PÉCSI ÍTÉLŐTÁBLA
2021.06.21.-2021.06.25.
A Pécsi Ítélőtábla elnöke az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2020. (IX. 15.) OBH elnöki ajánlása alapján
elkészítette az ítélőtábla épületébe való belépés és ott tartózkodás szabályairól szóló szabályzatát, amelynek teljes
szövege elérhető itt.
A szabályzat alapján a sajtó képviselői is kötelesek előzetesen regisztrálni, amennyiben részt kívánnak venni az
ítélőtábla tárgyalásán/nyilvános ülésén. Ez történhet elektronikus úton (sajto_pitb@pitb.birosag.hu) vagy
telefonon (Hornokné dr. Décsei Katalin sajtótitkár 3630/6315053). Kérjük, hogy regisztrációs kérelmüket
legkésőbb az eljárási cselekményeket megelőző nap 12 óráig jelezzék részünkre!

2021.06.22-23.
Pécsi Ítélőtábla
Bf.I.23/2020.
befolyással üzérkedés bűntette

2021. június 22-23.
10 óra

nyilvános ülés

földszint I. számú tárgyalóterem

Az elsőfokon eljárt Kaposvári Törvényszék által megállapított tényállás szerint az I.r.
vádlott elhatározta, hogy hozzátartozói és ismerősei segítségével vállalkozókat keres meg,
és azt ígéri nekik, hogy befolyásos kapcsolatai útján komoly összegű – általában vissza
nem térítendő – hitelhez juttatja őket, cserébe azonban pénzt kér, hogy a pályázatok
odaítélésében, illetve elbírálásában közreműködő hivatalos személyeknek pénzt adva, őket
megvesztegesse és a pályázatot biztosan megnyerjék.
Az I.r. vádlott magát hol minisztériumi dolgozónak, hol államtitkárnak kiadva közel 160
millió forintot csalt ki így vállalkozóktól, akiknek Európai Uniós támogatások elnyerését
ígérte. A megbeszélésekre az I.r. vádlott úgy ment el, mintha ő személyi védelemre
jogosult állami vezető lenne, társai a Terrorelhárítási Központ gyakorlóruházatához
hasonló ruhát viseltek, illetve a TEK fegyverzetéhez hasonló, lőfegyvernek kinéző, de
ténylegesen airsoft fegyvereket tartottak maguknál.
A Kaposvári Törvényszék az I.r. vádlottat 6 rendbeli befolyással üzérkedés bűntette miatt
8 év börtönre és 8 év közügyektől eltiltásra ítélte, valamint vele szemben 156.327.600,- Ft
vagyonelkobzást rendelt el. Az I.r. vádlott által bevont társakat befolyással üzérkedés
bűntette miatt 2 évtől 5 és fél évig terjedő börtönbüntetésre ítélte, míg azon vádlottakat,
akik pénzt adtak az I.r. vádlottnak, hogy vesztegesse meg a döntésre jogosult embereket,
hivatali vesztegetés bűntette miatt pénzbüntetésre ítélte.
Az ítélet ellen mind az ügyész, mind a vádlottak és védőik fellebbezést jelentettek be.
Információ:

Hornokné dr. Décsei Katalin
sajtótitkár
30/6315053
sajto@pitb.birosag.hu

