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Az ügy lényege: 

 

Előkészítő ülést tart a Debreceni Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, akivel 

szemben folytatólagosan, információs rendszer felhasználásával jelentős kárt okozó, 

üzletszerűen elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat az ügyészség.  

A vádlott a vád tárgyává tett időszakban pénzügyi ügyintézőként dolgozott a 

hajdúszoboszlói gyógyfürdőben, ahol többek között az volt a feladata, hogy a sértett  

cégnél működtetett úgynevezett vállalatirányítási rendszerben a szállítói számlákat 

rögzítése.  

A nő emellett azt a feladatot is ellátta, hogy a sértett cég két banknál vezetett 

bankszámláihoz tartozó elektronikus banki csatornákon keresztül, az egyes bes zállítók 

felé az áruk és szolgáltatások kifizetése érdekében, elektronikus átutalási megbízásokat 

rögzítsen. A jóváhagyást követően ezeket a bank felé teljesítés végett elküldte.  

A vádirat szerint a vádlott 2019. április 23-a és 2020. február 19-e között a munkahelyén 

lévő számítógépet használva összesen 97 alkalommal úgy indított el átutalási megbízást, 

hogy az átutalni kért összeg a saját nevére szóló bankszámlájára érkezzen meg. A 

tranzakciók során a nő megtévesztette a cég pénzügyi igazgatóit is. A nő a  fiktív kifizetési 

kötelezettségekhez tartalmazó tételeket manuálisan megváltoztatta és akként rögzítette, 

hogy a kedvezményezett neveként egy fiktív nevet adott meg, míg kedvezményezetti 

számlaszámként a saját bankszámláját rögzítette. Az átutalandó összeget és az egyéb 

adatokat a vádlott változatlanul hagyta, így a gazdasági igazgatók által ellenőrzött 

összesítők végösszege nem változott meg. 

A vádlott ezzel a módszerrel a cégnek több mint 47 és félmillió forint kárt okozott. 

Cselekményét utóbb, a sértett jogi személynél bevezetett kontrolling folyamatok révén 

2020. február 25-én észlelték – fogalmaz a vád.  

Ezt követően a vádlott még aznap két részletben összesen 1.410.000 forintot visszautalt 

a sértett cég részére. A nyomozó hatóság a vádlottól az eljárás során több mint félmillió 

forint készpénzt, valamint a bankszámlájáról közel 41 millió forintot lefoglalt és a sértett 

jogi személy részére kiadott, így az okozott kárból közel 43 millió forint megtérült.  

 

Megjegyzés:  

 

Előkészítő ülés. 

A bíróság épületében, így a tárgyalóteremben is szájat és orrot takaró maszk 

használata és a személyek közötti 2 méteres védőtávolság betartása kötelező.  

Ennek figyelembe vételével az eljáró tanács elnöke az eljárási cselekmény 

megkezdését megelőzően szükség esetén meghatározza, hogy a tárgyalóteremben 

egyszerre hány fő (hallgatóság)tartózkodhat. A tanács elnöke a járványügyi 

szabályokra tekintettel a tárgyalás lefolytatására vonatkozóan egyedi szabályokat is 



megállapíthat. A tárgyalótermi protokoll betartása érdekében a médiatartalom-

szolgáltatók munkatársainak létszáma korlátozható. 

Amennyiben a tárgyalótermi protokoll nem tartható be, a tanács elnöke a 

nyilvánosságot, a sajtót a törvényszék sajtószóvivőjén keresztül tájékoztatja.   

Kérjük a médiatartalom-szolgáltatók munkatársait, hogy jelenléti szándékukat 

előzetesen regisztrálni szíveskedjenek a Debreceni Törvényszék Sajtóosztályának 

munkatársainál. A részvételi szándékot legkésőbb az eljárási cselekményt megelőző 

napon 16 óráig szíveskedjenek jelezni emailben a dobod@birosag.hu -n.  A regisztráció 

hiánya esetén a médiatartalom-szolgáltató munkatársa az épületbe nem léphet be! 

A Debreceni Járásbíróság földszinti tárgyalóinak befogadóképessége – 

figyelemmel a tárgyalótermi protokoll szabályaira – korlátozott. Azon 

médiatartalom-szolgáltatók munkatársait, akik a korlátozott 

befogadóképesség miatt nem lehetnek jelen, őket az előkészítő ülésen 

történtekről a Debreceni Törvényszék sajtószóvivője fogja tájékoztatni. 

 

Információ: Dr. Dobó Dénes sajtószóvivő, 36/30 748 3847 

 

Dr. Veszprémyné Dr. Szajkó Márta sajtótitkár, 36/30 327 0464 
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