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Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 131. számú tárgyalóterem
B.387/2015. Sz.  Gy.  és  két

társa
hivatali vesztegetés 
elfogadásának bűntette

2018. 05. 29. 9.00

A vádirat lényege szerint a II. r. vádlott unokaöccse 2010. december 30. napján
kölcsönszerződést  kötött  egy  takarékszövetkezettel,  melynek  értelmében  a
pénzintézet  500.000.000,-  Ft  kölcsönt  nyújtott  projektfinanszírozási  céllal.  A
hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékaként jelzálogként lekötöttek 4 db
ingatlant,  melyekre  700.000.000,-  Ft  erejéig  jelzálogjogot  jegyeztettek  be.
Mindezen túlmenően további ingóságok is a hitel biztosítékát képezték és az
ingó  zálogjogi  nyilvántartásba  bejegyzésre  kerültek.  További  fedezetként
200.000.000,- Ft értékű borkészletet is megjelöltek.
A kölcsönösszeg törlesztése a futamidő alatt nem illetőleg csak részben történt
meg.  A hitelező takarékszövetkezet 2012. július 12.  napján engedményezési
szerződést  kötött  egy  takarékszövetkezettel,  melynek  keretében  13  db
kölcsönből  eredő  követelésének  tulajdonjogát  és  az  azokat  biztosító
mellékkötelezettségeket ruházták át úgy, hogy a takarékszövetkezet a másik
takarékszövetkezet  felé  fennálló  bankközi  betét  nyújtásából  eredő
1.350.000.000,-  Ft  összegű  követelésébe  az  engedményezett  hitelcsomag
1.270.000.000,-  Ft  összegű  vételárát  beszámította.  Ezen  engedményezés
keretében  került  a  takarékszövetkezet  tulajdonába  a  II.  r.  vádlott
unokaöccsével  szemben  fennálló  követelés  is,  melynek  értéke  összese
598.560.063,- Ft volt, vételárát ugyanakkor a felek 38.000.000,- Ft-ban jelölték
meg.
Ezt  követően a  II.  r.  vádlott  –  értesülve  a  követelés  engedményezéséről  és
arról,  hogy az I.  és a III.  r.  vádlottak egymást jól  ismerik – 2013.  év nyarán
felkereste az I. r. vádlottat, hogy nyújtson részére segítséget a fenti követelés
áron aluli megszerzésében.
Ennek megfelelően az I. r. vádlott több alkalommal tárgyalt személyesen III. r.
vádlottal  (az  egyik  takarékszövet  vezetőjével).  A  III.  r.  vádlott  mindvégig
tisztában volt azzal, hogy az I. r. vádlott a II. r. vádlott felhatalmazása alapján
és érdekében jár el.
A tárgyalások során az I. és a III. r. vádlottak abban állapodtak meg, hogy az
500.000.000,- Ft tőkét és annak kamatait kitevő követelést az I. r. vádlott közeli
ismerősének ügyvezetése alatt álló kft. veszi meg 335.000 Euro vételáron. A
megállapodásról az I. r. vádlott tájékoztatta a II. r. vádlottat is, aki az ügylethez
szükséges pénzeszközök biztosítását vállalta. A szerződés megkötésére 2013.
augusztus 9. napján került sor. A vételárat egy nappal később utalták át.
A Kecskeméti Járási Ügyészség az I. és II. r. vádlottakat vesztegetés bűntettével,
míg a III. r. vádlottat kötelezettségszegéssel elkövetett vesztegetés bűntettével
vádolja.  Valamennyi  vádlottal  szemben  börtönbüntetés  kiszabására  tett
indítványt.

Megjegyzés: Az eljárás perbeszédekkel folytatódik. Ítélethirdetés nem várható.
Információ: Dr. Sárközy Szabolcs

sajtószóvivő
telefonszám +36-20-3730790
e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu



Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 101. számú tárgyalóterem
B.617/2017. F. L. súlyos testi sértés 

bűntette
2018. 05.30. 13.00

Az ügy lényege: 
A vádirat lényege szerint a 62 éves vádlott 2016. június 24. napján hajnali 2 és
3 óra közötti időben egy kecskeméti lakóház második emeletéről erősen maró
hatású,  kénsavat  tartalmazó  anyagot  öntött  a  lakóház  alatt  működő
vendéglátó hely előtt beszélgető, 15 fős társaságra. A maró hatású folyadék a
társaság egyik tagjának a hátára, a másik tagjának a lábára, míg egy férfinak a
fejére és az arcára folyt, amelynek következtében az egyik férfi 8 napon túl,
míg egy nő és egy férfi 8 napon belül gyógyuló égési sérüléseket szenvedett el.
A  sértetteknek  a  ruházatuk  megrongálódása  miatt  összesen  19.500.-Ft
összegű káruk is keletkezett.
Az  ügyészség  a  vádlottal  szemben  felfüggesztett  szabadságvesztés
büntetés kiszabására tett indítványt.

Megjegyzés  :  Az  eljárás  iratismertetéssel  és  perbeszédekkel  folytatódik.
Ítélethirdetés is várható.

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs
sajtószóvivő 
telefonszám +36-20-3730790
e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu

Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 123. tárgyaló
B.155/2017. R. Zs. és társa Foglalkozás körében 

elkövetett gondatlan 
veszélyeztetés vétsége 
és más bűncselekmény

2018. 05. 28. 13.00

A vádirat  lényege szerint  az  ügy  II.  r.  vádlottja  saját  háztartásában nevelte
Lajosmizsén a fia kislányát. 2015. szeptember 9-én a II. r. vádlott fia egy 9 cm
pengehosszúságú  késsel,  több  alkalommal  megszúrta  a  1,5  éves  kislányát,
majd öngyilkossági szándékkal magát is több alkalommal mellkason szúrta. A
Kecskeméti Törvényszék e miatt a férfit emberölés bűntettének kísérlete miatt
– nem jogerősen – 13 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte.
A II. r. vádlott másik fia, illetve egy szomszéd értesítette a mentőket, valamint a
rendőröket is. A kiérkező hatóságok előtt a II. r. vádlott letagadta azt, hogy a
fián kívül a 1,5 éves unokája is megsérült volna, ezért a mentők csak a férfit
vitték el rendőri kísérettel a helyszínről.
A II. r. vádlott 9 óra 30 perc és 10 óra közötti időben lányával együtt elvitte a 60
éves I.  r.  vádlott  gyermekorvosi  rendelőjébe a  gyermeket.  A  II.  r.  vádlott  a
gyermek sérüléseinek okaként azt jelölte meg, hogy a kislány üvegbe esett,
amely megkarcolta a mellkasát. Az I. r. vádlott megvizsgálta a gyermeket, és a
felszínesnek értékelt sebeit lefertőtlenítette, valamint fedőkötéssel látta el. Az
I.  r.  vádlott  által  végzett  orvosi  vizsgálat  nem  felelt  meg  a  szakmai
előírásoknak,  az  orvosi  dokumentációt  nem megfelelően készítette  el,  nem
értékelte kellőképpen a beteg állapotát, valamint nem győződött meg a beteg
sérüléseinek szúrt jellegéről sem. Továbbá elmulasztotta annak tisztázását is,
hogy a gyermek életveszélyben van-e.



A II. r. vádlott az orvosi vizsgálatot követően hazavitte és lefektette aludni a
sértettet. Miután a gyermek hányni kezdett 14 óra 45 perc körüli időben a II. r.
vádlott  értesítette  a  mentőket,  akik  a  sértettet  kórházba  szállították,  ahol
életmentő műtétet hajtottak rajta végre.
A  gyermek  a  szúrások  következtében  nagy  vérveszteséggel  járó,
életveszélyesek sérüléseket szenvedett el,  amely esetén a halálos eredmény
csak a késői  szakszerű orvosi  ellátás miatt  nem következett  be.  A gyermek
szakszerű  orvosi  ellátását,  mind  I.,  mind  II.  r.  vádlott  magatartásával
késleltette,  ezzel  növelve a halálos eredmény bekövetkezésének kockázatát,
valamint a sértettnél nagymértékű állapotromlást idéztek elő.
Az ügyészség a vádlottakkal szemben pénzbüntetés kiszabását indítványozta.

Megjegyzés:  Az  eljárás  tanúkihallgatással  folytatódik.  Ítélethirdetés  nem
várható.

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs
sajtószóvivő
telefonszám +36-20-3730790
e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu


