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Az ügy lényege:

A  Kecskeméti  Törvényszék  folytatja  annak  a  74  vádlottnak  a  tárgyalását,  akiket
hűtlen kezelés bűntettével vádol a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség a 636 oldalas
vádiratában.

A vádirat  lényege szerint  az  egyik  Takarékszövetkezet  vezetői  és  alkalmazottjai  a
hitelintézetekre  vonatkozó  szabályok  megsértésével  nyújtottak  több  alkalommal
gazdasági társaságok számára jelentős összegű hiteleket.  A gazdasági társaságok
vezető tisztségviselői a hitelfelvételi kérelmük pozitív elbírálása érdekében ehhez a
Takarékszövetkezet  vezetőinek,  dolgozóinak  segítséget  nyújtottak.  A  vádlottak
tevékenységének  eredményeként  számos  olyan  hitelszerződést  engedélyeztek  és
írtak  alá,  amelyek  végső  soron  a  Takarékszövetkezet  fizetőképességének
megingásához,  hitelintézeti  tevékenységének  betiltásához,  illetve  felszámolásának
elrendeléséhez vezettek. 

Megjegyzés: Az eljárás iratok ismertetésével folytatódik.

Információ:

Dr. Sárközy Szabolcs

sajtószóvivő 

telefonszám +36-20-3730790

e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu

Kecskeméti Törvényszék  fszt.10.
264/2018. A.K. Választás rendje elleni 

bűntett, csalás bűntette
2018.11. 29. 08.30.

Az ügy lényege: 
A  vádirat  lényege  szerint  a  vádlott  2014.  elején  elhatározta,  hogy  a
Magyarországi  Cigány  Párt  egyéni  képviselőjelöltjeként  indulni  kíván  az
országgyűlési  választáson.  Tudomást  szerzett  arról,  hogy  minden  egyéni
választókerületi  jelölt  1  millió  forint  összegű  költségvetési  támogatásra
jogosult, tényleges szándéka ezen összeg megszerzésére irányult. 
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2014.  február 17.  napján Kalocsán,  a 3.  számú választási  irodától  80 darab
ajánlóívet vett  fel,  majd aláírásgyűjtésbe kezdett.  Néhány nap alatt  mintegy
180 ajánlást sikerült összegyűjtenie a szükséges 500 helyett, ezért elhatározta,
hogy a még kitöltetlen íveken olyan személyek adatait és aláírását is feltünteti,
akik valójában nem adtak számára ajánlást.

Egy  ismerősétől  –  akivel  a  részleteket  nem  közölte  -neveket  és  címeket
szerzett,  azonban  ezeket  a  személyeket  ténylegesen  nem kereste  fel.  Ezen
túlmenően ismeretlen körülmények között további választópolgárok adatait is
megszerezte.

A  választási  irodán  79  ajánlóívet  adott  le,  melyeken  összesen  503  ajánlást
fogadtak el és a vádlottat képviselőjelöltként nyilvántartásba vették.

Az ügyészség álláspontja szerint a választási irodán feldolgozott 586 aláírásból
legalább 170 hamis volt. A vádlott részére az 1 millió forint támogatást  2014.
március 7. napján folyósították.

Megjegyzés  : 
A tárgyalás tanúk kihallgatásával folytatódik.

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


