Kecskeméti Törvényszék
2019. február 18-2019. február 22.

Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 101. tárgyaló
B.223/2018.

dr. Á. A. I. és
társai

közokirat-hamisítás
bűntette

2019. 02. 18.
2019. 02. 20.
2019. 02. 22.

8.30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a 12 vádlott 2014-ben hamis okiratok alapján ténylegesen
nem működő gazdasági társaságokat alapítottak, valamint már működő
cégeket névlegesen értékesítettek, amelyhez az 52 éves I. r. vádlott
jogtanácsosként hamis társasági szerződéseket, változás,- és cégbejegyzéshez
szükséges iratokat készített el és nyújtott be a cégbírósághoz. A gazdasági
társaságok névleges értékesítése céljából üzletrész átruházási szerződést és
taggyűlési

jegyzőkönyveket

is

hamisítottak,

amelyeket

a

vádlottak

jegyzőkönyvvezetőként vagy jegyzőkönyv-hitelesítőként írtak alá. A II., a III., a
IV. r. az V. r., a XI. r. vádlottak anyagi ellenszolgáltatás fejében vállalták egy-egy
gazdasági társaság névleges ügyvezetésének ellátását. A valós tevékenységet
nem végző 12 cég alapító és változásbejegyzéshez szükséges iratainak
cégbíróságra történő benyújtásával a vádlottak hozzájárultak ahhoz, hogy a
közhiteles nyilvántartásba valótlan adatok kerüljenek bejegyzésre.
Az I. r., a II. r. és az V. r vádlottakkal szemben az ügyészség felfüggesztett
börtönbüntetés, az VI. r. vádlottal szemben közérdekű munka, a XII. r. vádlottal
szemben pénzbüntetés kiszabására, míg a III., a IV. r., VII., a VIII. r. a IX. r., X. és
XI. r. vádlottak próbára bocsátására tett indítványt.

Információ:

Megjegyzés: Az eljárás 2019. február 18. napján vádismertetéssel és a
vádlottak kihallgatásával kezdődik. Előreláthatóan 2019. február 20. napján
iratismertetésre kerül sor, míg a bizonyítási eljárás függvényében 2019.
február 22. napján akár ítélethirdetés is várható.
Dr. Sárközy Szabolcs
sajtószóvivő
telefonszám +36-20-3730790

e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu

Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 133. tárgyaló
B.67/2018.

Cs. V.

csalás bűntette

2019. 02. 19.

8.30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a 26 éves kecskeméti nő 2015 és 2016 februárja között egy
kecskeméti autókereskedő cég alkalmazottja volt. A vádlott feladatai közé
tartozott az, hogy a gazdasági társaság számára mobiltelefonokat vásároljon,
azokat nyilvántartsa és átadja a jogosultak részére.
A vádlott a cég dolgozóinak kérésére telefonon keresztül 3 db mobilkészüléket
rendelt az egyik távközlési szolgáltatótól, amelyeket 2016 januárjában át is
vett. A vádlott a szolgáltatót meghatalmazása terjedelmére vonatkozóan
megtévesztette. A vádlott a telefonokat a cég alkalmazottainak nem adta át,
hanem az egyik ismerősét kérte meg azok értékesítésére. Két mobiltelefont
összesen 180.000.-Ft vételárért sikerült eladni, a harmadik készülék sorsa nem
vált ismertté. A gazdasági társaságnak a mobilszolgáltató felhívására a
készülékek vételárát meg kellett fizetnie.
A vádlottal szemben az ügyészség pénzbüntetés kiszabására tett indítványt.

Információ:

Megjegyzés: Az eljárás vádismertetéssel és a vádlott kihallgatásával
kezdődik.
Dr. Sárközy Szabolcs
sajtószóvivő
telefonszám +36-20-3730790

e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu

Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 133. tárgyaló
B.332/2017.

V.M.P.

állatkínzás bűntette és
más bűncselekmények

2019.02.19.

13.30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a nem hivatásos vadász foglalkozású, 74 éves vádlott A
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény rendelkezéseit megszegve az általa
készített, rókák elfogására kialakított hattyúnyak csapdát helyezett el az
illetékes vadásztársaság, illetve a tulajdonos beleegyezése nélkül az illetékes
vadásztársaság területén kívül található, lajosmizsei bekerítetlen ingatlan
területén. A hattyúnyak csapdában elhelyezett csali felkeltette a tulajdonos 3
év körüli nagytestű kutyájának figyelmét, az állat a csali falathoz futott és
csapdába esett. A kisebb súlyú rókák elfogására alkalmas hattyúnyak csapda

nem okozta az állat azonnali elpusztulását, az csak a kutya különös
szenvedését követően, fulladás miatt következett be.
A

vádlottal

szemben

az

ügyészség

végrehajtásában

felfüggesztett

börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.

Információ:

Megjegyzés: Az eljárás két tanú, valamint szakértő meghallgatásával
folytatódik. A bizonyítási eljárás függvényében akár ítélethirdetés is
várható.
Dr. Sárközy Szabolcs
sajtószóvivő
telefonszám +36-20-3730790

e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu

