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Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 126. tárgyaló 
B.970/2017. M. J. és két társa költségvetési csalás 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 10. 16. 9.00 

Az ügy lényege:  

A vádirat lényege szerint az I.r. vádlott, mint egy izsáki székhelyű gazdasági 

bejegyzett ügyvezetője 2014-ben támogatási kérelmet nyújtott be egy 

egyesülethez a turisztikai tevékenységének ösztönzésére. A kérelemnek a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 35 millió forint erejéig helyt adott (azt 

kettő részletben folyósították). A támogatásból a kérelemben megnevezett 

vadászház épült, azonban a vádlott eltitkolta, hogy abban saját maga és felesége 

életvitelszerűen kívánnak élni, ami a pályázati feltételek értelmében kizárt volt. 

Erről a vádirat szerint a II.r. vádlott is tudott. A vádirat tartalmazza azt is, hogy 

Izsák Város Önkormányzata -melynek az I.r. vádlott volt a polgármestere – 

jogtalanul vett igénybe közfoglalkoztatotti támogatást 934.222,- Ft igényben, 

ugyanis a közfoglalkoztatott ténylegesen a vadászházban dolgozott. Erről a III.r. 

vádlott is tudott és ehhez szándékosan segítséget is nyújtott. A vádirat 

tartalmazza azt is, hogy az I.r. vádlott közreműködött abban, hogy a 

Cégbírósághoz valótlan tartalmú okiratot nyújtsanak be az ügyvezető 

személyével kapcsolatosan (ugyanis a cég vezetését az okirat tartalmától 

eltérően továbbra is ő gyakorolta).  

Megjegyzés: Az tanúk kihallgatással folytatódik. 
Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 

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

 
 
 
 

Kecskeméti Járásbíróság Díszterme 
B.196/2016. H. B. és 73 társa hűtlen kezelés bűntette 2019. 10. 16. 8.30 

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 tanúkihallgatással folytatódik. Ítélethirdetés nem 

várható. 

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 

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

 


