
Kecskeméti Törvényszék 
2020. február 10-2020. február 14. 

 
 

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

bűntette és más 

bűncselekmények 

2020.02.12. 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 eljárás tanúk kihallgatással folytatódik. 
Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 

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

 
 
 

Kecskeméti Törvényszék         fszt.10. 
B.308/2019. M.T.P- és társa 

 

Emberölés bűntettének 

kísérlete és más 

bűncselekmény 

2020. 02.,11. és 

14. 
08.30. 

A vádirat lényege szerint az olasz állampolgárságú I.r. vádlott 2018. november 

4. napján egy kecskeméti szórakozóhelyen összeszólalkozott egy férfivel, akit 

megütött, majd megrúgni és megtaposni próbált. Emiatt a biztonsági szolgálat 

az épület elé kísérte. Az I.r vádlott ekkor a gépkocsijához ment, amiből magához 

vett egy kést. Időközben a szórakozóhely előtt dulakodás alakult ki olasz és 

magyar állampolgárok között (ennek az eseménysornak a II.r. vádlott is 

tevőleges részese volt). Eszt észlelte az I.r. vádlott, aki az ügy sértettét -

dulakodás közben – nyakon szúrta, majd a helyszínről távozott. A kés az eljárás 

során nem került elő. A sértett életveszélyes sérülést szenvedett, életét a gyors 

és szakszerű orvisi beavatkozás mentette meg. 
Megjegyzés: A tárgyaláson várhatóan határozathozatalra is sor kerül. 

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

 


