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SAJTÓ REGISZTRÁCIÓ 

 

A Kecskeméti Törvényszék ezúton tájékoztatja a média képviselőit, hogy az Egészségügyi 

Válsághelyzet ideje alatt a Kecskeméti Törvényszéken bevezetett egészség megóvó 

intézkedésekre tekintettel a nyilvános tárgyalásokon és nyilvános üléseken a 

médiatartalom szolgáltató részvétele előzetes regisztrációhoz kötött. 

A regisztrációt legkésőbb az adott tárgyalást/ülést megelőző 24 órán belül kell eljuttatni 

az alábbi elektronikus címre. 

sajtoregisztracio_bacs@birosag.hu 

Amennyiben a tárgyalóterem befogadóképessége korlátozott úgy azt, az adott 

tárgyalásnál/nyilvános ülésnél külön is feltüntetjük. Ezekben az esetekben 

sajtóorgánumonként legfeljebb két személy jelenléte biztosítható. 

Az épületbe történő belépés során kézfertőtlenítő használata kötelező, az épületben és 

tárgyalóteremben pedig maszkot kell viselni. 

Annak a személynek, aki nem rendelkezik megfelelő védőeszközzel, vagy a fentebb írtakat 

nem teljesíti, a tárgyalóteremet el kell hagynia, illetve belépése megtagadható. 

 

Kecskemét, 2020. október 1. 

 

Kecskeméti Törvényszék Sajtóosztálya 

 



Kecskeméti  Törvényszék Díszterem 

Bf.489/2019.  Sz.Gy. és térsai 

vesztegetés 

bűntette 

(másodfokú 

eljárás) 

2020. 10.07. 9 óra 

Az elsőfokú ítélet lényege: 

 

A Kecskeméti Járásbíróság bizonyítottság hiányában felmentette 

az I. és II. r. vádlottat vesztegetés, míg III. r. vádlottat vesztegetés 

elfogadása bűntettének vádja alól. 

 

Az ítéleti tényállás lényege szerint a II. r. vádlott érdekkörébe 

tartozó gazdasági társaság 2010. december 30. napján 

kölcsönszerződést kötött egy takarékszövetkezettel, melynek 

keretében a pénzintézet 500 millió Ft összegű kölcsönt nyújtott a 

társaság részére. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítéka 

4 db ingatlan, további ingóságok és 200 millió Ft értékű borkészlet 

volt. A kölcsönösszeg törlesztése a gazdasági társaság részéről 

csak részben történt meg, ezért a hitelező takarékszövetkezet 

2012. július 12. napján engedményezési szerződést kötött az egy 

másik takarékszövetkezettel, melynek keretében a fenti 500 millió 

Ft tőke követelést és az azokat biztosító 318 millió Ft értékű 

fedezetek jelzálogjogát erre a takarékszövetkezetre ruházták át. A 

felek az engedményezés vételárát a kifejezetten bizonytalan 

megtérülésére tekintettel 38 millió forintban jelölték meg. Ezt 

követően a II. r. vádlott megbízta az I. r. vádlottat azzal, hogy az 

általa nyújtott kölcsönből szerezze meg a takarékszövetkezettől a 

fenti követelést, amely miatt az I. r. vádlott több alkalommal 

tárgyalt személyesen a takarékszövetkezet vezetőjével - a III. r. 

vádlottal -, akivel abban állapodtak meg, hogy a követelést az I. r. 

vádlott közeli ismerősének ügyvezetése alatt álló kft. veszi meg 

100 millió forintos vételáron. Az eljárás során nem volt 

bizonyítható az, hogy a III. r. vádlott a követelés értékesítése során 

335 Euró jogtalan előnyt fogadott el és erre tekintettel a 

kötelezettségét megszegve járt el. 

 

Az ítélet szerint nem volt felhasználható a titkos 



 
 
 

Kecskeméti Járásbíróság Díszterem 

B.184/2020.  A-N. I. és társa 2020.10.05. 9:00 

 

A vádirat lényege szerint az I. r. és II. r. vádlott 10 éve ismerte 

egymást, egy ideig házastársak is voltak, de megromlott a 

kapcsolatuk és elváltak, azonban a vádbeli időszakban újra 

élettársi kapcsolatban éltek együtt. A vádlottak alkalmi munkából 

tartották fenn magukat és rendszeresen italoztak. Az ügy sértettje 

egy hozzájuk közeli tanyában lakott testvérével. A vádlottakhoz 

hasonlóan alkalmi munkából élt és szinte mindennap 

lerészegedett. A sértett rendszeresen meglátogatta a vádlottakat 

azok tanyáján és ilyenkor többnyire együtt italoztak. Előfordult, 

hogy az I. r. vádlott és a sértett ittas állapotban összevitatkozott és 

az erősebb fizikumú I. r. vádlott ilyenkor megpofozta és elzavarta 

a sértettet, azonban az ilyen esetek után mindig kibékültek. 

információszerzés eredménye – a lehallgatott 

telefonbeszélgetések - , mivel az engedély tárgya a jelen üggyel 

sem tárgyi, sem személyi összefüggésben nem állt. Ugyanakkor 

ezek felhasználhatósága esetén sem támasztották volna alá 

kétséget kizáróan a vádlottak bűnösségét. A kirendelt igazságügyi 

hitelpiaci, valamint könyv és adószakértők véleménye, a 

könyvvizsgáló, főkönyvelő és a további kihallgatott tanúk 

vallomása alapján ugyanis nem nyert bizonyítást, hogy a III. r. 

vádlott a követelés értékesítése, annak vételárának kialakítása 

során nem az irányadó jogszabályi és szakmai előírásoknak 

megfelelően járt el, ezért kötelezettségszegése nem volt 

bizonyítható, mint ahogy az sem, hogy ezért 335 Euró összegű 

jogtalan előnyt fogadott volna el az I. r. vádlottól. Mindezekre 

tekintettel a bíróság felmentette a vádlottakat az ellenük emelt 

vád alól. 

 

Megjegyzés: Másodfokú nyilvános ülésre kerül sor. 

 

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 

telefonszám +36-20-3730790 

e-mail cím: sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu 



2019. augusztus 5. napján a kora délutáni órákban a sértett 

megjelent a vádlottak tanyájában. 16.00 óra körüli időben a 

konyhában beszélgettek és boroztak, amikor a sértett parancsoló 

hangnemben cigarettát kért az I. r. vádlottól, aki ezen 

felháborodott és szidni kezdte őt, majd jobb tenyerével egy nagy 

erejű pofont adott neki.  

Az enyhe fokban ittas sértett az ütés erejétől leesett a székről a 

helyiség kövezetére, majd mikor felállt, I. r. vádlott megragadta a 

nyakát és még további ütéseket mért az arcára. Ekkor a sértett újra 

a földre esett és eszméletét vesztette.  

Rövid idő elteltével az I. r. vádlott úgy vélte, hogy a sértett kezdi 

visszanyerni eszméletét, ezért hátulról a hóna alá nyúlva próbálta 

lábra állítani és kituszkolni a lakásból, de a sértett nem tudott lábra 

állni és nekiesett a folyosón lévő szekrénynek. Végül az I. r. vádlott 

a magatehetetlen sértettet kihúzta a folyosón keresztül a házból, 

oldalba rúgta, majd a ház előtti füves területen hanyatt fekvő 

helyzetben sorsára hagyta.  

A sértett bántalmazását, majd eszméletlen állapotban történő 

magára hagyását látta a II. r. vádlott is, aki azt is észlelte, hogy a 

sértett bal füléből vér szivárgott, amikor a konyha kövezetén 

feküdt, ezért a kicsurgott vért feltakarította. A sértett sorsa iránt 

közömbös maradt, nem gondoskodott részére orvosi ellátásról, 

nem értesítette a mentőket. Az este folyamán a vádlottak tovább 

italoztak és álomba merültek, majd a reggeli órákban az udvarra 

kimenve észlelték, hogy a sértett még mindig ugyanott fekszik, 

ahol hagyták, ennek ellenére továbbra sem hívtak segítséget 

hozzá. 

A vádlottak csak 2019. augusztus 6. napján a délutáni órákban 

nézték meg közelebbről a sértettet és megállapították, hogy már 

nem él. Végül a II. r. vádlott 17.55. órakor értesítette 

mobiltelefonján a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság 

ügyeletét arról, hogy egy halott személy fekszik az udvarukban. 

 

Az ügyészség az I. r. vádlottal szemben szabadságvesztés és 

közügyektől eltiltás, míg II. r. vádlottal szemben végrehajtásában 

felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabását 

indítványozta. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülésre kerül sor. 
Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 

telefonszám +36-20-3730790 



e-mail cím: sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu 

 
 


