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A TÁRGYALÁS HELYE – Szolnoki Törvényszék I. emelet 53. tárgyalóterem

Szolnoki
Törvényszék
B.618/2017.

D.Sné. Csalás bűntette és más 
bűncselekmény

2018. március 12. 8.30

Az ügy lényege: 

Az ún. Kun-Mediátor ügyben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség 767
rendbeli üzletszerűen elkövetett csalás, jogosulatlan pénzügyi tevékenység, 2
rendbeli sikkasztás és számvitel rendje megsértésének bűntette miatt emelt
vádat D.Sné.  vádlottal  szemben,  aki  a vádirat szerint  a budapesti  székhelyű
Kun-Mediátor Kft. önálló képviseleti jogosultsággal rendelkező képviselőjeként
az ügyfeleit tévedésbe ejtve a cég 15 éves működése alatt összesen 12 milliárd
forintot meghaladó kárt okozott.
A vádlott az eljárás ezen szakaszáig nem tett vallomást. A váddal kapcsolatban 
tett észrevételében kifogásolta a nyomozóhatóság munkáját: véleménye sze-
rint nem az igazság kiderítése volt a céljuk, csak hogy minél hamarabb lezárják
az ügyet. Elmondta, hogy bízik abban, hogy a bírósági eljárásban kiderül az ár-
tatlansága, mert lehet, hogy hibázott, de bűnt nem akart elkövetni. Csupán vé-
gezte a napi tevékenységét, próbált minél több és nyereségesebb tranzakció-
kat végrehajtani, teljesíteni a cég által vállalt kötelezettségeket. Álláspontja sze-
rint a vád torzított adatokon alapul.

Megjegyzés  :  A 2018. március 12-ére kitűzött tárgyalási napon előreláthatóan
további sértetti tanúk kihallgatására kerül sor. 

Információ: Dr. Sándor Géza sajtószóvivő 06-30/239-9614
sandorg@szolnokit.birosag.hu
Dr. Papp Judit sajtószóvivő 06-56/501-400 3109-es mellék, 06-30/317-83-60
soosrdr@szolnokit.birosag.hu

Dr. Tóvizi Ádám sajtótitkár 06-30/884-12-95
tovizia@szolnokit.birosag.hu 

mailto:sandorg@szolnokit.birosag.hu
mailto:tovizia@szolnokit.birosag.hu
mailto:soosrdr@szolnokit.birosag.hu


2018. 03. 14.

A TÁRGYALÁS HELYE – Tiszafüredi Járásbíróság Fszt. 9. tárgyalóterem 

Karcagi 
Járásbíróság
B.195/2016.

B.J. és társai jelentős kárt okozó, 
bűnszervezetben 
elkövetett csalás 
bűntette és más 
bűncselekmények

2018. március 14. 10.00

Az ügy lényege: 

A Karcagi Járásbíróságon B.J. és társai ellen jelentős kárt okozó, bűnszervezet-
ben elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indult büntető-
ügyet, mint ismeretes a Tiszafüredi Járásbíróság egy, az ügyre kirendelt bírája
a Tiszafüredi Járásbíróságon tárgyalja. A kirendelésre a Karcagi Járásbíróság je-
lentős leterheltsége miatt került sor. 

A  vádirati  tényállás  lényege  szerint  a  vádlottak  csoportonként  szerveződve
2012  áprilisa  és  2014  júliusa  között  Németországban,  Ausztriában,
Szlovéniában,  Csehországban,  Svédországban,  Svájcban  és  Olaszországban
különböző  autókölcsönző  társaságok  képviselőit  megtévesztve  jelentős
(ötmillió-egy  és  ötvenmillió  forint  közötti)  és  nagyobb  (ötszázezer-egy  és
ötmillió forint közötti) értékű ún. prémium kategóriás gépjárműveket béreltek
ki, és azokat az eltulajdonítás szándékával Magyarországra szállították, majd
értékesítették. A vádirat szerint a vádlottak több csoport tevékenységében is
részt  vettek,  anyagi  elszámolás  mellett  segítették  egymás  tevékenységét
tolmács,  kísérő  biztosításával  és  a  gépjárművek  értékesítésében  történő
közreműködéssel.  Körültekintően  megszervezett  cselekményeiket  a
munkamegosztás jellemezte. 

Megjegyzés:  A  2018.  március  14-ére  kitűzött  folytatólagos  tárgyaláson
előreláthatóan tanúvallomások felolvasására kerül majd sor. 

Információ: Dr. Sándor Géza sajtószóvivő 06-30/239-9614
sandorg@szolnokit.birosag.hu
Dr. Papp Judit sajtószóvivő 06-56/501-400 3109-es mellék, 06-30/317-83-60
soosrdr@szolnokit.birosag.hu

Dr. Tóvizi Ádám sajtótitkár 06-30/884-12-95
tovizia@szolnokit.birosag.hu 
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