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S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y 
vádemelés az un. KSE  ügyben

A Szegedi  Járási  Ügyészség vádat  emelt  különösen nagy vagyoni  hátrányt  okozó hűtlen 
kezelés  bűntette  miatt  a  Kecskeméti  Sportegyesületeket  Működtető  Kft.  gazdálkodásával 
összefüggésben 6 személlyel szemben.

A  vádirat  szerint  a  2009-ben  Kecskemét  város  minősített  többségi  befolyást  biztosító 
tulajdonrészével létrehozott Kft. működtette a város élvonalbeli férfi kosárlabda, kézilabda és 
röplabda szakosztályait, valamint az ehhez kapcsolódó utánpótlást is. Az éves szinten több 
tízmilliós és  túlnyomó részt önkormányzati támogatásból működő cég alapításkori marketing 
igazgatójának felkérésére vállalta el egy helybeli lakos az ügyvezetői feladatokat azzal, hogy 
ügyvezetősége formális, az irányítás ténylegesen nem az ő kezében lesz. Ezen túlmenően 
az alapításkori  marketing igazgató a sportolók járandóságának kifizetésre kidolgozott  egy 
szerződéses  konstrukciót,  amelynek  lényege  szerint  az  egyébként  élvonalbeli  és  több 
esetben  külföldi  sportolókat  minimálbéren  foglalkoztatták  munkaszerződésekkel,  míg 
javadalmazásuk  érdemi  részét  un.  arculatátviteli  szerződésekkel  oldották  meg,  mivel  a 
magasabb  fizetési  igényekhez  kapcsolódó  közterhek  megfizetéséhez  megfelelő  anyagi 
fedezettel nem rendelkeztek. A konstrukció lényege szerint egy szegedi,  egy göcsönyi és 
egy kocséri székhelyű gazdasági társasággal kötött szerződések alapján ezen cégek fiktív, 
valós gazdasági eseményt nélkülöző számlákat állítottak ki a 2009 és 2011-es évek közötti 
időszakban a KSE Kft.  felé marketing és reklámtevékenységről.  A KSE Kft.  azután ezen 
számlák  ellenértékét  a  beszámlázó  cégnek  átutalta,  amelyet  készpénzben  azok  vezetői 
felvettek,  majd  viszzajuttatták  a  KSE  Kft.  ügyvezetőjének,  aki  azután  a  sportolók 
járandóságát  a  munkaszerződésben  járó  juttatásokon  felül  az  adók   kikerülésével 
készpénzben  kifizette.  A  beszámlázó  cégek  által  kibocsátott  számlák,  a  velük  kötött 
szerződések és az azok alapján történt teljesítések fiktívek voltak, azok teljesítése egyik fél 
szándékában sem állt,  a cél ezekkel csak az volt a vádirat szerint, hogy a KSE Kft. által 
átutalt összegek sorsa, későbbi felhasználása utóbb ne legyen nyomon követhető. A vádirat 
szerint  ebben  érintett  volt  a  KSE  Kft.  ügyvezetője,  aki  fenti  magatartásával  megszegte 
vagyonkezelői kötelezettségét amikor a teljesítés nélküli  számlák kifizetéséről rendelkezett 
és ezzel  a  Kft.-nek mintegy 425 millió  Ft.  vagyoni  hátrányt  okozott.  A  vádirat  szerint  az 
ügyvezető  fenti  cselekményét  az  alakuláskori  marketing  igazgató  felbújtására  és 
közreműködésévell követte el, a cég könyvelője tudtával és a valótlan tartalmú könyvelési 
dokumentáció  elkészítése  mellett.  A  további  három  vádlott  a  három  beszámlázó  cég 
ügyvezetője,  akik  bűnsegédként,  az  általuk  kibocsátott  számla  ellenétékének  megfelelő 
nagyságban járultak hozzá a hűtlen kezelés bűntettének elkövetéséhez. 

Vádlottak bűnösségének kérdésében a Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni. 
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