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Megkezdődött az előkészítő ülés a K. M. Gy. és 32 társa ellen indult büntetőeljárásban 

Megkezdődött az előkészítő ülés a Fővárosi Törvényszéken a K. M. Gy. és 32 társa ellen indult
büntetőeljárásban.  A  terhelteket  az  ügyészség  különösen  jelentős  vagyoni  hátrányt  okozó
költségvetési csalással és más bűncselekményekkel vádolja. Tekintettel a vádlottak számára és az
ügy bonyolultságára, a bíróság összesen három napot tűzött ki az előkészítő ülések megtartására.

A mai előkészítő ülést megelőzően a Fővárosi Törvényszék szóvivője sajtótájékoztató keretében
felhívta  a  figyelmet  arra,  hogy az  ügy igen  szövevényes,  amit  az  is  mutat,  hogy a  nyomozati
iratanyag közel 70.000 oldal. Dr. Szabó József Tamás hangsúlyozta: ha a vádlottak az előkészítő
ülés  során  nem  ismerik  be  a  bűnösségüket  a  vádiratnak  megfelelően  és  nem  mondanak  le  a
tárgyaláshoz való jogukról, az ügyészség a bizonyítási eljárás során 35 tanú meghallgatását és még
33 tanú korábbi vallomásának ismertetését kezdeményezi. 

Az előkészítő ülésen a vád ismertetése után az I-VIII. rendű vádlottak nyilatkoztak.  Egyikük sem
ismerte be a bűnösségét és nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról, a kitűzendő tárgyaláson
mindannyian vallomást kívánnak tenni.

Mint ismert: a vád szerint S. Gy. III. rendű vádlott 2007-ben elhatározta, hogy a közeli családtagjai
és bizalmi emberei segítségével, az általuk létrehozott cégek közreműködésével egy olyan személyi
kört  és  céghálót  épít  fel,  amelynek  célja,  hogy az  általuk  alapított  zöldség-gyümölcs  termelői
csoportokon és termelői szervezeteken (TÉSZ) keresztül európai uniós, illetve hazai költségvetésből
származó, vissza nem térítendő támogatások igénybevételével jogtalan haszonhoz jussanak és ezzel
részben a magyar, részben pedig az uniós költségvetésnek vagyoni hátrányt okozzanak. A vádlottak
a III. rendű vádlott irányítása mellett, összehangoltan, a döntéshozókat megtévesztve követték el az
általa meghatározott bűncselekményeket.

Az ügyészség a vádlottakat többek között üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt
okozó költségvetési csalás bűntettével, folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználása
vétségével, társtettesként vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntettével, valamint
önálló intézkedésre jogosult személy által kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés elfogadásának
bűntettével vádolja.

Mivel  a vádlottak nem mondtak le  a tárgyaláshoz való jogukról,  ezért  a Fővárosi  Törvényszék
esetükben tárgyalásra utalja az ügyet, amely legkorábban 2020 áprilisában kezdődik. Az előkészítő
ülés  2020.  január  15-én  és  16-án  9.00  órától  folytatódik  a  Fővárosi  Törvényszék  Fő  utcai
épületében.


