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INTERPELLÁCIÓ 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlés részére 
 
Tárgy: A kecskeméti adófizető polgárok és a Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlés 
tájékoztatása a közpénzek felhasználásáról a KSE Kft. 2011 óta tartó ügyben 
 
Tisztelt Közgyűlés!  
 
A NAV Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága tájékoztatást adott arról, hogy 2015. 
augusztus 31-ével befejezték a KSE Kft. ellen négy éve tartó nyomozást. A nyomozóhatóság 
szerint a 93%-os önkormányzati tulajdonú cég bevételét a gyanúsítottak valótlan tartalmú 
számlákkal, mintegy 440 millió forinttal megkárosították. A hatóság vádemelést javasol az 
ügyben.  
 
A bűnügyi igazgatóság sajtóreferense elmondta, hogy „a fokozott ügyészi felügyelet mellett, 
több szálon futó nyomozás során házkutatásokra, nagyszámú, jelenleg már külföldön élő 
tanúk kihallgatására is sor került. A megalapozott gyanú szerint a kecskeméti gazdasági 
társaság vezetője a cég bevételét reklám és marketing tevékenységről, valamint szponzorok 
felkutatására vonatkozó bizományosi megbízásról szóló valótlan tartalmú számlákkal 
csökkentette. A jelenlegi adatok szerint ezzel a módszerrel három év alatt több mint 440 
millió forinttal csökkent a társaság bevétele.” 
  
2011. évben a KSE Kft. (székhelye: 6000 Kecskemét, Olimpia utca 1/a., adószáma: 14798159-
2-03, felszámolás alatt álló társaság) kétes, jogszabálysértő gazdálkodása miatt - amelyben 
korrupció gyanúja sem kizárt - többen feljelentést tettek. Az LMP által is kezdeményezett KSE 
vizsgáló bizottság jelentését követően indult el a nyomozás. 
 
A nyomozóhatóság hat személyt gyanúsított meg: a KSE egykori ügyvezetőjét, a KSE Kft. volt 
két alkalmazottját, valamint a fiktív tartalmú számlákat kiállító cégek vezetőit. A szóvivő 
elmondta, hogy „a nyomozás során fény derült arra is, hogy egy személy jövedelmének egy 
részét személyi jövedelemadó bevallásában nem tüntette fel. A NAV pénzügyi nyomozói 
nagyobb vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és hamis magánokirat 
felhasználása miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A keletkezett kárt még a kihallgatás napján 
megtérítette, így a Büntető Törvénykönyvben rögzítettek alapján büntetése korlátlanul 
enyhíthető.” A pénzügyi nyomozók az illető személy ellen a nyomozást elkülönítették, és ezt 
külön bűnügyként kezelik.  
 
A NAV Dél-alföldi Regionális Bűnügyi Igazgatósága a Szegedi Járási Ügyészségnek mind a hét 
személy ellen vádemelést javasol. 
 
Kecskemét önkormányzata a nyomozást feltételezhetően a lehetőségekhez képest nyomon 
követte, hiszen jogilag érdekelt, mint többségi tulajdonos. 
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A felvázolt probléma kapcsán a következő kérdések merültek fel: 

1) Évekkel ezelőtt a KSE Kft. 50 millió forint eddig meg nem térült kölcsönt kapott, 
amelynek terhét egyelőre Kecskemét önkormányzata viseli. Az önkormányzatot 
milyen további anyagi kár érte a KSE Kft. botrányos pénzköltései következtében? 

2) Milyen jogi és egyéb lépéseket tesz az önkormányzat a várost ért anyagi károk 
csökkentése érdekében? 

3) Az önkormányzatnak van-e arról információja, hogy a bűncselekményekkel okozott 
kár összegből mennyi összeget sikerült lefoglalni vagy biztosítani? 

4) Befejeződött-e a KSE Kft. felszámolása? Ha igen, erről a Közgyűlés mikor kap részletes 
tájékoztatást? 

5) A KSE Kft-vel szemben mekkora követelések állnak fenn? Van-e, és ha igen, hány 
polgári per van folyamatban a követelések kapcsán? 

 
Várom megtisztelő válaszát, amelyet kérem a soron következő közgyűlés számára a 
kérdésekkel és a válaszokkal együtt írásban megküldeni. 
 
Falusi Norbert  
önkormányzati képviselő  
Lehet Más a Politika 
Kecskemét, 2015. szeptember 14. 


