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Sajtóértesülések szerint újra-
tárgyalnák a Kulcsár-ügyet. 
A huszonnégy vádlottat felvo-
nultató ügyben 2008 augusztu-
sában született ítélet. A bíróság 
az elsõrendû vádlottat nyolc év 
börtönre és vagyonelkobzás-
ra ítélte, hat társát ugyancsak 
rácsok mögé küldte a testület, és 
csupán két vádlott úszta meg a 
dolgot felmentéssel. A fellebviteli 
fõügyészség nemrég felleb-
bezést nyújtott be a Fõvárosi 
Itélõtáblának az elsõ fokú ítélet 
újratárgyalását kezdeményezve. 
A Helyi Téma ügyészségi forrás-
ból úgy értesült: a Kulcsár-ügy 
folytatásáról lapzártánk idején 
döntenek. 

A brókerbotrányként elhí-
resült eset emblematikus figu-
rája Kulcsár Attila, aki anélkül 
„forgatta” „ügyfeleinek” pénzét, 
hogy arra felhatalmazást kapott 
volna. A szövevényes ügyben 
2008 augusztusában született 
ítélet. Kulcsárt akkor különösen 
nagy értékre elkövetett hûtlen 
kezelés miatt nyolc év börtön-
re ítélték. Másodfokú tárgyalás 
helyett azonban, ha az értesü-
lések valósnak bizonyulnak, 
jövõre újra kezdõdhet az elsõ 
fokú tárgyalás. Ekkora ügyekben 
ez nem gyakori eljárás a bíró-
ságokon, ugyanakkor például a 
Tocsik-ügyben is megtörtént. – 
A szóban forgó ügyben már nem 
én védem Kulcsárt, mert kon-
cepcionális vitánk volt – reagált 
megkeresésünkre Zámbó Gyula, 
Kulcsár Attila korábbi védõje.– 
Éppen ezért véleményt sem 
kívánok formálni. Amennyiben 
megismétlik az elsõ fokú eljárást, 
elképzelhetõ, hogy a korábbitól 
eltérõ ítéletek születnek. � gb�

Újra kezdõdik
a Kulcsár-per? 
Brókerbotrány

Elvtársi szívesség állhat a mesés ajánlat mögött

Nem fõkönyvelõnek megy Draskovics
Információnk szerint komoly vagyonhoz juthat Draskovics Tibor, ha elfogadja 
annak a nagy nemzetközi tanácsadó cégnek az ajánlatát, amellyel hírbe hozták. 
Jól értesült körök szerint ugyanis a leköszönõ igazságügy- és rendészeti minisz-
ter döntésének hátterében nem is egy zsíros felsõ vezetõi állás van, hanem az, 
hogy üzletrészt kínáltak neki.
A Helyi Téma értesülése sze-
rint az igazságügy- és rendésze-
ti miniszter leköszönése után 
kivételes kegyben részesül. 
Informátorunk biztos forrásból 
úgy tudja, a Draskovics Tiborral 
hírbe hozott nemzetközi tanács-
adó cég nem egy sima felső 
vezetői állást kínált a szocia-
listák Jolly Jokerének, hanem 
üzleti partnerséget, méghozzá 
azzal a kikötéssel, hogy vagy 
most, vagy soha. 

Az üzleti partnerség több, 
mint egy alkalmazotti viszony, 
hiszen a „partner” tulajdonrészt 
kap a cégben. Egy másik forrá-
sunk – éppen emiatt – kifejezet-
ten furcsállta a Draskovicsnak 
felkínált lehetőséget, hiszen 
a multik nem szoktak dobá-
lózni a partneri szerződések-
kel. Mint mondta, igen ritka 
és kivételes alkalom, ha valaki 
úgy válik partnerré, hogy előt-
te nem dolgozott a cégnél. Az 
előfordulhat, hogy egy kívülről 
érkező, elismert szakember-
nek vezető beosztást adjanak 
egy cégnél, de az nagyon ritka, 
hogy valaki partneri, üzlettársi 
státust kapjon – mondta infor-
mátorunk. – A partneri poszt 
elérése még azok számára is 
évtizedes, kemény, kiemelkedő 
munkát követel meg, akik a cég-
nél kezdték a pályafutásukat. 
A felső vezető, direktori pozíci-
ótól az különbözteti meg a part-
nert, hogy a javadalmazása eltér 
a szokásos bérezéstől, és sokkal 
jobban érdekelt abban, hogy 
mennyi a cég éves bevétele.

A fentiek alapján borítékolha-
tó, hogy amennyiben a tanácsadó 
cég valóban üzlettársává emeli 
Draskovics Tibort, a későbbiek 
folyamán el kell számolniuk 
azzal, milyen olyan gesztusokat 
gyakorolhatott vagy gyakorolhat 

az igazságügyi bársonyszékből 
távozó, de korábban pénzügy-
miniszterként is tevékenykedő 
politikus, amelyek esetleg hatás-
sal lehettek a cég bevételeire, és 
amelyek indokolják tulajdonos-
társsá emelését.� Gál�Gyula

Draskovics Tibor kapcsolatai indokolják a tulajdonostárssá emelését?
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Korrupciógyanú
a jogi igazgatók ellen

A BKV jogi vezetõjét, Sz. Györgyöt 
pénteken érték tetten egy bevá-
sárlóközpontban. A férfi tízmil-
lió forintot vett át egy aktatáská-
ban egy, a közlekedési vállalattal 
szerzõdésben álló cég alkalma-
zottjától. A BKV jogi vezetõjét 
azzal vádolják: fiktív megbízá-
sokat adott jogi irodáknak, jóval 
többet számláztak a ténylegesen 
elvégzett feladatoknál, és az ebül 
kifizetett pénz egy részét adták 
vissza neki „hálapénzként”. 
Hasonló bûncselekménnyel 
vádolják a Budapest Airport jogi 
igazgatóját, R. V. Krisztinát is. 
A Reptéri Rendõri Igazgatóság 
egy feljelentés kapcsán hóna-
pok óta nyomozott az ügyben: 
a letartóztatások mellett négy 
helyszínen – például a BKV és a 
Budapest Airport központi iro-
dáiban – végeztek házkutatást. 
György István, a BKV ügyeit vizs-
gáló fõvárosi bizottság elnöke 
lapzártánk után ülésezni hívta 
össze kollégáit. 

– Természetesen a politikai 
felelõsséget is vizsgálni fogjuk 
majd! Sajnálattal látjuk, hogy 
olyan személyek tesznek meg-
oldási javaslatokat a BKV-t is 
övezõ botrányokra, akik maguk 
is kínos ügyekben érintettek 
lehetnek. Március 25-ig kell 
javaslatot tennünk, hogy miként 
lehetne megoldást találni a BKV 
mûködésének átláthatóbbá 
tételére. Sajnos azt gondolom, 
hogy addig még csontvázak 
tucatjai kerülhetnek elõ a BKV 
szekrényébõl.  GB�

A BKV és a Budapest Airport jogi igazgatóját is elõzetes 
letartóztatásba helyezte a rendõrség. A vád ellenük 
bûnszövetségben elkövetett vesztegetés és hûtlen 
kezelés. További három ember ellen eljárás indult. 

Oszkó Péter ismerõse 

R. V. Krisztina 30 évesen lett a 
Budapest Airport jogi igazgatója. 
Egy közösségi portálon viszony-
lag kevés ismerõse között talál-
juk Oszkó Péter pénzügyminisz-
tert is. Feltehetõen még egye-
temista korukban ismerkedtek 
meg, sõt egy közös kiállítást is 
rendeztek a rajzaikból.
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