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• Ismét a Micro-Ker-ügy 
• Várják a károsultak jelentkezését 

Milliók vándorúton 
Lapunkban már korábban beszámoltunk a vásárhelyi 

székhelyű Micro-Ker Kft. körül kirobbant botrányról, 
illetve arról, hogy az ügyben a rendőrség is nyomozást 
indított. Mivel a pénzüket veszni vélő rendszertagok 
azóta is gyakran hívják szerkesztőségünket, a Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányságon Tóth Molnár István 
a lezredestől , a gazdaságvédelmi osztály he lyet tes 
vezetőjétől érdeklődtünk a nyomozás jelenlegi állásáról. 

- A Micro-Ker Kft. elleni büntetőeljárást a hódmező-
vásárhelyi rendőrkapitányság és a Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság gazdaságvédelmi osztályának 
közreműködésével április 19-én indítottuk meg vagyon 
elleni bűncselekmények - hűtlen kezelés, sikkasztás - és 
jogosulatlan pénzintézeti tevékenység alapos gyanúja 
miatt. Ez utóbbi bűncselekményt a pénzintézetekről és a 
pénzintézeti tevékenységről szóló 1993. évi törvény 
fogalmazza meg, amely ez év január 15-től lépett 
hatályba. Ezért az erre vonatkozó nyomozás csak ettől az 
időponttól napjainkig terjedhet. 

• Hány embert hallgattak 
meg eddig az üggyel kap-
csolatban? 
- A nyomozást egy felje-

lentési hullám előzte meg. A 
sértettek panasza arra vonat-
kozott, hogy a kft. a vállalt ha-
táridőkre nem fizette vissza 
nekik a 16, illetve a 160 ezer 
forintjukat sem, nem hogy az 
ígért hozadékot . Ezenkívül 
több esetben előfordult, hogy 
az ügyfelek hiába utaztak Vá-
sárhelyre a pontosan meghatá-
rozott időpontban, nem kapták 
meg pénzüket. Ezek alapján az 
említett bűncselekmények ala-
pos gyanúja miatt eddig hat 
személyt, a kft. tulajdonosait, 
ügyvezető igazgatóit és jogi 
tanácsadóját hallgattuk ki. 

• De ha ez egy piramis-
játék, nem fordulhatott elő 
az, hogy akkor éppen nem 
volt elegendő új belépő, és 
ezért csúszott a kifizetés? 
- Nem. A „Magad uram 

III." esetében például a tevé-
kenység lényege az, hogy a 
befizető átad 16 ezer forintot a 
Micro-Ker Kft . -nek, amely 
vállalkozás pedig szavatolja, 
hogy a befizetés időpontjától 
számított négy hónap elteltével 
annak tízszeresét, azaz a 160 
ezer forintot kifizeti. Az ügy-
felek adatait, a teljesítés határ-
idejét számitógépes program 
rögzítette. Ezt szakértőkkel 
véleményeztettük és az ő meg-
állapításuk szerint abban sem-
milyen p i ramis- vagy más 
játékelem nincs. A befektetők 
számára viszont az a ján la t 
megtévesztő, hiszen éves szin-
ten már harmincszoros hozadé-
kot ígér. Ráadásul, ha a kft. 
vállalt kötelezettségének eleget 
kívánt volna tenni, akkor a be-
fizetett összeg tízszeres hoza-
mát, 9 milliárd forintot kellett 
volna biz tosí tania . Mivel a 
hozzájuk érkezett pénzt sem-
milyen nyereséget hozó vállal-
kozásba nem fektették be, a 
rende lkezésükre ál ló havi , 
illetve napi pénzügyi egyenle-
gekből látniuk, illetve tudniuk 
kellett, hogy ígéreteiknek sem-

miképpen sem képesek eleget 
tenni. 

• Mindezt persze a hirdeté-
seiket halló emberek nem 
tudták. Az önök informá-
ciói szerint hány ügyfele 
lehet a kft.-nek? 
- A tevékenység kezdetétől, 

1993. szeptember 8-tól az utol-
só belépést rögzítő időpontig, 
1994. március 24-ig csak a 
„Magad uram III ."-ba több 
mint 35 ezer belépés történt, 
amely nem feltétlenül jelent 
ugyanennyi személyt. A köny-
velés adatai szerint ebből ta-
valy közel 550 millió, míg az 
idén 450 mil l ió folyt be a 
Micro-Ker számláira. 

• Van-e adat arra vonat-
kozóan, hogy ebből mennyi 
jutott vissza a rendszer-
tagokhoz? 
- Nem rendelkezünk telje-

sen megbízha tó adatokkal . 
Tudomásunk szerint 1993-ban 
e célra mintegy 60, ez évben 
pedig közel 96 milliót fordítot-
tak. 

• Mivel a bizonylatok egy 
része elveszett, meg lehet-e 
becsülni, mennyivel tarto-
zik a kft. az ügyfeleinek? 
- Lényegében ennek tisztá-

zása érdekében foglaltuk le 
számítógépeiket, a meglévő 
dokumentumoka t , amelyek 
szakértői vizsgálata, vélemé-
nyezése most folyik. Munkán-
kat nehezíti, hogy nemcsak az 
el lopott könyvelés i adatok 
hiányoznak, hanem az 1994. 
évi bankbizonylatok egy része 
sem áll még rendelkezésünkre. 
Az eddigiek alapján azt mond-
hatom, hogy csupán a 16 ezres 
rendszerbe befizetőknek meg-
közelítően 838 millió forinttal 
tartozik a kft. Az viszont tény. 

hogy jelenleg a kft. előzetes 
l i s tá ja szerint a 3700-at is 
meghaladó személy követeli 
vissza pénzét, és több mint hét 
dossziét töltenek meg a sér-
tettek reklamáló levelei. Ezen-
kívül arra a sokak által ismert 
körülményre is fel kell hívni a 
f igye lmet , hogy a „Magad 
uram III." átalakult és létrejött 
a Gyémánt Híd Rt. Mivel e 
szolgáltató részvénytársaság 
igazgatósági tagjai nem mások, 
mint a Micro-Ker tulajdonosai, 
így a tevékenység lényegében 
változatlan formában folyha-
tott tovább. 

• Mennyi befizetést tudhat 
magáénak a részvénytár-
saság? 
- Ide több mint 45 ezer 

befizetés történt. Összessé-
gében pedig a „Magad uram 

III."—mai együtt ez a szám 
megközel í t i a 80 ezret . Az 
viszont még kérdés, hogy a 
Gyémánt Híd Rt. pénzügyi 
tevékenysége mire irányul, 
i l letve mire alapul , hiszen 
könyvelési okmányaik nem 
állnak rendelkezésünkre. 

• Az igazi nagy, tízmilliót 
meghaladó hozadékot ígérő 
„Magad uram II." rend-
szerrel kapcsolatban mit 
állapított meg eddig a 
nyomozás? 
- A tavaly június 8-tól ez év 

február 25-ig rögzített számító-
gépes adatok szerint is csak 
megközel í tő számot mond-
hatok: majdnem háromezer fő 
lépett be ebbe a rendszerbe. A 
tényleges gazdasági helyzetet a 
bün te tőe l já rás fo lyamán -
szintén az eltűnt dokumentu-

mok miatt - más forrásból 
beszerzett okmányokkal kell 
rekonstruálnunk. Az viszont 
már kiderült: a tulajdonosok és 
családtagjaik egy része, vala-
mint néhány közeli barát, is-
merős kapta csak meg az ígért 
11 milliót. Az általuk összesen 
felvett pénz meghaladja a 2Ö0 
millió forintot. Rajtuk kívül 
29-en 800 ezret, közel 300-an 
pedig a befektetett 160 ezret 
vehették fel. Ugyanakkor meg-
haladja a 2,5 ezret azon re-
gisz t rá l t 160 ezer fo r in tos 
befizetések száma, amelyek 
sorsa ismeretlen. A nyomozás 
során nagyon fontos felada-
tunk, hogy a rendszerekből 
befolyt mintegy 1 milliárd 352 
mill ió forint fe lhasználását 
megállapí tsuk. Azt ugyanis 
tudni lehet - mint már em-
lítettem hogy a Micro-Ker 
Kft.-nek nem volt olyan vál-
lalkozása, amely hozhatta vol-
na az ígért hatalmas profitot. 
Kapcsolódnak viszont hozzá 
olyan vállalkozások, mint a 
Gyémánt Híd Rt. és a Rezon 
Kft., amelyekben valamilyen 
módon a kft. tulajdonosai foly-
tatnak tevékenységet. 

• Ezen azt kell érteni, hogy 
esetleg jogtalanul felvett 
összegeket vittek át saját-
jukként ezekbe a vállalko-
zásokba? 
- Ezt ma még nem áll í t-

ha t juk . Annyi igaz, hogy a 
különböző jogcímeken elszá-
molásra felvett összegeket 10 
milliós nagyságrendűre lehet 
becsülni . Ezek tényleges 
felhasználásának jogosságát 
szintén a nyomozás folyamán 
ellenőrizzük. Persze az min-
denképpen elgondolkodtató, 
hogy a befizetők pénzét köl-
csönvették és használják, hi-
szen a számviteli' adatok sze-
rint több mint 14 millió forint 
van a tulajdonosok birtokában, 
amit még '93-ban vettek fel, és 
azzal mindmáig nem számol-
tak el. 

• Igaz-e az a hozzánk el-
jutott információ, mely 
szerint i f j . Kopcsó András 

pénzt akart kicsempészni 
külföldre? 
- Igen, a Vám- és Pénz-

ügyőrség Csongrád Megyei 
Nyomozó Hivatala büntető-
eljárást folytat ellene deviza-
j og -megsé r t é s bűnte t tének 
a lapos gyanú ja miat t . I f j . 
Kopcsó András ugyanis több 
mint 8 millió for intot meg-
haladó értékű német márkát 
kívánt külföldi bankszámlán 
elhelyezni. 

• Lehet-e sejteni, mikorra 
záródik le az ügy és vissza-
kaphatják-e pénzüket az 
érintettek? 
- Nem lehet megjósolni a 

nyomozás végének időpontját, 
de főkap i t ányság , i l le tve a 
vásárhelyi rendőrkapitányság 
illetékes munkatársai kiemel-
ten dolgoznak ezen az ügyön. 
Egyébként a házkuta tások 
során lefoglalt okmányok alap-
ján azért is vettük zár alá a 
Micro-Ker Kft. és a Gyémánt 
Híd Rt. különböző pénzinté-
zetekben vezetett egyszámlá-
ját , hogy a károsultak majd 
v i sszakaphassák bef ize te t t 
pénzeike t . Nem szeret tük 
volna ugyanis, ha a kft. vezetői 
eset leg á thelyezték volna a 
pénz egy részét kü lönböző 
vállalkozásokba. Mivel az már 
kiderült, hogy például a kft. 
eddig is több tízmillió forintos 
nagyságrendben pénzt adott 
különböző vállalkozásoknak, a 
kö lcsönökrő l pedig f ik t ív , 
nagyobb összegről szóló pénz-
tárbizonylatok készültek, és ezt 
a különbözetet a kft. vezetői 
saját céljaikra használták fel. A 
nyomozás meggyorsítása érde-
kében azonban jó lenne, ha a 
károsultak mielőbb levélben 
j e l en tkeznének a Csongrád 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
vizsgálati, illetve gazdaság-
védelmi osz tá lyán , vagy a 
hódmezővásárhelyi rendőrka-
pitányságon. Kérnénk, hogy 
másolatban mellékeljék a be-
fizetést igazoló pénztári ok-
mányokat, az ezzel kapcsolatos 
levelezést. 

N. Rácz Judit 

A DUNA PENZTARJEGY 
rövid távon rendkívül kedve-
ző feltételeket biztosít: 

2 hónapra évi bruttó 17% 
4 hónapra évi bruttó 19% 
7 hónapra évi bruttó 21% 

kamatot fizet. Négy címlet-
ben váltható: 10.000, 50.000, 
100.000 és 500.000 Ff érték-
ben. A legvonzóbb az, hogy 
a DUNA PÉNZTÁRJEGY fix 
kamatozású. Ez biztosíték, 
hogy visszaváltásakor, az 
elhelyezéskor érvényes ka-
matot kapja, tehát a futam-
idő alatt nem változik meg a 
kamatláb. Névre szól és in-
gyenesen letétbe is helyez-
hető. Különösen biztonsá-
gos megtakarítási forma. 
A DUNA PÉNZTÁRJEGY 

Nyitva tartás: 

Hétfő-szerda: 8.00-15.30 
csütörtök: 8.00-17.30 
péntek: 8.00-12.00 
szombat: 9.00-12.00 

Egri kisgazda ifjak és a hungaristák 
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A Független Magyar Ifjaknak 
nincs kapcsolata a most megalakult 
Hungarista Mozgalommal, illetve 
az azt megalakító szervezetekkel -
nyilatkozta csütörtökön a sajtónak 
Sneider Tamás, az Egerben be-
jegyzett szervezet vezetője. Snei-
der arra a szerdai, a Hungarista 
Mozgalom megalakulása alkalmá-
ból tartott sajtótájékoztatón el-
hangzott kijelentésre reagált, 

amely szerint a tömörülés kap-
csolatban áll az egri kisgazda 
ifjakkal is. 

Elmondta: Szabó Albertet, a 
Világnemzeti Népuralmista Párt 
vezetőjét személyesen ismeri, 
hiszen a múlt évben, a Hungarista 
Mozgalom szervezése céljából 
Egerbe is ellátogatott. Az akkori 
beszélgetésük során sok minden-
ben nem értettek egyet. Főleg 

abban nem - folytatta - , hogy 
Szabóék Szálasi eszméjét vallják, 
pedig ő nem igazán tett jót a 
magyar népnek. Ezért, az egri 
Független Magyar Ifjak közül 
senki nem lépett be a Hungarista 
Mozgalomba, annak ellenére, hogy 
véleménye szerint vannak jó 
ötleteik. 

m Több mint 23 
millió forint 

Vám-
csalások 

Csaknem 50 millió forintos 
vámcsalás ügyében rendelt el 
nyomozást a Vám- és Pénz-
ügyőrség Csongrád megyei 
nyomozóhivatala. A tájékoz-
tatás szerint H. Z. J. magyar 
állampolgár, vállalkozó tavaly 
októbertől összesen 18 sze-
mélyautót vámmentesen úgy 
vámkezeltetett a belföldi for-
galom számára, hogy azokhoz 
hamis okmányokat nyújtott be. 
A nyomozóhatóság a vállal-
kozót őrizetbe vette, több sze-
mélyautót lefoglalt, s további 
autók felkutatása folyamatban 
van. A Vám- és Pénzügyőrség 
nyomozóhivatala adó- és tár-
sadalombiztosítási csalás bűn-
tette e lkövetésének alapos 
gyanúja miatt nyomozást ren-
delt el K. F. magyar állam-
polgár, egy kft. ügyvezetője 
ellen. A rendelkezésre álló 
adószakértői szakvélemény 
szerint a kft. által importált 
700 ezer liter benzint terhelő 
forgalmi és fogyasztási adót 
elmulasztot ták bevallani és 
befizetni. Ezzel több mint 23 
millió forint kárt okoztak. 

Tisztelt építkező, építtető! 

A BORSOD FALAZÓELEM 
( k ö z i s m e r t n e v é n g á z s z i l i k á t ) 

ára egyébként is kedvező: 
csak 73 Ft/db, 1 fal m2 693.5 Ft. (+ ÁFA) 

Most pedig ... 
- persze csak amíg a készlet tart -
69 Ft/db 1 fal m2 655.5 Ft (+ ÁFA) 
Esetleg még olcsóbb is a márkakereskedőinknél! 

Hogy mit kap Ön ennyiért? 
- Egy kiváló hőszigetelő képességű falazóelemet. 

30 cm-es falvastagságnál vakolat nélkül 
a hőátbocsátási tényező: k = 0.49 W/m2 K. 

- Egy könnyen megmunkálható, 
hulladékmentesen felhasználható falazóelemet, 
melyből a falazás rendkívül gyors. 

- Egy olyan falazatot, melyben a vezetékek 
helyének kialakítása szinte gyerekjáték. 

Keresse és vásárolja meg 
a márkakereskedőinknél! 

Részletesebb információ: 

BORSOD FALAZÓELEMGYÁR 
Kazincbarcika 

Telefon/Fax: 48-310122/értékesítés Telex: 64226 


