
Fővárosi Törvényszék
2018. 01. 29-02. 02.

2018. 01. 29.  

 Fővárosi Törvényszék II., Fő utca 70-78.

 22.B.1511/2017.  M. P. és társa lőfegyverrel vagy 
lőszerrel visszaélés 
bűntette és más 
bűncselekmények

2018. 01. 29. 8.30

 Az ügy lényege:
 
A  vádlottak  2015  folyamán  éles  lőszert  és  hatástalanított  lőfegyvereket
vásároltak, és azokat – részben sikeresen átalakítva – ismét éles fegyverré
tették. Céljuk az volt, hogy az így megszerzett lőfegyverekkel tehetős, cigány
származású  embereket  gyilkoljanak  meg  anyagi  haszonszerzés  céljából.
Aprólékosan  kidolgozott  tettük  végrehajtása  során  hamis  amerikai  iratot
gyártottak, hogy azzal M. P. magát egy – valójában nem létező  – amerikai
küldöttként igazolja, és cigány érdekvédelmi képviselők bizalmába férkőzve
adatokat  szerezzen  tehetős  cigány  emberekről,  hogy  azok  sérelmére
gyilkosságot  elkövetve  jelentős  anyagi  haszonra  tehessenek  szert.  Tettük
elkövetését  részben  a  kiszemelt  áldozatok  körülményei  hiúsították  meg,
részben az a tény, hogy 2015 novemberében, miközben éppen fegyvereik
kipróbálására  indultak,  a  rendőrök  igazoltatták  őket,  és  megtalálták  a
gépkocsijukba  rejtett  fegyverek  egy  részét.  Az  ügyészség  az  I.  rendű
vádlottat, mint különös visszaesőt többek között lőfegyver engedély nélküli
készítésével  elkövetett  lőfegyverrel  visszaélés  bűntettének  kísérletével,
bűnszövetségben  elkövetett  lőfegyverrel  visszaélés  bűntettével  mint
felbujtót, valamint emberölés előkészületének bűntettével vádolja.

 
Megjegyzés:
Első tárgyalási nap.

 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék II. emelet 58. sz. tárgyalóterem

6.B.761/2017. T. V. A. befolyással üzérkedés 
bűntette

2018. 01. 29. 9.00

Az ügy lényege:
A  vádirat  szerint  T.  V.  A.  vádlott  az  ANT  Kft.  önálló  képviseleti  joggal
rendelkező képviselője volt, amikor megismerkedett a Comprad Kft. vezető
tanácsadójával,  mely  cég  üzleti  kapcsolatba  került  az  Amerikai  Egyesült
Államokban  székhellyel  és  az  egész  világra  kiterjedő  gazdasági
érdekeltséggel  rendelkező  Bunge  Zrt-vel.  A  Comprad  Kft.  képviselője,  a
rendelkezésre álló információk alapján megkérte T. V. A vádlottat, hogy járjon
annak utána, hogy a kormány hajlandó-e stratégiai  megállapodást kötni a
Bunge  Zrt.-vel.  Egy  fogadáson  a  vádlott  azt  állította  a  Comprad  Kft.



képviselőjének,  hogy  van  hajlandóság  a  stratégiai  megállapodás
megkötésére, amennyiben többek között a Bunge Zrt. tervez társadalmilag
hasznos munkahelyteremtő beruházást, sőt az étolaj terméket terhelő ÁFA-t
is  jelentősen  csökkenthetik,  amennyiben  a  Bunge  Zrt.  hamis  számlák
ellenében fizet 2 milliárd forintot. A vádlott a fentiek közlésével azt a hamis
látszatot  keltette,  hogy  2  milliárd  forintot  többek  között  központi
államigazgatási  szervekben vezető  beosztású  hivatalos  személyek  részére
jogtalan anyagi előny nyújtására kell fizetni. A Comprad Kft. képviselője egy
találkozón  egyeztetett  a  vádlott  által  elmondottakról  a  Bunge  Zrt.
képviselőjével, ahol a Bunge Zrt. képviselője a korrupciós cselekményekben
való részvételt határozottan visszautasította, aminek következtében a két cég
között az együttműködés megszakadt.
Az  ügyészség  a  vádlottat  vesztegetést  színlelve  elkövetett  befolyással
üzérkedés bűntettével vádolja. A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Törvényszék
elsőfokú  ítéletét  hatályon  kívül  helyezte,  és  új  eljárás  lefolytatására
utasította. 
 
Megjegyzés:

Tanúmeghallgatás várható.
Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály

06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

2018. 01. 30.                                                                                                                                              

 Fővárosi Törvényszék II. emelet 93. sz. tárgyalóterem

24. B. 1236/2017. T. R. emberölés bűntettének 
kísérlete és kényszerítés
bűntette

2018. 01. 30. 8.30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a vádlott a vádbeli időszakban rendőr alezredes volt. 2016
novemberében  egészségi  állapota  miatt  betegállományban  otthon
tartózkodott.  Nyugtató-,  illetve  vérnyomáscsökkentő  tablettákat  szedett,
melyek mellett rendszeresen fogyasztott alkoholt. A vádlott önvédelmi céllal
két lőfegyvert is tartott otthonában engedéllyel.
Az I. vádpont szerint 2016. november 24-én a vádlott lakhelyeként szolgáló
társasház pincéjében a két sértett elektromos vezeték átvezetése miatt fúrta
a  falat.  A  vádlott  ittas  állapotban  megjelent  a  pincében  és  agresszív
hangnemben hangoztatta, hogy ő rendőr és felszólította az ott tartózkodó
sértetteket, hogy fejezzék be a fúrást, különben elvágja az egyikük nyakát,
illetve felmegy a pisztolyáért és lelövi őket.
A II. vádpont szerint 2016. december 1-jén a vádlott miután altató-nyugtató
hatású gyógyszerre  ismeretlen  mennyiségű alkoholt  fogyasztott  magához
vette  az  egyik  lőfegyverét  és  alsónadrágban,  köpenyben  megjelent  a
társasház tűzlépcsőházában.  A földszinten lévő társasházkezelő cég egyik
alkalmazottja - a sértett - is épp a tűzlépcsőházban tartózkodott. A vádlott
nem ismerte  fel  a  sértettet  és  közölte  vele,  hogy „Rendőrség,  jöjjön ki!”.
Ekkor a vádlott nem volt szolgálatra alkalmas állapotban, illetve a rendőri
intézkedést semmi nem indokolta. A sértett visszament a cég irodájába, a
vádlott  pedig  a  tűzlépcsőházban négy  lövést  adott  le  a  mennyezetbe.  A
sértett  a  hangokat  nem  lövésnek  azonosította,  ezért  visszament  a



lépcsőházba, hogy eltegye a cég szállításra használt molnárkocsiját. Amikor
a sértett be akarta csukni a tűzvédelmi ajtót a vádlott lövést adott le az ajtó
mögött  tartózkodó  sértett  testére  célozva.  A  lövedék  áthatolt  a
szigetelőanyaggal bélelt tűzvédelmi ajtó vaslemezén és az ajtóval szembeni
falba fúródott. Csak a véletlennek volt köszönhető, hogy a lövedék – mely az
emberi  testben  az  átlagnál  nagyobb  roncsolás  okozására  képes  –  nem
találta el a sértettet.
A vádlott a lövést követően megpróbálta összeszedni a lövedékek hüvelyét,
de csak három darabot talált meg, amiket a lakásában lehúzott a WC-n.
Az ügyészség a vádlottat emberölés bűntettének kísérletével és 2 rendbeli
kényszerítés bűntettének kísérletével vádolja.
 
Megjegyzés:
Tanúmeghallgatás várható.

 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

 Fővárosi Törvényszék II. emelet 36.

4.B. 192/2016. T. Cs. I. és társai csalás bűntette 2018. 01. 30.  9.00

Az ügy lényege:

A Fővárosi Főügyészség T. Cs. I-t és tíz társát különösen jelentős kárt okozó,
bűnszervezetben  elkövetett  sikkasztás,  csalás  és  más  bűncselekmények
elkövetésével vádolja. A vádirat szerinti elkövetési érték összesen mintegy
77  milliárd  forint.  A  vádirat  5  vádpontban  5458  rendbeli  csalást  és
sikkasztást ró a vádlottak terhére. 

Megjegyzés:
A bizonyítási eljárás folytatódik.

 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

 Fővárosi Törvényszék II. emelet 58. sz. tárgyalóterem

25.B.1039/2015. Sz. Gy. és 4 társa csalás bűntette 2018. 01. 30.  9.00

Az ügy lényege:

A  Fővárosi  Főügyészség  dr.  Sz.  Gy.  és  négy  társa  ellen  emelt  vádat  a
Budapest  Airport  Zrt.  2006-ban  kiírt  taxipályázatával  összefüggésben
elkövetett  vesztegetés,  valamint  a  cég  sérelmére  2006  és  2010  között
elkövetett, összesen félmilliárd forintos kárt okozó csalás miatt.  A vádirati
tényállás  szerint  a  taxitársaság  tulajdonosa  milliós  tételben  lefizette  a



Budapest Airport munkatársait, I. és II. rendű vádlottakat annak érdekében,
hogy ő nyerje meg a repülőtéri taxi szolgáltatás jogát. Emellett I. és II. rendű
vádlottak közreműködtek abban, hogy a Zóna taxi tulajdonosa a valóságtól
eltérően kevesebb fuvarszámot jelentsen be, így kevesebb szolgáltatási díjat
kelljen Budapest Airport részére fizetnie. 

Megjegyzés:
Az ügyben bizonyítási eljárásra kerül sor. 

 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

2018. 01. 31. 

Fővárosi Törvényszék földszint 51. sz. tárgyalóterem

19. B. 1316/2017. T. P. szexuális erőszak 
bűntette és más 
bűncselekmények

2018. 01. 31.  8.30

Az ügy lényege:

A vádirat szerint a vádlott 2016. április 29-én este a Kelenföldi pályaudvaron
megismerkedett  a  sértettel.  Másnap  estére  találkozót  beszéltek  meg  a
pályaudvarra. A vádlott aznap is nagy mennyiségben fogyasztott alkoholt,
illetve egy vagy két darab epilepszia elleni gyógyszert. Elhatározta, hogy akár
annak akarata ellenére is közösülni fog a sértettel. A találkozó során azzal az
ürüggyel, hogy egy közeli boltba mennek bort venni egy fás-bokros területre
vezette a sértettet. A vádlott fogdosni kezdte a sértettet, aki a közeledést
visszautasította. A vádlott több alkalommal megütötte a sértettet és akarata
ellenére  közösült  vele.  A  cselekményt  követően a vádlott  a  sértettet  egy
metróaluljáróhoz kísérte, ahol leültek egy padra. A vádlott a padon elaludt, a
sértett  pedig  eközben  egy  járókelőtől  segítséget  kért,  aki  értesítette  a
mentőket és a rendőrséget.  A sértett a bántalmazás következtében 8 napon
túl  gyógyuló  sérüléseket  szenvedett.  Az  ügyészség  a  vádlottat  szexuális
erőszak bűntettével és életveszélyt okozó testi sértés bűntettével vádolja.

Megjegyzés:
Zárt tárgyalás.

 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Pesti Központi Kerületi Bíróság III. emelet 306. sz. tárgyalóterem

10.B.1072/2013  T. S. E. és 11 társa számítástechnikai 
rendszer elleni bűntett

2018. 01. 31. 8.30

Az ügy lényege:



A vád  szerint a vádlott és társai olyan nemzetközi  bűnszervezetet hoztak
létre,  amely  jogtalan  haszonszerzés  végett  labdarúgó  mérkőzések
eredményének manipulatív, jogellenes befolyásolására és ezen mérkőzések
eredményeire  történő  fogadásokra  szakosodott.  A  manipulációval
kapcsolatban  különféle  technikákat  alkalmaztak  és  további  ötleteteket,
technikákat  dolgoztak  ki.  Számítástechnikai  rendszer  ellen  jogtalan
haszonszerzés  végett  elkövetett  bűntett,  folytatólagosan  elkövetett
gazdálkodó  szervezet  tagjának  kötelessége  megszegésére  irányuló
vesztegetés és más bűncselekmények miatt emelt vádat az ügyészség.

Megjegyzés:
Tanúk meghallgatása várható.

 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék II. emelet 79. sz. tárgyalóterem

23.B.1711/2013. F. T. és 11 társa adócsalás bűntette 2018. 01. 31. 9.00

Az ügy lényege:

A vádirat  szerint  1995 és  2010 között  az I.  rendű vádlott több gazdasági
társaságból álló cégcsoportot alakított és működtettet, melyeknek gazdasági
vezetését  a  II.  rendű  vádlott  végezte.  A  cégcsoportban  a  névleges
tisztségviselők  az  I.  rendű  vádlott  családtagjai  rokonai  voltak,  akik  nem
rendelkeztek valós információval a cégek működéséről.  A III.  és IV.  rendű
vádlott  2005 és  2010 között  szintén  az  egész  ország területére  kiterjedő
fiktív számlák kiállítását végző bűnözői csoportot működtetett, melynek az
volt a célja, hogy tényleges gazdasági tevékenységet nem végző belföldi és
külföldi  gazdasági  társaságok  beiktatásával,  színlelt  szerződéssel  és  azt
alátámasztó valótlan tartalmú okiratokkal, jól prosperáló cégek adófizetési
kötelezettségeit jogosulatlanul csökkentsék, jutalék ellenében. Az ügyészség
az I. rendű vádlottat többek között 2 rendbeli adóbevételt különösen nagy
mértékben  csökkentő,  közvetett  tettesként  folytatólagosan  elkövetett
adócsalás bűntettével és más bűncselekményekkel vádolja.  Az ügynek 12
vádlottja van.

Megjegyzés:
A vádlott felszólalása várható az utolsó szó jogán.

 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék II. emelet 58. sz. tárgyalóterem

6.B.920/2017. H. Zs. életveszélyt okozó testi 
sértés

2018. 01. 31. 9.00



Az ügy lényege:

A  vádlott  2016 tavaszán Budapest  belvárosában pénzszerzési  szándékkal
kezdett  el  erőszakoskodni  a  hajléktalanként  utcai  kéregetésből  élő
elsőrendű sértettetel, akit korábbról ismert. A sértett megtagadta az ittas és
gyógyszertől bódult állapotban követelőző vádlott kérését, mire az többször
megütötte,  majd megrúgta áldozatát – kiütve ezáltal  annak két fogát.  Ezt
látva az áldozat segítségére sietett a másodrendű sértett, akivel a vádlott
előbb  szóváltásba  keveredett,  majd  a  nadrágja  zsebéből  kirántott
pillangókéssel mellkason szúrta őt. A sérülés közvetlen életveszélyt idézett
elő,  mivel  a  szakszerű  orvosi  beavatkozás  elmaradása  vagy  késedelme
esetén a  sértett  halála  is  bekövetkezhett  volna.  Az  ügyészség a  terheltet
mint  többszörös  visszaesőt  többek  között  életveszélyt  okozó  testi  sértés
bűntettével és felfegyverkezve elkövetett rablás bűntettével vádolja.

Megjegyzés:
Szakértők meghallgatása várható.

 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

2018. 02. 01.  

Fővárosi Törvényszék földszint 80. sz. tárgyalóterem

28.B.109/2017.  W. G. és 4 társa emberkereskedelem
bűntette

2018. 02. 01. 8.30

Az ügy lényege:
 
A  vádirat  szerint  W.  G.  I.  rendű  vádlott  2012  áprilisában  érkezett
Magyarországra,  2014  májusában  történő  elfogásáig  olyan  vállalkozást
működtetett,  amelynek  az  volt  a  célja,  hogy  Kínából  toborzott  fiatal  nők
Magyarországon prostitúciós tevékenységet végezzenek, és ezt kihasználva
rendszeres haszonra tegyen szert. Az I. rendű vádlott megbízta L. Y. II. rendű
vádlottat, hogy vezesse az általa fenntartott bordélyházakat, koordinálja a
lányok  prostitúciós  tevékenységét,  vegye  át  a  szexuális  szolgáltatás  díját,
majd  azzal  számoljon  el  felé.  A  vádlottak  a  vádirat  alapján  kínai
masszázsszalonokban  végezendő  szexuális  munkára  interneten  feladott
hirdetésekben  toborozták  a  fiatal  nőket  Kínából  európai  országokba  oly
módon,  hogy  a  lányok  számára  vízumot  és  repülőjegyet  biztosítottak
Európába.  A  vádirat  szerint  az  I.  rendű vádlott  a  lányoktól  pénzt  kért  a
munka  biztosítása,  illetve  szállítási  költségek  címén,  valamint  elvette  az
útlevelüket  biztosítékként.  Az  ügyészség  az  I.  rendű  vádlottat
kizsákmányolás  céljából  üzletszerűen,  bűnszervezetben  elkövetett
emberkereskedelem  bűntettével,  bordélyház  fenntartásával  elkövetett
prostitúció  elősegítésének  bűntettével,  közokirat-hamisítás  bűntettével
vádolja.  A  vádpontok  a  többi  vádlott  esetében  kiegészülnek  kábítószer
birtoklásának  bűntettével,  illetve  a  III.  rendű  vádlott  esetében  pedig
lőfegyver  és  lőszer  engedély  nélküli  tartásával  elkövetett  lőfegyverrel  és
lőszerrel visszaélés bűntettével. 



 
Megjegyzés:
Iratismertetés várható. 

 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék II. emelet 58. sz. tárgyalóterem

25.B.1039/2015. Sz. Gy. és 4 társa csalás bűntette 2018. 02. 01.  9.00

Az ügy lényege:

A  Fővárosi  Főügyészség  dr.  Sz.  Gy.  és  négy  társa  ellen  emelt  vádat  a
Budapest  Airport  Zrt.  2006-ban  kiírt  taxipályázatával  összefüggésben
elkövetett  vesztegetés,  valamint  a  cég  sérelmére  2006  és  2010  között
elkövetett, összesen félmilliárd forintos kárt okozó csalás miatt.  A vádirati
tényállás  szerint  a  taxitársaság  tulajdonosa  milliós  tételben  lefizette  a
Budapest Airport munkatársait, I. és II. rendű vádlottakat annak érdekében,
hogy ő nyerje meg a repülőtéri taxi szolgáltatás jogát. Emellett I. és II. rendű
vádlottak közreműködtek abban, hogy a Zóna taxi tulajdonosa a valóságtól
eltérően kevesebb fuvarszámot jelentsen be, így kevesebb szolgáltatási díjat
kelljen Budapest Airport részére fizetnie. 

 Megjegyzés:
Az ügyben bizonyítási eljárásra kerül sor.

 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

2018. 02.02.

Fővárosi Törvényszék II., Fő utca 70-78.

 22.B.1511/2017.  M. P. és társa lőfegyverrel vagy 
lőszerrel visszaélés 
bűntette és más 
bűncselekmények

2018. 01. 29. 8.30

Az ügy lényege:
 
A  vádlottak  2015  folyamán  éles  lőszert  és  hatástalanított  lőfegyvereket
vásároltak, és azokat – részben sikeresen átalakítva – ismét éles fegyverré
tették. Céljuk az volt, hogy az így megszerzett lőfegyverekkel tehetős, cigány
származású  embereket  gyilkoljanak  meg  anyagi  haszonszerzés  céljából.
Aprólékosan  kidolgozott  tettük  végrehajtása  során  hamis  amerikai  iratot
gyártottak, hogy azzal M. P. magát egy – valójában nem létező  – amerikai
küldöttként igazolja, és cigány érdekvédelmi képviselők bizalmába férkőzve
adatokat  szerezzen  tehetős  cigány  emberekről,  hogy  azok  sérelmére



gyilkosságot  elkövetve  jelentős  anyagi  haszonra  tehessenek  szert.  Tettük
elkövetését  részben  a  kiszemelt  áldozatok  körülményei  hiúsították  meg,
részben az a tény, hogy 2015 novemberében, miközben éppen fegyvereik
kipróbálására  indultak,  a  rendőrök  igazoltatták  őket,  és  megtalálták  a
gépkocsijukba  rejtett  fegyverek  egy  részét.  Az  ügyészség  az  I.  rendű
vádlottat, mint különös visszaesőt többek között lőfegyver engedély nélküli
készítésével  elkövetett  lőfegyverrel  visszaélés  bűntettének  kísérletével,
bűnszövetségben  elkövetett  lőfegyverrel  visszaélés  bűntettével  mint
felbujtót, valamint emberölés előkészületének bűntettével vádolja.

 
Megjegyzés:
Bizonyítási eljárás.

 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Pesti Központi Kerületi Bíróság III. emelet 306. sz. tárgyalóterem

10.B.1072/2013  T. S. E. és 11 társa számítástechnikai 
rendszer elleni bűntett

2018. 02. 02. 8.30

Az ügy lényege:

A vád  szerint a vádlott és társai olyan nemzetközi  bűnszervezetet hoztak
létre,  amely  jogtalan  haszonszerzés  végett  labdarúgó  mérkőzések
eredményének manipulatív, jogellenes befolyásolására és ezen mérkőzések
eredményeire  történő  fogadásokra  szakosodott.  A  manipulációval
kapcsolatban  különféle  technikákat  alkalmaztak  és  további  ötleteteket,
technikákat  dolgoztak  ki.  Számítástechnikai  rendszer  ellen  jogtalan
haszonszerzés  végett  elkövetett  bűntett,  folytatólagosan  elkövetett
gazdálkodó  szervezet  tagjának  kötelessége  megszegésére  irányuló
vesztegetés és más bűncselekmények miatt emelt vádat az ügyészség.

Megjegyzés:
Tanúk meghallgatása várható.

 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék II. emelet 58.

 6.B. 1450/2017 J. B. több emberen 
elkövetett emberölés 
kísérlete

2018. 02. 02. 9.00

Az ügy lényege:

A vádirat szerint a vádlott 2016. december 16-án megjelent a testvére – aki az
egyik sértett – házának udvarán, hogy a gyerekeinek felügyelete miatt elhívja



magához az unokahúgát. Amikor a sértett meglátta a vádlottat az udvarban -
mivel  néhány  héttel  korábban  konfliktus  volt  közöttük  –  kölcsönösen
szidalmazni és lökdösni kezdték egymást.
A  házban  tartózkodó  rokonuk  észlelve  a  veszekedést  kiment  és
szétválasztotta  őket.  A  vádlott  ezt  követően  távozott.  A  sértett  azonban
utána ment és a veszekedés tovább folytatódott, később verekedéssé fajult.
Az  iskolából  hazafelé  tartó  rokonuk  –  aki  a  másik  sértett  –  megpróbálta
szétválasztani  őket,  de  nem  sikerült  neki.  Mikor  a  sértettnél  tartózkodó
rokon értesült a vita folytatódásáról, utánuk ment és szétválasztotta őket.
Ekkor a vádlott a nála lévő 6 cm pengehosszúságú zsebkéssel 5 alkalommal
megszúrta  a  testvérét,  egy  alkalommal  pedig  az  iskolából  hazafelé  tartó
másik rokonát.
  
Megjegyzés:
Tanúmeghallgatás várható.

 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma III. emelet 315. sz. tárgyalóterem

 36. G. 43925/2016. alperes: Saxo Bank A/S
felperes: Buda-Cash 
Brókerház Zrt. „f.a.”

szerződés 
érvénytelensége

2018. 02. 02. 10.00

Az ügy lényege:

A  felek  2015  elején  kötöttek  egy  megállapodást,  melynek  értelmében  a
Buda-Cash-nek egy nagyobb összeget kellett megfizetni  a SAXO Bank A/S
számára. A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma előtt folyamatban
lévő ügy lényege, hogy a Buda-Cash felszámolója 2015 októberében bíróság
előtt támadta meg a fenti megállapodás érvényességét. A felszámoló a csőd
és  felszámolási  eljárásról  szóló  törvény  értelmében  indítványozta  a
szerződés  érvénytelenségének  megállapítását,  valamint  érvénytelenség
esetén egy jelentősebb összeg megfizetésére kérte kötelezni a SAXO Bank
A/S-t.
  
Megjegyzés:
Zárt tárgyalás. 

 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu


