
Fővárosi Törvényszék
2019.02.04. - 2019.02.08.

2019.02.05.

Fővárosi Törvényszék II. 59.

16.B.1184/2018 Z. J. + 2 fő prostitúció
elősegítésének

bűntette

2019.02.05. 8:30

Az ügy lényege: 
A vádirat szerint az I. rendű vádlott 2015 októberétől 2016 augusztusáig
bordélyházat  üzemeltetett  Budapesten,  változó  helyszíneken.  A
bordélyházban  foglalkoztatott,  a  Kínai  Népköztársaságból  származó női
prostituáltak  utaztatását  is  az  I.  rendű  vádlott  szervezte.  Az  üzletszerű
kéjelgést  folytató  személyek  az  általuk  nyújtott  szolgáltatásokért  kapott
pénzösszeggel  az  I.  rendű  vádlott  felé  elszámolási  kötelezettséggel
tartoztak. A pénz egy részét keresményként megtarthatták, míg az összeg
másik részét átadták az I. rendű vádlottnak, aki azt részben a bordélyház
üzemeltetési  költségeinek  fedezésére,  részben  pedig  saját  céljaira
fordította. 
A  II.  rendű  vádlott  2016  júliusától  ingatlanközvetítői  foglalkoztatását
felhasználva  közreműködött  abban,  hogy  az  I.  rendű  vádlott  egy  VII.
kerületi lakást kibéreljen, hogy ott az I. rendű vádlott alkalmazásában álló
prostituáltak  üzletszerű  kéjelgést  folytathassanak.  A  II.  rendű  vádlott
tolmácsolt továbbá az I. rendű és a III. rendű vádlott között. 
Az  I.  rendű  vádlott  segítséget  kért  a  III.  rendű  vádlottól  szexuális
cselekményre ajánlatot tevő hirdetések közzétételében, továbbá a II. rendű
vádlottal  együtt  közösen  rábírták  a  III.  rendű  vádlottat,  hogy  fogadja  a
prostitúciós  szolgáltatások  iránt  érdeklődő  magyar  kliensek  hívásait  és
segítséget nyújtson nekik abban, hogy az általuk igényelt prostituáltakkal
szexuális cselekmény végzése céljából találkozhassanak.
A  vád  szerint  az  I.  rendű  vádlott  továbbá  2016  áprilisa  és  augusztusa
között  rendszeresen  szerzett  kábítószert,  melynek  egy  részét  –  saját
fogyasztásának  biztosítása  mellett  –  meg  nem  határozható  számú
személynek tette hozzáférhetővé, illetve fogyasztásra kínálta.
Az  ügyészség  az  I.  rendű  vádlottat  –  mint  többszörös  visszaesőt  –
bordélyház fenntartásával elkövetett prostitúció elősegítése bűntettével és
jelentős  mennyiségű  kábítószerre  elkövetett  kábítószer-kereskedelem
bűntettével vádolja. A II. rendű és III. rendű vádlottak ellen bűnsegédként
bordélyház fenntartásával elkövetett prostitúció elősegítésének bűntette a
vád.

Megjegyzés  : 
Előkészítő ülés.

Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu
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2019.02.06.

Fővárosi Törvényszék I. 97.

8.B.800/2018 B. Gy. + 16 fő terrorcselekmény
bűntette

2019.02.06. 9:00

Az ügy lényege: 

B. Gy. és társai ellen terrorcselekmény bűntette és más bűncselekmények
miatt van folyamatban a megismételt büntetőeljárás.
 
Megjegyzés  : 
A vádlottak meghallgatása várható.

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

Pesti Központi Kerületi Bíróság II. 270.

II./16B.20702/2016 R. Á. Zs. és 2 társa kényszerítés bűntette 2019.02.06. 8:30

Az ügy lényege:

A  sértett  egy  szárazföldi  személyszállítással,  autóbuszvonalak
üzemeltetésével  foglalkozó  kft.  vezetője,  akinek  cége  2013-ban  egy  17
milliárd forintot meghaladó értékű ajánlattevőként közbeszerzési eljárásra
jelentkezett  résztvevőként.  A  vádirat  szerint  az  elsőrendű  vádlott  arra
próbálta rávenni  a sértettet,  hogy –  egy az általa képviselt,  de meg nem
nevezett megbízói kör részére – adja el a kft.-t, mert csak ebben az esetben
nyerhetik  meg a  közbeszerzési  eljárást.  A  vádlott  több  alkalommal  azzal
fenyegette meg a cégvezetőt, hogy ha nem adja el a céget, és az nem nyeri
meg a közbeszerzési eljárást, akkor több milliárd forintos bevételtől esnek
el. A vád szerint a vádlottak végső célja az volt, hogy a közbeszerzési eljárás
elnyerése  esetén  jelentősen  megnövekvő  árbevétellel  bíró  céghez  a  kft.
saját tőke értékéhez közeli vételárhoz jussanak.
Az ügyészség a vádlottakat kényszerítés bűntettének kísérletével vádolja.

Megjegyzés:
A bizonyítási eljárás folytatódik, de perbeszédek és ítélet is várható.

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

Fővárosi Törvényszék II. 79.
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5.B.1261/2017 B. P. különösen jelentős kárt
okozó csalás bűntette

2019.02.06. 9:00

Az ügy lényege: 
A vád szerint a vádlott kézizálog-hitelezési tevékenységet folytatott az általa
alapított L. Kft.-ben  - később K. Zrt.-ben.
2007-től a Kft. likviditási problémákkal küzdött, a 2008-as globális pénzügyi
válság pedig a Zrt.-t is negatívan érintette: a záloghitelezési tevékenységét
refinanszírozó  bankok  egy  része  elzárkózott  a  hitelkeretének  további
emelése  elől.  Mindezek  mellett  a  Zrt.-nél  elzálogosított  értéktárgyak
ügyfelek  általi  kiváltásának  aránya  romlott,  ugyanakkor  a  ki  nem váltott
zálogtárgyak értékesítési lehetőségei szűkültek. A fenti, s egyéb okok miatt
a társaság működése 2009-re fenntarthatatlanná vált.
A  vádlott  elhatározta,  hogy  a  Zrt.  összeomlásának  és  felszámolásának
elkerülése  céljából  a  társaság  üzleti  forgalmát  fiktív  zálogkölcsön-
ügyletekkel  lendíti  fel,  amelyek  valós  ügyletként  történő  kimutatásával
biztosíthatóvá válik a refinanszírozó bankok által megkövetelt fedezettségi
szint, ezenfelül pedig a záloghitel-állomány látszólagos emelkedése további
hitellehívások  alapját  is  képezné.  A  vádlott  tevékenységének
eredményeként  pontosan meg nem határozható mennyiségű,  de  tízezer
darabot meghaladó, együttesen több mint 22 milliárd forint becsértéket és
15  milliárd  forint  folyósított  kölcsönösszeget  feltüntető  fiktív  zálogjegy
készült.
2012-től a vádlott további forrásokhoz jutás céljából újabb pénzintézeteket,
egyéb  gazdasági  társaságokat,  illetve  vagyonos  magánszemélyeket,
vállalkozókat bírt rá kölcsönnyújtásra vagy más, finanszírozási típusú ügylet
megkötésére  azzal  a  módszerrel,  hogy  fedezetként  a  kifizetésre  kerülő
pénzösszeget meghaladó értékű aranytömböket ajánlott  fel  számukra.  A
vádlott  a  szükséges  mennyiségű  aranytömbbel  vagy  az  azok  öntéséhez
felhasználható törtarannyal nem rendelkezett, ezért a Kft. alkalmazásában
álló ötvöst rendszeresen arra utasította, hogy réz és egyéb segédanyagok
felhasználásával  öntsön  ki  az  aranytömbre  megtévesztésig  hasonlító
fémtömböket. Utasítását azzal indokolta az ötvösnek, hogy a tömböket egy
esetleges  rablás  esetén  „csalitömbnek”  szánja.  A  hamis  fedezeti  tárgyak
felhasználásával  kötött  ügyletek  eredményeként  a  vádlott  több  mint  3
milliárd forinthoz jutott.
A vádlott  továbbá 2012-ben elhatározta,  hogy vállalati  kötvénykibocsátás
útján  is  megpróbál  további  forrásokhoz  jutni.  E  tevékenységével
összefüggésben a Zrt. több millió euró névértéken értékesített kötvényt.
A vádlott a fent említett módokon megszerzett pénzösszegeket a Kft. és a
Zrt.  működési  költségeinek,  legsürgetőbb  tartozásainak  kifizetésére
fordította, az üzleti tevékenység élénkítésére, bővítésére nem került sor.
A két társaság ellen egyébként időközben több végrehajtás is indult, s végül
2015 áprilisában és májusában mindkét társaság felszámolását jogerősen
elrendelték. A felszámolási eljárások során megállapították, hogy a Kft. és a
Zrt.  vagyona  nem  fedezi  a  társaságok  tartozásait,  a  hitelezői  igények  –
amelyek  a  két  cégnél  együttesen  meghaladták  az  56  milliárd  forintot  –
többségének kielégítésére nincs lehetőség.
Az  ügyészség  a  vádlottat  többek  között  különösen  jelentős  kárt  okozó,
folytatólagosan elkövetett csalás bűntettével, közvetett tettesként, pénzügyi
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intézmény  körében,  folytatólagosan  elkövetett  számvitel  rendje
megsértésének bűntettével vádolja. 

Megjegyzés  : 
Tanúmeghallgatások várhatóak.

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

2019.02.07.

Budapesti XVIII és XIX. Kerületi Bíróság fsz. 29.

501.B.39/2018

(FT)

F. A. és 3 társa költségvetési csalás
bűntette

2019.02.07. 9:00

Az ügy lényege:

F.  A.  és  három  társa  ellen  a  Fővárosi  Főügyészség  bűnszövetségben  és
üzletszerűen  elkövetett  különösen  nagy  vagyoni  hátrányt  okozó
költségvetési csalás bűntette miatt emelt vádat. A vád szerint a vádlottak
2014-ig  ismeretlen  eredetű,  jövedéki  adózás  alól  elvont  dohányárut
szereztek  meg és  tároltak,  illetve  más  szállítmánynak  álcázva  értékesítés
céljából több alkalommal szállítottak Nagy-Britanniába és Észak-Írországba.
A  vádlottak  a  bűncselekménnyel  kapcsolatos  feladatokat  egymás  között
megosztva,  együttműködve,  hosszabb  időn  keresztül  bonyolították,  a
bűncselekménnyel több száz millió forint vagyoni hátrányt okoztak.

Megjegyzés:
Iratismertetés várható.

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

Budai Központi Kerületi Bíróság 304-es tárgyalóterem

14.B.XII.1148/2017 P. L. és 11 társa zaklatás vétsége 2019.02.07. 10:00

Az ügy lényege:

A vádirat szerint a vádlottak az I. rendű vádlott által alapított és vezetett
mozgalom  tagjai.  A  mozgalom  azt  hirdeti,  hogy  tiltakozásokkal,
demonstrációkkal  a  devizahitelek  károsultjainak  érdekében jár  el,  és  így
már  több  alkalommal  szerveztek  demonstrációt  politikusok  háza  elé,
közterületen.
Tevékenységük  során  rendszeresen  tartottak  be  nem  jelentett
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demonstrációt,  például  az  egyik  kereskedelmi  bank  vezérigazgatójának
háza  előtt  is.  Ilyenkor  az  I.  rendű  vádlott  vagy  a  mozgalom más  tagjai
beszédeket  mondtak  gyakran  használva  gyalázkodó,  becsületsértő
kijelentéseket.  Néhány  alkalommal  plakátokat  is  kihelyeztek  vagy
szórólapokat tettek a sértett postaládájába.
A  vádlottak  célja  az  volt,  hogy  a  sértett  és  családja  mindennapjait
rendszeres megjelenésükkel megnehezítsék. A demonstrációkat gyakran a
pihenőnapokon,  hétvégenként  tartották,  amikor  a  sértett  és  családtagjai
otthon tartózkodtak. 
A  demonstrációkat  több  alkalommal  nem  jelentették  be,  így  arra  a
hatóságoktól származó engedéllyel sem rendelkeztek minden esetben.
Az  ügyészség  zaklatás  vétsége  miatt  az  I.  rendű  vádlottal  szemben
közérdekű  munka  büntetés  kiszabását,  társaira  pedig  próbára  bocsátás
alkalmazását indítványozta.

Megjegyzés:
A vádlottak meghallgatása várható.

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

2019.02.08.

Fővárosi Törvényszék I. 97.

8.B.800/2018 B. Gy. + 16 fő terrorcselekmény
bűntette

2019.02.08. 9:00

Az ügy lényege: 

B. Gy. és társai ellen terrorcselekmény bűntette és más bűncselekmények
miatt van folyamatban a megismételt büntetőeljárás.
 
Megjegyzés  : 
A vádlottak meghallgatása várható.

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

Fővárosi Törvényszék II. 79.

5.B.1261/2017 B. P. különösen jelentős kárt
okozó csalás bűntette

2019.02.08. 9:00

Az ügy lényege: 
A vád szerint a vádlott kézizálog-hitelezési tevékenységet folytatott az általa
alapított L. Kft.-ben  - később K. Zrt.-ben.
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2007-től a Kft. likviditási problémákkal küzdött, a 2008-as globális pénzügyi
válság pedig a Zrt.-t is negatívan érintette: a záloghitelezési tevékenységét
refinanszírozó  bankok  egy  része  elzárkózott  a  hitelkeretének  további
emelése  elől.  Mindezek  mellett  a  Zrt.-nél  elzálogosított  értéktárgyak
ügyfelek  általi  kiváltásának  aránya  romlott,  ugyanakkor  a  ki  nem váltott
zálogtárgyak értékesítési lehetőségei szűkültek. A fenti, s egyéb okok miatt
a társaság működése 2009-re fenntarthatatlanná vált.
A  vádlott  elhatározta,  hogy  a  Zrt.  összeomlásának  és  felszámolásának
elkerülése  céljából  a  társaság  üzleti  forgalmát  fiktív  zálogkölcsön-
ügyletekkel  lendíti  fel,  amelyek  valós  ügyletként  történő  kimutatásával
biztosíthatóvá válik a refinanszírozó bankok által megkövetelt fedezettségi
szint, ezenfelül pedig a záloghitel-állomány látszólagos emelkedése további
hitellehívások  alapját  is  képezné.  A  vádlott  tevékenységének
eredményeként  pontosan meg nem határozható mennyiségű,  de  tízezer
darabot meghaladó, együttesen több mint 22 milliárd forint becsértéket és
15  milliárd  forint  folyósított  kölcsönösszeget  feltüntető  fiktív  zálogjegy
készült.
2012-től a vádlott további forrásokhoz jutás céljából újabb pénzintézeteket,
egyéb  gazdasági  társaságokat,  illetve  vagyonos  magánszemélyeket,
vállalkozókat bírt rá kölcsönnyújtásra vagy más, finanszírozási típusú ügylet
megkötésére  azzal  a  módszerrel,  hogy  fedezetként  a  kifizetésre  kerülő
pénzösszeget meghaladó értékű aranytömböket ajánlott  fel  számukra.  A
vádlott  a  szükséges  mennyiségű  aranytömbbel  vagy  az  azok  öntéséhez
felhasználható törtarannyal nem rendelkezett, ezért a Kft. alkalmazásában
álló ötvöst rendszeresen arra utasította, hogy réz és egyéb segédanyagok
felhasználásával  öntsön  ki  az  aranytömbre  megtévesztésig  hasonlító
fémtömböket. Utasítását azzal indokolta az ötvösnek, hogy a tömböket egy
esetleges  rablás  esetén  „csalitömbnek”  szánja.  A  hamis  fedezeti  tárgyak
felhasználásával  kötött  ügyletek  eredményeként  a  vádlott  több  mint  3
milliárd forinthoz jutott.
A vádlott  továbbá 2012-ben elhatározta,  hogy vállalati  kötvénykibocsátás
útján  is  megpróbál  további  forrásokhoz  jutni.  E  tevékenységével
összefüggésben a Zrt. több millió euró névértéken értékesített kötvényt.
A vádlott a fent említett módokon megszerzett pénzösszegeket a Kft. és a
Zrt.  működési  költségeinek,  legsürgetőbb  tartozásainak  kifizetésére
fordította, az üzleti tevékenység élénkítésére, bővítésére nem került sor.
A két társaság ellen egyébként időközben több végrehajtás is indult, s végül
2015 áprilisában és májusában mindkét társaság felszámolását jogerősen
elrendelték. A felszámolási eljárások során megállapították, hogy a Kft. és a
Zrt.  vagyona  nem  fedezi  a  társaságok  tartozásait,  a  hitelezői  igények  –
amelyek  a  két  cégnél  együttesen  meghaladták  az  56  milliárd  forintot  –
többségének kielégítésére nincs lehetőség.
Az  ügyészség  a  vádlottat  többek  között  különösen  jelentős  kárt  okozó,
folytatólagosan elkövetett csalás bűntettével, közvetett tettesként, pénzügyi
intézmény  körében,  folytatólagosan  elkövetett  számvitel  rendje
megsértésének bűntettével vádolja. 

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