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A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség vádirata szerint I. rendű 
K. G., II. rendű T. E. és III. rendű Sz. A. vádlottak elhatározták, hogy 
ingatlanbefektetési szövetkezetet és irodahálózatot hoznak létre, 
melynek keretében a befektetők pénzét összegyűjtik, és saját céljaikra 
fordítják. A terv megvalósításához V. rendű P. I. a szövetkezeti tagok 
beszervezésével járult hozzá, VI. r. dr. P. K. vádlott pedig, a jogi 
hátteret biztosította. A vádlottak által létrehozott Holding és az 
országszerte 10 irodával rendelkező Ingatlanbefektetési Szövetkezet 
semmilyen gazdasági tevékenységet nem folytatott, ingatlannal nem 
rendelkezett. Opciós szerződések megkötésére sor került ugyan, de 
ingatlanokat nem vásároltak. A vádlottak - VII. rendű G. F. vádlott 
kivételével – kivételes befektetési lehetőségeket kínáló, nem valós 
hirdetések, tájékoztatások alkalmazásával több mint 3000 ezer 
befektetőt ejtettek tévedésbe, összesen 807.180.000. Ft kárt okoztak. A 
csalásokból származó pénz eredetének leplezésére és felhasználására 
több módszert dolgoztak ki. Ennek keretében a létrehozott 
bankszámlákról IV. rendű F. R. és VII. rendű G. F. vádlott is készpénzt 
vett fel, ebből pedig, nagyértékű gépkocsikat, motorcsónakot  
vásároltak, valamint ingatlant béreltek.  
 
A megyei főügyészség I. r. K. G. vádlottat 588 rendbeli csalás 
bűntettével, valamint pénzmosás és közokirat-hamisítás bűntettével, 
II. r. T. E. vádlottat 630 rendbeli csalás bűntettével, III. r. Sz. A. 
vádlottat 630 rendbeli csalás bűntettével, IV. r F. R. vádlottat 514 
rendbeli csalás bűntettével, valamint pénzmosás bűntettével és 
számvitel rendjének megsértése vétségével, V. r. P. I. vádlottat76 
rendbeli csalás bűntettével, VI. r. dr. P. K. vádlottat 630 rendbeli csalás 
bűntettével és pénzmosás bűntettével, VII. r. G. Fanni vádlottat 
pénzmosás bűntettével vádolja. 
Az ügyben a Debreceni Ítélőtábla a Fejér Megyei Bíróságot az elsőfokú 
eljárás lefolytatásából kizárta, annak lefolytatására Nyíregyházi 
Törvényszéket jelölte ki. 
 
Az ügyben a bíróság több tárgyalást tartott, melyeken a vádlottak 
kihallgatására került sor. Az eljárás tanúkihallgatásokkal folytatódik a 
2013. június 13. napján 10.00 órakor kezdődő tárgyaláson.  
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