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Az ügy lényege: 

A  vádlott  és  a  sértett  2016  októberében  zárkatársak  voltak,  ahol  a  vádlott
valótlanul  azt  ígérte  a  sértettnek,  hogy  Bécsben  lakó  ismerősén  keresztül
10.000.000.-Ft  összegű  kölcsönt  tud  neki  szerezni.  A  már  szabadlábon  lévő
vádlott  2016.  november  2-án  telefonon  felhívta  a  szintén  szabadlábon  lévő
sértettet  és  valótlanul  azt  állította  neki,  hogy  elintézte  a  kölcsönügyletet,  a
sértettnek már csak a papírokat kell aláírnia.
A vádlott  – mivel  a sértett  ekkor úgy nyilatkozott,  hogy a kölcsönre nem tart
igényt – ideges lett, a sértettel a telefonban hangosan kiabált, majd közölte vele,
hogyazügyletlebonyolításaneki160.000.- Ft-ba került és azzal fenyegette meg a
sértettet, hogy amennyiben a pénzt nem fizeti ki neki, leszakítja a fejét.
A  vádlott  2016.  november  3-án  a  sértett  lakóhelyére  ment,  ahol  közölte  a
sértettel, hogy 20.000.- Ft-os részletekben kell törlesztenie neki, és a sértettet a
lakásában  a  torkánál  megszorítva  a  fotelbe  lökte,  egy  alkalommal  tenyérrel
pofon ütötte és eközben pénzt követelve jogtalan haszonszerzés céljából azzal
fenyegette meg, hogy kinyírja, elvágja a torkát. A sértett félelmében megígérte a
vádlottnak, hogy 1-2 napon belül szerez pénzt. Ezt követően a vádlott távozott a
sértett lakásából azzal, hogy visszajön a pénzért.
Néhány nappal később a vádlott ismét a sértett lakóhelyére ment, ahol a sértett,
mivel a vádlott korábbi fenyegetései benne komoly félelmet keltettek, az utcán a
vádlott részére átadott 20.000. Ft-ot.  A vádlott bántalmazása következtében a
sértett külsérelmi nyommal járó, bizonyítható sérülést nem szenvedett, orvosnál
nem járt, látleletet nem vetetett, azonban a sérelmére elkövetett könnyű testi
sértés vétsége miatt joghatályos magánindítványt terjesztett elő.
A  vádlott  a  bűncselekmény  elkövetésével  a  sértettnek  20.000.-  Ft  vagyoni
hátránytokozott,  ami  a  nyomozás  során  nem  térült  meg,  arra  azonban  a
sértett polgári jogi igényt a tárgyaláson nem terjesztett elő.

Az elsőfokú bíróság a vádlottat folytatólagosan elkövetett  zsarolás bűntettében
mondta  ki  bűnösnek,  ezért  őt  3  év  6  hónap  börtönben  végrehajtandó
szabadságvesztés  büntetésre  és  4  év  közügyektől  eltiltásra ítélte,  az  1  rendbeli
testi  sértés  vétségének  vádja  alól  azonban  felmentette.  A  bíróság  a  vádlottal
szemben  20.000,-  Ft  vagyonelkobzást  rendelt  el,  továbbá  kötelezte  továbbá  a
büntetőeljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére.

Megjegyzés  :  A  törvényszék  mint  másodfokú  bíróság  az  ügyben  tárgyalást  tart,
amelyen tanúkat hallgat meg.
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