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Az ügy lényege: 

A vádlott  hirdetést  adott  fel  a  megyei  napilapban,  amely  szerint  hagyatékból
hátra maradt értékeket vásárol fel. Ezen hirdetésre jelentkezett a sértett, majd
megállapodásuknak megfelelően a vádlott megjelent a sértett lakásán. A vádlott
jogtalan azzal a valótlan ígérettel szállította el a sértetti értéktárgyakat, hogy azok
ellenértékét  további  értéktárgyak  elszállítása  alkalmával  fizeti  meg  a  sértett
részére.  A  vádlott  azonban  a  sértettet  tévedésbe  ejtette,  részére  az  elvitt
értéktárgyakat nem fizette ki, az nem is állt szándékában, és arra lehetősége sem
volt.  Telefonon  hitegette  a  sértettet  az  értéktárgyak  kifizetésével,  azonban
ígéretének nem tett eleget,  az elszállított értéktárgyakat nem fizette ki,  ezáltal
összesen  966.350.-  forint  kárt  okozott,  amely  nem térült  meg,  arra  a  sértett
polgári jogi igényt terjesztett elő.

A vádlott hirdetésére jelentkezett egy másik sértett,  akinek hívására a vádlott
megjelent  annak  lakásán.  A  vádlott  valótlanul  azt  állította,  hogy  Kőbánya-
Kispesten lakik és az Ecseri piacon van egy üzlete. A vádlott értéktárgyakat vett át
a sértettől azzal, hogy azokat az Ecseri piacon eladja, a befolyt összeget pedig
később fizeti  ki  a  sértett  részére.  Az  ekkor  átvett  vagyontárgyakért  a  vádlott
20.000.-  forintot  adott  át  előlegként  a  sértettnek.  A  vádlott  később  több
alkalommal  megjelent  a  sértettnél,  ahonnan  további  vagyontárgyakat  vitt  el.
Előadta  a  sértettnek,  hogy  másfél  millió  forintért  akar  Budapesten  arany
ékszereket vásárolni, melyeket később kétszeres áron tud majd eladni, az ebből
nyert hasznot pedig megfelezi a sértettel. Ezzel az ürüggyel először 550.000,- Ft-
ot,  majd  később további  200.000,-  Ft-ot  kért  és  kapott  a  sértettől.  A  vádlott
azonban sem az átvett pénzt, sem az ígért hasznot nem adta meg a sértettnek,
miközben folyamatosan azzal hitegette, hogy meg fogja kapni a pénzét, amivel a
sértettet  folyamatosan  tévedésben  tartotta.  A  vádlott  a  csalással  összesen
1.091.000.-  forint  kárt  okozott  a  sértettnek,  amiből  230.000.-  forint  kár
megtérült. A meg nem térült 861.000.- forint kárra a sértett polgári jogi igényt
terjesztett elő.

Az  elsőfokú  bíróság  a  vádlottat  folytatólagosan  elkövetett  csalás  bűntettében
mondta  ki  bűnösnek,  ezért  őt  2  év  6  hónap  börtönben  végrehajtandó
szabadságvesztés  büntetésre  és  2  év  közügyektől  eltiltásra  ítélte.  A  bíróság
kötelezte a vádlottat a bűncselekménnyel okozott kár, valamint a büntetőeljárás
során felmerült bűnügyi költség megfizetésére.



Megjegyzés  :  A  törvényszék  mint  másodfokú  bíróság  az  ügyben  nyilvános  ülést
tart.
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