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Az ügy lényege: 

A vádlott látásból ismerte a sértettet és tudta róla, hogy könnyen befolyásolható, a sértett
nem ismerte a vádlottat. A vádlott elhatározta, hogy a sértettől fondorlatos módon pénzt
szerez, kihasználva annak hiszékenységét.
A vádlott már korábban létrehozott egy Facebook-profilt Sz. F. fiktív néven, amelyen egy
ismeretlen nő fényképét is elhelyezte.
Ezt követően a vádlott 2016 májusában telefonon felhívta a sértettet és felajánlotta neki,
hogy összeismerteti Sz. F.-val, mely ajánlatot a sértett elfogadott. A vádlott a fiktív nő
nevében levelezett  a sértettel,  neki  az ismeretlen nőről fényképeket küldött,  a sértett
nem jött  rá,  hogy Sz. F. nem létező személy. Megegyeztek, hogy találkoznak, amely
találkozó létre is jött, azon két – ismeretlenül maradt – nő jelent meg, akiket a vádlott kért
fel erre az alkalomra. A találkozón a sértett és az egyik – Sz. F. néven bemutatkozó – nő
megegyeztek, hogy az interneten fogják tartani a kapcsolatot.

A vádlott Sz. F. néven írásban rávette a sértettet arra, hogy találkozzon egy ismerősével,
aki az együttlétükhöz lakást tud szerezni. A találkozó létrejött, ott a vádlott jelent meg és
R-ként  mutatkozott  be  a  sértettnek  mint  Sz.  F.  ismerőse.  Ígérte,  hogy Pápán lakást
biztosít  a  sértett  számára havi  30.000 Ft-ért.  Ezt  követően a vádlott  ismét  rávette  a
sértettet írásban egy találkozóra, ahol a sértett a vádlott részére átadta a 30.000 Ft-ot, a
vádlott pedig a sértettnek két kulcsot azzal, hogy azok a bérelt lakás kulcsai, azonban a
vádlott  a  lakással  nem  rendelkezett,  e  kérdésben  a  sértettet  megtévesztette.  Egy
hónappal később a vádlott és a sértett ismét találkoztak, a sértett újból átadott 30.000 Ft-
ot, azonban nehezményezte, hogy a találkozó nem valósult meg Sz. F.-val, így a lakást
sem tudta használatba venni. A vádlott tovább hitegette a sértettet, aki hiszékenysége
miatt és a randevú lehetőségében bízva nem fogott gyanút.

A sértett a fentieket követően azonban egyre elégedetlenebb lett és kilátásba helyezte a
Sz. F. néven levelező vádlottnak, hogy nem tud, vagy nem akar többet fizetni. A vádlott
azonban nem érte be a sértettől csalárd módon megszerzett 60.000 Ft-tal, ezért őt Sz. F.
néven írásban, R-ként pedig telefonon fenyegetni kezdte azzal, hogy ha nem fizet, akkor
elkapja, megveri, megvereti.

A könnyen befolyásolható, visszahúzódó természetű sértett komolyan megijedt a vádlott
fenyegetőzésétől, ezért követeléseit teljesítette. A vádlott a fenyegetés hatása alatt álló
sértettnek összesen 880.400 Ft kárt okozott a több alkalommal, néhány hónapon belül
elkövetett cselekményeivel.

A Pápai Járásbíróság a fenti tényállás alapján bűnösnek mondta ki a vádlottat kisebb



Bf.96/2019. kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás, továbbá élet vagy testi épség elleni, illetve
más hasonlóan súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás bűntettében, ezért őt négy év
hat hónap börtönbüntetésre és négy év közügyektől eltiltásra ítélte, valamint elrendelte a
Pápai  Járásbíróság  korábbi  ítéletével  kiszabott  két  év,  végrehajtásában  négy  év
próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés utólagos végrehajtását.

Az  ítélet  ellen  az  ügyész  a  vádlott  bűnösségének  folytatólagosan  elkövetett  rablás
bűntettében  is  történő  megállapítása,  valamint  a  vádlott  terhére  súlyosabb  büntetés
kiszabása, a vádlott és védője pedig a minősítés megváltoztatása, valamint a büntetés
enyhítése iránt jelentettek be fellebbezést.
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