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Pécsi Járásbíróság (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.) fsz. 13. tárgyalóterem
12.B.180/2019

ifj. Gy. B.

csalás bűntette és más
bűncselekmények

2021-01-12

9.00

A vádirat szerint röviden: A vádlott férfi a bűncselekmény elkövetésének
idején büntetés-végrehajtási intézetben volt, ahol a fogvatartottak
számára biztosított, más nevén nyilvántartott telefonkészülékről,
véletlenül kiválasztott hívószámokon kezdeményezett hívásokat. A hívás
során a vádlott közölte, hogy a mobilszolgáltató rendszere összeomlott, és
a hiba kijavításának elősegítése érdekében az előfizetőnek „kódokat”
szükséges elküldenie SMS-ben a vádlott által megadott, általa használt
telefonszámra. A sértettek valójában nem segítséget nyújtottak, hanem a
vádlott által használt telefon univerzális egyenlegét töltötték fel esetenként
15.000 forinttal. A vádlott a megszerzett pénzeket egy a barátnője által
megadott bankszámlára utaltatta, mely pénzösszegeket mobil lottó, illetve
egyéb szerencsejátékra kívánta fordítani.
A vádlott tizennégy sértettet ejtett vagy próbált meg tévedésbe ejteni, így
összesen 375.000 forint kárt okozott.
Azt az eljárás során nem lehetett megállapítani, hogy a vádlott barátnője
tudott-e arról, hogy a bankszámlára érkezett pénzösszegek
bűncselekmény elkövetéséből származnak.

Információ:

A bíróság folytatja a tárgyalást.
Dr. Barkaszi Attila
sajtószóvivő
+36- 30-990-4247
barkaszia@pecsit.birosag.hu

Mohácsi Járásbíróság (7700 Mohács, Szepessy tér 10.) fsz. 7. tárgyalóterem
1.B.83/2019
A tárgyalás –
betegség miatt –
ELMARAD!

P. Z.

különösen nagy kárt
okozó csalás bűntette
és más
bűncselekmények

2021-01-12
és
2021-01-13

9.00

A vádirat szerint röviden: A vádlott férfi 2008. január és 2010. október 18.
között egyéni vállalkozóként, azt követően az általa ügyvezetőként
képviselt gazdasági társaság útján közvetítői tevékenységet látott el egy
alkusz cég nevében, mely többes ügynökök közreműködésével
biztosításközvetítési tevékenységet végzett.

A vádlott a jelzett időszakban, a tevékenysége során kizárólag az alkusz cég
által kínált biztosítási lehetőségeket ajánlhatta az ügyfeleknek, nem volt
jogosultsága arra, hogy az ennek során megkötött biztosítások fejében az
ügyfelektől pénzt vegyen át, vagy adjon át részükre.
A vádlott ügyfeleinek, és az általuk megismert újabb személyeknek a
bizalmát kihasználva a sértetteket megtévesztette, célja a pénzük
megszerzése volt, az átvett pénzeket saját céljaira, illetve más személyekkel
szemben fennálló tartozásainak kiegyenlítésére fordította. A vádlott több,
mint 290 millió forint kárt okozott a tevékenysége során összesen
huszonkét sértettnek. Az ügyészség 39 rendbeli csalás bűntette, egy
rendbeli csalás vétsége és huszonnyolc rendbeli hamis magánokirat
felhasználásának vétsége miatt emelet vádat vele szemben.

Információ:

A bíróság folytatja a tárgyalást az ügyben, melyet két napra tűzött ki.
Dr. Barkaszi Attila
sajtószóvivő
+36- 30-990-4247
barkaszia@pecsit.birosag.hu

Siklósi Járásbíróság (7800 Siklós, Batthyány K. u. 1.) 2.sz. tárgyalóterem
1.B.66/2020
Dr. K. F.

nagyobb kárt okozó
csalás bűntette

2021-01-12

9.00

A vádirat szerint röviden: A vádlott 2018-ban egy nagyközség jegyzőjeként
dolgozott. Egy községi lakos 2018. nyarán felkereste a vádlottat az
önkormányzati hivatalban, hogy özvegy, hozzátartozóival nem tartja a
kapcsolatot, halála esetén ingó és ingatlan vagyonát a község
önkormányzatára kívánja hagyni. Ennek fejében kérte, hogy amennyiben
egészségi állapota megromlik, ellátását, ápolását az önkormányzat a helyi
szociális otthonban történő elhelyezését biztosítsa.
A sértett azért fordult a vádlotthoz, mert tudta, hogy egyetemi jogi
diplomával rendelkezik, így szakszerű tanácsot tud adni neki szándékával
kapcsolatban, továbbá hivatalos személy, aki az önkormányzat érdekében
jár el.
A sértett felvetette, hogy célszerű lenne szándékát közjegyzői okiratba
foglalt végrendeletben rögzíteni, azonban a vádlott közölte a sértettel,
hogy ez szükségtelen, a végrendeletet ugyanis a vádlott is el tudja készíteni.
Ennek megfelelően a vádlott 2018.szeptemberében egy „végrendelet”
elnevezésű okiratot készített, azonban a sértett kifejezett akarata ellenére
nem az önkormányzatot, hanem – annak érdekében, hogy a sértett ingó és
ingatlan vagyonát megszerezze – saját magát tüntette fel örökösként.
A vádlott a sértett tévedésbe ejtésével a sértettnek megkísérelt kárt okozni,
de azt nem tudta befejezni, a veszélyeztetett érték 4.500.000 forint volt.

A 2018. szeptember 28-án a sértett, a vádlott által készített „végrendelet”
aláírásakor tájékoztatta a vádlottat, hogy további 5.000.000 forint
megtakarítással rendelkezik, melyet szintén a községi önkormányzatra
kíván hagyni, azzal, hogy azt az önkormányzat a gondozási központ
támogatására, és felújításra fordítson. A vádlott azt tanácsolta a sértettnek,
hogy vegye fel a megtakarításait a bankból, azonban a sértett ahhoz a
lekötés végén, 2019 áprilisában férhetett hozzá.
2019. április 8-án a vádlott egy „járadéki szerződés” megnevezésű okiratot
készített el, melynek jogosultja a sértett, míg kötelezettje a sértettel
folytatott szóbeli megbeszéléssel ellentétben, a sértett kifejezett akarata
ellenére – a vádlott lett annak érdekében, hogy a sértett megtakarítását
megszerezze, a sértettet tévedésbe ejtve. Ezt követően a vádlott és a
sértett egy találkozót beszélt meg a sértett otthonában, ahol a sértett a
vádlott részére 5.000.000 forint készpénzt átadta. A vádlottnak a készpénz
átvételekor nem állt szándékában az összeget az önkormányzat részére
befizetni.
A vádlott a készpénzt euróra váltotta és azt az önkormányzat
páncélszekrényében helyezte el, majd 2019. augusztusában ismét
magához vette és a saját maga által vásárolt széfben rejtette el.
Ezzel a sértettnek 5.000.000 forint kárt okozott, melyet 2019. november 4.
napján visszaszolgáltatott a sértettnek, így a kár megtérült.

Információ:

A bíróság tárgyalást tart az ügyben.
Dr. Barkaszi Attila
sajtószóvivő
+36- 30-990-4247
barkaszia@pecsit.birosag.hu

