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SAJTÓ KÖ Z LE M ÉNY
vádemelés a csaló ügyvéddel és társával szemben
A Debreceni Járási Ügyészség 1 rendbeli jelentős kárt okozó folytatólagosan és
üzletszerűen elkövetett csalás bűntette, valamint 1 rendbeli jelentős kárt okozó
folytatólagosan elkövetett csalás bűntette és folytatólagosan elkövetett magánokirathamisítás vétsége miatt emelt vádat egy ügyvéd ellen, társát pedig 1 rendbeli jelentős
kárt okozó folytatólagosan elkövetett csalás bűntettével vádolja.
Az I. r. vádlott, aki a vád tárgyává tett bűncselekmények elkövetésekor és a vádirat
benyújtásakor is egyéni ügyvédi tevékenységet folytatott, folyamatos anyagi
nehézségeit akként kívánta orvosolni, hogy ügyfeleitől, ismerőseitől és barátaitól
nagy összegű kölcsönöket vett fel.
Ügyvédi tevékenysége során került kapcsolatba a sértettel, akitől 2007
szeptemberében két hét időtartamra 1 millió forint összegű kölcsönt kért. Bár ezen
kölcsönösszeget határidőre nem fizette vissza, 2008 júliusától 2009 áprilisáig
összesen 8 alkalommal kért és kapott különböző összegű kölcsönöket a sértettől.
A vádlottnak már az összegek átvételekor sem állt szándékában azok visszafizetése,
erre vonatkozóan a sértettet megtévesztette.
A visszafizetés anyagi nehézségei miatt nem is állt módjában.
Ugyanezen sértett az I. r. vádlotton keresztül került kapcsolatba a II. r. vádlottal, akit
az ügyvéd mint jól menő építési vállalkozót mutatott be neki. A II. r. vádlott, aki egy
építőipari kft. vezető tisztségviselője volt, elmondta a sértettnek, hogy egy ingatlanon
ikerház építését tervezi, azonban a telek 8.500.000,- forintos vételárából még
2.500.000,- forint hiányzik. Felajánlotta a sértettnek, hogy amennyiben ezt az
összeget kölcsönadja részére, akkor fedezetként a telek tulajdonjoga a nevére fog
kerülni. Ezen túlmenően arra is ígéretet tett, hogy az ikerház felépítését és
értékesítését követően a befektetést haszonnal együtt visszafizeti részére.
A sértett elfogadta az ajánlatot, majd 2009 augusztusát követően még további 3 millió
forint kölcsönt nyújtott a II. r. vádlottnak, azzal, hogy ezt az összeget szintén a
lakások értékesítését követően haszonnal fizeti vissza részére.
A fentiek ellenére miután az ingatlan a későbbi vevők részére értékesítésre került, a
II. r. vádlott a sértett által befektetett 5.500.000,- forintot nem adta vissza, fizetési
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készségét illetően a sértettet megtévesztette.
2010. április hónapban I. r. vádlott megkereste egy ismerősét azzal, hogy részére 10
millió forint összegű kölcsönt nyújtson rövid lejáratra. A sértett erre ígéretet is tett,
azonban, mivel a teljes összeg nem állt rendelkezésére 2010. május hónapban
mindössze 6000 eurót ajánlott fel a vádlottnak, amit ő el is fogadott.
Majd 2010 júliusában még 10 millió forintot átutalt a folyószámlájáról az ügyvéd
letéti számlájára.
I. r. vádlott fizetési készségét illetően ezen sértettet is megtévesztette, hiszen jelentős
tartozásai miatt az átvett összegek megfizetése nem is állt módjában.
A két vádlott az általuk megvalósított bűncselekményekkel a sértetteknek összesen
24.450.000,- forint kárt okozott, amelyből 3.600.000,- forint térült meg.
A Debreceni Járási Ügyészség a vádlottakkal szemben börtönbüntetés kiszabását és a
sértettek által előterjesztett polgári jogi igény érdemi elbírálását indítványozta a
Szegedi Járásbíróság előtt lefolytatandó eljárásban.
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