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SAJTÓ KÖZLEMÉNY
Tízezerből hárommillió
Az Ózdi Járási Ügyészség uzsorabűncselekmény és zsarolás miatt emelt vádat egy 40 éves férfival szemben.
A vádlott egy Ózd közeli faluban lakott ahol 2009 őszén két családnak is kölcsönadott 10-10 ezer forintot.
A kölcsönök után havonta 50-150 %-os kamatot számolt fel.
Mivel az adósok nem fizettek időben, ezért elvette bankkártyájukat és az arra érkező, főként állami,
ellátásokat teljes egészében elvette. A sértetteknek ebből havonta 20-30 ezer forintot adott csak oda. Pár
hónap leforgása alatt a sértettektől már a teljes összegű szociális segélyt vagy egyéb állami juttatást vette el a
vádlott.
A sértettek megélhetését teljesen ellehetetlenítette az, hogy a vádlott felé a kölcsönadott összeg jelentős
kamattal növelt összegét kellett visszafizetniük, így sok esetben a közüzemi tartozásokat sem tudták
kiegyenlíteni.
A törvény szerint az uzsorabűncselekmény fontos eleme, hogy az adósság törlesztése alkalmas arra, hogy
jelentős mértékben megnehezítse az adós vagy családja megélhetését.
Amikor a sértettek letiltatták a bankkártyájukat és készpénzben kapták az ellátásokat, a vádlott
életveszélyesen megfenyegette őket és havonta a posta előtt vette el a pénzüket.
A vádlott évek alatt a 10 ezer forintos kölcsön után az egyik esetben 1,5 millió, a másik esetben 3 millió
forint pénzt hajtott be.
Ebben az időszakban a vádlott kizárólag az államtól kapott szociális segéllyel rendelkezett, mint legális
jövedelemmel.
Az ügyben szereplő sértettek és tanúk egy része védett tanúként vesz részt az eljárásban,
A vádlott férfi tagadta bűnösségét, azt hogy adott kölcsön pénzt, vagy hogy bárkit fenyegetett vagy
bántalmazott volna. A sértettek és a tanúk vallomása valamint a lefoglalt bizonyítékok alapján az ügyészség
uzsorabűncselekménnyel és zsarolás bűntettével vádolja. A 2013. október végén benyújtott vádirat szerint a
férfitől lefoglaltak elektromos sokkolót, viperát, baseballütőket és több mint 700 ezer forint készpénzt.
Bűnössége megállapítása esetén figyelemmel a halmazatra vele szemben 2-től 12 évig terjedő
börtönbüntetést szabhat ki a bíróság.
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