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S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y 

Több, mint 50 embert csapott be egy álasztalos. 

 

A Dabasi Járási Ügyészség nagyobb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette 

miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki internetes hirdetés útján egyedi bútorok 

gyártásának ígéretével több, mint 50 embert csapott be. 

 

A bűnügy vádlottja, egy gyáli bútorkészítő cég alkalmazottja, üzletkötője volt. Az egyedi 

bútorok gyártásával foglalkozó cég internet útján is hirdette a szolgáltatásait. A vádlottnak az 

volt a feladata, hogy az interneten feladott hirdetésre jelentkezők megrendeléseit felvegye, és 

azokat a cég vezetőihez továbbítsa. A férfi feladatai közé tartozott az is, hogy a bútorok 

legyártása során átvett pénzösszeggel a gyártó irányába maradéktalanul elszámoljon. 

A vádlott 2014. márciusától 2015. áprilisáig két forrásból saját zsebére dolgozott.  

A cég hirdetésére az ország számos pontjáról, így a fővárosból, Pest, Bács-Kiskun, Tolna, 

Somogy, Győr-Moson-Sopron megyékből jelentkező megrendelőknek magát minőségi 

bútorgyártónak adta ki, tőlük megrendeléseket vett fel, vállalkozói díjat állapított meg, egyben 

előlegként pénzt vett át. A férfi bizalomkeltő modorának köszönhetően a sértettek nem egy 

esetben már a megrendelés időpontjában a megrendelt bútorok teljes árát átadták a vádlottnak. 

A férfi annak tudatában tette mindezt, hogy ő az egyedi igényeknek megfelelő termékek 

legyártásához szükséges, speciális szakértelmet igénylő munkát nem végezhette és nem is 

tudta volna elvégezni.  

A megrendelések teljesítését sürgető vevőket nyugtatgatta, hitegette, de a bútorok nem 

készültek el. 

Néhány esetben a felvett megrendeléseket valódi asztalos mesterek felé továbbította, akik 

elkészítették a bútorokat, ám annak árát a férfi nem fizette ki.  

A vádlott 53 sértettnek 40.000,- forinttól 1 millió forintig terjedő összegekben okozott kárt.  

A Dabasi Járási Ügyészség börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a vádlottal szemben. 

Budapest, 2015. november 3. napján 

Dr. Szabó Ferenc s.k. főügyész 

 


