Legalább öt helyen fizetett hamis 20 ezressel, mire lebukott
2017.03.23.
Ismerőstől pálinkát és kölyökkutyát vásárolt, valamint egy boltban, egy
buszsofőrnek és egy fesztiválon fizetett a biztonsági elemeket nem tartalmazó
pénzzel, de a dohányboltost már nem tudta átverni.
Folytatólagosan elkövetett pénzhamisítás bűntette miatt emelt vádat a 60 éves,
előzetes letartóztatásban lévő férfi ellen a Szekszárdi Járási és Nyomozó Ügyészség.
A vádlott tavaly május közepe és június 14. között összesen legalább hat alkalommal
fizetett hamis 20 ezer forintos bankjegyekkel. Májusban Medinán egy boltban fizetett
hamis húszezressel, június 1-jén este egy ismerősének adott a húszezresből
pálinkavásárlásra, aki azt Szedresben használta fel. Június 4-én egy másik medinai
ismerősének adott hamis bankjegyet italvásárlásra, neki azonban a kocsmában nem
tudtak visszaadni, ezért azt a Medina-Szekszárd közötti autóbusz-járaton használta
fel. Ugyanezen a napon a vádlott kölyökkutyát vásárolt 80 ezer forintért egy
ismerősétől, akinek négy hamis bankót passzolt el. Ezután este együtt Gerjenbe mentek
egy fesztiválra, ahol külön-külön mindketten a hamis pénzzel fizettek.
Június 10-én este a vádlott Tolnán egy dohányboltban két doboz cigarettáért adott át
egy húszezrest, de az ott dolgozó alkalmazottnak gyanús volt a bankjegy, ezért azt UVlámpa alatt is megvizsgálta. Amikor közölte a vádlottal, hogy nem fogadja el a pénzt, a
férfi arra hivatkozva, hogy az autójában keres aprópénzt, kiment az üzletből és nem is
tért vissza.
A vádlott elfogását és őrizetbe vételét követően a lakásán tartott házkutatás nem
vezetett eredményre. A vádlottnál rendszeresen házimunkát végző nő, miután értesült a
férfi elfogásáról, elővett a vádlott házából, az általa ismert rejtekhelyről további öt
bankjegyet, amelyeket átadott a nyomozó hatóságnak. Valamennyi lefoglalt 20 ezer
forintosról megállapították, hogy tintasugaras eljárással működő digitális, színes
nyomtatón készített és a biztonsági elemeket nem tartalmazza.
A többszörösen büntetett előéletű vádlottal szemben börtönben végrehajtandó
szabadságvesztés büntetést, a közügyek gyakorlásától való eltiltását, vagyonelkobzást
és a lefoglalt hamis bankjegyek elkobzását szorgalmazza az ügyészség a Szekszárdi
Járásbíróságnál. Vádiratában az ügyészség indítványozta az előzetes letartóztatás
fenntartását az elsőfokú bíróság ítéletéig, tájékoztatta lapunkat dr. Kiss Yvette, a
Tolna Megyei Főügyészség sajtószóvivője.
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