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UZSORA - zéró tolerancia
Hol tartunk jelenleg?
Uzsora bűncselekmény miatt megyénkben 46 ügyben folyik nyomozás, 76 elkövetővel szemben,akik
közül 43fő letartóztatásban van, és az ügyekben 326 fő sértett szerepel. A sajtóban naponta jelenik
meg híradás újabb eljárás megindításáról, az elkövetők elfogásáról. A rendőrség támadásba
lendült, de a küzdelem java még hátra van.
Magyarországon elsősorban Borsod-Abaúj-Zemplén, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fertőzött.
Ezen a területen több uzsora-bűncselekmény fordult elő, mint az ország többi részében együttvéve.
A mindenki által ismert társadalmi, gazdasági nehézségek, a magas munkanélküliség kitermelte a
népességben a mélyszegénységbe került réteget. Elsősorban a több okból is hátrányos helyzetben lévő
roma emberek érintettek, akik nem hitelképesek a pénzintézetekben. A szorult helyzetükben fordulnak
pénzért magánszemélyekhez, akik uzsora kamatra nyújtanak „segítséget”.
Pár tízezer forint kölcsönből,
100%-os kamat mellett egy
év alatt milliós összeg lehet,
az uzsorás módszer logikája
szerint.
A
tartozást
fenyegetéssel és erőszakkal
is behajtják, a bűnelkövetők
oly módon, hogy elveszik a
szociális
segély,
illetve
rokkant nyugdíj, családi
pótlék
összegét,
súlyos
nélkülözésnek
kitéve
a
sértetteket
és
hozzátartozóikat.
A kiszolgáltatott emberek sok esetben ezért nem tesznek feljelentést, mert az uzsorásban utolsó
megélhetési forrásukat látják , úgy érzik nélküle végképp veszélybe kerülne megélhetésük. A valóság
ezzel szemben az, hogy a rászorultak még inkább elszegényednek, az uzsorások pedig hatalmas
összegekre tesznek szert, mások nyomora által.

A jelenség jogi szabályozása:
2009-ben az Országgyűlés bűncselekménynek minősítette az uzsoratevékenységet, megadva ezzel a
büntetőjogi fellépés lehetőségét.
Btk.330/A § (1) Aki a sértett rászorult helyzetét kihasználva üzletszerűen olyan különösen
aránytalan mértékű ellenszolgáltatást tartalmazó megállapodást köt, amelynek teljesítése a sértet,
illetve annak hozzátartozóját súlyos vagy további nélkülözésnek teszi ki, bűntettet követ el, és három
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
Az új tényállás a „megállapodás” kifejezést használja, kerülve a polgári jogban használt szerződés
fogalmat, melynek indoka az is lehet, hogy az uzsoratevékenység számos formában jelenhet meg,
jellemzően kölcsönügyletek révén, vagy más szerződésnek, megállapodásnak álcázva, így mint
ingatlan tekintetében kötött opciós szerződés.
A tényállás megvalósulásához szükséges az eredmény, a súlyos nélkülözés, mely az uzsorás
megállapodás teljesítése következtében lép fel.
A rendészeti fellépés lehetőségét tovább fokozza az, hogy a törvényalkotó 2011. októberében
módosította a Btk. ezen szakaszát, mégpedig úgy, hogy az üzletszerűség már nem tényállási eleme
többé a cselekménynek, vagyis már az egyszeri uzsoratevékenység is bűncselekményt valósít meg.
Az üzletszerűség minősítő elemként szerepel a továbbiakban és öt évig tartó szabadságvesztéssel
sújtható ez esetben az elkövető. Ezek után azt kell bizonyítani, hogy a cselekmény alkalmas arra, hogy
nélkülözésnek tegye ki az érintettet, és ennek eldöntésére a bíróság lesz hivatva, megvizsgálva a
sértett életkörülményeit. Amennyiben az óriási kamat, vagy az hogy élelmiszert többszörös áron
értékesít valaki, mely utóbbi elkövetési forma a „boltocskázás”-ként lett ismert a médiából.
A miniszteri indokolás szerint az uzsoratevékenység embertelen és kizsákmányoló jellege miatt olyan
súlyos veszélyt jelent a társadalomra, hogy attól függetlenül büntetni kell, hogy elkövetésük
üzletszerű-e vagy sem.
A jogszabály-módosítás tartalmazza azt is, hogy korlátlanul enyhítheti a bíróság annak a büntetését
aki a bűncselekményt maga jelenti a hatóságnak és feltárja az elkövetés körülményeit. Döntés született
arról is, hogy az ügyész uzsoraszerződések esetében a szerződés semmiségének megállapítása végett
keresetett nyújthat be.
Reményeink szerint a felderített ügyek növekvő száma, és a fokozódó közfigyelem következtében az
érintett sértettek közül mind többen fordulnak majd bizalommal a nyomozóhatóságokhoz, és egyre
több uzsorás kezén csattan a bilincs.
A jelenség visszaszorítása társadalmi összefogást kíván, a rendőrség részéről mindent megteszünk
ennek érdekében. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya
plakátot, valamint naptárt ad ki az uzsora témakörben. 2000, illetve 5000 példányban.
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