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Az ügy lényege:
A vádirati tényállás szerint a vádlott 2010 és 2016 között a W&P Kereskedőház Kft.
ügyvezetője volt. A cég székhelye egy ideig a vádlott lakcímén, majd Budapesten
volt. Ezen túl a cég telephelyeket tartott fenn több nagyvárosban, működési területe
tehát Észak-, Közép- és Nyugat Magyarországot fedte le. Tevékenységi körébe
tartozott többek között a vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem. Ezen túl
bizonyos építőipari tevékenységek elvégzésére is jogosult volt a vádlott által
vezetett Kft.

E tevékenységi körök keretben a vádlott által irányított és felügyelt Kft. nyílászárók
értékesítésével foglalkozott, általában azok beépítését is vállalta. A Kft. jelentős akciókkal
kívánta megrendeléseinek számát növelni, így például a 2015. évben az érdi,
székesfehérvári, a zalaegerszegi és a szombathelyi üzleteiben 45% azonnali kedvezmény
ajánlott leendő vásárlóinak.
A Kft. gyártó kapacitással nem rendelkezett, az ügyfeleik által megrendelt nyílászárókat
azok gyártásával foglalkozó magyar és külföldi cégektől szerezte be. A nyílászárók
beszerzését vételi bizományosi, míg beépítését vállalkozási jogviszony keretében végezte.
A gyártás megkezdéséhez a Kft. a nyílászáró megrendelő lapon feltüntetett bruttó
végösszeg minimum50%-nak a befizetését szabta feltételül. A megrendelő a termék
átadásakor, illetve beépítésekor volt köteles a bruttó végösszeg fennmaradó részének,
valamint a beépítés munkadíjának a megfizetésére. A vádlott által vezetett cég a teljes
vételár kiegyenlítéséig a tulajdonjogát a nyílászáró felett fenntartotta.
A sértett 2015-ben a Kft. soproni üzletében ablakokat, beltéri ajtókat és alu redőnyöket
rendelt meg összesen 2.556.351,- Ft + ÁFA értékben. A szerződés megkötésének napján a
sértett összesen 2.000.000,- Ft előleget adott át a cég alkalmazottjának.
A sértett 2015. december elején észlelte, hogy a cég soproni üzlete bezárt, ezért felvette a
kapcsolatot a vádlottal, akivel telefonos egyeztetést követően a Kft. győri telephelyén
személyesen is találkozott. A vádlott ígéretet tett arra a sértettnek, hogy módosítja a
megrendelést, amit e-mailben elküld részére. A vádlott azonban az ígéretének nem tett
eleget, a sértett a későbbiekben vele egyeztetni nem tudott.
A vádlott által irányított és vezetett Kft. tehát a szerződésben vállalt kötelezettségét nem
teljesítette, a nyílászárókat a sértettnek nem szállította le, az előlegként átvett 2.000.000,Ft-tal a vádlott a sértett irányába nem számolt el, azzal a vádlott, mint a cég pénzügyi
döntés3eért felelős vezetője, sajátjaként rendelkezett.
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