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S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

1.)
A Kaposvári Nyomozó Ügyészség hatóság eljárása megzavarásának csoportosan
elkövetett bűntette miatt emelt vádat három kaposvári nővel szemben.

A Kaposvári Városi Bíróság 2012. novemberében nyilvános tárgyalást tartott,
ahol az eljáró bíró a III. r. vádlottat vádlottként hallgatta ki, míg az I. és II. r.
vádlottak a hallgatóság soraiban egymás mellett foglaltak helyet.
A  III.  r.  vádlott  kihallgatása  közben  kölcsönös  szóváltás  alakult  ki  a  III.  r.
vádlott és a II. r. vádlott között, ami miatt az I. r. vádlott a II. r. vádlottat szájon
ütötte. Ekkor az I. és II. r. vádlott között kölcsönös dulakodás kezdődött, egymás
ruháját rángatták, a II. rendű vádlott belekapaszkodott az I. rendű vádlott hajába,
majd ebbe a dulakodásba az I. r. vádlott oldalán a III. r. vádlott is bekapcsolódott
és a II. r. vádlottat megkísérelte megütni, köztük kölcsönös lökdösődés alakult
ki. A vádlottak a tanácselnök bíró felszólítására a magatartásukkal nem hagytak
fel,  végül  a  dulakodásnak a  tárgyalóterembe  érkező rendész  vetett  végett.  A
rendész  a  II.  r.  vádlottat  a  tárgyalóteremből  kivezette,  de  a  III.  r.  vádlott
utánament  és  megkísérelte  bántalmazni,  azonban  a  további  rendbontást  a
bírósági rendész megakadályozta.
A  vádlottak  kihívóan  közösségellenes  és  erőszakos  magatartása  a  bírósági
tárgyalást akadályozta.

A Kaposvári Nyomozó Ügyészség mindhárom vádlottra nézve végrehajtásában
felfüggesztett  szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozta, II. és III. r.
vádlottak esetében pártfogó felügyelet elrendelése mellett.

2.)
A Fonyódi Járási  Ügyészség kisebb kárt okozó üzletszerűen elkövetett  csalás
bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy nagyharsányi férfival
szemben.



A vádlott rendszeres haszonszerzésre törekedve 2011. június és 2012. október
közötti időben az ország 15 megyéjét érintően – Somogyban Fonyód térségében
– azzal tévesztett meg 106 sértettet, hogy nekik valótlanul Ausztriában, illetve
Svájcban egy húsüzemben végzendő hentes-, valamint segédmunka lehetőségét
ígérte. Erre tekintettel szállás- és útiköltségre, illetve ügyintézésre a sértettektől
40.000,-  és  100.000,-Ft  közötti  összegeket  vett  át.   A  vádlott  azonban
ténylegesen nem intézkedett a külföldi munkavállalás megszervezése érdekében,
az  nem  is  állt  szándékában  és  arra  reális  lehetősége  sem  volt.  A  vádlott  a
sértetteknek azt ígérte, hogy néhány héten belül munkába állhatnak, azonban a
határidő  lejártakor  a  kiutazást  különböző  indokokkal  több  alkalommal
elhalasztotta,  míg  a  munkavállalás  egyik  esetben  sem jött  létre.  A vádlott  a
sértettek megtévesztésével mindösszesen mintegy 4,5 millió forint kárt okozott,
amely összeget a saját megélhetésére fordította.
A vádlott összesen 6 sértettnek térítette meg részben, vagy egészben a kárát, míg
a további sértettek esetében a kár nem térült meg.

A  Fonyódi  Járási  Ügyészség  börtönben  végrehajtandó  szabadságvesztés  és
közügyektől  eltiltás  kiszabását,  valamint  vagyonelkobzás  alkalmazását
indítványozta.
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