SOMOGY MEGYEI FŐÜGYÉSZSÉG
KAPOSVÁR
Ig. 46/2013/41-I. szám
SAJTÓKÖZLEMÉNY
1.) A Kaposvári Járási Ügyészség garázdaság vétsége miatt emelt vádat két
kaposvári férfival szemben.
A vádlottak 2013. július 21. napján Kaposváron a Vásártéri úton található
vásárban, a büfében tartózkodtak. Az ittas állapotban levő I. r. vádlott a
mobiltelefonján beszélő sértettbe ok nélkül belekötött, szidalmazni
kezdte, majd több alkalommal meglökte ököllel, arcán és karján több
alkalommal megütötte. A szintén ittas állapotban levő II. r. vádlott a
verekedésbe bekapcsolódott és több alkalommal a sértettet meglökte és
felé ütött. A sértett a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló
sérüléseket szenvedett. A vádlottak kihívóan közösségellenes és
erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy az azt észlelőkben
megbotránkozást és riadalmat keltsen.
A járási ügyészség I. r. vádlottal szemben felfüggesztett fogházbüntetés
és pártfogó felügyelet elrendelésére, míg II. r. vádlottal szemben
pénzbüntetés kiszabására tett indítványt.
2.) A Kaposvári Járási Ügyészség rablás bűntette miatt emelt vádat két
fiatalkorú marcali férfival szemben.
A vádlottak 2013. május 6-án a délutáni órákban az általános iskolából
hazafelé tartó gyermekkorú után indultak azzal a szándékkal, hogy tőle
pénzt szerezzenek. A vádlottak több ízben megszólították a sértettet, hogy
részükre cigarettát és pénzt adjon, különben megverik. A sértett ekkor a
vádlottaknak elmondta, hogy cigarettával és készpénzzel nem
rendelkezik, ezért a vádlottak a sértettől azt követelték, hogy menjen fel
nagymamája lakásába és onnan hozzon cigarettát és 25.- Ft-ot. Ennek
érdekében I. r. vádlott a sértett kezeit hátracsavarta és felkarjainál fogva
maga előtt tolta. A sértett a vádlott követelésének eleget téve
nagyszülőjétől 25.- Ft-ot kért cukorkára, majd a vádlottakhoz visszatért. I.
r. vádlott ekkor a sértetthez lépett, a sértett kezét hátracsavarta, ujjait
szétfeszítette és 25,- Ft-ot elvette, majd a vádlottak a helyszínről távoztak,
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miközben sértettet felszólították arra, hogy a későbbiekben lopjon nekik
cigarettát is.
A vádlottak előzetes letartóztatásban vannak, a járási ügyészség I. és II. r.
vádlott vonatkozásában javítóintézeti nevelés, valamint vagyonelkobzás
elrendelésére tett indítványt.
3.) A Kaposvári Nyomozó Ügyészség vádat emelt hivatali visszaélés
bűntette miatt a Kaposvári Rendőrkapitányságon szolgálatirányító
parancsnokként szolgálatot teljesítő férfival szemben. A vádlott 2012.
november 6-án szolgálati feladatának ellátásával összefüggésben
tudomást szerzett arról, hogy az esti órákban illegális pókerverseny
gyanúja miatt helyszíni ellenőrzést fognak tartani a sógornője és annak
férje által üzemeltetett egyik kaposvári vendéglátóipari egységben. A
vádlott felhívta sógornőjét és hivatali kötelességét megszegve
tájékoztatta őt a készülő rendőri intézkedésről. Ennek következtében a
rendőri intézkedés nem járt eredménnyel. A vádlott ezen magatartásával
jogtalan előnyszerzés érdekében hivatali kötelességét megszegte.
A Kaposvári Nyomozó Ügyészség vádlottal szemben felfüggesztett
szabadságvesztés kiszabására tett indítványt.
4.) A Kaposvári Nyomozó Ügyészség hivatali visszaélés bűntette miatt
emelt vádat egy Nagyatádi Rendőrkapitányságon szolgálatot teljesítő
ftőrm. járőr ellen. A vádlott 2012. november 3-án az éjszakai órákban
zenét szolgáltatott egy csurgói szórakozóhelyen. A Nagyatádi
Rendőrkapitányság ugyanezen szórakozóhelyen bejelentés alapján
intézkedést foganatosított, melynek során a meghallgatásokról írásos
jelentést készített. A vádlott ezt követően 2012. november 4-én
személyes kíváncsiságától vezérelve, mivel tudomást szerzett arról, hogy
a rendőri intézkedésről szóló jelentésben ő is megemlítésre került
jogosulatlanul, hivatali célhoz kötöttség nélkül, hivatali helyzetével
visszaélve jogtalan előnyszerzés céljából lekérdezte a Robotzsaru Neorendszeréből rendőri intézkedésről, a meghallgatásról szóló rendőri
jelentést, majd erről az egyik érintettet tájékoztatta.
A vádlott cselekménye során az elsődleges rendőri intézkedésről készült
jelentést személyes érintettsége miatt jogtalan előnyszerzési célzatból
hivatali helyzetével visszaélve kérdezte le és tekintette meg, majd hivatali
kötelességét megszegve a tanú részére jogtalan előnyt biztosítva
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tájékoztatta tanúkihallgatását megelőzően a rendőri intézkedésről készült
jelentés tartalmáról.
A Kaposvári Nyomozó Ügyészség vádlottal szemben felfüggesztett
szabadságvesztés kiszabására tett indítványt.
5.) A Kaposvári Járási Ügyészség nagyobb kárt okozó, üzletszerűen
elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat egy
hajdúszoboszlói férfi ellen.
A vádlott 2011. júniusában elhatározta, hogy úgy tesz szert jogtalan
haszonra, hogy különböző sértettek tulajdonában lévő gabona fuvarozását
vállalja, azonban a szállítandó termékeket az eredeti célállomás helyett
máshová fogja elszállíttatni és azt saját hasznára értékesíteni. Ennek
érdekében megkeresett egy árufuvarozással foglalkozó kft-t és ott magát
más személynek kiadva szállító gépjárműveket bérelt. Ezt követően két
osztrák és egy olasz cég sértett tulajdonában lévő kukorica, illetve búza
elszállítása végett megjelent a gabona tárolását végző telephelyeken úgy,
hogy az eljárás során ismeretlenül maradt társa a szállító járművek
rendszámtábláját más járművekről – ismeretlen személy által – jogtalanul
eltulajdonított rendszámtáblákra cserélte. A gabona felvételét követően a
vádlott ismeretlen társa a telephelyen mérlegjegyet és olyan tartalmú
nemzetközi fuvarlevelet állított ki, amelyben valótlanul az állt, hogy a
fuvarozó az a személy, akinek a vádlott kiadta magát. A telephelyekről
történt távozást követően a vádlott ismeretlen társa a rendszámtáblákat a
szállítójárműveken visszacserélte, a sértettek tulajdonát képező gabonát
pedig az eredeti célállomás helyett máshová szállították és azt a vádlott
ismeretlen személyeknek értékesítette. Ezzel a magatartásával a vádlott a
3 sértettnek mindösszesen 6.600.000 Ft-ot meghaladó összegű kárt
okozott, amely nem térült meg.
A járási ügyészség börtönben végrehajtandó szabadságvesztés és
közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta a vádlottal szemben.
6.) A Kaposvári Járási Ügyészség jelentős kárt okozó, üzletszerűen és
folytatólagosan elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmény miatt
emelt vádat egy nagyatádi férfival szemben.
A vádlott 2011. március és 2012. január közötti időben úgy kívánt
jogtalan haszonhoz jutni, hogy ismerőseitől, munkatársaitól arra
hivatkozva kért kölcsön pénzt, hogy fát, illetve erdőterületet kíván
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vásárolni, továbbá több esetben fa értékesítését ajánlotta fel a sértetteknek
és ezért vételár-előleget kért. A sértettek így 20.000 Ft és 7.630.000 Ft
közötti összegeket adtak át a vádlottnak. Ténylegesen azonban a
vádlottnak a sértettektől történt pénzátvételkor sem állt szándékában
erdőterületet, illetve fát vásárolni, továbbá lehetősége sem volt arra, hogy
fát értékesítsen. A vádlott a sértetteknek a megadott határidőig a
kölcsönkért pénzösszegeket nem adta vissza, illetve a faértékesítést sem
teljesítette és az átvett vételár előlegeket sem fizette vissza, hanem a
megszerzett pénzt saját ismeretlen céljaira fordította. A vádlott így a 6
sértettnek mindösszesen csaknem 11.000.000 Ft kárt okozott, amelyből 1
sértettnek 100.000 Ft-ot térített meg.
A járási ügyészség a vádlottal szemben börtönben végrehajtandó
szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt.
7.) A Kaposvári Járási Ügyészség nagyobb vagyoni hátrányt okozó,
üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt emelt vádat egy
siófoki egyéni vállalkozóval szemben.
A vádlott 2011. évben egyéni vállalkozóként tényleges gazdasági
tevékenységet, csatornatisztítást folytatott, amelyből folyamatosan
bevételekre tett szert, azonban a negyedéves bevallási időszakokban áfa
bevallásokat nem nyújtott be. Ezzel a vádlott az egyéni vállalkozóként
szerzett bevételeit az adóhatóság elől eltitkolta, ilyen módon a
költségvetésbe történő befizetési kötelezettség vonatkozásában az
adóhatóságot tévedésbe ejtette és az állami költségvetésnek áfa
adónemben 1.100.000 Ft-ot meghaladó vagyoni hátrányt okozott. A
vádlott, mint egyéni vállalkozó ugyanígy nem tett eleget a személyi
jövedelemadó és a társadalom biztosítási járulékok bevallási és befizetési
kötelezettségének sem, amellyel pedig az állami költségvetésnek további
vagyoni hátrányt okozott. A vádlott 2011. évben mindösszesen csaknem
2.000.000 Ft összegű vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek.
A járási ügyészség a vádlottal szemben végrehajtásában felfüggesztett
börtönbüntetés kiszabását indítványozta.
8.) A Kaposvári Járási Ügyészség nagy nyilvánosság előtt elkövetett
rágalmazás vétsége miatt emelt vádat egy Baranya megyei
polgármesterrel szemben.
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A vádlott telefonon adott interjút egy internetes hírportál újságírójának. A
vádlott az újságíró által megírt és számára megküldött cikket annak
közzététele előtt elolvasta és azt változtatás nélkül jóváhagyta. A cikk
2012. októberében jelent meg az adott internetes weboldalon, amelyben a
vádlott a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság állományába tartozó
rendőrök szakmai hozzáértését élesen bírálta, egyben pedig azt is
kijelentette, hogy „számos olyan esettel találkoztam, amikor maguk a
rendőrök tüntették el a bizonyítékokat”. Ezen – nagy nyilvánosság előtt
tett – tényállítás alkalmas volt a Baranya megyei rendőri állomány
becsületének sértésére, társadalmi megbecsülésének rendkívül hátrányos
befolyásolására.
A járási ügyészség a vádlottal szemben pénzbüntetés kiszabását
indítványozta.
Kaposvár, 2013. szeptember 11.
Dr. Horváth Szilárd
c. fellebbviteli főügyészségi ügyész
főügyész

