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SAJTÓKÖZLEMÉNY

1) A Siófoki Járási Ügyészség kisebb értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett
lopás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat három férfival
szemben.
A vádlottak közül II. és III. rendű vádlott 2013. január 4-én az éjszakai
órákban Siófokon 63 építési telken az aknafedeleket záró lakatokat elvágva
az aknákban levő vízórákat és a hozzájuk csatlakozó gömbcsapokat
lecsavarozták, majd azzal a szándékkal, hogy azokat jogtalanul
eltulajdonítják, egy árokban elrejtették. Mivel II. és III. rendű vádlottak
jogosítvánnyal nem rendelkeztek, megkérték I. rendű vádlottat, hogy a
jogtalanul eltulajdonított tárgyak elszállításában segítsen. A vádlottakat a
rendőrjárőrök észlelték, velük szemben ellenőrzést foganatosítottak, ennek
során a vízórák, a gömbcsapok és az eszközül használt erővágó feltalálásra
és lefoglalásra kerültek. A vízórák tulajdonosa, a DRV. Zrt.
vonatkozásában 310.000,- Ft-os elkövetési érték a lefoglalt vízórák kiadása
révén megtérült. A gömbcsapok tekintetében 35 sértettnek a vádlottak
2.800,- Ft és 19.600,- Ft közötti kárt okoztak.
A vádlottak előzetes letartóztatásban vannak, velük szemben a járási
ügyészség végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás
kiszabására tett indítványt.
2) A Siófoki Járási Ügyészség jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés
bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat egy tabi férfival
szemben.
A vádlott 2010. december 16. napjáig beltagként vezető tisztségviselője
volt egy tabi betéti társaságnak. A betéti társaság írásbeli megállapodást
kötött egy községi önkormányzattal, amelyben a Bt. vállalta pályázatok
kidolgozását, az önkormányzat gazdálkodásának folyamatos könyvelését,
szabályzatok karbantartását.
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A vádlott ezt követően három községben – többek között a fenti
megállapodásban szereplő községben is - körjegyzőjeként irányította a
körjegyzőségeken folyó hivatali munkát. A körjegyzőséghez tartozó
községek ügyrendjei alapján vádlottnak, mint körjegyzőnek hivatali
feladatkörébe tartozott az önkormányzatokat érintő pályázati lehetőségek
figyelemmel kísérése, a pályázat kidolgozása.
A vádlott körjegyzőként önmaga részére a minimálbért kérte és kapta
kézhez, ugyanakkor az általa vezetett Bt. havonta számlát állított ki a sértett
önkormányzat felé pénzügyi tanácsadás és pályázatírás jogcímén.
A vádlott ezzel 2001. márciusától 2007. szeptemberéig összesen
15.620.000,- Ft, illetőleg 2010. január és 2010. december közötti
időszakban 1.375.500,- Ft vagyoni hátrányt okozott a sértett
önkormányzatnak.
A járási ügyészség a vádlottal szemben felfüggesztett szabadságvesztés és
pénzmellékbüntetés kiszabására tett indítványt.
3) A Kaposvári Nyomozó Ügyészség csoportosan elkövetett hivatalos személy
elleni erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat három
ádándi férfi ellen.
A vádlottak 2013. augusztus 3-án éjszaka az ádándi falunapon tartózkodtak,
melynek során szeszes italt fogyasztottak. A falunapi rendezvényen tartózkodott
a betegállományban lévő és a rendezvényen magánemberként résztvevő körzeti
megbízott sértett is, aki korábban rendőri intézkedést foganatosított az I. rendű
vádlottal szemben. Ezen rendőri eljárás miatt a II. rendű vádlott szidalmazni
kezdte sértettet, trágár szavakkal illette őt, mely szidalmazáshoz a III. rendű
vádlott is kapcsolódott, és az I. rendű vádlottal együtt szándékegységben a
sértetthez lépve rátámadtak mindhárman, tovább folytatták szidalmazását. A
sértettől távol tartani szándékozó személyeken átnyúlva, megpróbáltak a
közelébe férkőzni, őt magukhoz rántani, miközben lökdösték. A dulakodás során
az I. és a II. rendű vádlott a fején és mellkasán megkísérelte megütni sértettet, a
III. rendű vádlott egy alkalommal a füle mögött megütötte és megkarmolta a
sértettet. A bántalmazást észlelve a rendőr segítségére sietett egy férfi, akit a
vádlottak közösen több alkalommal fején és állán megütötték és a sörpadok közé
lökték. Ezt követően a vádlottak ismét a rendőr sértettre támadtak, aki emiatt a
földre esett, miközben a vádlottak tovább bántalmazták. A vádlottakat a
bántalmazásban a helyszínre érkező további személyek akadályozták meg, majd
miután a vádlottak értesültek arról, hogy a rendőrséget értesítette a polgárőr, II.
és III. rendű vádlott a helyszínről elmenekült, majd I. rendű vádlottat a
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helyszínre érkező rendőr elfogta. A rendőr sértett a bántalmazás következtében 8
napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.
A vádlottak előzetes letartóztatásban vannak, a nyomozó ügyészség a
vádlottakkal szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás
kiszabására tett indítványt.
4) A Kaposvári Járási Ügyészség kisebb értékre, üzletszerűen, dolog elleni
erőszakkal elkövetett lopás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt
vádat négy fiatalkorú és egy felnőtt korú vádlott ellen.
A fiatalkorú I. rendű vádlott 2011. november 25-én az öreglaki
gyermekotthonban tartózkodása során átment a sértett szobájába, majd ott
dolog elleni erőszakkal különböző értéktárgyakat tulajdonított el 34.000,Ft értékben több társától. Ezen túlmenően I. rendű vádlott – részben II.
rendű, III. rendű és IV. rendű vádlottakkal - somogyszentpáli lakóházakba
ment be és főként dolog elleni erőszakkal, részben külföldi állampolgárok
sérelmére lopás cselekményeket követett el 7.600,- Ft és 227.500,- Ft
közötti értékekben. A felnőtt korú társuk a vádlottak által jogtalanul
eltulajdonított értéktárgyak – ékszerek – eladásában közreműködött.
A járási ügyészség az I.r., a II.r., és III. rendű vádlottak vonatkozásában
végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás, IV. rendű vádlott
vonatkozásában felfüggesztett szabadságvesztés, míg V. rendű vádlott
vonatkozásában pénzbüntetés kiszabására tett indítványt.

5) A Kaposvári Járási Ügyészség kisebb értékre, dolog elleni erőszakkal és
fémkereskedelmi engedélyköteles anyagra elkövetett lopás bűntette és más
bűncselekmény miatt emelt vádat két kaposvári férfival szemben.
A vádlottak 2013. januárban Kaposváron, a Honvéd utcában, Zárda
utcában, Damjanich utcában, Zárda közben, a Somssich Pál utcában és a
Nemzetőr sor utcában 17 sértettől, többnyire társasházaktól, de
magánszemélyektől is ajtó nyitógombokat, bejárati ajtó kilincseket, illetve
alumínium szemétgyűjtő tartály fogantyút tulajdonítottak el jogtalanul úgy,
hogy azokat franciakulccsal, illetve csavarhúzóval lefeszegették. A
vádlottak ezzel az egyes sértetteknek 1.500,- Ft és 10.500,- Ft közötti,
összesen 54.800,- Ft összegű meg nem térült kárt okoztak.
Ezen túlmenően az I. rendű vádlott Kaposváron a Kisfaludy utcában az
egyik autóbusz-megállóban lévő és Kaposvár Megyei Jogú Város
tulajdonát képező esőbeálló oldalán lévő alumíniumoszlopokat, lemezeket,

4

rudakat, T-idomokat tulajdonított el úgy, hogy azokat a magával vitt
szerszámokkal lefeszítette, majd pedig ugyaninnen 2 db közlekedési
jelzőoszlopot is jogtalanul eltulajdonított. Az eltulajdonított dolgok értéke
összesen 67.151,- Ft volt, amely – a vádlott rendőrjárőrök általi
tettenérésére tekintettel – teljesen megtérült.
A Kaposvári Járási Ügyészség az előzetes letartóztatásban lévő I. rendű
vádlottal szemben végrehajtandó szabadságvesztés büntetés és közügyektől
eltiltás, míg a II. rendű vádlottal szemben végrehajtásában felfüggesztett
fogházbüntetés kiszabását, valamint mindkét vádlottal szemben
vagyonelkobzás alkalmazását indítványozta.
6) A Kaposvári Járási Ügyészség nagyobb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett
csalás bűntette miatt emelt vádat egy kaposvári nővel szemben.
A vádlott Kaposváron hitelügyintézőként dolgozott, így került kapcsolatba
a sértettel. A vádlott a sértettől – akinek pénzre lett volna szüksége – azzal
kért kölcsön 1.500.000,- Ft-ot, hogy azt befekteti és 4 hét múlva
2.500.000,- Ft-ot fog visszafizetni. Erre tekintettel a sértett 2010.
novemberében a kért összeget kölcsönadta a vádlottnak, akinek azonban
nem állt szándékában visszafizetni a sértettől átvett pénzt, és erre reális
lehetősége sem volt, mert legális jövedelemmel nem rendelkezett, hanem
bűncselekmények elkövetéséből tartotta fenn magát. A vádlott azzal, hogy a
sértettet fizetési szándéka és fizetőképessége tekintetében tévedésbe ejtette,
1.500.000,- Ft kárt okozott, amely nem térült meg.
A vádlottal szemben a Kaposvári Járási Ügyészség korábban is emelt vádat
több rendbeli csalási cselekmény miatt, amelyek részben a Kaposvári
Járásbíróságon folyamatban vannak, illetve részben már elsőfokú ítélet
született. A jelen ügyben a Kaposvári Járási Ügyészség a vádlottal szemben
végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását
indítványozta.
7) A Kaposvári Járási Ügyészség kisebb értékre, bűnszövetségben, üzletszerűen
és dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette és más
bűncselekmények miatt emelt vádat két kaposvári férfival szemben.
A vádlottak 2011. augusztusa és 2013. január 31. napja közötti időben
rendszeres anyagi haszonszerzésre törekedve, előzetes megállapodásuknak
megfelelően 17 sértett sérelmére követtek el lopási cselekményeket. A
vádlottak a 15 kaposvári, az 1 hetesi és 1 szentgáloskéri sértett ingatlanára –
amelyekhez részben gépkocsival érkeztek - többnyire dolog elleni
erőszakkal hatoltak be és a sértettektől 5.000,- Ft és 240.000,- Ft közötti
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értékben szerszámokat, használati tárgyakat, illetve vas- és színesfém
hulladékot tulajdonítottak el jogtalanul. Ezen dolgok jelentős részét a
vádlottak értékesítették, az így szerzett pénzen pedig fele-fele arányban
megosztoztak. A sértettek kára részben – az eltulajdonított értékek
nyomozó hatóság általi lefoglalása következtében – megtérült.
A Kaposvári Járási Ügyészség a vádlottakkal szemben – akik közül az I.
rendű vádlott előzetes letartóztatásban van – végrehajtandó
szabadságvesztés és közügyektől eltiltás, valamint közúti járművezetéstől
eltiltás kiszabását indítványozta.
8) A Kaposvári Járási Ügyészség maradandó fogyatékosságot okozó testi sértés
bűntette miatt emelt vádat egy kaposvári tartózkodási helyű férfival
szemben.
A vádlott 2012. októberében Kaposváron szóváltásba keveredett és
dulakodni kezdett élettársának édesapjával. Ennek során a vádlott a sértettet
az arcán és a kezén több ízben közepes-nagy erővel megharapta, majd
amikor a sértett – védekezésül – a vádlott állát a bal kezével megfogta, a
vádlott beleharapott a sértett kezébe, és a sértett bal keze kisujjának
végpercét leharapta. A vádlotti magatartás következtében a sértett 8 napon
túl gyógyuló, maradandó fogyatékossággal járó sérüléseket szenvedett.
A Kaposvári Járási Ügyészség a vádlottal szemben végrehajtandó
szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta.
Kaposvár, 2013. október 11.

Dr. Horváth Szilárd
c. fellebbviteli főügyészségi ügyész
főügyész

