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S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

Vesztegetéssel leplezték az áramlopást.

A Budaörsi Járási Ügyészség indítványozta három gyanúsított előzetes letartóztatását,
akik egy mocsai lakóházban és egy tatai apartmanparkban éveken keresztül méretlenül
vételezték az áramot,  a vizet  és a gázt. Két gyanúsított  az áramszolgáltató ellenőreit
vesztegette meg, hogy ne tárják fel a lopást.

A nyomozás során eddig feltárt adatok szerint az egyik gyanúsított egy mocsai lakóházban és
egy tatai apartmanparkban olyan illegális bekötéseket építtetett ki, melyek lehetővé tették azt,
hogy társaival  éveken keresztül  méretlenül  fogyasszák az  áram,-  víz,-  és  gázszolgáltatást.
Tették ezt úgy, hogy a közműellátást  szabálytalan áram-, víz- és gázbekötéseken keresztül
oldották  meg,  miközben  a  szolgáltatók  felé  a  szabályosan  felszerelt  fogyasztásmérők
óraállásai alapján éveken keresztül minimális összegű díjakat fizettek.

A mocsai lakóházban több, mint tíz év alatt, a tatai apartmanparkban több, mint öt év alatt
3,5-30 millió  forint  kárt  okoztak  a  közüzemi  szolgáltatóknak az  elfogyasztott,  de  ki  nem
fizetett közüzemi díjak miatt.

2014  októberében  az  áramszolgáltató  ellenőrei  megjelentek  a  tatai  apartmanparkban.  A
bűnügy két gyanúsítottja, tartva attól, hogy az ellenőrök észreveszik az illegális bekötést,  és
arról  jelentést  tesznek,   az  ellenőröknek  több  százezer  forint készpénzt  adtak,  akik  azt
elfogadták. Cserébe a valós állapottól eltérő, a gyanúsítottak által kívánt állapotnak megfelelő
tartalommal vették fel az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet.  Ugyanígy jártak el a mocsai
lakóház ellenőrzése során is. 

A gyanúsítottakkal  lopás  bűntettének,  és  vesztegetés  bűntettének  megalapozott  gyanúját
közölte a nyomozó hatóság.

Mivel  okkal  lehet  tartani  attól,  hogy  a  gyanúsítottak  elrejtőznének,  a  büntetőeljárás  alól
kivonnák magukat, tanúk befolyásolásával veszélyeztetnék a nyomozás sikerét, vagy újabb
bűncselekményt követnének el, a Budaörsi Járási Ügyészség mindhárom gyanúsított előzetes
letartóztatásának elrendelésére indítványt tett.
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