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A vádirat szerint röviden: a vádlott nevelésbe vett fiatal
személyiségzavarban és értelmi fogyatékosságban szenved.

lány,

A fiatalkorú 2019. február 1-jén került a Baranya Megyei Gyermekvédelmi
Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Szigetvári
Gyermekotthonába. Korábban több gyermekotthonban is volt, ahol
pszichés problémái miatt nem sikerült a beilleszkedése, többször volt
pszichiátriai kivizsgálásokon, sajátos nevelési igényű, különleges
bánásmódot igénylő fiatal.
A szigetvári gyermekotthonban a fiatalkorú vádlott 2019. október 15-én, a
délutáni órákban közölte egyik gondozott-társával, hogy ha egy másik,
speciális gyermekotthonba kerül, fel fogja gyújtani a szigetvári
gyermekotthon épületét. 18.00 óra körüli időben a vádlott bement a
lakásotthon fürdőjébe, és annak ablakán függő sötétítő függönyt a nála
lévő öngyújtóval meggyújtotta, majd néhány perc elteltével egy lakóegység
nappalijában a függönyt és a fotelt, illetve a másik oldalon található
nappaliban a függönyt is meggyújtotta, azonban a cselekményét a
nevelőnek azonnal jelezte. A nevelő a tüzet vízzel eloltotta, így a tűz tovább
nem terjedt. Ezzel a vádlott 3.000 forint kárt okozott a lakásotthonnak.
Másnap, 2019.október 16-án, a déli órákban a vádlott a gondozási helyén,
egy lakóegység konyhájában ebédelt négy nevelt társával és nevelőjükkel.
A vádlott az ebéd során arra hivatkozott, hogy teát szeretne inni, de a
pohara egy másik lakóegységben van, kérte, hogy átmehessen érte az
épület másik szárnyába.
A vádlott miután elhagyta a konyhát, a másik lakóegység nappalijában, a
nála lévő gázöngyújtóval meggyújtott egy pólószerű ruhadarabot, majd azt
a szivacsbetétes, szövethuzatú kanapé ülőfelületére dobta, melynek
kárpitja meggyulladt, a tűz átterjedt a szivacsbetétre és a faforgácsvázra is.
Miután a vádlott a tüzet meggyújtotta, visszaindult abba a konyhába,
ahonnan elindult, a folyosó ajtaját maga mögött becsukta és folytatta az
ebédelést. Ezt követően néhány perccel áramszünet lett, a konyhából két
kiskorú gyermek a folyosóra kiment, ahol észlelték a füstöt és szóltak a
nevelőnek. A nevelő az ebédlőből a lányokat az udvarra küldte ki a vezetői
iroda ablakán keresztül, majd bejelentést tett a rendőrségre. A helyszínre
érkező katasztrófavédők a tüzet eloltották. A vádlott által okozott tűz az
épületben és a berendezési tárgyakban összesen 9.102.498 forint kárt
okozott.

A bíróság előkészítő ülést tart az ügyben.
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A vádirat szerint röviden: A vádlott szerződött fogyasztójaként a DÉDÁSZ
Rt.-nek, később az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.-nek, a lakóhelyéül
szolgáló ingatlanon 2002. augusztus 11 és 2016. december 15 közötti
időszakban – közelebbről meg nem határozható időpontban – az
elektromos áram elszámolható mennyiségét mérő számlálóművét a kWh
számadat visszaállításával megváltoztatta, emellett a mérőórához rendelt
kismegszakítókat szétszerelte és terhelhetőségüket 16 amperről 32 – re
módosította a nagyobb áramtermelés elérése érdekében, további
amperek szabályszerű vásárlása nélkül, így 2003. február 12. és 2016.
december 15. között összesen 133.398 kWh áramot tulajdonított el,
összesen 5.482.002 forint értékben.
A vádlott, mint egy gazdasági társaság képviselője, a társaság által
üzemeltetett teniszklub pécsi telephelyén 1999. július 1- napjával kötött
fogyasztási szerződést 2004. február 18-án megújította az E.ON Zrt.-vel. A
vádlott, annak érdekében, hogy e fogyasztási helyen is lényegesen
csökkentse a fizetendő díjat, 2004. február 18. és 2016. december 15.
napjai között – közelebbről meg nem állapítható időpontban -, de a
leolvasásokat megelőzően a hitelesített villamosfogyasztásmérőnek, a
felhasznált elektromos áram elszámolható mennyiségét mérő
számlálóművét a kWh számadat visszaállításával megváltoztatta, a 3 db 40
amper terhelhetőségű kismegszakítót végtelenített állapotúra módosította
illetéktelen beavatkozással. E fogyasztási helyen ezzel 1.455.066 kWh
áramot tulajdonított el, összesen 61.190.873 forint értékben.
Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. sértettnek összesen 67.221.515
forint kár okozott.

A vádlott az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.-vel, a korábban a DDGÁZ
Zrt.-vel kötött fogyasztási szerződést 2004. február 18-án megújította, mint
a gazdasági társaság vezetője a teniszklub sportcentrum fogyasztási
helyén.
A vádlott 2005. január 1. és 2014. március 30. közötti időszakban, a
felszerelt három gázfogyasztásmérő óra számlálómű visszaállításával,
illetve a számláló mérésre alkalmatlanná tételével jogosulatlanul, a
ténylegesen elhasznált földgázmennyiség ellenértéke megfizetésének
szándéka nélkül fogyasztott földgázt, ezzel 544.175,8 m³ gázt tulajdonított
el 62.782.969 forint értékben.
A vádlott valamennyi esetben megrongálta, meghamisította az ólom
hitelesítő zárópecséteket is.
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A vádirat szerint röviden: A vádlottak, három nehéz sorsú fiatalkorú – két
fiú, egy lány – valamint egy büntetett előéletű fiatal felnőtt korú férfi.
2018. október 18. október 18. napján az esti órákban, körülbelül 19 óra
előtt az elsőrendű vádlott fiú és a harmadrendű vádlott lány, valamint a
negyedrendű vádlott Pécsett, a fehérhegyi víztorony közelében lévő erdei
tisztáson a száraz aljnövényzetet egy öngyújtóval meggyújtva egy
szemétkupacot gyújtottak meg, mely fák, magas bokrok és egy gyalogút
mellett helyezkedett el, majd a 25 m2 területen égő tüzet magára hagyták.
A területről a tűz tűzoltói beavatkozás nélkül a közeli családiházakra is
átterjedhetett volna.
2019. február 10. napján, délután 17 óra körüli időben az elsőrendű és a
másodrendű fiatalkorú vádlottak egy gazdasági társaság tulajdonát
képező, zalátai területen ültetett energianád és energianyár ültetvény
aljnövényzetét egy öngyújtóval felgyújtották, melynek következtében 1,8
hektáron égett le a növényzet, ezzel 1.080.000 forint kárt okoztak. A 4-5
méter magasságú lángokkal égő tűz – emberi beavatkozás nélkül – további
ültetvényekre, illetve a falu házaira is átterjedhetett volna.
2019. április 2-án, az éjszakai órákban az elsőrendű fiatalkorú vádlott egy
családi gazdaság tulajdonában álló zalátai területen ültetett 5 hektáros
energianád ültetvény száraz aljnövényzetét meggyújtotta, melynek
következtében 4 hektáron leégett az energianád és további 80 energianád
bála égett el, így 1.480.000 forint kár keletkezett.

A tűzesetkor a környezeti viszonyok miatt a tűz tovább terjedni nem tudott
volna.
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