PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK
2021.09.06-09.10.

2021-09-09

Pécsi Járásbíróság (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.) fsz.19. tárgyalóterem
8.B.415/2019

különösen nagy
értékre elkövetett
K. Zs. R.
2021-09-09
9.00
lopás bűntette és más
bűncselekmények
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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