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H.GY. 

hulladékgazdálkodás 

rendje megsértésének 

bűntette 

V.14. 10:15 

A Kaposvári Járásbíróság hulladékgazdálkodás rendjének megsértése 

bűntette miatt 1 év 8 hónap szabadságvesztésre ítélt egy 28 éves férfit, aki 

hulladékgazdálkodási engedély nélkül vásárolt és értékesített veszélyes 

hulladékot. 

A tényállás lényege szerint a vádlott engedély nélkül pontosan meg nem 

határozható helyen vásárolt fel ólom-akkumulátorokat és abból közel 17 

tonna mennyiséget mintegy 3 millió forintért értékesített.  

A bíróság vagyonelkobzást rendelt el az értékesítésből származó bevétellel 

egyező összegben, valamint elrendelte a korábbi 6 hónapos, illetve 1 év 6 

hónapos felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását is, melyek közül az 

egyik büntetést ugyanilyen cselekmény miatt szabták ki korábban a férfival 

szemben. 

Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, míg a vádlott és védője enyhítésért 

jelentett be fellebbezést. 

Információ: dr. Vadócz Attila  

sajtószóvivő 

06/30 630-4367 

vadocza@kaposvarit.birosag.hu 
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V.I. emberölés bűntette 
V.16. 

V.18. 
9:00 

Az előzetes letartóztatásban lévő 44 éves férfit a Somogy Megyei Főügyészség 

különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével, életveszélyt 

okozó testi sértés bűntettének kísérletével és kapcsolati erőszak bűntettével 

vádolja.  

A vádirati tényállás lényege szerint a vádlott évek óta együtt élt édesanyjával, 

később hozzájuk költözött édesanyjának élettársa. A vádlott édesanyját 

éveken keresztül rendszeresen fenyegette, bántalmazta ezáltal többnyire 8 

napon belül gyógyuló sérüléseket okozott neki.  

2017. április 1-én a vádlott erősen ittas állapotban ért haza, ahol szóváltásba 

került édesanyjával, illetve annak élettársával. A vádlott a férfivel dulakodni 

kezdett, majd mivel látta, hogy annak ellenállását leküzdeni nem tudja, egy 

szárvágóval a sértett nyakát megütötte, azon vérző vágott sérülést ejtve. 

Csupán a véletlenen múlt, hogy életveszélyes sérülése nem keletkezett. 

Ezután a vádlott édesanyjára támadt, akit először a nála lévő közel 17 cm 

pengehosszúságú konyhakéssel nyakon szúrt, majd a földön fekvő sértett a 

rajta lévő bakanccsal fejberúgta, arcába taposott, illetve mellkasát is 

megrúgta, majd pedig őt fojtogatta egészen a rendőrség kiérkezéséig. A 

sértett édesanyja az őt ért durva és kitartó bántalmazás következtében a 

helyszínen elhunyt.  

Első tárgyalás. 

Információ: dr. Vadócz Attila  

sajtószóvivő 

06/30 630-4367 

vadocza@kaposvarit.birosag.hu 

 

 


