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S A J T  Ó K Ö Z L E M É N Y 

 a Nagykőrösön elszaporodott fémlopások miatt indult
büntetőeljárásokról

Nagykőrösön az utóbbi időben jelentősen elszaporodott az ún. fémlopások száma. A vagyon
és  jövedelem  nélkül  élő  elkövetők  gyakorlatilag  mindent  elvisznek,  ami  fém,  s  ami
fémkereskedőnél azonnal értékesíthető. 

A Nagykőrösi Járási Ügyészség lopás bűntette miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki
2013  áprilisa  és  2013  szeptembere  között  rendszeresen  tulajdonított  el  különböző
helyekről /temetőből, szeméttelepről, ipari telepről, lakóépületből/ fémtárgyakat – kerítéseket,
vaskaput,  vasrácsot,  alumínium  létrát,  kábelt  -,  s  azokat  a  helyi  fémkereskedőnél
értékesítette. A vádlott egy korábbi ügyben őrizetben volt, majd szabadlábra helyezése után
2013  nyarán  megrögzötten  folytatta  cselekményeit,  ezért  őt  2013  szeptemberében  a 
Nagykőrösi  Rendőrkapitányság  őrizetbe  vette,  s  a  Nagykőrösi  Járási  Ügyészség
indítványára a nyomozási bíró az előzetes letartóztatását rendelte el. 

 A  Nagykőrösi  Rendőrkapitányság  a  nyomozást  példás  gyorsasággal  befejezte,  így  1
hónapon belül a járási ügyészség  vádiratot nyújtott be a Nagykőrösi Járásbírósághoz.

Ugyancsak  az  elkövetők  őrizetbe  vételére  és  előzetes  letartóztatás  melletti  vádemelésre
került sor abban az ügyben, amelyben a  Nagykőrösi Járási Ügyészség két férfival szemben
lopás bűntette miatt nyújtott be vádiratot a Nagykőrösi Járásbírósághoz. A vádlottak 2013
januárjától  2013  júniusáig  Nagykőrösön  különböző  zártkertekből  tulajdonítottak  el
üzemanyagot, kézi szerszámokat, szivattyút, rotációs kapát, s a zártkertek épületén lévő zár
vagy lakat  egyáltalán nem volt  akadály.  Az elkövetők gátlástalanságát  mutatja,  hogy egy
épület méretű olajtároló tartály külső, alumínium borítását bontották meg, és több éjszakán
keresztül  szerelték  le  ezeket  a  tartályt  borító  alumínium  lemezeket  majd  azokat  egy
fémkereskedőnél értékesítették.

A  Nagykőrösi  Rendőrkapitányság  mindent  megtesz  annak  érdekében,  hogy  ezeket  az
elkövetőket  elfogja.  A Nagykőrösi  Járási  Ügyészség  törekszik  arra,  hogy a sorozatosan
fémlopásokat  elkövető  személyekkel,  illetve  azokkal  szemben,  akik  a  bűncselekmények
elkövetésére rendezkedtek be, a lehető legsúlyosabb büntetés kiszabására kerüljön sor. 
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