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Szentendre Rend-trend-je  

A következő kiadvánnyal a Szentendrei Rendőrkapitányság munkatársai szeretnék tájékoztatni az 
érdeklődőket, mivel foglalkoztunk Mi 

az elmúlt időszakban, a Dunakanyarban, Budakalásztól, Visegrádig 

 

 

 

 

Festmények buktatták le 

 

A Szentendrei Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya eljárást folytatott K. Ferenc 42 éves 

budapesti lakos ellen orgazdaság bűntett és orgazdaság vétség, míg M. Árpád 30 éves 

szentendrei lakos ellen lopás bűntett és rongálás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja 

miatt. 

A szentendrei járőrök 2014. június 1-jén 3 óra körüli időben Leányfalun intézkedés alá vonták 

a személygépkocsival közlekedő 42 éves férfit. A rendőrök a jármű átvizsgálása során több 

festményt, illetve festménykeretet találtak az autóban, melyek eredetével kapcsolatban a 

gyanúsított nem tudott elszámolni. 

A járőrök K. Ferencet elfogták és a Szentendrei Rendőrkapitányságra előállították. A 

nyomozók a fővárosi férfit - a bűncselekménnyel összefüggésben - először tanúként, majd 

gyanúsítottként hallgatták ki, mivel a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint 2014 tavaszán 

több olyan festményt, illetve tárgyat vásárolt meg M. Árpádtól, melyekről tudta, hogy 

betörésből származnak. A 42 éves gyanúsított elismerte a bűncselekmény elkövetését.  

K. Ferencet a nyomozóhatóság őrizetbe vette, az illetékes bíróság 2014. június 3-án elrendelte 

az előzetes letartóztatását.   

A nyomozás során a szentendrei rendőrök azonosították a betörések elkövetésével 

megalapozottan gyanúsítható 30 éves férfit, akit 2014. június 5-én a reggeli órákban szentendrei 

tartózkodási helyén elfogtak és előállítottak. M. Árpádot a nyomozók gyanúsítottként hallgatták 

ki, mivel a rendelkezésre álló adatok szerint 2014. március és május közötti időszakban 6 

ingatlanba betört Leányfalu területén és onnan festményeket, szobrokat és egyéb tárgyakat 

tulajdonított el. A férfi egy esetben a kertben talált feszítővassal a ház több nyílászáróját is 

felfeszítette, mire be tudott jutni a lakásba. A megrongált nyílászárók egyedi készítésűek voltak, 

melyek javítására nem, csak cseréjükre volt lehetőség. A rongálással okozott kár meghaladja a 

600 ezer forintot, így a szentendrei férfit rongálás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja 

miatt is gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök.  

M. Árpádot a nyomozóhatóság őrizetbe vette, az illetékes bíróság 2014. június 6-án elrendelte 

az előzetes letartóztatását. 

A nyomozás során megtartott házkutatásokon talált és lefoglalt tárgyak nagy részét a 

beazonosított tulajdonosok visszakapták. A gyanúsítottak ellen folytatott eljárást a 
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nyomozóhatóság a napokban befejezte és a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal 

megküldte az illetékes ügyészség részére.  

 

 

Az internet veszélyei III. – Fájlcserélők és társaik 

 

 

Az interneten mindenki számára elérhető kedvenc zeneszáma, vagy filmje. Nagyon sok esetben 

azonban ezeket a tartalmakat nem maguk a szerzők tették elérhetővé, kvázi illegálisan vannak 

fent a világhálón. Magyarországon a hatályos jogszabályok szerint a saját, otthoni használatra 

történő letöltés nem bűncselekmény. A feltöltés, sokszorosítás, továbbértékesítés azonban már 

igen! Ha bizonytalanok a letöltött fájl eredetét illetően, akkor azt mások számára ne továbbítsák, 

ne tegyék elérhetővé, mert ha valóban engedély nélkül felkerült tartalomról van szó, akkor 

bűncselekményt valósíthatnak meg.  

  

Ezért nagyon veszélyesek a roppant közkedvelt, úgynevezett torrent-oldalak, hiszen ott a 

letöltéssel egyidejűleg fel is tölt a felhasználó, ráadásul ezek rendszerint zártabb közösségek, 

ahol a portált üzemeltető operátor gyakran olyan feltételeket támaszt (pl.: kötelező megosztás 

előírása, torrent feltöltési arányok megkövetelése), ami eleve jogsértésre buzdítja a 

felhasználókat. A torrent lényege ugyanis, hogy amit a felhasználó már letöltött, azt 

automatikusan már „adja” is tovább (feltöltés), ha a többi felhasználónak is kell.  

 

A torrent mellett a másik gyakori típust képviselik az úgynevezett warez-oldalak. Itt 

jellemzően emeltdíjas sms-sel történő fizetési modellt használnak, évente milliárdos bevételt 

hozva a szolgáltatóknak és ugyanekkora kárt okozva a tulajdonosoknak.  

 

Fontos tudni, hogy a számítógépes játékok esetében már csupán azok letöltése, tehát a 

megszerzés is vétség, mivel az internetről ingyenesen letölthető teljes játékprogramok egyike 

sem jogtiszta. Demót, játékrészletet kedvcsinálás céljából természetesen tesznek fel a készítők, 

de a teljes játékot nem.  

 

Az irodai szoftverekkel ugyanez a helyzet. Esetükben szintén vétséget valósít meg az, aki 

úgynevezett feltört programot vagy operációs rendszert telepít fel több számítógépre. Ennél 

gyakoribb, hogy valaki egyazon szoftvert másolja fel az összes iskolai vagy céges 

számítógépre. Mind a játékok, mind a szoftverek esetében is büntetendő az, ha valaki illegálisan 

sokszorosítja, esetleg anyagi haszon érdekében áruba is bocsátja a hamis másolatokat. 
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