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Sajtóközlemény 

Jogerős döntés született a városi internet-hálózatot jogosulatlanul „lekapcsoló” 

polgármester ügyében 

  

A Balassagyarmati Törvényszék a 2020. január 22-én megtartott nyilvános ülésen megváltoztatta 

a Balassagyarmati Járásbíróság ítéletét, és a kiszabott pénzbüntetés mértékét a korábbi 

1.250.000,- forintos összegről 1.000.000,- forintra csökkentette a közérdekű üzem működése 

megzavarásának bűntette miatt bűnösnek kimondott vádlott ügyében.  

 

A korábban megállapított – és a másodfokú eljárásban nem érintett – tényállás szerint a vádlott 

még 2015. július 6. napján a Szécsény Város Önkormányzata tulajdonában lévő – a Szécsény, 

Rákóczi út 41. szám alatti – épület alagsori helyiségében lévő szerver szoba kulcsát a 

polgármesteri hivatal titkárságán magához vette, majd 9 óra 35 perc körüli időben a fenti, lezárt 

helyiségbe kulccsal bement, és az ott elhelyezett, működő szerver áramellátását ellátó 

kismegszakítókat szándékosan lekapcsolta, megszakítva ezzel a Szécsény Város Önkormányzata 

tulajdonában lévő – de egy internetszolgáltató által üzemeltetett – szélessávú Internet-hálózat 

működését. 

 

A vádlott magatartásának következtében több mint 9 órára – a vádlott általi visszakapcsolásáig –  

megszűnt a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat távközlési adatforgalma Szécsényben, ezáltal 

megbénult a Szécsényi Rendőrkapitányság informatikai rendszere, a Nógrád Megyei 

Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatalának a működése, a Szécsényi Katasztrófavédelmi Örs 

és az Országos Mentőszolgálat a riasztásokat csak rádión kapta meg, valamint leállt a Szécsényi 

Közös önkormányzati Hivatal informatikai rendszere, továbbá az e-MultiCoop Szövetkezet 

internetes adatforgalma is, mely jelentős zavart okozott a közintézmények, közhivatalok 

működésében. 

 

A vádlott az elsőfokú eljárásban bűnösségét következetesen tagadta, majd a Balassagyarmati 

Járásbíróság ítéletével szemben fellebbezést is előterjesztett, azonban ezt követően írásban a 

bűncselekmény elkövetését beismerő vallomást tett. 

 

A törvényszék úgy ítélte meg, hogy a bűncselekmény súlyához igazodóan helyesen 250 napban 

került meghatározásra a pénzbüntetés napi tételeinek száma, ugyanakkor figyelemmel arra a 

tényre, hogy a vádlott kiskorú gyermekei eltartásáról gondoskodik, ezért az egy napi t étel 

összegét 4.000,- forintra csökkentette. 

 
Amennyiben a vádlott a pénzbüntetést nem fizeti meg, a pénzbüntetést – a büntető törvénykönyv 

rendelkezéseinek értelmében – a napi tételek számának megfelelő tartamú szabadságvesztésre 

kell átváltoztatni. 

 

 

Balassagyarmat, 2020. január 23. 
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