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Sajtóközlemény 

Közérdekű üzem működése megzavarásának bűntette 

 

2018. január 18-án tanúk meghallgatásával folytatódott S.L.P. vádlott ellen közérdekű üzem 

megzavarásának büntette miatt indult büntető eljárás a Balassagyarmati Járásbíróságon. 

 

A Balassagyarmati Járási Ügyészség által emelt vád szerint a vádlott 2015. július 6. napján a Szécsény 

Város Önkormányzata tulajdonában lévő – Szécsény, Rákóczi út 41. szám alatti – épület alagsori 

helyiségében lévő szerver szoba kulcsát a 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 három darab kismegszakítót szándékosan lekapcsolta, megszakítva ezzel a  Szécsény Város 

Önkormányzata tulajdonában lévő – de a Vidékháló Kft. által üzemeltetett – szélessávú Internet-

hálózat működését. 

 

A Vidékháló Kft. 2015. évben szerződéses kapcsolatban volt a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat 

szolgáltatója, a Nemzeti Információs Szolgálat Zrt.-vel, mely szerződés szerint a Vidékháló Kft. a 

Nemzeti Távközlési Gerinchálózaton szolgáltatást nyújtott a MVM-Net Zrt.-nek, így végpontot – 

internet-hozzáférést – adott a Nógrád Megyei Kormányhivatal Szécsényi Járási Hivatalának, a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnak, a Városi 

Rendőrkapitányságnak, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, a Foglalkoztatási 

Hivatalnak és az Országos Mentőszolgálatnak. 

Ezen túl a Vidékháló Kft. internet szolgáltatást nyújtott a szécsényi e-MultiCoop Szociális 

Szövetkezetnek is. 

 

A vádlott magatartásának következtében 2015. július 6. napján 9 óra 35 perctől 18 óra 45 percig – 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. 

 

Az eljárás 2018. március 26-án 9 órakor folytatódik, amelyen újabb tanúk meghallgatására fog sor 

kerülni. 

Egyébiránt az ügyben 27 tanú került bejelentésre, akik közül a bíróság ezidáig 6 tanú személyes 

meghallgatásáról gondoskodott, míg 5 tanú korábban – a nyomozási szakban – tett vallomását 

felolvasás útján ismertette. 

 

Salgótarján, 2018. január 24. 

 

                                                                                             dr. Bárány Dávid 

                                                                                                    sajtótitkár 


