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HATÁROZAT 

lefoglalás megszüntetéséről 

 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 376. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) 

bekezdés a) pontja szerint minősülő kisebb vagyoni hátrányt okozva elkövetett hűtlen kezelés 

vétségének gyanúja miatt folyamatban lévő büntetőügyben 

 

név : Pest József Horgászegyesület 

székhely : 7700 Mohács, Dózsa György utca 27. szám 

 

alatti egyéb szervezettől 2019. év 04. hó 30. napján a 02030/38-18/2019. bü. számú határozattal 

lefoglalt, valamint 2019. év 08. hónap 08. napján a 02030/38-39/2019. bü. számú határozattal 

lefoglalt és a 120/2019 tételszám alatt kezelt 

 
# Mennyiség Megnevezés / leírás Tulajdonos Megjegyzés 

 

1.   2018. évi könyvelési dokumentáció      

 

2.   2016. évi könyvelési dokumentáció      

 

3. 1 db  2016-2017-2018 telepítési iratok 

feliratú mappa  

    

 

4.   2017. évi könyvelési dokumentáció      

 

5.   2019. évi könyvelési dokumentáció      

 

6. 2 db  papír lap   Állókészlet leltár 

feliratú 

 

dolgok lefoglalását 

megszüntetem 
 

és a dolgok kiadását a Pest József Horgászegyesület képviselője részére (vagy írásbeli 

meghatalmazással ellátott meghatalmazottja) részére rendelem el. 
 

 

 

 

 

 

 

Figyelmeztetem a jogosultat, hogy a kiadni rendelt dolgokat a határozat elleni panaszjog lejártától, 
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(423967029-[lablec]-6097,3723) 

illetve panasz esetén annak elbírálásától számított 30 napon belül - előzetes egyeztetést követően - 

a Mohácsi Rendőrkapitányság 7700 Mohács, Deák tér 1. szám alatti objektumában  veheti át. 

Amennyiben a kiadni rendelt dolgokat ezen határidőn belül személyesen vagy írásbeli 

meghatalmazással ellátott meghatalmazottja útján nem veszi át - kivéve, ha fogva tartják -, annak 

értékesítése iránt intézkedem. Ebben az esetben csak az értékesítés során befolyt, a határidő lejárta 

után felmerült őrzési (kezelési) költséggel csökkentett ellenértéket utalják ki az Ön részére. 

Amennyiben a lefoglalt dolgot nem sikerült értékesíteni, vagy értékesítése jogszabályba ütközik, 

annak megsemmisítésére vagy továbbtárolására az Ön költségén kerül sor. 

 

A határozatot kézbesíteni kell: 

-  Pest József Horgászegyesület képviselője részére 

 

A határozat ellen a vagyoni érdekelt és az egyéb érdekelt a közléstől számított nyolc napon belül a 

határozatot hozó nyomozó hatóságnál panaszt terjeszthet elő. A vagyoni érdekelt és az egyéb 

érdekelt a határozat közvetlenül rá vonatkozó rendelkezésével kapcsolatban terjeszthet elő panaszt. 

A panaszt annak előterjesztője mindaddig visszavonhatja, amíg azt érdemben el nem bírálták. A 

visszavont panaszt újból előterjeszteni nem lehet. 

 

INDOKOLÁS 

 

A hatóságunk a fenti bűnügyi számon nyomozást folytat, mivel bűnügyi információ merült fel arra 

vonatozóan, hogy a Belső-Bédai holtágban a haltelepítés során az ott illetékes Pest József 

Horgászegyesület pénzével visszaéltek. A bűncselekménnyel okozott kár megállapítás alatt. 

 

Az eljárás során a Pest József Horgászegyesület könyvelési dokumentációja lefoglalásra került több 

évre visszamenőleg, mivel annak a szakértői vizsgálata szükséges és indokolt volt, azonban a 

lefoglalt dolgokra a hatóságnak a továbbiakban nincs szüksége.  

 

A fentiekre tekintettel, a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (továbbiakban: Be.) 320. § 

(1) bekezdése a) pontja alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. A dolgok 

kiadását a Be. 321. § (1) bekezdésére figyelemmel rendeltem el. 

 

A lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésére, nyilvántartására, előzetes 

értékesítésére és megsemmisítésére a 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendeletben foglalt 

rendelkezések vonatkoznak. A határozat elleni jogorvoslatra a Be. 369. § (1)-(3) bekezdéseiben 

foglalt rendelkezések vonatkoznak. 

 

Mohács, 2019. szeptember 11-én 

 

Tóth Péter r. százados 

mb. bűnügyi osztályvezető 
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