
BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK
2018. 05. 14. - 05.18.

2018. 05. 15.

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK Földszint 21. tárgyalóterem

Ügyszám

15.B.109/2017

K. Z. + 2 fő Jelentős mennyiségű 
kábítószerre elkövetett 
kábítószer-kereskedelem 
bűntette 

2018. 05. 15. 9.00.

Az ügy lényege: 

Az I. és a II. r. vádlottak gyerekkori, a III. r. vádlottal ismerősök. A vádlottak 2016.
októbere  és  novembere  között  amfetamin  port  hoztak  forgalomba  Pécsett.  A
szállításokat,  a  találkozók  helyét  mobil  telefonon  „virágnyelven”  egyeztették.  A
nyomozás során nem volt beazonosítható, hogy a körülbelül 500 gramm tömegű
csomagokat  milyen  forrásból  szerezték  be  és  kinek  értékesítették  tovább.
Tényszerűen  több  alkalommal  Budapesten,  valamint  Budapest  és  Pécs  között
félúton benzinkúton, nagyáruház parkolójában találkoztak egymással a csomagok
átadása  végett,  egészen  a  rendőri  tettenérésig.  A  lefoglalt  kábítószerek
hatóanyagtartalma meghaladják a jelentős mennyiség alsó határát, de nem érik el a
különösen jelentős mennyiség alsó határát. 

Megjegyzés  : Érdemi első tárgyalás 

Információ: Wenk Patrícia
sajtótitkár 
06 (1) 467-6266
molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu
sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu

mailto:sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu


2018. 05. 16.

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 521. tárgyalóterem

Ügyszám

7.B.20/2016

P. T. + 3 fő önbíráskodás bűntette és
más bűncselekmények

2018. 05. 16. 8.30.

Az ügy lényege: 

I.,  II.,  III.,  valamint IV. r. vádlottak jelen cselekmény elkövetésekor a S. F. J. C.
elnevezésű  egyesület,  a  kerékpár  közbiztonságáért  felelős  szakosztály
ismertebb  nevén  a  "tolvajkergető  csoport"  tagjaként  működtek,  melynek
vezetője  I.  r.  vádlott.  A  csoport  tevékenységi  körébe  tartozott,  hogy  GPS
jeladóval  ellátott  "csalikerékpárokat"  helyeznek ki  a  biciklilopásokkal  érintett
területeken.  A  csoport  célul  tűzte  ki  az  elkövetők  felkutatását,  a  rendőrség
értesítését, a hatóságok munkájának segítését.
A  vádlottak  2015  áprilisában  Budapesten  egy  nagy  értékű  csalikerékpárt
helyeztek ki, melyet egy tolvaj elvitt. A biciklin található jeladóval az I. r. vádlott
riasztotta a rendőrséget és társait, akik egy darabig nyomon tudták követni az
eszközt,  majd  a  jel  megszűnt.  Közben  a  vádlottak  elhatározták,  végigjárják
azokat  a  helyeket  ahol  a  biciklivel  megfordult  a  tolvaj.  Így  jutottak  el  a
sértetthez.  A  vádlottak  és  a  sértett  között  először  beszélgetés  kezdődött,
melynek során a sértett elmondta, találta a biciklit és már nincs nála. Az I. r.
vádlott szóbeli nyomásgyakorlására a sértett elment a vádlottakkal ahhoz az
állítólagos  személyhez  akinél  lehet  a  kerékpár,  az  viszont  tagadta  a
cselekményt.  Mikor  fény  derült  arra,  hogy  a  sértett  nem  mondott  igazat,
mivelhogy a biciklit eladta egy ismeretlen személynek, az I. r. vádlott a társai
támogató jelenlétében kiabálva, a sértettet gyomorszájon vágta, majd tarkón
ütötte  és  a  falnak  lökte.  Később  az  I.  r.  vádlott  mellett,  aki  acélbetétes
bakancsot  viselt,  a  II.,  a  III.,  valamint  a  IV.  r.  vádlottak  is  bekapcsolódtak  a
verekedésbe,  a  sértettet  lefogták,  többször  nagy erővel  megütötték,  aki  két
alkalommal fejberúgást  is  elszenvedett.  A  sértett  édesapja  az  eseményekbe
mozgáskorlátozottsága miatt nem tudott belefolyni, végignézte fia a vádlottak
által  durva  módon  súlyos  sérüléseket  okozó  bántalmazását.  A  sérülések
gyógytartama 8 napon túli, ténylegesen 6-8 hét. 

Megjegyzés  : Folytatólagos tárgyalás – ítélet várható

Információ: Wenk Patrícia
sajtótitkár 
06 (1) 467-6266
molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu
sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu
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