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BUDAÖRSI JÁRÁSBÍRÓSÁG 9. sz. tárgyalóterem 

A tárgyalás helyszíne: 2040 Budaörs, Koszorú u. 2. 

Ügyszám 

12.B.28/2017 

 

G. L. + 10 fő  Gazdálkodó szervezet részére 

tevékenységet végző, önálló 

intézkedésre jogosult 

személlyel kapcsolatban 

elkövetett vesztegetés 

bűntette és más 

bűncselekmények  

2018. 09. 13. 

 

8:30 

 

Az ügy lényege:  

 

I. r. vádlott zenész, vállalkozó, aki az 1990-es évek óta több gazdasági 

társaságban tagként, többségi tulajdonosként, ügyvezetőként, kizárólagos 

tulajdonosként vett részt a vádbeli időszakban felsorolt gazdasági 

társaságok irányításában. Több vállalkozásnak azonban családtagjai, 

ismerősei a bejegyzett képviselői. I. r. G. L., III. r. Cs. Cs. és IV. r. P. K. M. 

vádlottak hosszabb ideje közeli ismerősök I. r. vádlott zenei és egyéb 

vállalkozásai révén. 

I. r. vádlott és társai 1993 és 1999 között elhatározta, hogy I. r. vádlott 

mocsai lakóhelyén a lakhatás célját szolgáló és egyéb épületek közmű 

ellátását úgy oldja meg, hogy szabálytalanul vételez áramot, vizet és gázt. 

Ennek érdekében a közműveket a megkötött szolgáltatói szerződések 

alapján beköttette a saját, vagy nevezett ingatlanokra bejegyzett cégek 

nevére,  majd illegális rácsatlakozásokat építtetett ki a mérőórák 

megkerülésével és II. r. G. B. vádlott tudtával. III. r. Cs. Cs. vádlott az illegális 

közművételezéshez oly módon nyújtott segítséget, hogy amennyiben azok 

karbantartására, cseréjére, átalakítására, illetőleg a feladatok  

összehangolására volt szükség, lebonyolíttatta azokat V., VI., VII. és VIII. r. 

vádlottakkal, akik anyagi ellenszolgáltatás fejében a kiépítési, szerelési, gépi 

és földmunkákat végezték. A vádlottak, a sértett közműszolgáltatók felé a 

szabályosan felszerelt fogyasztásmérők által jelzett „nulla” közeli óraállások 

alapján éveken át minimális összegű befizetéseket teljesítettek.  

 

Például a tatai apartmanparkok (amelyeket később társasházzá alakítottak, 

a társasházakra vonatkozó szabályok figyelmen kívül hagyásával) közös 

képviselői teendőit III. és IV. r. vádlottak felügyelték, akik az ingatlanok 

kedvező értékesítése és tartós bérbeadása végett tudomással bírtak az 



illegális közmű kiépítésekről és méretlen vételezésekről. I. r., III. és IV. r. 

vádlottak a szolgáltatók megkeresésére és az esetleges ellenőrzések 

alkalmával a közműlopás leplezésére arra hivatkoztak, hogy az 

apartmanházban a lakások nagy részét nem lakják, ezért minimális az 

energiafogyasztás, továbbá a vízszolgáltató felé azzal érveltek, hogy saját 

fúrt kútról történik az apartmanházak ivóvízellátása. Nevezettek az érdi és 

táti ingatlanok viszonylatában is az előző séma szerint jártak el. IX. r. és X. r. 

vádlottak az E-On Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. megbízásából 

ellenőrizték az ingatlanokat. Terhükre róható, hogy pénz ellenében 

ellenőrzési és intézkedési kötelezettségüket megszegve a valós állapottól 

eltérő tartalommal állították ki az ellenőrzési igazolásokat.  

 

A sértetti oldalon a E-On Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.-t, az Észak-

Dunántúli Vízmű Zrt.-t, Égáz-Dégáz Zrt.-t, illetve a Tigáz-DSO Kft.-t 

megkárosító méretlen vételezések történtek. A bíróság hivatott a meg nem 

térült kárérték megállapítására. 

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás  

 

Információ: sajtótitkárok: 

Gyimesi Kinga 70/3711410 

Wenk Patrícia  06 (1) 467-6266 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/ 

 

 

 

2018. 09. 14.  

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 521. tárgyalóterem 

Ügyszám 

7.B.20/2016 

 

P. T. + 3 fő önbíráskodás bűntette és 

más bűncselekmények 
2018. 09. 14. 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 

mailto:sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu
https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/


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: ítélet várható 

 

Információ: sajtótitkárok: 

Gyimesi Kinga, Wenk Patrícia 

06 (1) 467-6266 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/ 

 

 

 

 

mailto:sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu
https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/

