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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 521. tárgyalóterem

Ügyszám

7.B.20/2016

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

2018. 02. 06. 8.30.

Az ügy lényege: 

I., II., III., valamint IV. r. vádlottak jelen cselekmény elkövetésekor a Svájci Fehér
Juhászkutya  Club  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 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  mond  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  –  a  bizonyítási  eljárás  keretében
videóvallomások megtekintése várható



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

2018. 02. 08. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 521. tárgyalóterem

Ügyszám 

7.B.53/2017

T. A. + 4 fő a tizennyolcadik életévét be
nem  töltött  személy  sérel-
mére elkövetett kerítés
bűntette és más bűncselek-
mények

2018. 02. 08. 8.30 

Az ügy lényege: 

Az I. r.  vádlott és a kiskorú sértett 2015-ben egy közös ismerősükön keresztül
találkoztak  egymással. Az egyébként gyermekotthonban élő – folyamatos szö-
késben lévő – sértett beleszeretett az I. r. vádlottba és az I. r. vádlotthoz és an-
nak rokonaihoz költözött Örkénybe. A családban az I. r. és V. r. vádlottak fél-
testvérek, III. r. vádlottal unokatestvérek. A vádlottak annak ellenére, hogy tud-
ták, hogy a sértett még nem töltötte be a 18. életévét - a sértett beleegyezésé-
vel - 2015 szeptemberétől Budapesten, az M51-es műút egyik benzinkútjához
kiállították dolgozni. A sértett a vádlottak felügyelete mellett ezt a tevékenysé-
get kb. egy hónapig több helyszínen folytatta, majd az V. r. vádlott felvetésére
miszerint regisztráljanak egy különböző szexuális szolgáltatásokat hirdető In-
ternetes oldalra, beleegyezett, hogy oda meztelen fotóit feltöltsék. A sértett a
hirdetésre jelentkező személyeknek pénzért szexuális szolgáltatást nyújtott az
I. r. vádlott lakhelyén. Az I. r. vádlott minden alkalommal elvette a sértett kere-
setét és azt teljes egészében a saját céljaira fordította. I. r. vádlott ismerőse II.
r.  vádlott 2015.  októberében  a sértettet  megtévesztve,  arra kérte őt,  hogy
menjen el IV. r. vádlottal annak dorogi házába azzal a céllal, hogy megszerezze
tőle a pénztárcájában tartott, nagyobb mennyiségű készpénzét. A II. r. vádlott
által a lopásra rávett sértett önként távozott IV. r. vádlottal, de valójában, II. r.
vádlott  – vádlott-társai tudtával - 35 ezer Ft-ért eladta a sértettet IV. r. vádlott-
nak. A sértett, aki IV. r. vádlott lakhelyén szembesült az adás-vétellel nem me-
hetett ki a házból, rendszeresen mezőgazdasági munkákat kellett végeznie, IV.
r. vádlott megverte és az élettársa tudtával, napi 2-3, utolsó alkalommal erő-
szakkal közösült a sértettel. A sértett apja ebben az időszakban semmit nem
tudott a lányáról, ezért a Facebook-on kerestette. Miután IV. r. vádlott tudo-
mást szerzett erről, a lányt hazaküldte. A sértett a szüleivel feljelentést tett a
helyi  rendőrkapitányságon,  ezután  visszakerült  a  nevelőotthonba,  azonban
többször is visszaszökött az I. r. vádlotthoz, ahol a prostitúciós tevékenységet
a korábbival azonos módon, 2015. november végéig folytatta, majd  ezt köve-

mailto:sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu


tően  az I. r. vádlott egyik ismerősén keresztül Bécsbe távozott, ahol szintén
prostituáltként dolgozott.

Megjegyzés  : Első tárgyalás – a vádlottak meghallgatása várható 

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

2018. 02. 09. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 508. tárgyalóterem

Ügyszám

21.B.90/2017

V. T. különösen nagy érték-
re bűnszövetségben 
üzletszerűen és folyta-
tólagosan elkövetett 
lopás bűntette és más 
bűncselekmények  

2018. 02. 09. 8.30.

Az ügy lényege: 

V. T.  vádlott  2004-től  folyamatosan részt vett  különböző bűncselekmények
elkövetésében.  Közreműködött  a  MOL  Rt.  sértett  százhalombattai  Dunai
Finomítója területéről tetemes mennyiségű kőolajszármazék és üzemanyag
lopásában, majd az ítélet meghozatala előtt megszökött a házi őrizetből.  A
vádlott  terhére  róható  a  továbbiakban  a  disósdi  kettős  emberölésben,
valamint a Group 4 Falck Kft.  sértett  pénzszállítója  elleni  fegyveres rablási
kísérletben való bűnsegédi,  illetve társtettesi  magatartás és a már említett
MOL Rt. sérelmére bűnszervezetben elkövetett bűnrészesség is. A fent leírt
bűncselekményekért  a  bíróság  2010-ben,  jogerősen,  V.  T.  vádlottat  a
távollétében halmazati  büntetésül  –  13 év fegyházra és  10  év közügyektől
eltiltásra ítélte.

Védőjének kérelmére, az Ítélőtábla elrendelte az ügyben a terheltre nézve a
perújítást.

Megjegyzés  : Első Tárgyalás – a terhelt meghallgatása várható

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