
 

Jogerős ítélet a „tolvajkergetők” ügyében 

 

A Fővárosi Ítélőtábla a mai napon kihirdetett ítéletével megváltoztatta az önbíráskodás 

bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt P. T. és társai ellen indult büntetőügyben 

a Budapest Környéki Törvényszék 2018. szeptember 14-én meghozott elsőfokú ítéletét. 

 

Az elsőfokú bíróság az ügyészi minősítéstől eltérően a vádlottak bűnösségét súlyos testi 

sértés, valamint garázdaság bűntettében állapította meg. P. T. I. r. vádlottat társtettesként 

elkövetett súlyos testi sértés és társtettesként elkövetett garázdaság bűntette miatt halmazati 

büntetésül 2 év börtönben letöltendő szabadságvesztésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélte 

azzal, hogy a vádlott legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon 

bocsátható feltételes szabadságra. T. S. II. r., T. R. V. III. r. és B. A. IV. r. vádlottakat is 

bűnösnek mondta ki társtettesként elkövetett súlyos testi sértés és társtettesként elkövetett 

garázdaság bűntettében. A II. r. vádlottat halmazati büntetésül 1 év 3 hónap 3 évi próbaidőre 

felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte, egyben elrendelte pártfogó felügyeletét és külön 

magatartási szabályként előírta, hogy az I. r. vádlottal kapcsolatot ne tartson. A III. r. vádlottat 

a bíróság halmazati büntetésül 1 év börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 3 év 

próbaidőre felfüggesztette. A III. r. vádlott esetében is pártfogói felügyeletet rendelt el és 

külön magatartási szabályként előírta, hogy az I. r. vádlottal kapcsolatot ne tartson. A IV. r. 

vádlottat halmazati büntetésül 9 hónap börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 2 év 6 

hónap próbaidőre felfüggesztette. A bíróság a III. és IV. r. vádlottakat előzetes mentesítésben 

részesítette. 

 

A vád szerint a vádlottak annak érdekében, hogy vagyoni igényüket érvényesítsék, egy 

csalikerékpárként kihelyezett és ellopott biciklit oly módon próbáltak visszaszerezni, hogy a 

sértettet fenyegették, majd több helyszínen bántalmazták is. Közülük I. r. vádlott acélbetétes 

cipővel fejberúgta, amely a vádhatóság szerint az életveszélyt okozó testi sértés bűntette 

kísérletének megállapítására alkalmas az önbíráskodás mellett. A bíróság a vádtól részben 

eltérő tényállás alapján az önbíráskodást nem látta megállapíthatónak és a személy elleni 

bűncselekményt a fentiek szerint súlyos testi sértés bűntettének minősítette. 

 

A törvényszék ítélete ellen az ügyész a cselemények vád szerinti minősítése és az I. r. vádlott 

büntetésének súlyosítása, míg a vádlottak és védőik elsősorban felmentés, másodsorban 

enyhítés érdekében jelentettek be fellebbezést. A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az 

ügyészi fellebbezést fenntartotta, a védelmi fellebbezéseket nem tartotta alaposnak. 

 

A másodfokú bíróság a cselekmények minősítésén egyik vádlott esetében sem változtatott. A 

sértett fejberúgása valóban életveszélyt okozó testi sértés bűntette kísérleteként minősíthető, 

azonban a másodfokú bíróság azt a körülményt, hogy az I. r. vádlott a sértetthez mentőt 

hívott, önkéntes eredményelhárításként értékelte, amely összességében az elsőfokú bíróság 

által megállapított minősítés helyességét eredményezte. 

 

Az ítélőtábla nem osztotta az ügyészség azon álláspontját, hogy a vádlottak cselekménye 

önbíráskodás bűntette kísérletének minősülne, mert a szándékuk saját bevallásuk szerint nem 

a „csalikerékpár” visszaszerzésére, hanem a tolvaj kézrekerítésére irányult. A vádlottak eleve 

számoltak azzal a lehetőséggel, hogy akciójuk során az ellopott kerékpárt nem tudják 

megtalálni, ami ugyancsak az önbíráskodás megállapíthatósága ellen szólt. 

 

Az I. r. vádlott esetében az ítélőtábla eljárt tanácsa lehetőséget látott a szabadságvesztés 

tartamának mérséklésére és próbaidőre való felfüggesztésére, mivel a cselekmény 



 

elkövetésekor büntetlen előéletű volt, továbbá az enyhébb büntetés kiszabását a terhére 

megállapított bűncselekmények büntetési tételkerete és a fokozatosság elve is indokolta. 

 

A II., III. és IV.r. vádlott tekintetében az ítélőtábla figyelembe vette a vád tárgyává tett 

cselekményben betöltött kisebb szerepüket, továbbá azt, hogy az elkövetéskor fiatal felnőttek 

voltak, és azóta sem indult ellenük büntetőeljárás. Mindezekre tekintettel ezen vádlottakat 

büntetés kiszabása helyett próbára bocsátotta. 

 

Az ítélőtábla döntése a mai napon jogerős. 

 

Budapest, 2019. április 04. 

 

Fővárosi Ítélőtábla 

Sajtótitkárság 


