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A nyomozás adatai

A nyomozás elrendelésének időpontja: 2015. augusztus 06.

A nyomozás befejezésének időpontja: 2017. december 06.

A nyomozás keretében vizsgált bűncselekmények jogi minősítése:

1. a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 325. § (1) bekezdés a) pontjába ütköző 

és aszerint minősülő lőfegyverrel visszaélés bűntette  

2. a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 325. § (2) bekezdés a) pontjába ütköző 

és az (1) bekezdés szerint minősülő lőszerrel visszaélés bűntette  

3. a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 324. § (1) bekezdés a) pontjába ütköző 

és aszerint minősülő robbanóanyaggal visszaélés bűntette  

4. a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 324. § (1) bekezdés a) pontjába ütköző 

és aszerint minősülő robbantószerrel visszaélés bűntette  

5. a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 216. § (4) bekezdésébe ütköző és

aszerint minősülő közösség tagja elleni erőszak előkészületének vétsége



A nyomozás keretében foganatosított 

nyomozati cselekmények

Nyomozati cselekmény

Megkeresés 444 db

Szemle 14 db

Házkutatás és lefoglalás 44 db

Tanúkihallgatás 11 db

Gyanúsított kihallgatás 64 db

Felismerésre bemutatás 13 db

Igazságügyi szakértői kirendelés

Igazságügyi fegyverszakértő 11 db

Igazságügyi tűzvédelmi szakértő 2 db

Igazságügyi vegyész szakértő 2 db

Összesen: 15 db



A nyomozás során, összevont akciók keretében  

végrehajtott házkutatások és szemlék területi eloszlása

Házkutatás, szemle helyszíne



A nyomozás során, összevont akciók keretében  

végrehajtott házkutatások és szemlék adatai

Helyszínek száma: 34 db

Házkutatások száma: 44 db

Szemlék száma: 14 db

Előállított személyek száma: 19 fő

Gyanúsított kihallgatások száma: 17 db

Bűnügyi őrizetbe vett gyanúsítottak száma: 3 fő

A házkutatások és szemlék végrehajtása érdekében megtett távolság:

19.672 km



A nyomozás során, összevont akciók keretében  

végrehajtott házkutatások és szemlék adatai

Az intézkedések végrehajtásában résztvevő KR NNI állomány: 269 fő

Az intézkedések végrehajtásában közreműködő egyéb szervek: 

1. Terrorelhárítási Központ Műveleti Igazgatóság

2. Készenléti Rendőrség Rendészeti Igazgatóság Bevetési Főosztály

3. Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság

Tűzszerész Szolgálat

4. Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet Szakértői Főosztály

Kriminalisztikai Szakértői Osztály Fegyverszakértői Laboratórium

(jelenleg Nemzeti Szakértői és Kutató Központ Kriminalisztikai

Szakértői Intézet Fegyverszakértői Osztály)

5. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

6. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Jászberényi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

7. Területileg illetékes rendőr-főkapitányságok és

rendőrkapitányságok bűnügyi, bűnügyi technikai és

igazgatásrendészeti szolgálatának munkatársai (BRFK, Nógrád

MRFK, Pest MRFK, Jász-Nagykun-Szolnok MRFK, Jászberény RK,

Ózd RK)



A lefoglalt lőfegyverek, lőfegyveralkatrészek, 

robbanóanyagok, robbantószerek és egyéb tárgyak

Lefoglalt tárgy Mennyiség Éles
lőszer 18.225 db 18.225 db

lőpor 5.934,4 g 5.934,4 g

robbanóanyag

(SEMTEX, HMDT, RDX, C4)
952 g 952 g

gyutacs 8 db 8 db

maroklőfegyver 60 db 17 db

golyós fegyver 38 db 5 db

sörétes puska 1 db 1 db

gépkarabély 35 db 18 db

hadipuska 2 db 2 db

gépágyúcső 2 db 2 db

fegyveralkatrész 87 db -

gáz-riasztó fegyver 8 db -

légpuska 1 db -

tár 409 db -

gyakorló gránát 2 db -

kézigránát 6 db 6 db

füstgránát 1 db 1 db

aknavető gránát 7 db 7 db

hangtompító 19 db -

RPG gránátvető 3 db 1 db

Lefoglalt tárgy Mennyiség
számítógép és notebook 37 db

táblagép és digitális kamera 18 db

mobiltelefon 57 db

pendrive és memóriakártya 34 db

merevlemez 30 db

CD és DVD lemez 292 db

VHS kazetta 25 db

dokumentumok 445 db



A közölt gyanúsítások

Bűncselekmény megnevezése Gyanúsítottak száma

Btk. 216. § (4) bekezdés - közösség tagja elleni erőszak

előkészületének vétsége 14 fő

Btk. 324. § (1) bekezdés a) pont - robbanóanyaggal

visszaélés bűntette 2 fő

Btk. 324. § (1) bekezdés a) pont - robbantószerrel

visszaélés bűntette 1 fő

Btk. 325. § (1) bekezdés a) pont - lőfegyverrel visszaélés

bűntette 4 fő

Btk. 325. § (2) bekezdés a) pont - lőszerrel visszaélés

bűntette 6 fő

Gyanúsítottak száma 17 fő

Bűnügyi őrizetbe vett gyanúsítottak száma 3 fő

Személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés hatálya alatt áll 3 fő

Házi őrizet 2 fő

Lakhelyelhagyási tilalom 1 fő

Gyanúsítottak



Gyanúsítottak

Demográfiai adatok:

• nem: férfi

• életkor: átlagéletkoruk 34,7 év (19 év és 58 év között)

• lakóhely: jellemzően vidéki város vagy falu

Szocioökonómiai státuszra vonatkozó adatok:

• foglalkozás: jellemzően beosztott vagy szakmunkás

• legmagasabb iskolai végzettség: jellemzően középiskola

• havi nettó jövedelem: átlagosan 118.000 Ft (60.000 és

250.000 Ft között)



A nyomozás befejezése

A nyomozás iratanyagának terjedelme: 10.626 oldal

A nyomozás során keletkezett bűnügyi költség: 4.536.396 Forint

A nyomozás iratait vádemelési javaslattal továbbítjuk a

Fővárosi Főügyészség részére.



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


