
10 óra alatt bilincsben az ismeretlen elkövetők 

Embervadászat és kivégzés a soproni lőtéren 



 
A helyszín: 
                     Sopron, Anger réti sporttelep   
                                2012. április 17.   

 



A Soproni Rendőrkapitányságra 22 
óra 22 perckor érkezett a bejelentés:  

– SZ. Sándort, a lövész klub 53 
éves vezetőjét lőtt sérülésekkel 
valamint  

– B. Ervint a lövészklub egy 
tagját, 43 éves soproni lakost 
holtan találták.   

Elsődleges intézkedések 

               Mintegy 40 fővel:  

• helyszínbiztosítás, 
• terület zárása, 
• tanúkutatás,  
• adatgyűjtés megkezdése, 
• a megye speciális életvédelmi 

alegysége a helyszínre érkezik,   
• megkezdődik a helyszíni szemle. 



• A halálukat lőtt sérülések okozták, a halál beálltának 
időpontja 19-20 óra.  

• Az egyik áldozatot elrejtették. 
• A helyszínről elvittek:  

– 3 db lőfegyvert és  
– 13 doboz (50 db-os) lőszert,  
– a lőtérnaplót, 
– mintegy 70 ezer forint készpénzt, 

 
 

Elsődleges megállapítások 



„Lőgyakorlat”  



Sz. Sándor meggyilkolása 



Bejárat 

B. Ervin levadászása 



   

Klasszikus nyomozati  cselekmények  
  adatgyűjtés, 
  tanúkutatás, és  
  kihallgatások  eredményeként látókörbe került:  

  V. Roland  19 éves hidegségi lakos 
  T. Attila     19 vámosszabadi lakos, és 
  M. Tamás  19 éves csornai lakos 
Mindhárman technikumi osztálytársak Sopronban.    
Korábban közösen több erőszakos bűncselekményt követtek 
el.  
 

SZISZTEMATIKUS KIHALLGATÁS =  TELJES BEISMERÉS 

Adatgyűjtések eredménye 



Házkutatások eredménye: 



A napló és lőszerek elégetésének helyszíne 



„Az égetés után a patakhoz mentünk 
és a vízbe dobtuk a lőszert…” 

„…és mentünk suliba” 



V. Roland  19 éves, büntetlen előéletű  
 

Több alkalommal lopott otthonról:  
 - édesapjától kb. 4.000,- Eurót 
 - testvérének az ékszereit lopta el, majd eladta azokat. 
  
Korábban az egyesület tagja volt 
 
Rendszeresen játékgépezik, kaszinózik, ezért kell a pénz. 
 
„…másfél évvel ezelőtt egyedül betörtem a lőtér épületébe és 2 db 

távcsövet loptam el és egy étkészletet és egy légpisztolyt, a 
tárgyakat már eldobtam” 

Jellemrajz 



T. Attila   19 éves, büntetlen előéletű,  
             jelenleg több eljárás folyik ellene:   

–  betöréses lopás,  
–  hatósági eljárás akadályoztatása miatt  

 
„Sopronban van egy lőtér, ahová bemegyünk, lelőjük az 

embert elhozzuk a tagdíjakból befolyt pénzt és az összes 
fegyvert…” 

 
„Én onnan, guggoló testhelyzetből leadtam rá 5 és 7 körüli 

lövést, már nem tudom pontosan mennyit.  Kb. 20 és 30 
méter távolságra lehetett tőlem a futó alak, amikor a 
lövéseket leadtam.” 

 

Jellemrajz 



M. Tamás   19 éves, büntetlen előéletű,  
              

„Régebben sokat jártunk kaszinózni a Rolanddal, ő még 
mindig jár, de én már nem” 

 
„Kb. két héttel ezelőtt jött a Rolandnak az ötlete, hogy a 

lőtérről el kellene hozni a pénzt meg fegyvereket, amiket el 
lehet adni. Azt mondta, hogy nem tudja hogyan, de 
valószínűleg úgy lehet megoldani, hogy meg kell ölni azt, 
aki ott van.” 

 

Jellemrajz 



• Fegyveres rablások   
• Betöréses lopás 
• Hétvégi ház feltörések 
• Lakásbetörés 

 

Korábban közösen elkövetett bűncselekmények 



KÖSZÖNJÜK MEGTISZTELŐ 
FIGYELMÜKET 



• Az áldozatok halálát lőtt sérülések okozták, a halál 
beálltának időpontja 19-20 óra.  

• Az egyik áldozatot elrejtették. 
• A helyszínről elvittek:  

– mintegy 70 ezer forint készpénzt, 
– 3 db lőfegyvert és  
– 13 doboz (50 db-os) lőszert valamint,  
– a lőtérnaplót. 

 

Elsődleges megállapítások 


