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Felfegyverkezve, a
2019.03.06.
bűncselekmény
felismerésére vagy
elhárítására idős koránál
fogva korlátozottan képes
személy sérelmére
elkövetett rablás bűntette és
más bűncselekmények
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Az ügy lényege:
Az I. és a II. rendű vádlottak 2017. december 20. és 21. között egy ácsi családi házhoz
mentek, ahova teraszajtó befeszítésével bementek és onnan különböző dolgokat, többek
között egy motoros láncfűrészt, egy laptopot és készpénzt tulajdonítottak el, összesen
több mint 200 ezer forint értékben.
Az I. és a II. rendű vádlottak 2017. december 25-én éjjel az időskorú, rossz egészségügyi
állapotban lévő 88 és 85 éves sértettek ácsi családi házába az egyik ablak benyomásával
bementek, eközben a sértettek aludtak. Az egyik sértett arra ébredt, hogy az I. rendű
vádlott fején egy maszkkal, jobb kezében egy lámpával és egy késsel bement a szobába
és a konyhában lévő széf kódját követelte, miközben a II. rendű vádlott megpróbálta
felfeszíteni a széfet. A sértett megpróbált felkelni az ágyból, de az I. rendű vádlott
visszanyomta az ágyra. A sértett nem mondta meg a széf kódját, emiatt az I. rendű
vádlott kiment a konyhába és ő is megpróbálta felfeszíteni azt. Eközben a II. rendű vádlott
bement a sértettekhez a szobába, ahol az idősebbik sértettet egy alkalommal állon
ütötte.
A vádlottaknak a széfet nem sikerült feltörniük, így elmenekültek a helyszínről, azonban
mielőtt távoztak, a II. rendű vádlott a 85 éves sértett nyakából letépte 51.890.- forint
értékű arany nyakláncát a hozzá tartozó 31 ezer forint értékű medállal együtt.
Megjegyzés: Ítélet várható.
Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2019.03.06.
ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
Rablás bűntette

2019.03.06.
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Az ügy lényege:
Az asszony 2018. november 1-jén este, az esztergomi buszvégállomáson várakozott, az
egész napos gyaloglás után elfáradt. A sértettnek a lába régebben több helyen eltört –
amit csavarokkal rögzítettek –, ezért fizikailag kimerült állapotban ült a padon. A vádlott a
sértett mellé ült, beszédbe elegyedett vele, majd egy hirtelen mozdulattal kirántotta a
kezéből a táskáját. A férfi elfordult, elvett 500 forintot, majd a táskát „Ebben nincs
semmi!” felkiáltással visszaadta a sértettnek. Az asszony rögtön észrevette, hogy eltűnt a
pénze, ezért kérlelte a vádlottat, hogy azt adja vissza neki. A férfi ennek nem tett eleget,
hanem elhatározta, hogy megszerzi a sértett ujjain található gyűrűket is. A férfi az

asszony bal kezének csuklóját erősen megszorította, és elkezdte az ujján lévő ékszereket
lerángatni. A gyűrűk erősen szorultak a sértett ujjára, így nem sikerült elvenni őket. A
rángatás közben az idős asszony nagy fájdalmat érzett. Ezután a vádlott a sértett jobb
kezét a könyéknél behajlítva a sértett felső testének nyomta, majd az asszony kisujján
lévő fehérarany gyűrűt lehúzta az ujjáról. Az asszony a kitartó, erőszakos fellépéssel
szemben védekezni nem tudott. Ezt követően a férfi – aki még mindig fogta a sértett jobb
kezét, azt könyöke alá szorította – ismét elvette a sértett táskáját, és elhagyta a helyszínt.
A sértett azonnal segítségért kiabált, melyet a buszvégállomáson biztonsági őrként
dolgozó férfi meghallott, majd észrevette a vádlottat, akire rákiabált. A rabló megállt, a
sértetthez visszalépett és visszaadta a táskáját, valamint arra kérte az őrt, ne hívja a
rendőröket, majd az otthonába távozott.
Megjegyzés: Előkészítő ülés.
Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

