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3 rendbeli társtettesként elkövetett rablás bűntettében, társtettesként 
lekövetett jármű önkényes elvétele bűntettében és társtettesként elkövetett 
egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettében mondta ki bűnösnek a 
Kecskeméti Törvényszék 2022. január 13-án megtartott előkészítő ülésén A. L. 
G. vádlottat, ezért őt – az ügyészi indítványnak megfelelően - 6 év fegyházban 
végrehajtandó szabadságvesztésre és 10 év Magyarország területéről 
kiutasításra ítélte. 

A cselekmény másik elkövetőjét a Kecskeméti Törvényszék már 2021. 
májusában jogerősen 7 év végrehajtandó fegyházbüntetésre és 10 év 
kiutasításra ítélte. 

Az elsőfokú bíróság döntésével szemben a vádlott védője a kiszabott büntetés 
és végrehajtási fokozat enyhítésére irányuló fellebbezést jelentett be. 

Így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.  

xxx 

Elsőfokú bíróság által megállapított tényállás lényege: 

A Németországban táncosnőként dolgozó három román nő 2019. április 22-
én, éjfél után az M5-ös autópályán utaztak Röszke felé egy gépkocsival. A 
vádlott és bűntársa az autópályán Lajosmizse közelében egy bérelt autóval 
előre kitervelten a sértettek gépkocsija mögé sorolt. 

A vádlott és társa a rendőrségihez hasonló fényjelzéssel megállásra 
késztették a sértetteket. Az autót vezető nő lehúzódott a leállósávba 
leállította az autót. Lehúzta az ablaküveget, hogy a rendőrnek hitt vádlottnak 
és társának át tudja adni az okmányait. 

A rendőrségihez hasonló láthatósági mellényt, maszkot és fejfedőt viselő 
vádlott és társa a sértettek autójához léptek. A bűntárs megpróbálta kinyitni 
a vezető oldali első ajtót, de az zárva volt. Ekkor a bűntárs egy gázpisztollyal 

https://www.baon.hu/kek-hirek/helyi-kek-hirek/gazpisztollyal-lovoldozve-raboltak-ki-harom-roman-tancosnot-3646678/


legalább négy lövést adott le a földre és benyúlt az autóba, hogy az 
indítókulcsot kihúzza. 

A gázpisztolyt valódi lőfegyvernek vélő sértett próbálta ellökni a bűntárs 
kezét, mire a férfi ököllel legalább négyszer megütötte a sértett fejét, majd 
az indítókulcsot kivette és a gépkocsi ajtaját kinyitotta. Megragadta az autót 
vezető sértett karját, kihúzta az autóból és az aszfaltra lökte. Eközben a „Give 
me money” felszólítást ismételgetve követelte a sértett pénzét. 

A vádlott a jobb oldali első ajtót nyitotta ki és egy másik sértettet rángatott 
ki az autóból, aki megpróbált elfutni a helyszínről a táskájával együtt. – A 
vádlott azonban utánaszaladt és pénzt követelve földre rántotta, többször 
megütötte, megrúgta és a nála lévő táskát elvette. A harmadik sértett annyira 
megrettent, hogy az autóból kiszállva a szalagkorláton keresztül átszaladt az 
út túlsó szélére. 

A sértettek ellenállásának letörése után a bűntárs a sértettek gépkocsijába, 
míg a vádlott a bérelt autójukba ült be és elhajtottak Röszke felé. Mintegy 10 
perc múlva megálltak és a bűntárs a sértettek táskáit, csomagjait átpakolta a 
saját autójukba, majd a sértettek gépkocsiját hátrahagyva elhajtottak. 

A vádlott és bűntársa mintegy 13.000 eurót, mobiltelefonokat, ékszereket, 
ruhákat és egyéb dolgokat zsákmányoltak összesen több, mint 7 millió forint 
értékben. 

A sértettek közül ketten 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek. A 
vádlott és társa a rablás előtt úgy közlekedtek a bérelt autóval, hogy a 
rendszámtáblákat a lebukás megakadályozása érdekében ragasztóanyaggal 
részben elfedték, amit az átpakoláskor szedtek le. 

 

 

Az európai elfogatóparancs alapján Spanyolországban utóbb 
elfogott vádlottal szemben is jogerős ítélet születhet. 

Az ügyben határozathirdetés várható. 

                    

                               

                              Dr. Gyuris Gábor 
                  a Szegedi Ítélőtábla sajtótitkára 
                         mobil: +36 30 337 3653 
                     e-mail: gyurisg@birosag.hu 
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