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Társtettesként elkövetett emberrablás bűntettében mondta ki bűnösnek a 
Kecskeméti Törvényszék 2019. október 16-án C. A. O. I. r. és V. N. II. r. 
vádlottat, ezért I.r. vádlottat 4 év börtönben végrehajtandó 
szabadságvesztésre és 3 év közügyektől eltiltásra, míg II.r. vádlottat 2 év 6 
hónap börtön fokozatú szabadságvesztésre és 2 év közügyektől eltiltásra 
ítélte. 

A bíróság az I. r. vádlott vonatkozásában elrendelte a vele szemben korábban 
kiszabott és felfüggesztett 1 év 2 hónap szabadságvesztés végrehajtását is, 
tekintettel arra, hogy jelen bűncselekményt a felfüggesztett 
szabadságvesztés próbaideje alatt követte el. 

A döntést az ügyészség tudomásul vette, az I. r. vádlott védője eltérő tényállás 
megállapítása és ez alapján védence felmentése érdekében, míg II. r. vádlott 
védője elsődlegesen szintén eltérő tényállás megállapítása és felmentés, 
másodlagosan eltérő minősítés megállapítása miatt, harmadlagosan pedig a 
kiszabott büntetés enyhítése, valamint végrehajtásában felfüggesztett 
szabadságvesztés kiszabása iránt nyújtott be fellebbezést, így került az ügy a 
Szegedi Ítélőtáblára.  

xxx 

Az elsőfokú ítélet tényállásának lényege: 

Az ügy sértettje 2017. október 14. napján egy bajai szórakozóhelyen legalább 

130.000,- forintot tulajdonított el az ittassága miatt elalvó I.r. vádlott 

kabátjának zsebéből.  

Másnap a vádlottak megjelentek egy szórakozóhelyen, ahol a sértettet az I.r. 

vádlott kérdőre vonta az eltulajdonított pénz miatt, majd társaival egy autóba 

tuszkolták. Ezelőtt azonban a II. r. vádlott által is lefogott sértettet az I.r. 

vádlott többször - annak arcán és felsőtestén – ököllel és tenyérrel meg is 

ütötte. A bántalmazás során a sértett 8 napon belül gyógyuló, könnyű 

sérüléseket szenvedett el. 

A vádlottak a sértett szabadon bocsátását attól tették függővé, hogy az ellopott 

pénzt visszaadja. A sértett azonban ennek nem tett eleget, mivel a pénzt már 

elköltötte, ezért a vádlottak aláírattak vele egy szerződést, amelynek 



értelmében az I.r. vádlottól 180.000 forintot kért korábban kölcsön, amit majd 

a sértett heti 20.000,- forintos részletekben törleszt vissza. 

Tekintettel arra, hogy az ügyben az ügyészség a vádlottak terhére nem jelentett 

be fellebbezést – a súlyosítási tilalom miatt – a másodfokon eljáró ítélőtábla a 

törvényszék által elsőfokon kiszabott büntetéseken nem súlyosíthat.  

Az ügyben határozathirdetés várható. 
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