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Az ügy lényege: 

Az I. r. vádlott 2014 novemberében ismerkedett meg a 76 éves K. Gy. tanúval. Az I. r.
vádlott érdeklődést mutatott a tanú által hirdetett garázs iránt, ennek érdekében a
garázsnál és a tanú lakásánál is találkoztak, illetve az I. r. vádlott italra is meghívta
a tanút. A tanú elmesélte az I. r. vádlottnak életkörülményeit, miszerint nyugdíjas, a
lányával lakik együtt, a nyugdíját a lánya osztja be. Elpanaszolta, hogy a lánya csak
kevés zsebpénzt ad neki, valamint szót ejtett a lakásban tárolt, elhunyt feleségétől
származó arany ékszerekről is. Miközben az I. r. vádlott ilyen módon a tanú bizal-
mába férkőzött, elhatározta, hogy megszerzi a tanú lakásában található értékeket.
Az I. r. vádlott korábbról ismerte a II. r. vádlottat, akit rábírt arra, hogy legyen segít-
ségére a tanú lakásán tárolt értékek megszerzésében. A tanú beengedte a vádlotta-
kat a lakásába, majd engedélyt adott a II. r. vádlottnak arra, hogy a lakásban hasz-
nált ruhákat keressen, miközben ő az I. r. vádlottal a garázsról egyezkedik. A II. r.
vádlott azonban nem ruhákat, hanem ékszert keresett. Ezalatt az I. r. vádlott a ga-
rázs ürügyén szóval tartotta a tanút. Ezután az I. r. vádlott csatlakozott a kutatás-
ban a II. r. vádlotthoz. A II. r. vádlott a tanú lánya, a sértett szobájában talált fehér
tokból magához vett készpénzt és ékszereket, mialatt az I. r. vádlott a másik szobá-
ban megtalált és elvett 174.000 forint, szintén a sértett tulajdonát képező készpénzt.
A vádlottak a magukhoz vett, összesen 319.682 forint értékű ékszerrel és készpénz-
zel távoztak a tanú lakásából.
A II. r. vádlottat 2014 augusztusát megelőzően pszichiátriai betegsége miatt több-
ször kezelték. Ennek során ismerkedett meg és került baráti viszonyba H. L. G.-né ta-
núval, akit szintén a kórházban kezeltek. Ezt követően a kórházon kívül is többször
találkoztak, alkalmanként kisebb szívességekkel, pénzzel és pénzkölcsönnel is kisegí-
tették egymást. A tanú 2014 augusztusában személyi kölcsönt vett fel 763.000 forint
összegben, erre az alkalomra őt a II. r. vádlott elkísérte. A tanú a kölcsön összegéből
391.023  forintot  korábbi  kölcsöntartozása  kiváltására  fordított,  a  fennmaradó
371.977 forintot készpénzben felvette, a pénz további sorsa azonban ismeretlen.

Az elsőfokú bíróság a vádlottakat társtettesként elkövetett kifosztás  bűntettében
mondta  ki  bűnösnek,  ezért  az  I.  r.  vádlottat  5  év  fegyházban  végrehajtandó
szabadságvesztés büntetésre és 5 év közügyektől eltiltásra, a II. r. vádlottat 2 év
– végrehajtásában 4 év próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztés büntetésre
ítélte,  a  II.  r.  vádlottat  a  csalás  vétsége  miatt  emelt  vád  alól  felmentette.  A
bíróság  kötelezte  a  vádlottakat  a  sértett  magánfél  részére  okozott  kár
megtérítésére,  továbbá  a  büntetőeljárás  során  felmerült  bűnügyi  költség
megfizetésére.

Az elsőfokú ítéletet az ügyész tudomásul vette, ellene az I. r. vádlott és védője el -
térő jogi minősítés megállapítása, a II. r. vádlott és védője felmentés miatt jelen-
tett be fellebbezést.
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