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Az ügy lényege: 

2017 novemberében a vádlottak ittas állapotban egy vendéglátóipari egységben
tartózkodtak, ahol ott volt az ugyancsak ittas állapotban lévő, 73 éves, korábban
stroke-on átesett, egyik oldalára félig bénult, járóbottal közlekedő sértett is.
Amikor a sértett távozott, a vádlottak a házáig követték, majd szóba elegyedtek
vele. Az I. r. vádlott a beszélgetés során meg akarta szerezni – észrevétlenül ki
akarta kapcsolni – a sértett arany nyakláncát a nyakából, miközben a II. rendű
vádlott ezt segítve a sértett figyelmét elterelte. Az I. rendű vádlottnak nem sike-
rült a sértett nyakából kikapcsolni a nyakláncot, ezért a lépcsőházba belépő sér-
tettet belökte a lépcsőházba. A sértett védekezésképp a járóbotjával az I. rendű
vádlott felé ütött, mire I. rendű vádlott a járóbotot a végénél megragadva azt
annyira megrántotta, hogy a bot alsó vége a kezében maradt és azzal megpró-
bált  elszaladni.  A sértett  viszont a vádlottak után indult,  akik ekkor a járdán
mindketten megfogták és a vállánál fogva a földre teperték. Az I. rendű vádlott
az értékeinek megszerzése céljából több alkalommal megrúgta és megütötte a
földön fekvő sértettet, aki a járóbotjával próbálta védeni magát, segítségért kia-
bált, az I. rendű vádlott azonban a sértettet tovább bántalmazta, rugdosta, illet-
ve a sértettől elvett bottal több alkalommal testszerte meg is ütötte. A II. rendű
vádlott a földre került sértettet már nem bántalmazta, és amikor észlelte, hogy
szemtanúk figyelik őket, a bántalmazás abbahagyására szólította fel az I. rendű
vádlottat, majd távozott a helyszínről. Az I. rendű vádlott azonban a sértett bán-
talmazásával nem hagyott fel, majd a már magatehetetlen sértett kabátzsebé-
ből jogtalanul eltulajdonította a sértett tulajdonát képező pénztárcát a benne lé-
vő 17.000.- Ft készpénzzel együtt. A bántalmazás során továbbá a sértett nyaká-
ból letépte a sértett tulajdonát képező 57.460.- Ft értékű arany nyakláncot a raj-
ta lévő összesen 14.000.- Ft értékű medálokkal együtt, a nyakláncot a ruházatá-
ba rejtette, azt jogtalanul eltulajdonította, azonban a medálok a nyaklánc elté-
pésénél leestek és a helyszínen a sértett mellett maradtak. Ezután az I. r. vádlott
sietve távozott a helyszínről. Az I. rendű vádlott bántalmazása következtében a
sértett nyílt orrcsonttörésben, az arc, a karok és lábak zúzódásában megnyilvá-
nuló, 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Az elsőfokú bíróság az I. r. vádlottat rablás és testi sértés bűntettében mondta ki
bűnösnek,  ezért  őt  – mint  többszörös  visszaesőt  halmazati  büntetésül  – 9  év
fegyházban  végrehajtandó  szabadságvesztés  büntetésre  és  10  év  közügyektől
eltiltásra,  a  II.  r.  vádlottat  rablás  bűntettének  kísérletében  és  testi  sértés
bűntettében  mondta  ki  bűnösnek,  ezért  őt  – mint  erőszakos  többszörös
visszaesőt  halmazati  büntetésül  – 7  év  fegyházban  végrehajtandó
szabadságvesztésre  és  8  év  közügyektől  eltiltásra  ítélte.  A  bíróság  kötelezte  a
vádlottakat a büntetőeljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére.
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