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Az ügy lényege: 

A II. r. vádlott tudomással bírt arról, hogy unokatestvére, az I. r. vádlott és
az általa is ismert sértett között alkalmi szexuális kapcsolat állt fenn, és tu -
dott arról is, hogy a sértett jó anyagi körülmények között él. 2017. július 13.
napján a délutáni órákban a sértett és az I. r. vádlott telefonon megbeszél -
ték, hogy az esti órákban találkoznak, mely beszélgetésnek fültanúja volt a
II. r. vádlott is.
Mivel a II. r. vádlott rossz anyagi körülmények között élt, elhatározta, hogy az
általa tehetősnek tartott sértettől fog pénzt szerezni oly módon, hogy a találko-
zó elejére elkíséri az I. r. vádlottat, rábírják a sértettet, hogy igyanak valamit,
melynek során az italába nyugtatót szórnak, majd a későbbiek során a már el-
kábult sértettől az I. r. vádlott fogja megszerezni a pénzt.

2017. július 13. napján az esti órákban az I. r. vádlottért a saját gépkocsijával
megérkezett a sértett, azonban a gépkocsiba a II. r. vádlott is beszállt és meg-
kérte a sértettet, hogy vigye őt haza. Az út során egy, a főút melletti vendéglá-
tóhelyen a sértett és utasai megálltak, hogy igyanak valamit. Ennek során a II.
r. vádlott kihasználta a sértett figyelmetlenségét és az általa rendelt kávéba 4
db Xanax tablettát tett, melyet a sértett el is fogyasztott. Később a II. r. vádlott
a gépkocsiból kiszállt, míg az I. r. vádlott a sértettet a lakásába kísérte, ahol a
nyugtatótól addigra öntudatlan állapotba kerülő sértettől, annak ruházatából
eltulajdonított 16.000 Ft készpénzt, valamint a személygépkocsijának 43.000 Ft
értékű indítókulcsát, majd a sértettet magára hagyva a lakásból eltávozott.

Megjegyzés  :  A  bizonyítási  eljárás  befejezése,  perbeszédek  megtartása  és
ítélethozatal várható.
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