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Az ügy lényege: 

1./  A  vádlott  hajléktalan  életmódot  folytatott,  2017  decemberében  egy
használaton  kívüli  épület  pincéjében alakította  ki  a  szállását.  A  sértett  kabát
nélkül,  papucsban távozott  a  kórházból,  majd  onnan a  vádlott  által  használt
lakatlan épülethez jutott.  Azért,  hogy átmelegedjen, és megpihenjen, be akart
jutni az épületbe. Egy kitört ablakon bemászott és az épület pincéje felé ment,
amikor a pince felől előjött az ott tartózkodó vádlott. A vádlott megengedte a
sértettnek,  hogy  a  pincében  lévő  matracára  üljön,  és  beszélgetni  kezdett  a
sértettel. A vádlott felajánlotta, hogy kabátot és cipőt szerez neki, ezért távozott
az épületből, majd oda mintegy 1 óra elteltével érkezett vissza, azonban a sértett
részére ígért  holmikat  nem vitte  magával.  A sértett  közölte  a  vádlottal,  hogy
nagyon  fázik,  ezért  távozik  és  a  pincéből  elindult  felfelé  a  lépcsőn.  Ekkor  a
vádlott követte a sértettet, majd váratlanul belemarkolt a sértett fenekébe, erre
a sértett hátrafordult,  ellökte magától a vádlottat és felszólította,  hogy hagyja
békén, majd sietve tovább haladt felfelé a lépcsőn. A vádlott a lépcső tetején
utolérte a  sértettet,  megragadta a  jobb karját,  és  visszahúzta a pince felé.  A
vádlott  fogásából  sikerült  a  sértettnek  szabadulnia,  és  ismét  elindult  kifelé,
amikor a bejáratnál  utolérte a vádlott,  és ismét erősen belemarkolt  a sértett
fenekébe,  majd  baloldalon  lerántotta  a  sértett  nadrágját  a  fehérneműjével
együtt,  miközben  a  sértett  sikított,  kiabált,  hogy  hagyja  békén  a  vádlott  és
próbálta  a  vádlott  kezeit  ellökni  magától.  A  vádlott  ekkor  a  sértett  mellét
markolta meg, és folyamatosan fogdosta a sértettet,  közben trágár szavakkal
illette. Végül a sértettnek sikerült ellöknie magától a vádlottat, gyorsan kibújt az
ablakon  és  elmenekült  az  épülettől.  A  sértett  a  vádlott  tettlegessége
következtében véraláfutásos, 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. 

2./ A vádlott 2018 januárjában egy csemegebolt előtt arra hivatkozással, hogy
szeretne felhívni valakit, elkérte a sértett telefonját, aki át is adta azt. A vádlott a
sértett telefonjáról többször hívást kezdeményezett, de azok sikertelenek voltak.
Ezt követően a sértett visszakérte tőle a telefonját  és a vádlott  kezében lévő
telefon irányába nyúlt, a vádlott azonban két kézzel hátrébb lökte a sértettet,
amitől a sértett megtántorodott, a vádlott pedig néhány lépést arrébb ment és
ismét telefonálni próbált. A sértett többször felszólította a vádlottat, hogy adja
vissza a telefonját, a vádlott azonban nem tett eleget a kérésnek. Ekkor a sértett
odament a vádlotthoz, és ismét kérte tőle a telefonját,  a vádlott azonban két
kézzel, olyan erővel meglökte a sértettet a vállainál, hogy attól a sértett hanyatt
a földre esett, majd a vádlott a lökést követően sietős léptekkel elindult a bolt
melletti  kivilágítatlan  terület  irányába,  ahová  a  sértett  nem merte  követni.  A
vádlott  az  eltulajdonított  telefont  ismeretlen  személynek  3.000  Ft-ért
értékesítette, a kapott vételárat magára fordította.



Az elsőfokú bíróság a vádlottat szexuális  kényszerítés bűntettének kísérletében,
testi  sértés  vétségében  és  rablás bűntettében  mondta  ki  bűnösnek,  ezért  a
vádlottat  – mint többszörös visszaesőt, halmazati büntetésül  – 7 év fegyházban
végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte. A
bíróság kötelezte továbbá a vádlottat a büntetőeljárás során felmerült bűnügyi
költség megfizetésére.

Megjegyzés  :  A  törvényszék  mint  másodfokú  bíróság  az  ügyben  nyilvános  ülést
tart.
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