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A vádirat lényege: 
 
A vádlottak 2020. év elején több ismeretlenül maradt társukkal együtt vagyon elleni 
bűncselekmény elkövetése céljából Magyarországra utaztak, és Budapesten 
tartózkodtak. A vádlottak az I. rendű vádlott által Romániában bérelt 
személygépkocsival, míg ismeretlen társaik egy másik személygépkocsival vagyon 
elleni bűncselekmény elkövetésének előkészítése céljából 2020 őszén több alkalommal 
is Veszprémben jártak.  
A vádlottak, valamint további négy társuk 2020 novemberében személygépkocsikkal 
érkeztek Veszprémbe, hogy az egyik áruház épületében található ékszerüzletben 
rablást kövessenek el. A vádlottak – társaikkal együtt – az áruházat erdős területen 
vezető gyalogösvényen közelítették meg. A vádlottak, valamint társaik egészségügyi 
maszkkal, fejükön csuklyákkal, továbbá símaszkkal álcázták magukat, két darab 
kétkezes kalapáccsal, valamint egy egykezes, rövid nyelű kalapáccsal voltak 
felfegyverkezve annak érdekében, hogy az ékszerüzlet üvegezett tárolóit szét tudják 
törni és az aranyékszereket onnan eltulajdonítsák. A vádlottak sporttáskákat is 
magukkal vittek, hogy az eltulajdonítani szándékozott ékszereket abban hozzák el. Az 
áruház főbejáratát lezáró, két önműködő üvegajtó automatikus becsukódásának 
megakadályozása, és így a menekülés előkészítése érdekében faágakból készítettek 
mindkét oldalán villaszerű elágazásban végződő kitámasztó szerkezetet, amelyet 
szintén magukkal vittek. A vádlottak, valamint társaik kesztyűben, vállukra akasztott 
táskákkal és kalapácsokkal a kezükben befutottak az áruház főbejáratán, eközben az 
önműködő üvegajtókat az előre elkészített, villaszerű faszerkezettel kitámasztották. A 
vádlottak társaikkal az áruház fő közlekedési folyosójának végében elhelyezkedő 
ékszerüzlet üvegezett eladópultjához és üvegezett ékszertárolóihoz futottak, egyik 
ismeretlen társuk pedig a szomszédos áruház ajtaja előtt megállt és a kezében tartott 
hosszú, rúdszerű eszközzel biztosította a társait. Az ékszerüzletben két ismeretlen 
elkövető a magukkal hozott kettő kalapáccsal, míg a II. rendű vádlott kézzel az eladópult 
üvegfelületét, és a mellette lévő üvegezett ékszertároló üvegfelületét, az I. rendű vádlott 
pedig az egykezes kalapáccsal a különálló, kisebb eladópult üvegfelületét az ékszerek 
eltulajdonítása érdekében összetörte. Az ékszerüzletben tartózkodó sértett az eladópult 
mögül kifutott, miközben egy kisebb méretű ékszertárolásra használt eladópultot 



felborított, és megkísérelte a vádlottakat, valamint ismeretlen társaikat megakadályozni 
abban, hogy az ékszereket eltulajdonítsák. Az értéktárgyak védelmében fellépő 
sértettet a II. rendű vádlott és két ismeretlen társa a kalapács felemelésével, illetve 
támadó fellépéssel hátrálásra kényszerítette, és miközben a II. rendű vádlott az áruház 
bejárata előtt a sértettel dulakodott, az I. rendű vádlott három ismeretlen társukkal 
együtt eltulajdonítás céljából a magukkal hozott sporttáskákba rakták az összetört, 
üvegezett tárolókból kivett aranyékszereket. 
 
Miután a sértett a dulakodás során a II. rendű vádlott egészségügyi maszkját letépte, a 
II. rendű vádlott meghátrált, a sértett pedig a számbeli fölényben és fizikai túlerőben 
lévő, kalapácsokkal felfegyverkezett I. rendű vádlottal, valamint három ismeretlen 
társával került szembe, akik az erőszakos módon eltulajdonított ékszerek megtartása 
végett folyamatosan lökdösték, ütötték a sértettet. A sértett bántalmazása közben a 
vádlottak ismeretlenül maradt társa a kalapácsot megfordította és a kalapácsnyél 
végével a neki háttal álló, más elkövetőkkel dulakodó sértett feje irányába ütött, 
azonban eközben a sértett elmozdult, ezért az ütés a sértett bal vállát érte el, amelytől 
a sértett egyensúlyát vesztette, de nem esett el. A tettlegesség során a sértett az I. 
rendű vádlott válláról lerántotta az eltulajdonított ékszerek elviteléhez használt 
sporttáskát, amelyet követően az egyik ismeretlen elkövető a sértettet hátulról 
meglökte, aki attól egyensúlyát vesztve a korábban felborult, kisebb méretű eladópultra 
esett, mialatt a másik ismeretlen elkövető a sértettre egy alumínium reklámtáblát dobott. 
A sértett a folyamatos fizikai bántalmazás miatt az aranyékszerek eltulajdonítását nem 
tudta megakadályozni, a vádlottak, valamint ismeretlen társaik az arany ékszerek 
eltulajdonítását követően, 33 másodperccel a bűncselekmény megkezdése után 
kifutottak az áruházból, és a helyszínről az erdős részen keresztül vezető 
gyalogösvényen elmenekültek. Az elkövetők menekülés közben az ékszerüzlet 
padlóján hagyták az elkövetéshez használt két kalapácsot. A sértett által a II. rendű 
vádlottról letépett egészségügyi maszk, valamint az vádlott válláról lerántott sporttáska 
szintén a helyszínen maradt. A vádlottak és társaik a bántalmazott sértettől összesen 
11 683 990 forint értékű arany ékszereket tulajdonítottak el, a rongálással pedig 3 447 
610 forint kárt okoztak. A vádlottak két nappal később személygépkocsival Románia 
irányába elhagyták Magyarország területét, elfogásukra európai elfogatóparancs 
alapján Romániában került sor. 
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