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Ig.161/2013.   S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y 
 

Vádemelés az időskorúak sérelmére fegyveresen elkövetett rablássorozat 
elkövetőivel szemben 

 
Fegyveresen elkövetett rablás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat 
a Székesfehérvári Járási Ügyészség azzal a hét elkövetővel szemben, akik 
Ercsiben, Besnyőn, Baracskán és egy Dunaújváros melletti tanyán éjjel, 
fegyveresen, felfegyverkezve, csoportosan, a bűncselekmény elhárítására 
időskoránál fogva korlátozottan képes személyek által lakott ingatlanokba dolog 
elleni erőszakkal behatoltak, majd személy elleni erőszak, illetve az élet vagy testi 
épség elleni közvetlen fenyegetés alkalmazásával jogtalanul eltulajdonították a 
sértettek pénzét és vagyontárgyait. 
 
A vádirat szerint 2012. október és 2013. február közötti időszakban a hét – egyik 
közülük fiatalkorú – vádlott kilenc, kizárólag időskorúak által lakott ingatlanba 
hatolt be, jórészt ajtóbefeszítés, ajtóberúgás módszerével azzal a szándékkal, 
hogy a sértettektől pénzt, ékszereket és különböző vagyontárgyakat 
tulajdonítsanak el. 
A cselekményeket minden alkalommal csoportosan, éjjel, fegyveresen vagy 
felfegyverkezve, arcukat maszkkal elfedve követték el. A vádlottak a sértetteket 
személy elleni erőszak, illetve az élet vagy testi épség elleni közvetlen 
fenyegetéssel pénzük és vagyontárgyaik átadására kényszerítették, amelynek 
során több sértettnek 8 napon belül gyógyuló sérülést okoztak. 
 
A vádlottak - a fiatalkorú vádlott kivételével – valamennyien előzetes 
letartóztatásban vannak. 
 
Az ügyészség a vádiratában végrehajtandó - a felnőtt korú vádlottak esetében 
fegyházban végrehajtandó - szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozta 
valamennyi vádlottal szemben. Indítványozta továbbá az ügyészség, hogy a 
bíróság az előzetes letartóztatásban lévő vádlottak tekintetében a 
kényszerintézkedést az ügydöntő határozat kihirdetéséig tartsa fenn.  
A Büntető Törvénykönyv a vádlottak által elkövetett legsúlyosabb 
bűncselekményt 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel rendeli 
büntetni. A büntetési tétel felső határa a halmazati szabályok szerint 15 év. 
A vádiratot a Székesfehérvári Járási Ügyészség nyújtotta be, mert az egyik 
vádlott fiatalkorú, a bírósági eljárást azonban a Dunaújvárosi Járásbíróság 
folytatja le. 
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