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Fegyveresen elkövetett rablás bűntette - ítélet

A Fővárosi Törvényszék 2016. április  5-én rablás és lőfegyverrel visszaélés bűntette miatt  7 év
börtönbüntetésre, valamint 7 év közügyektől eltiltásra ítélte azt a férfit, aki 2009. június 17-én a
Budapest, Üllői úti K&H Bank Zrt. fiókjában fegyveres rablást követett e.

A Budapesti IX. Kerületi Ügyészség 2015 januárjában emelt vádat Sz. Józseffel szemben rablás,
valamint lőfegyverrel visszaélés bűntette miatt.

A vád szerint  a  vádlott  azért  ment  a  bankfiókba,  hogy onnan rablással  pénzt  szerezzen.  Ehhez
magával  vitt  egy tőrt,  majd  a  biztonsági  őrrel  történő  dulakodás  közben  elvette  az  őr  töltött
állapotban tartott szolgálati lőfegyverét és a fegyverhez tartozó tárban lévő lőszereket.

Ezután a vádlott a lőfegyverrel és a tőrrel együtt a pénztárat kezelő banki alkalmazotthoz ment, aki
felszólítására  és  fenyegetésre  1.142.000,-  Ft-ot  adott  át  egy zacskóban.  Ezzel  távozni  akart  a
bankfiókból, amikor a másik szolgálatot teljesítő biztonsági őr visszatartás céljából rálőtt a bejárati
ajtóra. Ennek ellenére a vádlott futva távozott a megszerzett pénzzel, majd a korábban ismeretlen
helyen leparkolt személygépkocsival hazament.

A vádlott az eljárás során következetesen tagadta, hogy ő követte el a bűncselekményt. 

A bíróság  ítéletét  az  ügyben  keletkezett  nyomozási  iratokra,  a  biztonsági  kamerák  felvételeire,
tanúvallomásokra és szakértői véleményekre alapozva hozta meg.

A  bíróság  az  ítélet  indokolásában  enyhítő  körülményként  értékelte  azt,  hogy  az  elkövetés
időpontjában a  vádlott  büntetlen  előéletű  volt,  rendezett  családi  körülmények között  élt  és  egy
kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodott, illetve azt a tényt, hogy a büntető eljárás már régóta
folyamatban van és a vádlottat csak 2014-ben fogta el a nyomozó hatóság.

Súlyosító körülményként értékelte a bíróság azt a tényt, hogy a banki alkalmazottakat pszichésen
megviselték a történtek, sokan közülük pályát módosítottak, illetve orvosi kezelésre szorultak.

Az ítélet nem jogerős. Az ügyész a szabadságvesztés mértékének súlyosítása és fegyház fokozatban
történő végrehajtása, a vádlott és védője felmentés iránt fellebbezett.


