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S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y 
 
A Veszprémi Járási Ügyészség csoportosan elkövetett rablás bűntette, valamint 
zsarolás és személyi szabadság megsértésének minősített esete miatt vádat 
emelt a Veszprémi Járásbíróságon három fiatalkorú vádlottal szemben.  
 
A vádirat szerint a fiatalok a bűncselekményeket 2012 novembere és 2013 
februárja között az egyik szakképző iskola évismétlő diákjaként, két fiatalabb 
osztálytársuk sérelmére követték el. 
 
A vádlottak 2012 novemberében, miután kifigyelték, hogy az iskolai büféből 
távozó egyik osztálytársuknál pénz van, a fiút körbeállták, kezeit 
hátrafeszítették, és a tenyerében tartott 300 forintját erőszakkal elvették. Ezt 
követően osztálytársuktól még zsarolással – őt veréssel fenyegetve – külön-
külön is szereztek pénzt. A sértett erőszakos fellépésük miatt, a fenyegetéseket 
követő pár nap elteltével 100-200 forintot, fejenként összesen 500-500 forintot 
adott át a vádlottaknak.  
 
Az ügy másik sértettjébe – két esetben is – előbb a III. rendű vádlott kötött bele 
hamis, a Facebookon küldött fenyegető tartalmú üzenetekre hivatkozással, s úgy 
állította be, mintha a sértett lenne az, aki fenyegetéssel akar pénzt szerezni. A 
második esetet követő egyik óraközi szünetben azután már mindhárom vádlott 
közösen kérte számon a fiút az internetes üzenetekre hivatkozva, melynek során 
akarata ellenére, erőszakkal az iskola egyik mellékhelyiségébe rángatták, ott 
trágár módon szidalmazták és bántalmazták. 
 
Egy hónap elteltével a három vádlott az iskola folyosóján ismét körbevette a 
sértettet, és felszólították, hogy bulizásukhoz vigyen nekik fejenként 1.000-
1.000 forintot, különben megverik. A sértett a fenyegetés hatására másnap a 
pénzt átadta a vádlottaknak. 
 
A III. rendű vádlott 2013. február végén ismét hamis internetes üzenetet 
mutatott a sértettnek, mely szerint a sértett pénzt ígért neki. Bár az üzenet 
valótlan tartalmú volt, és a sértett ilyen ígértet nem tett, a korábbi fenyegetések 
és bántalmazás hatására másnap a kért 1.000 forintot a III. rendű vádlottnak 
átadta. 
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