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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Tőrrel felfegyverkezve rabolták ki az idős asszonyt

A  Kecskeméti  Járási  Ügyészség  rablás  bűntette  és  más  bűncselekmények 
miatt  vádiratot  nyújtott  be  a  Kiskőrösi  Járásbírósághoz  két  férfi  ellen,  akik 
2013. július 6-án, a hajnali órákban Kecelen tőrrel felfegyverkezve raboltak ki 
egy idős asszonyt.

A felnőttkorú I. rendű vádlott és fiatalkorú féltestvére 2013. július 6-án, hajnali 3 és 4 
óra közötti időben a magukkal vitt, 15 cm pengehosszúságú tőr segítségével betörtek 
a 73 éves, egyedül élő hölgy keceli házába azért, hogy az I. rendű vádlott által ismert  
sértettől  készpénzt lopjanak. A ház hálószobájában az I.  rendű vádlott  pénz után 
kutatott, ezalatt a II. rendű vádlott az alvó sértettet figyelte. Mivel nem találtak pénzt, 
az I. rendű vádlott benyúlt a sértett párnája alá és kivette a hölgy pénztárcáját benne 
2.000 forinttal,  a vádlottak a pénzt rögtön elosztották. Ezután az I.  rendű ismét a 
párna alá nyúlt, erre azonban a sértett felébredt és segítségért kiáltott. Ekkor a II.  
rendű vádlott  befogta a sértett  száját,  míg felnőtt  társa ököllel  és a tőr  műanyag 
nyelével többször fejbe ütötte az idős hölgyet. A II. rendű vádlott eközben a „pénzt,  
mert  agyonütünk,  megdöglesz!”  felszólítással  követelt  pénzt  és  maga is  többször 
ököllel megütötte a sértettet. Miután a további ütlegelések és követelések ellenére 
több pénzt nem tudtak a sértettől szerezni, a vádlottak hajnali 4 óra 20 perc körül 
elhagyták a helyszínt.  A mentőket és a rendőrséget a segélykiáltásokra felébredő 
egyik szomszéd értesítette, az idős sértett a bántalmazás miatt a fején 8 napon belül 
gyógyuló sérüléseket szenvedett.
A  vádlottak  ezt  megelőzően,  2013.  március  30-án  is  loptak  készpénzt  az  idős 
asszonytól,  ekkor  az I.  rendű vádlott  az éjszakai  órákban bement  az alvó  sértett 
házába  és  a  hálószobából  elvitt  156.000  forintot,  miközben  fiatalkorú  társa  az 
udvaron figyelt. Az ellopott pénzt a vádlottak elfelezték és elköltötték.

Az ügyészség a II. rendű vádlottat két további lopással is vádolja: a fiatalkorú férfi  
2013  júniusában  Kiskunhalason  egy  általános  iskolából  és  egy  sportcsarnokból 
összesen két  sértettől  vitt  el  egy  tornazsákot  benne sportruházattal  15.090 forint 
értékben, illetve egy 10.000 forint értékű mobiltelefont.

Az  előzetes  letartóztatásban  lévő  vádlottakat  a  Kecskeméti  Járási  Ügyészség 
felfegyverkezve  elkövetett  rablás  bűntettén  túlmenően  magánlaksértés  és  lopás 
bűntettével,  a  fiatalkorú  II.  rendű vádlottat  további  2  rendbeli  lopás vétségével  is 
vádolja.
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