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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

Álrendőr rabolt ki egy könyvelőirodát Budapesten - vádemelés 
 
A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség jelentős értékre elkövetett rablás bűntette miatt 
emelt vádat egy 41 éves férfival szemben, aki a vád szerint még 2009-ben magát rendőrnek 
kiadva egy fővárosi könyvelőirodából 33 millió forintot tulajdonított el. 
 
A vádirat szerint a vádlott 2009. augusztus 10-én a délelőtti órákban magát rendőrnek kiadva - 
egyenruhában, az oldalán pisztolytáskában egy fegyvernek látszó tárggyal - megjelent a XIII. 
kerületi irodában arra hivatkozással, hogy egy lopás miatt tett bejelentést kell ellenőriznie.  
 
Az irodában tartózkodó alkalmazottak tájékoztatták a vádlottat, hogy tőlük semmilyen 
bejelentés nem érkezhetett a rendőrségre, az irodában nem történt bűncselekmény. A vádlott 
közölte, hogy neki akkor is körül kell néznie, majd a két nőt személyazonosságuk igazolására 
szólította fel. 
 
Az egyik alkalmazott hölgy eközben észlelte, hogy a vádlottnál lévő rendőri jelvényen nem 
található sorszám, ezért felszólította a vádlottat, hogy ő is igazolja magát. A felszólításra a 
vádlott ideges lett, megragadta a nőt, leültette egy székre, majd a kezeit a háta mögött 
gyorskötözővel összekötözte. A férfi ezután elindult a hátsó szoba irányába, a megkötözött nő 
azonban felállt a székről, hogy a vádlott útját elállja. A vádlott ekkor elgáncsolta a nőt, aki 
ennek következtében hátrakötözött kezekkel, arccal lefelé a földre esett. Ezután a vádlott a 
földön fekvő sértett lábait is összekötözte egy gyorskötözővel, valamint az irodában 
tartózkodó másik alkalmazottat is megkötözte. Ezt követően a vádlott bement az iroda hátsó 
szobájába, az ott tartott készpénzt és pénzkazettát elvette, majd – a megkötözött sértetteket 
magukra hagyva – távozott az irodából.  
 
Az elkövetési érték mintegy 33 millió forint volt, amely nem térült meg.  
 
A jelenleg más bűncselekmény miatt jogerős szabadságvesztés büntetését töltő férfival 
szemben a kerületi ügyészség jelentős értékre elkövetett rablás bűntette, valamint személyi 
szabadság megsértésének bűntette miatt emelt vádat, és vele szemben végrehajtandó 
szabadságvesztés kiszabására tett indítványt a vádiratban. A vád tárgyává tett bűncselekmény 
büntetési tételének felső határa – a vádlott többszörösen büntetett előélete miatt – 15 évig 
terjedő szabadságvesztés. 
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