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Perszimuláció 2020. november 3. 

 

 

Győri Járási és Nyomozó Ügyészség 

B. 1133/2020/3. szám 

 

vádirat 

 

A rablás bűntette és más bűncselekmények miatt Vagány Gábor ellen indult bűnügyben. 

A 2020. február 27. napjától 2020. március l. napjáig őrizetben volt, azóta szabadlábon lévő: 

Vagány Gábor /: aki Csornán született 1975. szeptember 20. napján, anyja neve: Fortélyos 

Katalin, lakóhelye: Csorna, Gorkij u. l. szám, személyi igazolvány száma: 

AN157914, magyar állampolgár, büntetlen előéletű :/ 

 

gyanúsított 2020. február 27. napján 13.30 óra körüli időben a Jobaháza, Petőfi u. 10. szám 

alatti családi ház előtt az arcába húzott sísapkában megtámadta a 62 éves Derék Mihályné 

sértettet. 

 

A gyanúsított a személygépkocsijába beszállni szándékozó sértettet figyelmeztetés nélkül a 

földre rántotta, majd hasán fekvő sértettet több alkalommal a koponya hátsó részén, illetőleg a 

fültő tájékán ököllel megütötte azzal a céllal, hogy a sértett táskáját és annak tartalmát 

megszerezze. 

 

Vagány Gábor gyanúsított a nála gyengébb fizikumú, védekezésre képtelen sértettől 

eltulajdonítási szándékkal elvette a kézitáskáját és azzal a helyszínről futva eltávozott. 
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A gyanúsítottat az elkövetés helyszínétől kb. 200 méterre a sértett szomszédja, Szemfüles 

Gyula elfogta és a rendőrség kiérkezéséig visszatartotta. 

 

A gyanúsítottnál lévő táskában az intézkedő rendőrök - egyebek mellett - megtalálták a 

Providencia Rt. tulajdonát képező 432.000 Ft készpénzt, valamint a sértett 3.720 Ft-ját, Derék 

Mihályné nevére kiállított CB675369 számú vezetői engedélyt, AS209704 számú személyi 

igazolványt, a 8287351847 számú adókártyát, a 061291041 számú TAJ kártyát, továbbá a 

nevére szóló 6757618246412085 sorszámú OTP Maestro bankkártyát, az 424989671717123 

sorszámú Raiffeisen bankkártyát, a Derék Mihály nevére kiállított 424989671762012 

sorszámú Raiffeisen bankkártyát és egy Shell Smart pontgyűjtő kártyát. 

 

Derék Mihályné sértettnek a gyanúsított bántalmazása következtében 8 napon belül gyógyuló 

zúzódásos sérülései keletkeztek az arcán. 

 

A bűncselekmény elkövetését bizonyítja: a nyomozati irat 2. alatti jelentés, 5. alatti helyszíni 

szemle jegyzőkönyv és fényképmelléklet, pszichiáter szakértői vélemény, 28. alatti 

házkutatási jegyzőkönyv és fényképmelléklet, 52. alatti bűnjeljegyzék, Derék Mihályné 

tanúvallomása, ambuláns lap és orvosi látlelet, illetve vélemény, szaktanácsadói 

nyilatkozatok, 77. alatti elfogásról szóló jelentés, valamint Vagány Gábor gyanúsított 

vallomása. 
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A fenti tényállás alapján Vagány Gábor gyanúsítottat 



vádolom 

 

1 rb. a Btk. 365. § /l/ bekezdés a/ pontjában meghatározott, aszerint minősülő és büntetendő 

rablás bűntettével, 

4 rb. a Btk. 346.§ /1/ bekezdés c/ pontjában meghatározott, aszerint minősülő és büntetendő 

közokirattal visszaélés vétségével és 

4 rb. a Btk. 393. § /1/ bekezdés a/ pontjában meghatározott, aszerint minősülő és büntetendő 

készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés vétségével. 

 

Az ügyben az eljárásra a Be. 19.§-a és 21. § /1/bekezdése alapján a Győri Járásbíróságnak, a 

Be. 29. § /1/ bekezdése alapján a Győri Járási Ügyészségnek van hatásköre és illetékessége. 

 

Közlöm, hogy: 

- a nyomozás során 23.950 Ft bűnügyi költség merült fel, 

 

A tárgyaláson a Be. 435. § (1) bekezdése alapján részt veszek, mivel ügyész részvétele 

kötelező. 

 

Indítványozom, hogy a bíróság a Be. 574. § (1) és (4) bekezdése alapján kötelezze Vagány 

Gábor gyanúsítottat a bűnügyi költség viselésére. 

Egyéb indítványaimat a tárgyaláson teszem meg. 

 

Indítványozom, hogy a Járásbíróság: 

a tárgyalásra idézze meg: 

gyanúsítottként: Vagány Gábort Csorna, Gorkij u. 1. 

védőként: Dr. Körmönfont Pál Győr, Kiss u. 38. 

tanúként: Derék Mihálynét Jobaháza, Petőfi u. 10. 

Szemfüles Gyulát Jobaháza, Petőfi u. 12. 

 

szakértőként értesítse dr. Rimmer Eszter igazságügyi orvosszakértőt és dr. Várady Judit 

igazságügyi pszichiáter szakértőt. 

 

Győr, 2020. június 7. napján 

 

 

Dr. Szigorú Szilárda 

ügyész 
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IGAZSÁGÜGYI PSZICHIÁTER SZAKÉRTŐI LELET ÉS VÉLEMÉNY 

 

A Csornai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 8020-65/2020. bü. számú határozatával 

rablás bűntette miatt Vagány GÁBOR ellen folyamatban lévő büntető ügyben - elrendelte a 

gyanúsított igazságügyi pszichiáter szakértői vizsgálatát beszámíthatósága vonatkozásában. 

 

ELŐZMÉNY 

A nyomozás adatai szerint nevezett 2020. február 27-én 13.30 körüli időben Jobaházán egy 

családi ház előtt az arcába húzott sísapkában megtámadta a sértettet. A személygépkocsijába 

beszállni szándékozó sértettet figyelmeztetés nélkül a földre rántotta, majd a hasán fekvő 

sértettet több alkalommal a koponya hátsó részén, illetőleg a fültő tájékán ököllel megütötte 

azzal a céllal, hogy a sértett táskáját és annak tartalmát megszerezze. A sértettől elvette a 

kézitáskáját és azzal a helyszínről futva eltávozott, majd az elkövetés helyszínétől kb. 200 

méterre a sértett szomszédja elfogta és a rendőrség kiérkezéséig visszatartotta. 

 

Személyi adatok 

VAGÁNY GÁBOR Csornán született, 1975. szeptember 20-án. Anyja Fortélyos Katalin. 

Személyi igazolvány száma: AN 157 914. 



VIZSGÁLAT VAGÁNY GÁBOR igazságügyi pszichiáter szakértői vizsgálatára 2020. 

május 10-én került sor Győrött, az ISZKI Győri Intézetében. Szabályszerű idézésre jelent 

meg, személyazonosságát személyi igazolványával igazolta. Kérdésekre mondta a 

következőket: 

45 éves lesz, személyi adatait pontosan megmondja. Korábban igazságügyi pszichiáter 

szakértői vizsgálata nem volt, nem büntették. Vizsgálata céljával tisztában van. A nyomozás 

megindulása után pszichiáternél volt Csornán, az SZTK-ban, az édesanyja javaslatára. Azóta 

3-szor volt ennél a hölgynél, beszélgetés volt, gyógyszert kapott, nyugtatót, lefekvés előtt 

kellett bevenni fél órával. Egy hete volt utoljára pszichiáternél, a doktornő nevét nem tudja. 

Most már nyugodtan tud aludni. Emiatt az ügy miatt azonban nyugtalan. 

Pszichiátriai osztályon nem feküdt, ezen az ügyön kívül korábban és gyermekkorában sem 

kezelte pszichológus, pszichiáter. 

 

Anyja él, 64 éves, az egészségi állapota olyan, mint ebben a korban, a MÁV-nál 

forgalomirányító. Apja 1986-ban meghalt, így utólag úgy tudja, hogy a kórházban egy 

gégemetszést nem élt túl. 11 éves volt, amikor az apja meghalt. Egy öccse van, 36 éves, 

egészséges. Az apja Budapesten dolgozott, a BKV-nál volt villamosmérnök, az anyja annyit 

mondott, hogy nem jön haza, hétvégén járt haza mindig. Pesten halt meg az apja, kórházban. 

Nőtlen családi állapotú, gyermeke nincs, barátnője van. 

 

Családjában örökletes megbetegedés előfordulásáról nem tud, a mostohája járt ehhez a 

pszichiáter hölgyhöz, neki az ital volt a problémája. A mostohaapja az alkoholproblémából 

rendbe jött, nincs semmi problémája azóta. 1989-90 óta van mostohaapja. 2 éves koráig 

Csornán laktak, utána költöztek Jánossomorjára, 93-ban költöztek vissza Csornára. Egy 

vasutas házat vásároltak meg. 

 

Győrben, a Krúdy vendéglátó-ipari Szakmunkásképzőben végzett, a szakmája szakács.  
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Közepes tanuló volt. Évet nem ismételt. 3 hónapig volt katona, egy gyakorlat közben a térdére 

esett, műtétje volt emiatt, leszerették ezzel. Szilben az Akácfa Vendéglőben, Csornán a biliárd 

teremben, a Kisvadász Vendéglőben, Levélen a Korona Étteremben, biliárdteremben pincér, 

másutt szakács volt. Jelenleg egy építőipari vállalkozónál segédmunkás. A vállalkozó jó 

ismerőse, gyermekkori barátja, félt, hogy emiatt az ügy miatt máshová nem veszik föl. Most 

még nem tudja, hogy mi lesz, hogy lesz. 

 

A katonaság alatt térdműtétje volt, más műtétje nem. Egyéb balesete, fejsérülése, 

eszméletvesztése, epilepsziás rosszulléte nem volt. Kórházban nem kezelték. 

 

Néha napján sört szokott inni, legfeljebb 2 üveggel, berúgni nem szokott. Naponta 1 doboz 

cigarettát szív el. Kábítószert soha nem fogyasztott. 

 

Panasza az egészségére, hogy fáradt, otthon próbálta magát elfoglalni, otthon tevékenykedni. 

Gyógyszert rendszeresen ezt a pszichiáter által felírt, lefekvés előtti gyógyszert szedi, a nevét 

nem tudja sajnos. 



Cselekményéről mondja a következőket 

Őszintén, még a mai napig azon töri az agyát, hogy miért csinálta. Nem tudja Isten igazából, 

nem tudja. Szemfüles Gyula nem fogta meg, hanem megállt, átnyújtotta neki a táskát, ott 

várták meg a rendőröket. Derék Mihályné a biliárd teremben volt a főnöke. Végül is egy 

nagyon jó ismerőse. Az az igazság, hogy most is naponta találkozik vele, nem tudja, hogy rója 

le, hogy ezt csinálta vele. Elkezdett egy vállalkozást, amit be is fejezett, egy éjszakai bárt, 

Levélen. Szerinte, benne volt a hiba, nem volt tapasztalata, nem volt kellő forgalom. Rájött, 

hogy ez nem az ő világa, nem is törődött vele. 9 hónapig működött a vállalkozása, 2005. 

tavasztól, április 1-ől, az idei év februárig. Fölvett 1 millió Ft személyi kölcsönt, meg egy Fiat 

Panda lett kölcsönbe vásárolva, 3 millióba, 2 és fél millióba került. Kölcsönt vett föl a 

Providenttől, hogy fel tudja adni a villanyszámlákat, az otthonit. Nem mert szólni a szüleinek. 

Az akkori menyasszonyával leköltöztek Óvárra, albérletbe. A bár nyűgöt és bosszúságot 

hozott. A cselekményekor nem volt sem ittas, sem droghatás alatt nem állt. Nem tudja, mire 

számított. Olyan volt az egész, mintha nem is ő lett volna, mintha kívülállóként nézte volna, 

akkor döbbent rá mit tett, amikor beült a rendőrautóba. Nem tudta, hogy ennyi pénz van a 

hölgy táskájába. Olyan, mintha nem is ő lett volna, nem tudja elmondani, hogy milyen érzés 

volt. Az autót látta meg, hogy ott van. Azért ment oda, hogy tudna-e még kölcsönt felvenni, 

nem tudja elmondani, mintha kívülálló lett volna, olyan érzése volt. 100 méterre volt az 

autója. Semmi nem fordult meg a fejében. Nem tudja, talán azon gondolkozott, hogy 

beszéljen-e vele, ne beszéljen vele, nem tudja. Tudatosan nem volt semmi terve előre, 

semmilyen terve nem volt. Az első reakciója az volt, hogy megállt, jött az úr. Fegyver, semmi 

nem volt. Mikor elvette a sértett táskáját, akkor a sértett a vallomásában azt mondta, hogy 

fölismerte. Tudja, hogy a rablás milyen bűncselekmény és hogy mivel jár. 
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Lelki vizsgálat 

Éber, a lelki tempója átlagos. Figyelme felkelthető, terelhető, rögzíthető. Felfogása, megértése 

ép. Viselkedése kissé bizonytalan, rejtőzködő, elutasító a konvencíókat tartja. Kontaktusba 
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önszemélyére, élettörténeti eseményeiben általában megfelelően tájékozódik. Emlékezete 
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fel. Érzékcsalódásra utaló viselkedésjegy nem észlelhető. Szélsőséges hangulati vagy indulati 
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érzékeny, hangulata közepes fekvésű, gyenge tartású, énközpontú, szociális belátáshiánnyal és 

meggondolatlansággal jellemezhető személy. Agresszivitásra hajlamos, erkölcsi értékérzelmei 

és empátiaérzelmei fejletlenek. Személyisége diszharmonikus. Az alkalmazkodása megfelelő. 

Pszichológiai vizsgálati lelet (Szakközreműködő: dr. Istvánffy Zita igazságügyi pszichológus 

szakértő; Rorschach, Szondi teszt alkalmazásával) 

Az esetről elmondja, hogy egyedül rabolt el egy táskát egy nőtől. Szüksége volt pénzre. Nem 

tudja, miért tette. „Hülyeség volt." Az eset után az anyja elküldte pszichiáterhez, akinél 

kétszer volt. Nyugtatót szedett, jelenleg is szed. 



Pszichés tempója lassú. Gyenge tartású, bizonytalan személy. Erőfeszítést igénylő 

helyzetekben megtorpan, nem teljesít, teljesítménye hullámzó. (IX. tb Vers.) A projektív teszt 

agresszív feszültséget jelez. (VII. tb. Vers. nem adott választ.) Képzetáramlása szenzitív 

színezetű, bizalmatlan, túlérzékeny. Időnként robbanékonyság előfordulhat nála. Kötődési 

igénye erőteljes. Inkább befelé forduló személyiség. Emberi kapcsolataiban, viszonyulásaiban 

irrealitás jellemzi. Kapcsolataiban inkább alárendelődik, passzív. Önérvényesítésben gátolt. 

Valóságészlelése megtartott. 

 

Orvosi és egyéb adatok 

Dr. Szele Márta, a csornai Margit Kórház Mentálhigiénés Gondozójának pszichiáter 

szakorvosa 2020. április 5-én az alábbiakat közölte: Vagány Gábor 2020. március 2.-án jelent 

meg első alkalommal szakrendelésükön. Megjelenése előtt bűncselekményt követett el, mely 

miatt alvászavar, hangulati labilitás, önvádlások jellemezték állapotát. Ennek megoldásában 

kért segítséget. panaszai hátterében Alkalmazkodási zavart véleményezett, mely miatt este 1 

tabl. Rivotril szedését javasolta. Kontroll vizsgálaton a megbeszéltek szerint nem jelent meg. 

2020. március 14.-én járt ismét a szakrendelésen, a beállított terápia mellett ekkor panaszt 

nem említett. Nevezettnél Alkalmazkodási avaron kívül egyéb pszichiátriai megbetegedés 

nem volt véleményezhető. 

 

(A vélemény szempontjából felhasználható más orvosi és egyéb adat nem áll rendelkezésre.) 



VÉLEMÉNY 

 

Vagány Gábor (1975.09.20.) 45 éves gyanúsított igazságügyi pszichiáter szakértői- 

pszichológiaí vizsgálata és a rendelkezésre álló adatok alapján a következők állapíthatók meg: 

 

Nem elmebeteg, nem gyengeelméjű, nincs tudatzavara, és nem szenved szellemi leépülésben 

a vizsgálatkor, és nem állapíthatók meg nála ezek a terhére rótt cselekmény idejére sem. 

Nem állapítható meg nála a cselekmény idejére pathológiás vagy abortív pathológiás 

részegség sem, vagy olyan - elmebetegséggel egyenértékű állapot, amelyet valamely 

gyógyszer idézett volna elő. 

Vagány Gábor személyiségzavarban szenved (psychopathia). Bizonytalan, rejtőzködő, 

elutasító viselkedés, bizalmatlan beállítódás, érzékenység, szorongás, gyenge tartás, 

énközpontúság, szociális belátáshiány és meggondolatlanság, fejletlen erkölcsi értékérzelmek 

és empátiaérzelmek, agresszivitásra való hajlam jellemzi. (Személyiségzavarának mértéke 

nem éri el az elmebetegség súlyosságát.) 

Személyiségzavara fennállott nála a terhére rótt cselekmény idején is, azonban nem tette 

képtelenné őt arra, és nem korlátozta abban, hogy cselekménye következményeit felismerje, 

és hogy e felismerésnek megfelelően cselekedjék. Nem állapítható meg nála az elmeműködés 

egyéb olyan kóros állapota sem, amely fenti képességében korlátozta volna. 

 

Győr, 2020. május 15. napján 

 

dr. Rimmer Eszter igazságügyi orvosszakértő 

 

dr. Várady Judit igazságügyi pszichiáter szakértő 
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Derék Mihályné sértett tanú vallomása: 

 

Az üggyel kapcsolatban elmondom, hogy Jobaháza Petőfi u. 10. szám alatti családi házban 

lakom a férjemmel, aki tanár, ő nem volt otthon, tehát egyedül voltam otthon a kora délutáni 

ebéd utáni időszakban. 

 

Kb. 12 óra körül értem haza, amikor Csornán voltam és ügyfeleket látogattam és kint voltam 

Dör községben is. Elmondom, hogy nyugdíjas vagyok, a nyugdíj mellett egyéni 

vállalkozóként a Provident Pénzügyi RT képviselője vagyok. 

 

A délelőtti órákban 08 óra 30 perc körül érkeztem Csornára és a munkahelyi ügyeimet 

intéztem. A mai napon volt találkozóm Vagány Gáborral, aki, aki 14 hete az ügyfelem. Ő 

eddig mindig rendesen fizetett vagy minden pénteken vagy hétfői napon. A mai napon 

felhívott a mobilomon kb. 10 óra körüli időben, amikor én is üzentem neki, hogy jöhet előbb, 

mire ő felhívott, és mondta, hogy ma nem tud fizetni. Mi kis összegű kölcsönökkel 

foglalkozunk, neki is van kölcsöne kettő is, összesen 220-230 forint, aminek a 

törlesztőrészletét hetente kell fizetni. 

 

Úgy beszéltük meg, hogy majd jövő héten duplán fizet, de lehet, hogy tud a főnökétől előleget 

kérni. 

 

Ezt követően elintéztem az egyéb ügyeimet, tehát ügyfeleknél gyűjtöttem be pénzt a törlesztő 

részletekre, és kb. 12.00 óra körül értem haza, ahol egyedül tartózkodtam. Nem vettem észre, 

hogy követett volna engem valaki. 

 

Mikor hazaértem, leparkoltam a kocsimmal a házunk előtti részhez orral az erdősor felé, ami 

a házunk végénél található. 
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A kocsimból kiszálltam, azt lezártam, a kézitáskámat bevittem magammal, amiben a 

begyűjtött törlesztő részletek is voltak, és az ellátmányomat is, amiből a kölcsönt kiadom. 

 

Mikor bementem a családi házunkba, akkor semmi gyanúsra nem figyeltem fel. Otthon senki 

nem keresett. Kb. 13 óra 30 perc körül lehetett, amikor is fogtam magam és elindultam volna 

Csornára. Magamhoz vettem a táskámat és bezártam a családi ház ajtaját, illetve az utcai 

vaskaput. Mikor mentem a kocsim fele, akkor már észrevettem a kocsim visszapillantója 

tükrében a bal oldaliban, hogy egy fekete foltot láttam, de nem gondoltam semmi rosszra, és 

mentem tovább bezártam a kaput. Amikor nyitottam a gépkocsim ajtaját, a bal oldali vezető 

oldali ajtót távirányítóval, akkor a táskám nálam volt, azt a kezemben fogtam, a bal 

kezemben. Az egy női fekete színű műbőr táska, T. Corti felirattal. A táskám zipzáros és 

össze volt húzva rajta a zipzár. A táskában benne voltak a személyes dolgaim, okmányaim: 

személyi igazolványom, vezetői engedélyem. Ezek egy helyen voltak. 

Pénztárcám egy fekete színű több részes műbőr, abban volt 1 db bankkártya kb. 422.420 

forint volt rajta, 1 db City bankos hitelkártya (200.000 forintos hitelkerettel), 1 nyugdíjas 

utazási kedvezményes jegy, 1 db fényképalbum 10*13-as méretű, 2 db Raiffeisen Bankos 

hitelkártya, ami a fiam nevére szól, a kettőn kb. 30-40 ezer forint lehet. 

Benne volt az adókártyám, TAJ kártyám, Generali Providenciás biztosítási igazolványom. 

1 db fekete színű Diana Moda feliratú pénztárcám, amiben 847 Ft fém aprópénz volt, ami 

szintén a Provident Rt-é, és még nejlonzacskóban benne volt 81.000 forint papírpénz is 

különböző címletekben. 1 db fekete színű papírpénz tároló, amiben benne volt 350.000 Ft, 

ami a Provident Rt-é, ez volt az ellátmány. 

1 db személyi riasztó, 1 db női napszemüveg, 1 db névjegykártyatartó, 1 db szemüvegtok, 

illetve 3 toll íróeszköz, illetve Menthos cukorka megkezdve. 1 db Nokia 3510 i mobiltelefon, 

ami kb. 2,5 éves. A pénztárcámban benne volt a saját pénzem is, ami 3720 Ft. 
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Mikor a kocsimat nyitottam, még nem szálltam be, épp beszállni készültem, akkor abban a 

pillanatban a gépkocsi másik feléről, a gépkocsit hátulról megkerülve odaugrott, odafutott 

hozzám egy személy, akinek a fején egy maszk volt, arcát nem láttam. Nem mondott semmit, 

megütötte a fejem, a hátsó koponya részen, nem erősen, majd később a vállamnál megfogott, 

és lerántott a földre a kapu előtt. A gépkocsi ajtaja ekkor már nyitva volt, a táska a bal 

kezemben volt, a jobb kezemben a távirányító volt. Ott elestem a havas sáros területen, és a 

táska magam alá került. Ott annyit mondtam az ismeretlen támadónak, hogy „vidd a pénzt, 

csak ne bánts”. Amikor a földre kerültem, akkor arccal a föld felé fordultam, és még hó is 

került a számba, az elkövető ott térdelt mellettem és több alkalommal erősen ököllel 

megütötte a fejem hátsó koponya részét, és oldalt a jobb oldalamon a fülem tövén. Védekezni 

nem tudtam, de segítségért kiabáltam. Az elkövető ezalatt az idő alatt nem mondott semmit, 

csak megfogta a táskámat és kirántotta alólam, majd elkezdett futni vissza a falu irányába az 

úttesten. Egy ideig nem mertem felkelni, csak segítségért kiabáltam. 

 

Abban az időben nem láttam senkit, és nem tartózkodott senki az utcán. A fenti események 

alatt rajtam sapka volt, egy barna középhosszú műszőrme kabát volt rajtam, valamint egy 

szoknya és egy csizma, valamint felül egy kötött pulóver. A fejemen kívül az elkövető mást 

nem ütött meg, nem is rúgott meg. Törésem nem keletkezett, vérezni nem vérzett semmim, de 

a lábamat tegnapi napon leforráztam, és a sebem felszakadt, felhólyagosodott és megtelt 

vízzel. 

 

Az ismeretlen támadóm ruházata egy sötét színű nadrág lehetett, sportcipő volt rajta, valamint 

szürkés színű felső, nem volt rajta kabát. Felül a fején egy sísapka szerű kötött sapka volt, ami 

a szeménél ki volt vágva. 

 

A személy nem beszélt, nem mondott semmit, a ruházaton sem láttam semmilyen feliratot. 
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megütötte a fejem hátsó koponya részét, és oldalt a jobb oldalamon a fülem tövén. Védekezni 
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nem ütött meg, nem is rúgott meg. Törésem nem keletkezett, vérezni nem vérzett semmim, de 

a lábamat tegnapi napon leforráztam, és a sebem felszakadt, felhólyagosodott és megtelt 

vízzel. 

 

Az ismeretlen támadóm ruházata egy sötét színű nadrág lehetett, sportcipő volt rajta, valamint 

szürkés színű felső, nem volt rajta kabát. Felül a fején egy sísapka szerű kötött sapka volt, ami 

a szeménél ki volt vágva. 

 

A személy nem beszélt, nem mondott semmit, a ruházaton sem láttam semmilyen feliratot. 



Amikor a személy elfutott, egy kis idő múlva felálltam, és tovább kiabáltam, hogy segítség. 

Azt még láttam, hogy a szomszédom jön személygépkocsival, akit Szemfüles Gyulának 

hívnak. Vele nem beszéltem, de azt láttam, hogy megfordult, és azt hiszem, hogy meghallotta, 

hogy kiabálok. Utána bementem a lakásba, és onnan telefonon értesítettem a rendőrséget. 

Felhívtam a Providentet és elmondtam, hogy mi történt. 

 

Közben, amikor telefonáltam a rendőrségre, akkor mondták, hogy meg is van az elkövető, és 

később elindultam a falu középpontja fele, ahol gondoltam, hogy ott lehetnek. Mikor kiértem 

az utca vége fele, akkor már láttam, hogy ott vannak a rendőrök, és ott volt a szomszédom is, 

aki állítólag elfogta az elkövetőt. Akkor megdöbbenve vettem tudomásul, hogy ügyfelem, és 

régi ismerősöm, Vagány Gábor volt a támadóm. Ő vitte el a kézitáskámat a benne lévő 

személyes dolgaimmal és irataimmal, és a benne lévő Provident Rt. tulajdonát képező kb. 

432.000 forintot. 

 

Vagány Gábor jó ismerősöm volt, segített az építkezésünknél is, és ügyfelem is volt. 

Korábban nem volt vele gond, mindig fizetett. Csak most volt, hogy szólt, hogy nem tud 

fizetni. 

 

Azt tudom, hogy Vagány Gábornak kékes színű Fiat gépkocsija van, ami szintén ott volt, ahol 

elfogták. 

 

A károm megtérült, a pénzt és a személyes dolgaimat hiánytalanul visszakaptam a 

rendőrségtől. 

 

Minden dologi károm megtérült, az ütések következtében keletkezett sérüléseim még 

látszanak. Még mindig lelkileg a hatása alatt vagyok, hogy valaki, hogy tehetett ilyet. Kérem 

az eljáró hatóságtól, hogy Vagány Gáborral szemben a lehető legsúlyosabb büntetést szabja 

ki. 

 

A sérülésemről látleletet vetettem. 
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Szemfüles Gyula tanú vallomása: 

 

Az üggyel kapcsolatban elmondom, hogy 2020. február 27.-én 13.30 óra körül jöttem haza a 

gépkocsimmal az édesanyámtól, amikor is közvetlen a házam előtt futott egy személy, fejéra 

nyakig lehúzott fekete sapkában, pont akkor húzta fel, kezében volt egy fekete női táska, 

melyet egyszerre megismertem, az Derék Mihályné szomszédom táskája volt. Ezt a táskát 

sokszor láttam, hozzánk is szokott néha járni Derék Mihályné, a táska egy hosszúkás fülű 40 

szer 30 cm-es fekete női táska. 

 

A kocsimmal megfordultam a házam előtti bejárón, kb. 100-150 métert mentem a személy 

után, láttam, hogy Magyar Csaba házához fut be. A személy gondolhatta, hogy utána megyek, 

mivel végig futott előttem. 

 

Én megálltam Magyar Csaba gépkocsi beállóján és a személy után befutottam az udvarra. A 

telek végében, sem kerítés, se kapu nincs. A személyt a család teraszán értem utol, 

felszólítottam, hogy álljon meg, mert baj lesz, mire ő átadta a táskát nekem és feltartotta a 

kezeit. 



Ezután mondtam neki, hogy menjünk ki a ház elő a Petőfi utcába, ne legyünk másnak a 

birtokán, mire ő velem jött kényszer nélkül. A személy annyit mondott, hogy hú, én nem 

tudom, ezt miért csináltam. Ezután a telefonomról felhívtam a Csornai Rendőrkapitányság 

ügyeletesét, és tájékoztattam a történtekről. Mikor a kocsimból kiszálltam Magyar Csaba háza 

előtt, akkor a kocsimból nem vettem ki az indítókulcsot, azt akkor akartam kivenni, amikor a 

személy mellettem állt. Mag ezt meg akartam tenni, addig a személy megpróbált elfutni, de a 

kocsija előtt, ami Magyar Csaba házával srégen szemben állt utolértem és elvettem a kezéből 

a kocsija kulcsát. A kocsi Fiat Panda típusú volt, kékeszöld színű. Én, amikor kivettem a 

kezéből a kulcsot nem alkalmaztam erőszakot, nem bántottam a személyt, könnyen kivettem a 

kezéből a kulcsot. Kb. 5-10 perc múlva megérkeztek a rendőrök, nekik átadtam a személyt, a 

női táskát és az indítókulcsot. 

 

Azalatt, amíg a személy mellettem állt, annyit mondott, hogy menjünk vissza az idős 

hölgyhöz, azt nem mondta, hogy miért. Én azt mondtam, hogy várjuk meg a rendőröket. Még 

azt is kérdezte tőlem, hogy mit lehet ezért kapni, mire én nem tudtam válaszolni, hiszen nem 

is tudtam a történtekről, nem is értek az ilyen dolgokhoz. 



Vagány Gábor gyanúsított vallomása 

 

 

 

A gyanúsított adatai: 

 

név Vagány Gábor 

születési hely, idő Csorna, 1975. 09. 20. 

anyja neve: Fortélyos Katalin 

állampolgársága magyar 

szig.sz: AN157914 

anyanyelve magyar 

lakóhelye:                                                              9300 Csorna, Gorkij u. 1. I/1. 

 

 

 

Anyanyelve: magyar 

Beszélt nyelv: magyar 

Iskolai végzettsége: szakmunkás iskola 

Munkahelye: Levél, Kodály Z. u. 10. Bár 

Munkahely címe: ua. 

Foglalkozása: szakács 

Családi állapota: élettársi kapcsolat (Takács Szilvia) 

18 éven aluli gyermekeinek száma: 0 fő 

Gyám vagy gondnok-e: nem. 

Gyámság vagy gondnokság alatt van-e: nem. 

Havi nettó jövedelme: 60.000 Ft 

Gyanúsítottal közös háztartásban élő, keresők, nyugdíjasok száma: 1 fő, havi jövedelmük 

összesen 120.000 Ft 

Egy főre eső havi átlagjövedelem: 60.000 Ft 

Vagyoni viszonyai: személygépkocsi, ½ tulajdoni hányadú ingatlan Győr, Gorkij u. 1. 

Tartozásai: van összesen kb. 800.000 forint 
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Előző büntetései: büntetlen 

Büntetés-végrehajtási intézetből legutóbbi elbocsátás időpontja, intézet megnevezése: nem 

volt 

Folyik-e ellene büntetőeljárás: nem 

Milyen engedélyekkel rendelkezik (fegyvertartási, gépjárművezetői engedély stb.) „B” kat. 

vezetői engedély 

Milyen útiokmányokkal rendelkezik: 

Állami szervnél, önkormányzatnál, társadalmi szervezetben, szövetkezetben, valamint 

érdekképviseleti szervben stb. viselt tisztsége: nem tölt 

Katona volt-e: igen, honvéd 

Kitüntetései (polgári, katonai): nem kapott 

 



Vallomás: Rengeteg adósságom volt, az autót lízingjét sem tudtam kifizetni, a villanyszámlát 

sem, a bár üzemeltetéséből is nagy adósság halmozódott fel. Az autót 2004. szeptemberében 

vettük barátnőmmel, akkor még jó körülmények között éltünk, úgy láttuk, hogy 2010-ig havi 

rendszerességgel ki tudjuk majd fizetni a 33.000 Ft-os törlesztő részletet. Később, 2005. 

februárjában indítottuk el a bár működését, akkor vettem fel 1.000.000 Ft-ot, amelynek havi 

részlete 27.000 Ft. Barátnőm a Haller János iskolában német tanár, az ő szüleinek a lakásában 

laktuk mostanáig Mosonmagyaróváron. Ott csak a rezsi felét kellett fizetnünk, ami olyan 

12.000 –15.000 Ft lehetett. A két kereset ellenére mégis úgy éreztük, hogy napról napra 

nehezebben élünk Beszéltünk már arról, hogy fel kéne adni a vállalkozást és más 

munkahelyre kellene menni dolgozni. Próbáltam körül tekinteni, más munkahelyet keresni, 

ugyanakkor konkrét lépéseket mégsem tettem. Úgy gondoltam, hogy ezeket a gondokat 

egyedül magam is meg tudom oldani.  

Derék Mihálynét korábbról ismerem, de csak 2005. novemberében kerültünk közelebbi 

viszonyba, amikor ügyfélként 90.000 Ft-ot vettem fel a Provident Rt.-től. Tiszában voltam 

azzal, hogy ő milyen tevékenységet végez, hogyan, mikor kell az ügyfeleknek fizetnie, mikor 

van az elszámolási kötelezettsége. Ezt azért tudtam, mert én magam is ügyfél voltam. Heti 

8.000 Ft-ot fizettem. 

Eldöntöttem, hogy anyagi problémáim miatt pénzt kell szereznem. Amit tettem, azt egyedül 

csináltam. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem céltudatosan hajtottam végre mindent. Azt 

nem figyeltem, hogy valaki látott-e, nem emlékszem a külső körülményekre. Az biztos, hogy 

vacilláltam a cselekmény előtt, úgy éreztem, hogy olyan állapotba kerültem, mintha kívülről 

látnám saját magamat. Mikor Márti néni kijött az autójához, hirtelen neki estem, nem szóltam 

semmit, végig csendben voltam. Ő csak annyit kérdezett, hogy „Hát te?”. Szerintem felismert. 

Sikongatott, talán azt mondta, hogy csak a pénzemet ne. Arra nem emlékszem, hogy hova 

hányszor, kézzel vagy ököllel ütöttem-e, bár úgy rémlik, hogy talán a fejtájékra adtam az 

ütéseket. Arra sem emlékszem, hogy próbált-e kibújni az ütlegelés alól. Szerintem csak az 

egyik kezemmel ütöttem őt, nem nagy erővel, a másik kezemmel a hátát fogtam. 



Vallomás: Rengeteg adósságom volt, az autót lízingjét sem tudtam kifizetni, a villanyszámlát 

sem, a bár üzemeltetéséből is nagy adósság halmozódott fel. Az autót 2004. szeptemberében 

vettük barátnőmmel, akkor még jó körülmények között éltünk, úgy láttuk, hogy 2010-ig havi 

rendszerességgel ki tudjuk majd fizetni a 33.000 Ft-os törlesztő részletet. Később, 2005. 

februárjában indítottuk el a bár működését, akkor vettem fel 1.000.000 Ft-ot, amelynek havi 

részlete 27.000 Ft. Barátnőm a Haller János iskolában német tanár, az ő szüleinek a lakásában 

laktuk mostanáig Mosonmagyaróváron. Ott csak a rezsi felét kellett fizetnünk, ami olyan 

12.000 –15.000 Ft lehetett. A két kereset ellenére mégis úgy éreztük, hogy napról napra 

nehezebben élünk Beszéltünk már arról, hogy fel kéne adni a vállalkozást és más 

munkahelyre kellene menni dolgozni. Próbáltam körül tekinteni, más munkahelyet keresni, 

ugyanakkor konkrét lépéseket mégsem tettem. Úgy gondoltam, hogy ezeket a gondokat 

egyedül magam is meg tudom oldani.  

Derék Mihálynét korábbról ismerem, de csak 2005. novemberében kerültünk közelebbi 

viszonyba, amikor ügyfélként 90.000 Ft-ot vettem fel a Provident Rt.-től. Tiszában voltam 

azzal, hogy ő milyen tevékenységet végez, hogyan, mikor kell az ügyfeleknek fizetnie, mikor 

van az elszámolási kötelezettsége. Ezt azért tudtam, mert én magam is ügyfél voltam. Heti 

8.000 Ft-ot fizettem. 

Eldöntöttem, hogy anyagi problémáim miatt pénzt kell szereznem. Amit tettem, azt egyedül 

csináltam. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem céltudatosan hajtottam végre mindent. Azt 

nem figyeltem, hogy valaki látott-e, nem emlékszem a külső körülményekre. Az biztos, hogy 

vacilláltam a cselekmény előtt, úgy éreztem, hogy olyan állapotba kerültem, mintha kívülről 

látnám saját magamat. Mikor Márti néni kijött az autójához, hirtelen neki estem, nem szóltam 

semmit, végig csendben voltam. Ő csak annyit kérdezett, hogy „Hát te?”. Szerintem felismert. 

Sikongatott, talán azt mondta, hogy csak a pénzemet ne. Arra nem emlékszem, hogy hova 

hányszor, kézzel vagy ököllel ütöttem-e, bár úgy rémlik, hogy talán a fejtájékra adtam az 

ütéseket. Arra sem emlékszem, hogy próbált-e kibújni az ütlegelés alól. Szerintem csak az 

egyik kezemmel ütöttem őt, nem nagy erővel, a másik kezemmel a hátát fogtam. 



Nekem az egész csak egy pillanatnak tűnt. Emlékszem, hogy a táska egyszer szabadon 

maradt, megfogtam és elfutottam. Azt nem figyeltem, hogy az ütlegelés után elernyedt-e a 

teste. 

Elfutottam a helyszínről, menet közben vettem le a sapkát, de ekkor éppen velem szemben 

jött az autós. Kb. 200 métert tettem meg ott, ahol megtaláltak. Amikor odajött hozzám az úr, 

azonnal felemeltem a kezemet és átadtam a táskát. Csak azért fogtam a kezemben a kocsi 

kulcsot, hogy az autóból kivegyem a telefont és felhívjam a barátnőmet. Az úr azonban 

kivette a kulcsot a kezemből. 

Tudatmódosító szert, alkoholt nem fogyasztottam. A pénzből kifizettem volna a csekkeket, 

törlesztéseket. Arra nem gondoltam, hogy a sértettnek milyen kára keletkezhet. 

Nekem soha nem ártott a sértett, jó viszonyban voltam vele. 

Nem tudom, hogy miért őt választottam ki. Tudtam, hogy van nála pénzösszeg, de hogy 

mennyi, azt nem. Választásomban befolyásolt, hogy tudtam, hogy van pénz a sértettnél. Nem 

akartam őt kellemetlen helyzetbe hozni. 

A pénz átadására a sértettet nem szólítottam fel, mielőtt megtámadtam volna, nem tudom 

miért tettem így. 

A sísapkából kialakított maszkot otthon alakítottam át. Szándékom az volt, hogy akár 

bűncselekmény útján is, de pénzhez jussak. 

Miután a sértett autóját megláttam, olyan 15-20 perc telhetett el, mire ő kijött a családi házból. 

Ezt az időt a bokornál állva töltöttem el. 

Legalább kétszer megütöttem a sértettet, szerintem az arca, füle környékén, de nem tudom 

pontosan, hogy hol. Nem gondoltam arra, hogy a bántalmazásnak súlyosabb következménye 

lehet. 
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jött az autós. Kb. 200 métert tettem meg ott, ahol megtaláltak. Amikor odajött hozzám az úr, 

azonnal felemeltem a kezemet és átadtam a táskát. Csak azért fogtam a kezemben a kocsi 

kulcsot, hogy az autóból kivegyem a telefont és felhívjam a barátnőmet. Az úr azonban 

kivette a kulcsot a kezemből. 

Tudatmódosító szert, alkoholt nem fogyasztottam. A pénzből kifizettem volna a csekkeket, 

törlesztéseket. Arra nem gondoltam, hogy a sértettnek milyen kára keletkezhet. 

Nekem soha nem ártott a sértett, jó viszonyban voltam vele. 

Nem tudom, hogy miért őt választottam ki. Tudtam, hogy van nála pénzösszeg, de hogy 

mennyi, azt nem. Választásomban befolyásolt, hogy tudtam, hogy van pénz a sértettnél. Nem 

akartam őt kellemetlen helyzetbe hozni. 

A pénz átadására a sértettet nem szólítottam fel, mielőtt megtámadtam volna, nem tudom 

miért tettem így. 

A sísapkából kialakított maszkot otthon alakítottam át. Szándékom az volt, hogy akár 

bűncselekmény útján is, de pénzhez jussak. 

Miután a sértett autóját megláttam, olyan 15-20 perc telhetett el, mire ő kijött a családi házból. 

Ezt az időt a bokornál állva töltöttem el. 

Legalább kétszer megütöttem a sértettet, szerintem az arca, füle környékén, de nem tudom 

pontosan, hogy hol. Nem gondoltam arra, hogy a bántalmazásnak súlyosabb következménye 

lehet. 



Amikor megláttam, hogy kijött a sértett, akkor határoztam el magam, hogy mit fogok csinálni. 

Egyszerűen odamentem és megtettem, amit megtettem. 

A táska, ami a sértettnél volt nem tudom, hogy mikor esett ki a kezéből, ott láttam csak a 

földön. Nem tudom, hogy fogta-e. A bántalmazást nem tudom, hogy miért hagytam abba, úgy 

éreztem, hogy minden csak pillanatok alatt történt. Arra nem emlékszem, hogy a hölgy kiabált 

volna utánam, amikor elfutottam. 

Akkor tudatosult bennem, hogy mit tettem, amikor a rendőrök megérkeztek. Addig olyan volt 

az egész, mintha kívülállóként néztem volna a dolgokat. Korábban még nem fordult elő 

velem, hogy nem emlékeztem dolgokra. 

Otthon, amikor kivágtam a sapkát, akkor félelem volt bennem. A tartozások sürgősek voltak, 

mindenképpen lépnem kellett valamilyen irányba. Magától, a tettől féltem, nem tudtam, hogy 

képes vagyok-e megcsinálni. Bele sem gondoltam abba, hogy lebukhatok vagy megfoghatnak.  

Nem volt az az agyamban, hogy mik lehetnek ennek a cselekmények a következményei. Nem 

gondoltam arra sem, hogy a családomat milyen helyzetbe hozom, meg sem fordult a 

fejemben. Ha valakivel találkoztam volna az úton, akkor nem tettem volna meg a dolgokat. 

Mielőtt megtettem volna a cselekményt, nem hívtam fel a menyasszonyomat. Saját magam 

akartam megoldani a dolgot, bár végig vacilláltam azon, hogy mi legyen. 

Ha nem lett volna a hölgynél pénz, akkor nem tudom, hogy mit tettem volna. Akkor is 

ugyanez lett volna szerintem. Úgy emlékszem, hogy a hölgynek a kezében volt a táska. Nem 

tudom, hogy miért került sor az ütlegelésre, szerintem azért, hogy elvegyem a táskáját. Az 

autóm a cselekménytől olyan 250-300 méterre állt az út szélén. A sértett ismerte az autómat, 

tudta, hogy milyen az én autóm. 

Amikor SMS-t váltottunk a sértettel, akkor szerdában egyeztünk meg, hogy akkor fogunk 

találkozni és kifizetem a részletet. A rablás hétfőn volt és szerdán kellett volna fizetnem. 
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