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Az ügy lényege:
Az elkövető négy társával 2017. március 27-én, hajnali kettő óra körül körüli időben egy
tatai családi házba tört be. A garázsból nyíló szerszámtároló redőnyét felhúzták, a
szúnyoghálót levágták, az ablaküveget beégették, majd az ablakkeretet befeszítették. Az
elkövetők sötét ruhát, símaszkot viseltek, a hálószobában a sértetteket, azaz egy férfit, két
gyermeket és egy nőt gyorskötözővel megkötöztek. Egy elkövető a megkötözött családot
őrizte, miközben társaik a lakásban értékek után kutattak. Egy másik rabló a sértett nőtől
céges iratok és a házban lévő pénz átadását követelte, miközben azzal fenyegette meg,
hogy bántalmazni fogja. Az egyik férfi a megkötözött férfit ököllel többször megütötte,
gyermekei megölésével fenyegette, miközben az értékek átadását követelte. Ugyanez a
férfi az egyik gyermek ujját késsel szurkálta, ezzel akarta rávenni a sértett férfit az értékei
átadására. Az elkövetők végül a családot egy alagsori szobába bezárták, ezt megelőzően
az ajtó belső kilincsét eltávolították, ezután a lakás helyiségeit átkutatták, a házból
ékszereket, forint, euró és angol font készpénzt, nagy értékű órákat tulajdonítottak el. Az
ékszerek és órák együttes értéke: 5 millió 819 ezer 976 forint, az eltulajdonított készpénz
együttes értéke 1 millió 885 ezer 522 forint volt.
Megjegyzés: A tárgyaláson a bíróság tanúkat fog meghallgatni.
Információ:

Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2019.03.12.
TATAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
Lopás bűntette

2019.03.12.

08:30

Az ügy lényege:
A három férfi 2018. március 11-re virradó éjjel egy szomódi családi ház udvarára a
kerítésen átmászva bement, majd az elsőrendű vádlott egy csavarhúzóval a ház egyik
bukóra nyitott ablakát kifeszítette, miközben másodrendű vádlott a falra szerelt riasztót
letépte. Ezután a másodrendű vádlott a kifeszített ablakon át bemászott a lakásba, és a
belülről kinyitott teraszajtón át a társait is beengedte.
A vádlottak a lakás minden helyiségét átkutatták, amely közben a biztonsági rendszer
értesítést küldött az otthonában nem tartózkodó sértettnek, aki a rendőrségre
bejelentést tett.
Az elkövetők egy darab, 3.747.958 Ft értékű Rolex órát tulajdonítottak el, majd, mivel
rendőrök érkeztek a helyszínre, elmenekültek.
A nyomozó hatóság 2018. március 13. napján az elsőrendű vádlottat elfogta, a nála
tartott házkutatás során az órát megtalálták, így a lopással okozott kár megtérült.
Megjegyzés: Vádlottak meghallgatása, esetlegesen ítélet várható.

Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
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TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
2019.03.13.

Uzsora-bűncselekmény
bűntette

08:15

Az ügy lényege:
Az oroszlányi házaspár három hajléktalan sértett rászorult helyzetét kihasználva
rendszeresen kölcsönöztek 100 %-os kamat kikötésével úgy pénzt, hogy az így kötött
megállapodások a sértetteket súlyos nélkülözésnek tették ki, egy negyedik sértett pedig
az uzsorakölcsönök törlesztése miatt vált hajléktalanná. A vádlottak az első sértettnek
2014. év tavaszától 2015. februárjáig adtak kölcsönöket. A vádlottak a kölcsönök
nyújtását követő hónapok első napjaiban megvárták a járadékát felvevő sértettet
Oroszlányban a Családok Átmeneti Otthona vagy a posta épülete előtt, és tőle a
tartozásai kiegyenlítése fejében a kölcsönösszeg dupláját elvették. A vádlottak 2015.
januárjában

meghatalmazást

írattak

alá

a

sértettel,

amely

felhasználásával

a

másodrendű vádlott még ebben a hónapban a sértett teljes 22.800,-Ft összegű szociális
juttatását a postahivatalban felvette. A sértett 2015. február hónapban 20.000,-Ft
kölcsönt kért és kapott a vádlottaktól, majd a bankkártyáját a tartozása biztosítékául
átadta a vádlottaknak. A vádlottak ezután 2015. március 20. napján a sértett
bankkártyája segítségével egy bankautomatából a sértett folyószámlájáról felvették a
sértett munkabérét, 19.000,-Ft-ot. A vádlottak 2016-2017. évek alatt további három
sértettnek adtak kisebb összegű kölcsönöket 100%-os kamatra. Az egyik kerekesszékkel
közlekedő sértettől a nyugdíját ötször vették el a nyugdíja felvételét követően, majd a
nyugdíj átvételéhez, egy további sértettel pedig szociális járadék átvételéhez írattak alá
meghatalmazást. A másodrendű vádlott a kerekesszékkel közlekedő sértett nyugdíját a
postán két alkalommal, a harmadik sértett szociális járadékát kétszer vette fel a
meghatalmazásokkal. A negyedik sértettől is elvették a nyugdíját többször, részben úgy,
hogy a sértettől a bankkártyáját is átvették és használták. A negyedik sértett az
uzsorakölcsönök törlesztése miatt nem tudta tovább fizetni az albérletét, amely után
hajléktalan szállóra került.
A vádlottak az így elvett nyugdíj és szociális járadék összegéből kölcsönöztek vissza a
sértetteknek ismételten 100%-os kamatra.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. A vádiratban az ügyészség indítványt tett arra, hogy ha a
vádlottak az előkészítő ülésen a bűncselekmények elkövetését beismerik, úgy a
Tatabányai Járásbíróság a büntetett előéletű elsőrendű vádlottat végrehajtandó
börtönbüntetésre, a büntetlen előéletű másodrendű vádlottat próbaidőre felfüggesztett
börtönbüntetésre, valamint a vádlottakat egyenként 173.400,-Ft vagyonelkobzásra ítélje.
Információ:

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

