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felfegyverkezve elkövetett 
személyi szabadság 
megsértésének bűntette és 
más bűncselekmények
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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 tanúk kihallgatása várható.
Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő

06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
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Felfegyverkezve elkövetett 
rablás bűntette

2019.04.30. 08:30

Az ügy lényege:
Az  élettársak  2018.  július  1.  napján,  este  betértek  az  egyik  mocsai  sörözőbe,  ahol
megismerkedtek, és italoztak a 64 éves sértett férfival. Amikor a sértett távozni készült,
felajánlották,  hogy  gépkocsival  hazaviszik,  ugyanis  eltervezték,  hogy  az  értékeit
megszerzik,  ezért  mindhárman  egy  mocsai  családi  házhoz  mentek.  A  házban  a  nő
többször szexuálisan közeledett a sértetthez azért, hogy a figyelmét elterelje, így a társa
zavartalanul értékek után kutatott, de a sértett ezt határozottan visszautasította, majd
felszólította a vádlottakat, hogy távozzanak, különben értesíti a rendőrséget. Ekkor a férfi
kiütötte a sértett kezéből a mobiltelefonját, és ököllel arcon ütötte, miközben azt kiabálta
az élettársának, hogy hozzon kést, mert megöli a sértettet, végez vele. A nő a konyhában
magához  vett  egy  konyhakést,  azt  átadta  a  férfinak,  aki  a  sértett  irányába  szúró
mozdulatot tett, de a bántalmazott a kezeit maga elé kapta, így a szúrás a tenyerét érte. A
támadó a megfélemlített idős férfitől  fájdalomdíjként 100.000 forintot követelt azzal a
kitalált ürüggyel, hogy erőszakoskodott a párjával. A sértett közölte, hogy nincsen pénze,
ezért a férfi a késsel szúró mozdulatot tett a feje felé, miközben azzal fenyegette meg,
hogy  két  nap  múlva  visszajön,  addigra  legyen  meg  a  pénz,  különben  hetente  fog
visszajárni. Az élettársak a bántalmazás és fenyegetés miatt megfélemlített idős férfitől

mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu


elvették  a  karóráját  és  a  mobiltelefonját,  továbbá  magukhoz  vettek  25.000  forint
készpénzt,  20  eurót,  illetve  cigarettát,  összesen  59.821  forint  értékben.  A  vádlottak
távoztak a lakásból, azonban a menekülésük megkönnyítése érdekében a ház bejárati
ajtaját kívülről rázárták a sértettre. Mintegy fél óra elteltével az idős férfinak az ablakon át
sikerült kimásznia, és a szomszédja segítségével értesítette a rendőrséget. 

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
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