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felfegyverkezve elkövetett 

személyi szabadság 

megsértésének bűntette 

és más bűncselekmények 

2020.02.10. 8:30 

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: Folytatólagos tárgyalás. Tanúkat és szakértőt hallgat meg a bíróság. 

 

Információ: 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

2020.02.13. 

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

 

 

 
kitartottság bűntette 2020.02.13. 13:00 

Az ügy lényege: 

A vádlott két nővel 2010. illetve 2013. év óta él egy háztartásban. Az egyik nő 2013. év elejétől, 

a másik nő 2015. év áprilisától végzett prostitúciós tevékenységet, amelyet a vádlott segített 

úgy, hogy a tatabányai lakását rendelkezésükre bocsátotta. A vádlott a lakást egy harmadik 

nő használatára is átengedte prostitúciós tevékenységre. A vádlott a nőket a lakásától eltérő 

címekre is kiszállította autóval, biztonságuk érdekében a helyszínen várakozott. A férfi a 

mailto:sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu


három nőtől rendszeresen átvette a prostitúcióból származó pénzt, ebből biztosította a 

megélhetését.  

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a vádlott az 

ülésen a bűncselekmény elkövetését beismeri és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, úgy őt 

a bíróság ítélje 1 év börtönbüntetésre és rendelje el a felfüggesztett szabadságvesztés 

végrehajtását (őt a bíróság korábban egyedi azonosítójel meghamisításának bűntette miatt 

1 év 10 hónap -3 évre felfüggesztett- börtönbüntetésre ítélte). 

 

Információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő 

06309292090 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 

Sós Réka – sajtótitkár 

06705270968 

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu 
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