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Sajtóközlemény 

A munkavállalóit sanyargatta a gyanúsított – 

Meghosszabbította a letartóztatást a Balassagyarmati Járásbíróság 

  

A Balassagyarmati Járásbíróság nyomozási bírája 2020. június 28-ig elrendelte annak az férfinak 

a letartóztatását, aki a gyanú szerint 2019-ben két, 60 év feletti, jövedelemmel és lakhatással nem 

rendelkező férfit személyi szabadságuk megsértésével kényszerített munkavégzésre.  

 

A rendelkezésre álló adatok a megalapozott gyanút alátámasztják, amely szerint a gyanúsított 2019-

ben két, 60 év feletti, megélhetést biztosító jövedelemmel és lakhatási lehetőséggel nem rendelkező 

férfit rávett arra, hogy dolgozzanak neki, cserébe elszállásolja őket az általa lakott dorogházai ingat-

lanban. 

 

A gyanúsított a két férfinak az általuk elvégzett munkáért az általa korábban ígért pénzösszegnek csak 

kisebb részét adta át, továbbá az egyiküket egy 8 m²-es, fűtetlen nyári konyhában, míg másikukat az 

udvaron álló Ford Transit gépjárműben szállásolta el. 

A gyanúsított 2019 tavaszán és nyarán, összesen három alkalommal V. Gy. kezeit szigetelőszalaggal 

a háta mögött összekötötte, a nyakába láncot tett, és kikötözte a kerítéshez. 

 

Ezen túlmenően a gyanúsított 2020. február 7-én 70.000 forintot fizetett egy Zoltán nevezetű férfinak 

azért, hogy a tatabányai hajléktalanszállón élő B. Z.-t Dorogházára szállíttassa. A gyanúsított  B. Z.-

t is dolgoztatta és V. Gy.-vel együtt a nyári konyhában helyezte el, ahol egy földre fektetett szekrény-

ajtón levő matracon aludt. Mikor B. Z. a következő napokban autóbusszal el akart utazni Doroghá-

záról, a Zoltán nevezetű férfi B. Z.-t a buszról akarata ellenére leszállította, és visszavitte a gyanúsí-

totthoz, aki azt mondta neki, hogy addig nem mehet el, míg a 70.000 forintot le nem dolgozta neki. 

 

A gyanúsítottal szemben egy rendbeli személyi szabadság megsértése bűntette és három rendbeli 

emberkereskedelem bűntette miatt indult eljárás, akinek a letartóztatását a bíróság a szökés 

(elrejtőzés) továbbá a bűnismétlés reális veszélyére tekintettel, végül a bizonyítás megnehezítésének 

vagy meghiúsításának megakadályozása érdekében meghosszabbította. 

 

A bíróság végzésével szemben a gyanúsított és védője is fellebbezéssel élt.  

 

 

Balassagyarmat, 2020. április 1. 

 

          

– Balassagyarmati Törvényszék – 

 


