Tatabányai Törvényszék
2020.07.20. – 07.24.
2020.07.20.
KOMÁROMI JÁRÁSBÍRÓSÁG
szexuális erőszak bűntette

2020.07.20.

9:00

Az ügy lényege:
A 2003-ban született sértett és párja 2019. június 29-én meglátogatták a férfi barátját, hogy a
sikeres érettségi vizsgáját megünnepeljék. Az ünneplésen részt vett még két barátjuk,
valamint a vendéglátó édesapja is, -a vádlott- aki szintén a házban lakott.
Az este folyamán a társaság tagjaival együtt a sértett is nagyobb mennyiségű alkoholt
fogyasztott, ami miatt a párja a földszinti szobába vitte a lányt, majd mind a ketten elaludtak.
A vádlott az éjszaka folyamán bement a szobába és a lány alkoholfogyasztásából eredő
védekezésre képtelen állapotát kihasználva, az ágyon fekvő sértettel közösült. A férfi tudta,
hogy a cselekmény elkövetésének idején a sértett a 18. életévét még nem töltötte be.

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség indítványozta, hogy amennyiben a férfi a
bűncselekmény elkövetését beismeri, úgy őt a bíróság ítélje 6 év börtönbüntetésre valamint
6 évre tiltsa el a közügyek gyakorlásától.

Információ:

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

2020.07.21.
TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
Kábítószer-kereskedelem
bűntette

2020.07.21.

8:30

Az ügy lényege:
A másodrendű vádlott megegyezett az akkor házi őrizetben lévő elsőrendű vádlottal, hogy
értékesítésre és saját fogyasztásra kannabiszt szereznek. A vételárat az elsőrendű vádlott
biztosította. A megállapodásnak megfelelően 2018. március 20. és május 8. napja között a
vádlottak naponta egyszer alkalmanként legalább 20 gramm kannabiszt vásároltak 2.000,Ft/gramm áron. A legtöbb esetben a másodrendű rendű vádlott vette át és szállította a
kábítószert az elsőrendű vádlotthoz, annak tatabányai lakásába, de előfordult, hogy a
vádlottak szállítója személyesen vitte el nekik a kábítószert. A másodrendű vádlott a nála
jelentkező vevőket az elsőrendű vádlotthoz irányította, ritkán pedig maga szolgálta ki őket. A
megszerzett összesen legalább 1340 gramm kannabiszt 2.500,-Ft/gramm áron,
grammonként 500,-Ft jogtalan haszonnal értékesítették. A másodrendű vádlott a

közreműködéséért cserébe naponta 1 gramm kábítószert kapott saját fogyasztásra az
elsőrendű vádlottól, illetve a kábítószerből az elsőrendű vádlott is fogyasztott.
Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás.

Információ:

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

