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TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK – 6. tárgyalóterem

3.B.248/2017. P. N. és társa jelentős mennyiségű 
kábítószerre elkövetett 
kábítószer-kereskedelem
bűntettének kísérlete

2018.02.06. 8.00

Az ügy lényege: 
I.  és  II.  rendű vádlott  között  régi  ismeretség állt  fenn,  üzleti  kapcsolataik  is
voltak,  mindketten  kábítószerfogyasztók.  II.  rendű  vádlott  hetente  2-3
alkalommal  megjelent  az  I.  rendű  vádlott  által  üzemeltetett  mosodában,
közösen  fogyasztottak  kábítószert.  I.  rendű  vádlott  2016.  július  21.  napját
megelőzően több személy, így az 1. sorszámú tanú részére is adott az általuk
speednek  tudott  anyagból  néhány  alkalommal  ellenérték  nélkül,  néhány
alkalommal grammonként 3.000 Ft-ért. 2016. július 21. előtti napokban I. rendű
vádlott  megbízta II.  rendű vádlottat azzal,  hogy Budapestről  hozzon el  2  db
italos  dobozba  csomagolt  nagy  mennyiségű  kábítószert.  II.  rendű vádlott  a
megbízást elfogadta, és 2016. július 21-én megjelent a Józsefvárosi Piac előtt
személygépkocsival.  II.  rendű  vádlottat  egy  ismeretlen  személy  beengedte,
átadott két darab italos dobozt. II. rendű vádlott az italos dobozokat még aznap
bevitte  az  I.  rendű vádlott  által  üzemeltetett  mosodába.  Ekkor  került  sor  a
vádlottakkal  szemben  rendőri  intézkedésre,  melynek  során  a  mosodában
lefoglalásra  került  nagy  mennyiségű  amfetamint  tartalmazó  kábítószer.  A
lefoglalt  anyagban  lévő  amfetamin  mennyisége  a  különösen  jelentős
mennyiség  alsó  határát  meghaladja,  annak  közel  a  kétszerese.  I.  rendű
vádlottnál  alkalmazott  drog  gyorsteszt  amfetaminra  pozitív  volt,
vizeletmintájában  amfetamin  volt  kimutatható.
II. rendű vádlott által használt, személygépkocsiból lefoglalásra került 4 darab
tabletta, 3,46 g fehér por és 0,8 g növényi ágvégződés. A tabletták naproxént
tartalmaznak,  amely  nem  minősül  sem  kábítószernek,  sem  új  pszichoaktív
anyagnak.  A  fehér  por  amfetamint  tartalmaz,  az  ágvégződés  delta  9  THC-t
tartalmaz. A gépkocsiban fellelt kábító hatású anyagok összhatóanyag tartalma
nem  haladja  meg  a  csekély  mennyiség  felső  határát.
II.  vádlottnál  alkalmazott  drog-gyorsteszt  amfetaminra  és  kannabisz
származékokra pozitív volt, vizeletmintájában amfetamin és delta 9 THC volt
kimutatható.
I.  rendű vádlott és II.  rendű vádlott a jelentős mennyiségű kábítószert azért
szerezték be, hogy azt a fogyasztók részére továbbadják, forgalomba hozzák

Megjegyzés  : Bíró személyének változása miatt tárgyalás megismétlése, tanúk
kihallgatása, okiratok ismertetése, esetlegesen perbeszédek, ítélet.



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

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

2018.02.06.

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG – 1. tárgyalóterem

7.Fk.616/2017 V. I. tizenkettedik életévét 
be nem töltött 
személlyel szexuális 
cselekmény 
végeztetésével 
elkövetett szexuális 
erőszak bűntette

2018.02.06. 8.15

Az ügy lényege: 
Fk.  V.  I.  vádlott,  illetve  a  2004-ben  született  és  a  2009-ben  született
sértettek,  valamint  további  14  év  alatti  gyermekek  2016  októberében két
napig  egy  táborban  vettek  részt  az  egyik  Komárom-Esztergom  megyei
településen.  A  táborban  fk.  V.  I.  vádlott,  mint  segítő  vett  részt,  míg  a
sértettek a tábor résztvevői voltak.
A tábor második napján az esti órákban, a két sértett a vádlott, valamint a
tábor  több  résztvevője  felnőtt  felügyelete  nélkül  a  tábornak  helyet  adó
egyik  helyiségében „felelsz  vagy  mersz”  játékot  játszottak  fk.  V.  I.  vádlott
vezetésével. A játék során a sértettek, illetve a játékban résztvevő gyerekek
levették  a  ruháikat,  mivel  azt  a  játék  szabályai  szerint  zálogba  adták,  így
meztelenül vagy csupán alsónadrágban tartózkodtak a szobában. Amikor a
játékban kk.  S.  K-re  került  a  sor,  akkor  fk.  V.  I.  vádlott  kk.  S  K.  sértettet
szexuális tevékenység végzésére szólította fel az egyik jelenlévő 12. életévét
be nem töltött fiúval.
A kérésnek kk.  S.  K.  sértett  részben eleget  tett,  melynek a szobában lévő
gyermekek is tanúi voltak. 

Megjegyzés  : A tárgyaláson a vádlott, tanúk kihallgatása és ítélet várható.

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

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

2018.02.06.

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 



P. Zs. elkövetett 
bűncselekmény
fogyasztók 
megtévesztésének 
vétsége 

2018.02.06. 10.00

Az ügy lényege: 
P.  Zs.  vádlott  2015.  szeptember  17.  napján  egy  Tatabányán  lévő  hotel
különtermébe  szervezett  termékbemutatón  a  N.  B.  Kft.  által  forgalmazott
masszírozó  funkcióval  ellátott  fotelről  tartott  előadást,  a  terméket  megvételre
kínálta  fel  a  jelenlévő  nagyszámú  személynek.
A  vádlott  a  termékbemutató  során  a  készülék  vételi  áráról,  és  az  annak
kiegyenlítéséhez  egyes  résztvevő  személyek  számára  biztosított  kedvezmény
mértékéről  azt  a  tájékoztatást  adta,  hogy  a  készülék  vételára  1.000.000  Ft,
azonban a kisorsolt személyek részére kedvezményt biztosít a termékbemutatót
szervező cég, és az árut ezen személyek 610.000 Ft kedvezménnyel, 390.000 Ft
vételárért vásárolhatják meg egy termékcsomag részeként, amely a fotel mellett
egy  víztisztító  berendezést  is  tartalmaz.
Ugyanakkor a termék szokásos kereskedelmi értéke ténylegesen mintegy 100.000
Ft  volt;  és  a  termékbemutató  során vételre  felkínált  fotellel  megegyező típusú
termékeket,  illetve  az  ilyen  terméket  tartalmazó,  több  készülékből  álló  (így
esetenként szintén víztisztítót tartalmazó) termékcsomagot a N. .B. Kft. a 2015. és
a 2016. üzleti években a megjelölt, kedvezmény nélküli vételáron egy alkalommal
sem értékesítette  az  üzletmenete során;  az  eladások 300.000 Ft  és  400.000 Ft
közötti  vételáron  történtek.
Mindezek alapján a fotel vételára sohasem volt 1.000.000 Ft; és így P. Zs. vádlott a
termékbemutató  alkalmával  a  hivatkozott  árelőny  létezéséről  megtévesztő
tájékoztatást  adott  a  jelenlévő  személyeknek,  mivel  a  hivatkozott,  390.000  Ft
összegű  vételár  nem  tartalmazott  ilyen  kedvezményt.
A  megtévesztő  tájékoztatás  alapján  ügyletkötésre  is  sor  került,  a  sorsoláson
kedvezményt nyerő S. A.-né a fotel 390.000 Ft vételáron történő megvásárlásáról
döntött.

Megjegyzés: A  tárgyaláson  a  vád  ismertetését  követően  a  vádlott  és  a  tanúk
kihallgatása várható. 

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

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

2018.02.07.

 TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK – 6. tárgyalóterem

3.B.431/2017. B. Gy. jelentős mennyiségű 
kábítószerre forgalomba 
hozatallal elkövetett 

2018.02.07 8.00



kábítószer-kereskedelem
bűntettének kísérlete

Az ügy lényege: 
A nyomozó hatóság 2017. 03. 28-án házkutatást tartott a vádlott által lakott
lakásban. A házkutatás során fecskendőben fehér port, 2,77 gramm fehér por
állagú  anyagot,  20  db  fecskendőt,  műanyagtasakban  barnás  színű  anyagot,
digitális mérleget, 1 db cannabis morzsolót, sárga kristályos anyagot, növényi
törmeléket  tartalmazó  zacskót,  97.500,-Ft  készpénzt,  285  eurót,  100  USD-t
találtak.  
A lefoglalt különböző kábító hatású anyagok összesített hatóanyag tartalma a
csekély  mennyiség  felső  határát  meghaladja,  annak  2218,2  %-a,  a  jelentős
mennyiség  alsó  határának  110,91  %-a.  
A vádlott  a különböző kábítószernek minősülő anyagokat továbbértékesítési
célzattal tartotta magánál, illetve azokból fogyasztott is. 

Megjegyzés  :  A  vádlott  és  tanúk  kihallgatása,  szakértők  meghallgatása,
okiratok ismertetése, esetlegesen perbeszédek, ítélet. 

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

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


