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TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK 6. tárgyalóterem

17.B.69/2017. K. M. és társa jelentős mennyiségű 
kábítószerre elkövetett 
kábítószer-kereskedelem 
bűntettének kísérlete

2018.03.26. 8.00

Az ügy lényege:
I.r.  és  II.r.  vádlottak  kb.  11  évvel  ezelőtt  ismerkedtek  meg  egymással,  jó
ismerősökké  váltak.  A  vádlottak  közösen  elhatározták,  hogy  haszonszerzés
céljából  indiai  kannabisz  kendert  fognak  termeszteni,  majd  a  marihuánát
kábítószer fogyasztó személyeknek értékesítik. Megállapodtak abban is, hogy a
II.r. vádlott tulajdonát képező családi ház pincéjében fogják létrehozni a kender
ültetvényt.  Ennek  érdekében  átalakították  a  pincét,  transzformátorokat,
elektromos radiátorokat, ventillátorokat, izzókat, hőmérséklet- és páratartalom
mérőket,  továbbá  a  növények  termesztéséhez  közvetlenül  szükséges  tenyész
edényeket,  műtrágyát,  növényvédő szereket  szereztek  és  üzemeltek  be,  majd
2015. december végén megkezdték az indiai kender növények termesztését. 
2016. 04. 12-én a pince előtt a rendőrök intézkedés alá akarták vonni I.r.  és II.r.
vádlottakat,  akik  a  rendőri  intézkedés  alól  igyekeztek  magukat  kivonni  és
megkíséreltek a helyszínről elfutni, azonban az eljáró rendőrök mindkét vádlottat
elfogták  a  helyszín  közelében.  Ezt  követően  a  rendőrség  házkutatást  tartott,
összesen 127 tő indiai kannabisz kender növényt találtak és foglaltak le a kábítószer
termesztéséhez  használt  eszközökkel  együtt.  Lefoglaltak  még  zöldesbarna  színű
növényi  ágvégződést,  valamint  növényi  levélzetet.  Az  I.r.  és  II.r.  vádlottak  által
forgalomba hozatal céljából termesztett 127 tő indiai kannabisz kender növény
meghaladja  a  jelentős  mennyiség  alsó  határát,  de  nem  éri  el  a  különösen
jelentős mennyiség alsó határát. A lefoglalt kábítószer hatóanyag tartalma 721,3
gramm, amely szintén meghaladja a jelentős mennyiség alsó határát, de nem éri
el a különösen jelentős mennyiség alsó határát.

Megjegyzés  :  A  bíró  személyében  történt  változás  miatt  a  tárgyalás
megismétlése, tanúk kihallgatása, esetlegesen perbeszédek, ítélet.

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

2018.03.26.

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG

K. C. Kábítószer-kereskedelem 
bűntette

2018.03.26. 8.30



Az  ügy  lényege: A vádlott  2016  év  telén  elhatározta,  hogy  jövedelmét
kábítószerek értékesítésével egészíti ki. A vádlott a nyomozás során ismeretlenül
maradt személytől  kannabiszt,  amfetamint 2200 Ft/gramm, MDMA-t  (ecstasy)
1500  Ft/gramm  áron  és  kokaint  szerzett  be.  A  vádlott  Esztergomban  bérelt
lakásán, - kihasználva azt, hogy fodrászként otthonában is vállalt vendégeket, -
árusította  a  kábítószereket  a  hozzá  hajnyírásra  érkező  vendégei  és  azok
ismerősei körében, és előzetes egyeztetést követően a vásárlók lakására vagy a
velük  egyeztetett  helyszínre  is  szállította  a  kábítószereket.  
K. C. vádlott 2016 év végétől 2017 áprilisig összesen több mint 200.000.- forint
jövedelemhez jutott kábítószer-kereskedelemből. 
KC vádlott esztergomi tartózkodási helyén, 2017. április 22. napjáig az elfogásáig
az alábbi kábítószereket tartotta, abból a célból, hogy más személyek részére
ellenérték  fejében  értékesítse:
- 34 db korona mintával ellátott 10,76 gramm súlyú kék színű tablettát, amely
2,94  gramm  MDMA-bázist  tartalmazott,  amely  a  csekély  mennyiség  felső
határának  294  %-a.
- 9,21 gramm súlyú amfetamin port alufóliába csomagolva, amely összesen 2,34
gramm  amfetamin-bázist  tartalmazott,  amely  a  csekély  mennyiség  felső
határának  468  %-a,
- egy műanyag dobozban 0,5 gramm súlyú kannabiszt, egy üvegben 0,11 gramm
kannabiszt, amelyek delta-9 THC- tartalmaztak. A lefoglalt kannabisz totál-THC
tartalma  0,66  gramm,amely  a  csekély  mennyiség  0,016  %-a.
-  celofán  tasakban  0,17  gramm  súlyú  kokaint,  aminek  a  tiszta  hatóanyag
tartalma 0,03 gramm, amely a csekély mennyiség 1,5 %-a.

KC vádlott által értékesítés céljából tartott MDMA, kannabisz, amely delta-9-THC-
t tartalmazott, amfetamin és kokain kábítószerek hatóanyag tartalma a csekély
mennyiség  felső  határát  meghaladja,  annak  763,516  %-a,  de  a  jelentős
mennyiség  alsó  határát  nem  éri  el,  annak  39,516  %-a.  KC  vádlott  maga  is
rendszeresen  fogyasztott  kábítószert  2017.  április  22.  napját  megelőzően,
vizeletmintájában amfetamin, benzoilekgonin és delta-9-THC volt kimutatható,
amely amfetamin („speed”), kokain és marihuána fogyasztását bizonyítja. A

Megjegyzés  :  A  tárgyaláson  a  bíró  a  vádlott,  valamint  az  idézett  tanúk
kihallgatását tervezi. Ítélet nem várható.
A bíróság a tárgyalást 2018.03.28-án 8.30-tól folytatja.

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

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

2018.03.27.

TATABÁNYAI JÁRÁSBÍRÓSÁG



V. T. Rongálás vétsége 2018.03.27. 10.30

Az ügy légyege:
Az ittas állapotban lévő vádlott 2017. június 7. napján 0 óra 30 perc körüli időben
egy  tatabányai  üzlet  bejárati  ajtajának  üvegének  egy  aszfalt  darabot  dobott,
amelynek következtében a bejárati ajtó küldő üvege kitörött. Az üveg kitörésével a
vádlott  22.985.-  forint  kárt  okozott,  amely  nem  térült  meg.
A vádlott másnap, 2018. június 8. napján 17 óra 15 perc körüli időben egy másik
tatabányai üzlet fotocellás bejárati ajtajának külső üvegének egy téglát dobott, ami
ennek következtében kitörött. A rongálással okozott kár 57.099.- forint, amely nem
térült meg.

Megjegyzés: A tárgyaláson tanúk meghallgatása, perbeszédek, esetlegesen ítélet
várható.

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

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

2018.03.28.

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK

3.B.431/2017. a vádlott 
monogramja
B. Gy.

Kábítószer-kereskedelem 
bűntette

2018.03.28. 8.00

Az ügy légyege:
A nyomozó hatóság 2017. 03. 28-án házkutatást tartott a vádlott által lakott o-i
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: Folytatólagos  tárgyalás,  melyen  tanúk  meghallgatása,  okiratok
ismertetése, ítélet várható.

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

Sós Réka – sajtótitkár



06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

2018.03.28.

ESZTERGOMI JÁRÁSBÍRÓSÁG

K. C. Kábítószer-kereskedelem 
bűntette

2018.03.28. 8.30

Az  ügy  lényege: A vádlott  2016  év  telén  elhatározta,  hogy  jövedelmét
kábítószerek értékesítésével egészíti ki. A vádlott a nyomozás során ismeretlenül
maradt személytől  kannabiszt,  amfetamint 2200 Ft/gramm, MDMA-t  (ecstasy)
1500  Ft/gramm  áron  és  kokaint  szerzett  be.  A  vádlott  Esztergomban  bérelt
lakásán, - kihasználva azt, hogy fodrászként otthonában is vállalt vendégeket, -
árusította  a  kábítószereket  a  hozzá  hajnyírásra  érkező  vendégei  és  azok
ismerősei körében, és előzetes egyeztetést követően a vásárlók lakására vagy a
velük  egyeztetett  helyszínre  is  szállította  a  kábítószereket.  
K. C. vádlott 2016 év végétől 2017 áprilisig összesen több mint 200.000.- forint
jövedelemhez jutott kábítószer-kereskedelemből. 
KC vádlott esztergomi tartózkodási helyén, 2017. április 22. napjáig az elfogásáig
az alábbi kábítószereket tartotta, abból a célból, hogy más személyek részére
ellenérték  fejében  értékesítse:
- 34 db korona mintával ellátott 10,76 gramm súlyú kék színű tablettát, amely
2,94  gramm  MDMA-bázist  tartalmazott,  amely  a  csekély  mennyiség  felső
határának  294  %-a.
- 9,21 gramm súlyú amfetamin port alufóliába csomagolva, amely összesen 2,34
gramm  amfetamin-bázist  tartalmazott,  amely  a  csekély  mennyiség  felső
határának  468  %-a,
- egy műanyag dobozban 0,5 gramm súlyú kannabiszt, egy üvegben 0,11 gramm
kannabiszt, amelyek delta-9 THC- tartalmaztak. A lefoglalt kannabisz totál-THC
tartalma  0,66  gramm,amely  a  csekély  mennyiség  0,016  %-a.
-  celofán  tasakban  0,17  gramm  súlyú  kokaint,  aminek  a  tiszta  hatóanyag
tartalma 0,03 gramm, amely a csekély mennyiség 1,5 %-a.

KC vádlott által értékesítés céljából tartott MDMA, kannabisz, amely delta-9-THC-
t tartalmazott, amfetamin és kokain kábítószerek hatóanyag tartalma a csekély
mennyiség  felső  határát  meghaladja,  annak  763,516  %-a,  de  a  jelentős
mennyiség  alsó  határát  nem  éri  el,  annak  39,516  %-a.  KC  vádlott  maga  is
rendszeresen  fogyasztott  kábítószert  2017.  április  22.  napját  megelőzően,
vizeletmintájában amfetamin, benzoilekgonin és delta-9-THC volt kimutatható,
amely amfetamin („speed”), kokain és marihuána fogyasztását bizonyítja. A

Megjegyzés  :  A  tárgyaláson  a  bíró  a  vádlott,  valamint  az  idézett  tanúk
kihallgatását tervezi. Ítélet nem várható.



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

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


