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Kábítószer-kereskedelem 
bűntette

2018.09.17. 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-t 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.

A K. C. 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.

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

Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
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csalás bűntette és más 
bűncselekmény

2018.09.18. 9:00

Az ügy lényege: 
Sz.  A.  I.  r.  és  Sz.  E.  II.  r.  vádlottak  élettársak,  akik  2015-ben  Esztergom-kertvárosi
ingatlanban  laktak,  értékkel  bíró  ingósággal,  továbbá  a  megélhetésükhöz  szükséges
rendszeres,  jövedelemmel  nem  rendelkeztek.  Elhatározták,  hogy  idős,  könnyen
befolyásolható,  sértettel  ismerkednek  meg,  akiben  bizalmat  keltenek,  és  tőle  pénzt,
értéktárgyakat  csalnak  ki,  amellyel  a  megélhetésüket  biztosítják.
Dr. G. J. Gy.-né 74 éves sértett egyedül élt, idős korából és magányosságából is adódóan
hiszékeny,  érzelmileg  kiszolgáltatott,  könnyen  befolyásolható  volt.
A sértett megismerkedett I.  r.  és II.  r.  vádlottakkal,  akik a sértett bizalmába férkőztek,
rávették arra, hogy a tulajdonát képező ingatlanát adja el,  majd költözzön hozzájuk. A
sértettnek  nem volt  tudomása az  ingatlanának valós  értékéről,  őt  ebben a  vádlottak
megtévesztették.  Eladta  K.A.-nak  4.500.000.-Ft-ért  a  ténylegesen  11.600.000.-Ft-ot  érő
ingatlanát. Ezt követően, még aznap, a vádlottak a sértettől a 4.500.000,- Ft-ot elvették
azzal  a  valótlan  indokkal,  hogy  a  pénzt  befektetik.  A  bűncselekménnyel  okozott  kár
11.600.000,- Ft, mely nem térült meg. A ház eladását követően a vádlottak a sértettet az
ingatlan melléképületében helyezték el oly módon, hogy ott két szobában két idegen férfi
élt, míg a sértett a konyhában lakott. Később a sértettet rávették, hogy adja el autóját, az
eladásból  származó  130.000.-Ft-ot  pedig  átadta  a  vádlottaknak.  
A vádlottak ezen kívül  a sértett tulajdonát képező ékszereket is értékesítették,  amivel
323.846,-  Ft  kárt  okoztak,  mely  nem  térült  meg.
Dr. G.J.Gy.né sértett Németországban élő, jómódú barátjától, H. J. sértettől 530.502,- Ft-
ot, csaltak ki, azzal a valótlan indokkal, hogy azt befektetik. A vádlottak 530.502,- Ft kárt
okoztak mely nem térült meg.

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

Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
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Az ügy lényege: 
A vádlott 1996-ban kötött házasságot K. J-al, melyből két gyermekük született.
Családi  házukat  a  vádlott  úgy  alakította  ki,  hogy  húsfeldolgozó  képzettségét
hasznosítani  tudja.  A  pincében sertésvágáshoz  és  húsfeldolgozáshoz  minden
szükséges eszköz rendelkezésre állt.
A házastársak kapcsolata 2011-re megromlott,  K.  J.  a házasságuk felbontását
kezdeményezte.  2012-ben  a  vádlott  erőszakos,  fenyegető  magatartása  miatt
albérletbe költözött, a bíróság a kisebbik gyermeket ideiglenes intézkedéssel a
vádlottnál helyezte el. A gyermekek végleges elhelyezésének kérdésében nem
tudtak  megállapodni,  valamint  a  vagyonjogi  vita  is  folyamatosan  fennállt
közöttük.  
K. J. gyógytornászként dolgozott, munkahelyéről a vádlottnak tudomása volt, az
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ingatlant  és  környezetét  fényképfelvételekről  ismerte.  
A vádlott 2014. 05. 27-én 18 óra körüli időben a személygépkocsijával a felesége
munkahelyéhez ment, a rendelő közelében várta a megfelelő alkalmat, kb. 20
óráig. K.  J.  a rendelőt 20:04 órakor bezárta. Ekkorra a vádlott a gépkocsijával
behajtott  az  udvarra,  felesége autójára rátolatott  és  a  járművek  takarásában
várta  az  asszonyt.  Mikor  K.  J.  kilépett  az  udvarra,  szemben  találta  magát  a
vádlottal,  aki  ezt  követően megölte  őt,  majd a sértett  testét,  táskáját  a  saját
gépkocsija  csomagtartójába  tette.  
A  vádlott  21  óra  körüli  időben  indult  el  haza.  Az  éjszakai  órákban  a
húsfeldolgozó helyiségbe vitte a sértett holttestét, feldarabolta, a lágyrészeket
húsdarálóval ledarálta. A holttest darabjait és a csontokat műanyag zsákokban
berakta az  autójába és  elszállította.  A vádlott  még az éjszaka folyamán és a
következő napokban a holttestet részben próbálta elégetni, részben elrejtette a
húsdarálóval együtt. Megsemmisítette a sértett ruházatát, táskáját, valamint a
gépkocsija  üléshuzatát,  a  húsfeldolgozó  helyiségben  használt  eszközöket
sósavval lekezelte, a sértett el nem égett maradványait pedig házától pár km-re
szétszórta.

Megjegyzés: Perbeszédek várhatók.
Információ: Sós Réka – sajtótitkár
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