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Kábítószer-kereskedelem 
bűntette
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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.  
A vádlott 2016 év végétől 2017 áprilisig összesen több mint 200.000.- forint jövedelemhez
jutott kábítószer-kereskedelemből. 
A 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  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
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csalás bűntette 2018.10.03 8:30

Az ügy lényege: 
N. M. I. rendű vádlott 2014. december 30. napjától, a felesége, N. SZ. II.  rendű vádlott
2015.  június  15.  napjától  tagja  a  budapesti  székhelyű  GIB  Vagyonkezelő  Korlátolt
Felelősségű Társaságnak. A kft. vezető tisztségviselője 2015. június 15. napjától 2017.
április  4.  napjáig  N.  SZ.  II.  rendű  vádlott,  2017.  április  4.  napjától  N.  M.  I.  rendű
vádlott volt. 
A  vádlottak  2017.  év  elején  elhatározták,  hogy  jogtalan  haszonszerzés  végett  az
interneten  és  hirdető  újságban  egy  Dorogon  építendő  ingatlanon  építendő
lakóparkban eladó társasházi  lakások hirdetéseit  teszik  közzé.   Az  I.  és  a  II.  rendű
vádlottak megbeszélték, hogy a hirdetésekben N. SZ. II. rendű vádlott telefonszámát
jelölik meg, és a hirdetésre jelentkező sértettekkel N. SZ. II. rendű vádlott tárgyal. A II.
rendű vádlott a sértetteknek valótlanul azt állította, hogy a területen egy lakóparkot
fognak  építtetni,  a  kivitelezést  egy  meg  nem  nevezett  "nagy  pesti  cég"  végzi,  az
építkezést  az  egyik  pénzintézet  fogja  finanszírozni,  az  engedélyezési  eljárás
folyamatban van. A fenti valótlan állításokkal tévedésbe ejtett sértettekkel a vádlottak
a kiválasztott lakásokra vonatkozóan "regisztrációs megállapodást" írattak alá, ezzel
egyidejűleg a sértettek 500.000,- Ft, illetve 1.000.000,- Ft regisztrációs díjat fizettek be
a  GIB  Vagyonkezelő  Kft.  bankszámlájára,  illetve  készpénzben  N.  SZ.  II.  rendű
vádlottnak.
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folytatólagosan elkövetett 
elkövetett -
a sértett munkakörének 
ellátásával összefüggésben 
elkövetett becsületsértés 
vétsége 
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Az ügy lényege: 
A vádlott 2017. július 8-án a Süttő területén szolgálatot ellátó rendőrjárőröket trágár
szavakkal  szidalmazta  és  hivatásuk  gyakorlásával  összefüggésben  becsület
csorbítására alkalmas kifejezésekkel illette. Ugyanez a két rendőr 2017. szeptember 2.
napján,  Süttőn  gépkocsizó  szolgálatot  teljesített,  amikor  az  egyik  presszó  teraszáról
meglátta őket a vádlott. A férfi hangosan kiabált nekik, majd odaszaladt a jármű elé, és a
munkájukat  végző  rendőröknek  ismételten  olyan  megalázó,  sértő  kijelentéseket  tett,
amelyek alkalmasak voltak a becsület csorbítására. 

Megjegyzés:   Amennyiben a vádlott  beismerést  tartalmazó nyilatkozatot  tesz,  az  ügy
befejezhető.  Ennek  hiányában  a  bizonyítási  indítványok  megtételére  és  tárgyalás
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kitűzésére kerül sor.
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