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Bf.III.33/2019 Ny.A. és társa  kábítószer birtoklásának 
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2019. december3. 

10 óra 

Fszt. I. sz. 

tárgyaló 

Az első fokon eljárt Zalaegerszegi Törvényszék a következő tényállást állapította meg:  

A I.r. vádlott (46 éves, többszörösen büntetett előéletű, Zala Megyei férfi) és a II. 

rendű vádlott (51 éves, visszaesőnek minősülő többszörösen büntetett előéletű, Zala 

Megyei férfi) 2017. április 6-án Belgiumba utazott. Az I.r. vádlott élettársa a vádlott 

ott élő ismerősének átutalt 768.000 Ft-ot. Az I.r. vádlott 1 kg amfetamin port vásárolt. 

A II.r. vádlott megállapodott az I.r. vádlottal abban, hogy a kábítószert tartalmazó 

csomagot Magyarországra hozza. Ezt követően a kábítószert átcsomagolták, 

betekerték a II. rendű vádlottnál levő konyharuhába, majd a csomagot a II.r. vádlott az 

utazótáskájába helyezte. 2017. április 7-én estefelé a II.r. vádlott meggondolta magát, 

közölte az I.r. vádlottal, hogy mégsem vállalkozik arra, hogy a kábítószert 

Magyarországra csempéssze. Ezt követően a kábítószert tartalmazó csomagot 

visszaadta az I.r. rendű vádlottnak. 

A vádlottak és a gépkocsit vezető harmadik személy, - aki nem tudott arról, hogy az 

autóban kábítószert szállít - 2017. április 8. napján visszajöttek Magyarországra. A 

kábítószert az I.r. rendű vádlott a házában, a hűtőszekrényben elrejtette. Röviddel az 

I.r. vádlott hazaérkezése után a rendőrség a lakásban házkutatást tartott, és lefoglalta 

az összesen 1018,8 gramm tömegű amfetamin port. A lefoglalt kábítószer hatóanyag -

tartalma a különösen jelentős mennyiség 143%-a volt. 

Az elsőfokú bíróság az I.r. vádlottat kábítószer birtoklásának bűntette miatt 8 év 

fegyházra és 8 év közügyektől eltiltásra ítélte. A II. rendű vádlottat kábítószer 

birtoklása előkészületének bűntette miatt mint visszaesőt 2 év börtönre és 3 év 

közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható, egyben 

a vele szemben korábban engedélyezett feltételes szabadságokat megszüntette. 

A törvényszék ítélete ellen az I.r. rendű vádlott és védője a tényállás téves 

megállapítása, másodsorban a büntetés enyhítése érdekében, a II.r. vádlott és védője 

enyhítés érdekében jelentett be fellebbezést. 

 

Információ: Hornokné dr. Décsei Katalin  
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