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9 óra 

Fszt. I. sz. 

tárgyaló 

Az első fokon eljárt Kaposvári Törvényszék által megállapított tényállás szerint az I.r. 

és a II.r. vádlottak élettársak voltak, mindketten alkalomszerűen fogyasztottak 

különböző kábítószereket. Megállapodtak abban, hogy életvitelüket kábítószer -

kereskedelem útján fedezik. A nagyobb volumenű és mennyiségű ügyleteket 

rendszerint az I.r. vádlott bonyolította le, ő szerezte be a kábítószert és határozta meg 

azok árát is. A II.r. vádlott pedig az egyedi fogyasztó vásárlókkal tartotta a kapcsolatot 

és vette át a rendeléseket elsősorban internetes üzenetküldő alkalmazásokon és 

közösségi portálon keresztül. A vádlottak leginkább budapesti szórakozóhelyeken 

tartott rendezvények látogatóiból alakították ki vásárlói körüket, de tevékenységüket 

alkalomszerűen vidéki elektronikus zenei fesztiválokra is kiterjesztették. A III.r. 

vádlott rendszeresen vásárolt tőlük extasy tablettát, marihuánát és speedet saját 

fogyasztásra. 

2016. augusztusában egy Balaton-parti rendezvényen akart az I.r. és a II.r. vádlott 

kábítószert árulni, ezért a helyszínt adó városban kibéreltek egy nyaralót, ahová 

ismerőseiket is meghívták, köztük a III.r. vádlottat. Jelentős mennyiségű kábítószert 

szállítottak a nyaralóba, ahol azt az I.r. és a II.r. vádlott értékesíthető mennyiségű 

adagokba kimérte. A II.r. vádlott az I.r. vádlott közreműködésével mind a fesztiválon, 

mind annak területén kívül értékesített kábítószert, majd visszatértek a nyaralóba, ahol 

a nyomozó hatóság elfogta őket és lefoglalta az ott talált kábítószert. Ezt követően a 

vádlottak budapesti lakásán is házkutatást tartottak, ahol további kábítószert foglaltak 

le. A lefoglalt mennyiség a jelentős mennyiség alsó határának 4,4 -4,6-szorosa volt. 

A fesztivált megelőzően a III.r. vádlott saját fogyasztásra vásárolt a másik két 

vádlottól, a csekély mennyiség felső határának 9-9,5 szeresét elérő mennyiségű 

kábítószert, amelyet azért, hogy hozzátartozói a távolléte alatt ne találják meg a 

lakásában, magával vitt a nyaralóba. A kábítószert a nyomozó hatóság szintén 

lefoglalta. 

A Kaposvári Törvényszék az I.r. és a II.r. vádlottakat társtettesként, jelentős 

mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettében találta 

bűnösnek, ezért az I.r. vádlottat mint visszaesőt 5 év börtönbüntetésre és 6 év 

közügyektől eltiltásra, míg a II.r. vádlottat 2 év – 5 év próbaidőre felfüggesztett – 

börtönbüntetésre ítélte. A III.r. vádlottat a bíróság kábítószer birtoklásának bűntette 

miatt 1 év – 2 év próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetésre ítélte. A bíróság a II.r. 

és a III.r. vádlottat előzetes mentesítésben részesítette.  

Az ítélet ellen az ügyész az I.r. és a II.r. vádlottak terhére súlyosításért, míg a vádlottak 

és védőik minősítés változtatás és enyhítés végett a III.r. vádlott és védője pedig a 

bűnügyi költséggel kapcsolatos rendelkezés miatt jelentett be fellebbezést.  
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