
PÉCSI ÍTÉLŐTÁBLA 
2020.11.02.-2020.11.06. 

 

A Pécsi Ítélőtábla elnöke az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2020. (IX. 15.) OBH elnöki ajánlása alapján 

elkészítette az ítélőtábla épületébe való belépés és ott tartózkodás szabályairól szóló szabályzatát, amelynek teljes 

szövege elérhető itt. 

 

A szabályzat alapján a sajtó képviselői is kötelesek előzetesen regisztrálni, amennyiben részt kívánnak venni az 

ítélőtábla tárgyalásán/nyilvános ülésén. Ez történhet elektronikus úton (sajto_pitb@pitb.birosag.hu) vagy 

telefonon (Hornokné dr. Décsei Katalin sajtótitkár 3630/6315053). Kérjük, hogy regisztrációs kérelmüket 

legkésőbb az eljárási cselekményeket megelőző nap 12 óráig jelezzék részünkre! 

 

2020.11.03. 
 

Pécsi Ítélőtábla  

Bf.I.17/2020. 

kábítószer-kereskedelem bűntette 
2020. november 3. 

10 óra 
nyilvános ülés 

I. emelet 12. számú tárgyalóterem  

2018. tavaszán a vádlottak megállapodtak abban, hogy kábítószer értékesítésbe fognak és 

az ebből származó haszonból biztosítják megélhetésüket. Elhatározásuknak megfelelően 

2018. tavaszán Ausztriában, Linzben ismeretlen személytől 300 gramm marihuánát, 2018. 

április hónapban pedig szintén Ausztriában ismeretlen személytől 150 db extasy tablettát 

vásároltak. A megvásárolt kábítószereket a II.r. vádlott kábítószer fogyasztó személyeknek 

értékesítette.  

A két vádlott ezt követően megállapodott abban, hogy eladásra amfetamint állítanak elő, 

majd a kábítószer értékesítéséből származó hasznot egymás között megosztják. A II.r. 

vádlott az internetről amfetamin készítésére vonatkozó útmutatókat, leírásokat, anyagokat 

töltött le, megismerte a kábítószer előállításához szükséges alapanyagokat, eszközöket, 

segédanyagokat, az amfetamin előállításának módját. Az amfetamin készítéséhez 

szükséges anyagokat az I.r. vádlott segítségével, jellemzően Budapesten szerezte be a II.r. 

vádlott, majd az I.r. vádlott családi házának egyik szobájában berendezték a 

laboratóriumot. A kábítószer előállításához szükséges vegyi anyagok nagy részét a családi 

ház padlásán tárolták. A vádlottak 2018. május 3-ig hozzávetőlegesen 400 gramm 

amfetamint állítottak elő, aminek nagy részét a II.r. vádlott ismeretlen személyeknek 

értékesítette. Az amfetamin értékesítésből származó hasznot a vádlottak egymás között 

megosztották.  

A nyomozóhatóság az I.r. vádlott ingatlanának lakórészében, a 2018. május 3-án tartott 

házkutatás során 81,14 gramm marihuánát, 263 gramm amfetamint, öt darab összesen 2 

gramm tömegű extasy tablettát és amfetamin készítésére szolgáló laboratóriumi 

eszközöket foglalt le. A II.r. vádlott ingatlanában tartott házkutatás során a 

nyomozóhatóság 260 gramm marihuánát, 11,09 gramm amfetamin port, 16,5 gramm 

amfetamin tablettát, teljesítményfokozó tablettákat, amfetamin előállítására szolgáló vegyi 

anyagot, fecskendőt és tűket, valamint készpénzt foglalt le. A lefoglalt vegyszerekből 

jelentős mennyiségű kábítószert lehetett volna előállítani. A két vádlottól lefoglalt 

kábítószerek tiszta hatóanyag tartalmának együttes mennyisége meghaladja a jelentős 

mennyiség alsó határát, annak legkevesebb 116,43 százalékának felel meg.  

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

és 5 év közügyektől eltiltásra, a II.r. vádlottat 8 év börtönre és 5 év közügyektől eltiltásra 

ítélte. Mindkét vádlott esetében 500.000 forint vagyonelkobzást is kiszabott. 

https://birosag.hu/sites/default/files/users/4.2020._ix._15._obh_elnoki_ajanlas_pdf.pdf
https://pecsiitelotabla.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/2020.el_.ii_.b.11_3.pdf
mailto:sajto_pitb@pitb.birosag.hu


A törvényszék ítélete ellen az I.r. vádlott eltérő minősítésért és enyhítésért, a II.r. vádlott 

enyhítésért jelentett be fellebbezést. 

Információ: Hornokné dr. Décsei Katalin  

sajtótitkár 

30/6315053 

sajto@pitb.birosag.hu 
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