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kábítószer-kereskedelem bűntette
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9 óra

nyilvános ülés

földszint I. számú tárgyalóterem

Az elsőfokon eljárt Kaposvári Törvényszék által megállapított tényállás szerint az I.r. és a
II.r. vádlott hosszabb ideje ismerték egymást, az I.r. vádlott tudott arról, hogy a II.r. vádlott
a fővárosban kábítószer-kereskedői tevékenységet folytat. 2011-től az I.r. vádlott
rendszeresen vásárolt tőle marihuánát és speedet, 2019-ig mintegy 1300 grammot, 2,6
millió Ft-ért. A megvásárolt kábítószert a helyi bűnmegelőzési egyesület tulajdonát képező
gépkocsival szállította és azt részben saját maga fogyasztotta el, részben pedig
értékesítette, többek között a III.r. és az V.r. vádlottnak is. A III.r. vádlott a kábítószert
szintén nem csak fogyasztotta, hanem a IV.r. vádlott közreműködésével beszerzett
kábítószert értékesítette is.
A Kaposvári Törvényszék az I.r. vádlott, a III.r. vádlott és a IV.r. vádlott bűnösségét
kábítószer-kereskedelem bűntettében állapította meg, ezért az I.r. vádlottat 3 év börtönre,
300 napi tétel pénzbüntetésre (1 napi tétel 1.000 Ft, összesen 300.000,- Ft) és 3 év
közügyektől eltiltása ítélte, a III.r. vádlottat 2 év 6 hónap börtönre és 3 év közügyektől
eltiltásra, a IV.r. vádlottat 1 év 6 hónap szabadságvesztésre ítélte, melynek végrehajtását 3
évi próbaidőre felfüggesztette. A II.r. vádlottat jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett
kábítószer-kereskedelem bűntette miatt 6 év fegyházra és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte.
Az V.r. vádlottat pedig kábítószer birtoklásának vétsége miatt 2 évre próbára bocsátotta.
Az ítélet az V.r. vádlott vonatkozásában jogerőre emelkedett. A többi vádlott és védője
enyhítésért, míg az ügyész esetükben súlyosításért jelentett be fellebbezést.

Információ:

Hornokné dr. Décsei Katalin
sajtótitkár
30/6315053
sajto_pitb@birosag.hu
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földszint I. számú tárgyalóterem
Az első fokon eljárt Szekszárdi Törvényszék által megállapított tényállás szerint az I.r.
vádlott lányának, a II.r. vádlottnak konkrét eseményre visszavezethető ok nélkül 13-14
éves korától megromlott a viszonya az apjával, a sértettel. Ez odáig vezetett, hogy a II.r.

vádlott nem beszélt az apjával, közös légtérben sem volt hajlandó tartózkodni vele. A
helyzet megoldására próbálták szakember segítségét igénybe venni, azonban a II.r. vádlott
nem érezte hatásosnak az alkalmazott terápiát, így nem vett tovább részt rajta. A II.r.
vádlott a középiskolai tanulmányai alatt kollégiumban, illetve albérletben lakott. A
konfliktusok elkerülése végett a sértett akkor, amikor a lánya otthon tartózkodott
átmenetileg átköltözött a családnak a településen lévő másik házába, ha pedig a lánya nem
volt otthon, akkor feleségével és fiával – a leányuk tudta nélkül – együtt élt.
2018. nyarától a II.r. vádlott folyamatosan otthon tartózkodott, a sértett és felesége ennek
ellenére tartották a kapcsolatot, de házastársi viszonyuk kezdett megromlani. A vádlottak
pontosan meg nem állapítható módon és időben megállapodtak abban, hogy a sértett életére
törnek. 2018. szeptember 18-án az I.r. vádlott telefonon áthívta a férjét, hogy béküljenek
ki a lányával. A sértett bár szokatlannak tartotta a meghívást, de átment hozzájuk. A
vádlottak azt mondták a sértettnek, hogy meglepetésük van számára és a II.r. vádlott
„békesütit” is készített neki, Megkérték a férfit, hogy csukja be a szemét, az I.r. vádlott
mögé lépett és kezével eltakarta a szemeit, miközben a lánya felvett egy konyhakést és egy
darázsirtó aeroszolt. A II.r. vádlott a sértett elé lépett és őt szemből torkon szúrta. A szúrás
következtében csak a szerencsés véletlennek volt köszönhető, hogy nem sérült meg a férfi
nyaki verőere, ami esetén, szakszerű elsősegélynyújtás hiányában a sértett halála néhány
percen belül bekövetkezett volna. A sértett ahogy észlelte a sérülést, ellökte felesége kezeit
és megpróbálta lányát megakadályozni, hogy folytassa cselekményét, aki ennek során a
darázsirtó flakonjából az apja arcába fújt. A férfi látása elhomályosult, kimenekült a
házból, amely során az I.r. vádlott egy gumifejű kalapáccsal többször fejbe csapta őt. A
sértettnek sikerült kimenekülnie az utcára és futni kezdett, lánya futva, felesége gépkocsiba
szállva követte, majd amikor utolérte őt az autóval fékezés nélkül, 35-35 km/h sebességgel
nekihajtott. Ennek következtében a férfi előbb a motorháztetőre, majd a szélvédőnek
csapódott, ahonnan az úttest melletti árokba zuhant. Az I. rendű vádlott, miután elgázolta
a férjét, felvette II. rendű vádlottat és elhajtott a helyszínről. A sértett bemászott egy ház
udvarába, miközben segítségért kiabált és hívta a központi segélyhívót. A kiérkező mentők
a férfit kórházba szállították.
A Szekszárdi Törvényszék az I.r. és a II.r. vádlott bűnösségét társtettesként, előre
kitervelten elkövetett emberölés bűntettének kísérletében állapította meg, ezért őket az
enyhítő körülmények túlsúlyára tekintettel az ún. kétfokú enyhítés alkalmazásával 3 év 6
hónap fegyházra és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a vádlottak a büntetésük
fele részének kitöltését követően bocsáthatók feltételes szabadságra.
Az ítélet ellen a vádlottak és védőik eltérő minősítésért és enyhítésért jelentettek be
fellebbezést.
Információ:

Hornokné dr. Décsei Katalin
sajtótitkár
30/6315053
sajto_pitb@birosag.hu

