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Az ügy lényege:
Az elsőrendű vádlott és a harmadrendű vádlott 2017 áprilisa és 2017. október első hete
közötti időben Tatabánya területén rendszeres haszonszerzés céljából speed, extasy és
marihuána  fajtájú  kábítószert  értékesített.  Az  elsőrendű  vádlott  extasyt  értékesített  a
harmadrendű  vádlottnak,  aki  viszont  marihuanát  adott  el  elsőrendű  vádlottnak.  Az
elsőrendű  vádlott  élettársával,  a  másodrendű  vádlottal  2017.  október  7.  napján
gépkocsival Budapestre utazott, ahol az elsőrendű vádlott ismeretlen személytől, 200 db
extasyt vásárolt tovább értékesítési céllal. Hazafele az autópálya tatabányai lehajtójánál
az elsőrendű vádlott meglátott egy rendőrautót, majd az élettársa anélkül, hogy ebben a
kábítószer  vásárlásakor  elsőrendű  vádlottal  megegyezett  volna,  a  tablettákat  a
ruházatába  rejtette,  hogy  az  elsőrendű  vádlottal  szembeni  eljárás  eljárás  sikerét
meghiúsítsa.  100  darab  extasy  tablettát  a  rendőri  intézkedés  során  megtaláltak  a
másodrendű vádlott  alsóneműjéből,  a  másik  100 darabot  pedig  a  rendőri  intézkedés
után  a  terheltek  közös  lakásában  tartott  házkutatás  során  a  másodrendű  vádlott  a
melltartójából  adta  elő.  A  harmadrendű  vádlott  megbízása  alapján  a  negyedrendű
vádlott 2017. szeptember 15. és 2017. szeptember 18. napján alkalmanként legalább 100
gramm  marihuánát  hozott  el  Budapestről  egy  ismeretlen  személytől,  majd  azokat
Tatabányán átadta testvérének, aki azt tovább értékesítette. A testvérek 2017. október 05.
napján  személygépkocsival  Budaörsre  mentek  és  ott  a  harmadrendű  vádlott  egy
ismeretlen személytől 300.000,- Ft összegért marihuánát vásárolt értékesítési céllal. Ezen
a napon a rendőrség az autópálya tatabányai lehajtója térségében ellenőrzés alá vonta a
negyedrendű vádlott által vezetett személygépkocsit, melyben a vádlottak a kábítószert
szállították. A büntetett előéletű, visszaesőnek minősülő elsőrendű vádlott esetében az
értékesítésre szánt, és az értékesített kábítószerek mennyisége eléri a jelentős mennyiség
alsó határát, annak 214,36 %-a.  A harmadrendű és negyedrendű vádlottak esetében a
kábítószer mennyisége meghaladja a csekély mennyiség felső határát, azonban nem éri
el a jelentős mennyiség alsó határát. 

Megjegyzés: Előkészítő  ülés.  Az  ügyészség  indítványt  tett  arra,  hogy  amennyiben  az
elsőrendű  vádlott  és  a  másodrendű  vádlott  az  előkészítő  ülésen  a  bűncselekmény
elkövetését  beismerik,  úgy  az  elsőrendű  vádlottat  hosszabb  tartamú  végrehajtandó
szabadságvesztésre,  a  másodrendű  vádlottat  rövidebb  tartamú  végrehajtásában
próbaidőre  felfüggesztett  szabadságvesztésre  ítélje.  A  harmadrendű  és  negyedrendű
vádlottakkal az ügyészség a vádemelést megelőzően egyezséget kötött. Az ügyészség a
megkötött  egyezségben  azt  indítványozta,  hogy  a  harmadrendű  és  negyedrendű
vádlottakat börtönbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje. 
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