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Az ügy lényege: 

Az  I.  rendű  vádlott  2017  februárjában  Százhalombattán  250.000,-  Ft-os  áron
legkevesebb  nettó  390,77  gramm  tömegű  marihuánát  vásárolt  a  II.  rendű  vádlottól,
melyet  a  születi  által  üzembentartott  gépjárműben tárolt.  Az I.  rendű  vádlottat  és az
utasaként gépjárműben tartózkodó IV. rendű vádlottat a kábítószer megvásárlását követő
napon a rendőrök Veszprémben közúti ellenőrzés alá vonták, mely során a gépjárműben
megtalálásra  és  lefoglalásra  került  a  II.  rendű  vádlottól  megvásárolt  marihuána.  Az
igazoltatás során a IV. rendű vádlott ruházatából nettó 0,28 gramm tömegű marihuána
került elő, melyet fogyasztás céljából tartott magánál a vádlott. 

Az  I.  rendű  vádlott  2017  januárjától  napi  rendszerességgel  fogyasztott  2  gramm
marihuánát,  a  fenti  cselekmény  elkövetéséig  összesen  legkevesebb  60  grammot,
valamint  ezen  túlmenően  a  rendőri  igazoltatást  megelőzően  pontosan  meg  nem
határozható időben kokaint is fogyasztott. Az I. rendű vádlott által megszerzett és tőle
legfoglalt,  valamint  az  általa  elfogyasztott  kábítószer  tiszta  hatóanyagtartalma  nem
haladta meg a csekély mennyiség felső határát, annak legkevesebb 46,4 %-át tette ki.

A IV. rendű vádlott 2017 januárjában 0,5 gramm kokaint, míg a rendőri igazoltatás napján
marihuánát  fogyasztott.  Ezen időszakot  megelőzően hetente  legkevesebb 0,3  gramm
marihuánát  fogyasztott,  amely  2016.  július  1.  és  2017.  feburár  27.  napja  közötti
időszakban  legkevesebb  10,2  gramm  marihuána  elfogyasztását  jelenti.  A  IV.  rendű
vádlott által fogyasztás céljából megszerzett és elfogasztott kábítószer tiszta hatóanyag
tartalma a csekély mennyiség felső határát nem haladta meg, annak legkevesebb 4,1 %-
át tette ki.

Az ügy II.  és III.  rendű szerb állampolgárságú vádlottjai  Százhalombattán, a II.  rendű
vádlott  által  bérelt  lakrészen,  valamint  a  III.  rendű  vádlott  által  bérelt  gépjárműben
összesen 16 kg tömegű, cannabis tartalmú, valamint szárítást követően 382,12 gramm
tömegű,  amfetamin-tartalmú  kábítószert  tartottak  abból  a  célból,  hogy  azt  közösen
forgalomba hozzák. A bérelt lakrész nappalijából összesen nettó 7017,64 gramm tömegű
cannabis-tartalmú  kábítószert,  a  lakásban  lévő  hűtőből  382,12  gramm  tömegű
amfetamin-tartalmú kábítószert,  míg a III.  rendű vádlott gépkocsijából 8982,13 gramm
tömegű cannabis-tartalmú kábítószer került lefoglalásra.

A  II.  és  III.  rendű  vádlottak  által  értékesítés  céljából  megszerzett  marihuána  és
amfetamin tiszta hatóanyag tartalma a jelentős mennyiség alsó határát meghaladja,
annak  mintegy  24-szerese,  és  a  különösen  jelentős  mennyiség  alsó  határát  is
meghaladja, annak legkevesebb 232 %-a. Az igazoltatásukat megelőzően II. vádlott
amfetamint és kokaint, míg III. rendű vádlott kokaint fogyasztott.



Megjegyzés  :  Az  előkészítő  ülésen  I.  rendű  vádlott  csak  részben  ismerte  el
bűnösségét, míg II. és III. rendű vádlottak tagadták a bűncselekmény elkövetését. Az
ügy  IV.  rendű  vádlottja  a  váddal  egyezően  beismerte  bűnösségét,  lemondott  a
tárgyaláshoz való jogáról, melyet a bíróság végzésével elfogadott. Erre tekintettel IV.
rendű vádlott vonatkozásában a bíróság ítéletet hozott az előkészítő ülésen, amely
azonban  még  nem  jogerős,  mert  az  ügyészség  súlyosítás  végett  fellebbezést
jelentett be ellene. 
Az I-III. rendű vádlottak ügyében a bíróság folytatólagos tárgyalást tart, melyen
tanúkat hallgat meg a bíróság.
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