
 

 

Szegedi Ítélőtábla 
Bf.I.219/2006/39. 
 
 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN  
 
 
 
A Szegedi Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság a Szegeden, 2006. évi szeptember hó 12. napján 
tartott fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta a következő 
 
 
 

Í T É L E T E T :  
 
 
 
A jelentős mennyiségű kábítószerrel visszaélés bűntette és más bűncselekmények miatt I.r. 
vádlott és társai ellen indított büntetőügyben a Csongrád Megyei Bíróság 2006. évi március 
hó 27. napján kihirdetett 3.B.467/2005/146. számú ítéletének az I-IV.r. vádlottakra vonatkozó 
részét  
m e g v á l t o z t a t j a  az alábbiak szerint:  
 
az I.r. vádlott 45 rb. szerzői jogok megsértésének vétségeként értékelt cselekményét 44 rb.-
nek,  
 
a 36 rb. folytatólagosan elkövetett szerzői jogok megsértésének vétségeként értékelt 
cselekményét 37 rb.-nek minősíti. 
 
Az I.r. vádlottal szemben kiszabott fegyház és közügyektől eltiltás tartamát egyezően 8 
(nyolc) évre súlyosbítja. 
 
A II.r. vádlottal szemben kiszabott fegyház és közügyektől eltiltás tartamát egyezően 5 (öt) 
évre enyhíti. 
 
Az elkobozni rendelt pénzösszeg helyesen: 55.775.- (ötvenötezer-hétszázhetvennöt) forint. 
 
A II.r. vádlottnak kiadandó 30.000.- (harmincezer) forintot tekinti visszatartottnak. 
 
Az első fokú eljárásban felmerült és az alább megnevezett vádlottak által külön fizetendő 
bűnügyi költség összege helyesen:  
 
az I.r. vádlott: 155.373.- (egyszázötvenötezer-háromszázhetvenhárom) forint,  
a II.r. vádlott: 23.560.- (huszonháromezer-ötszázhatvan) forint,   
a III.r. vádlott: 121.817.- (egyszázhuszonegyezer-nyolcszáztizenhét) forint, 
a IV.r. vádlott: 264.227.- (kettőszázhatvannégyezer-kettőszázhuszonhét) forint. 
 
Kötelezi továbbá az I. és a III.r. vádlottakat egyetemlegesen 58.000.- (ötvennyolcezer) forint, 



az I.r., a II.r., a III.r. és a IV.r. vádlottakat egyetemlegesen 47.648.- (negyvenhétezer-
hatszáznegyvennyolc) forint, az első fokú eljárásban felmerült további bűnügyi költség 
megfizetésére. 
Az eljárás során felmerült bűnügyi költségből helyesen: 35.468.- (harmincötezer-
négyszázhatvannyolc) forintot az állam visel. 
 
Egyebekben az első fokú ítéletnek az I.r., a II.r., a III.r. és a IV.r. vádlottakra vonatkozó 
részét helybenhagyja. 
 
A kiszabott szabadságvesztésbe az I.r., a II.r. és a IV.r. vádlottak esetében a 2004. március 12. 
napjától  a mai napig, míg a III.r. vádlott esetében a 2004. március 12. napjától 2006. március 
27. napjáig  előzetes fogva tartásban töltött időt számítja be. 
 
Megállapítja, hogy az I.r. vádlott anyja vezetéknevének írásmódja helyesen: (vezetéknév 
helyesen). 
 
Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye. 
 
 

I N D O K O L Á S :  
 
 

Az elsőfokú bíróság az I.r. vádlottat bűnösnek mondta ki jelentős mennyiségű kábítószerrel 
visszaélés bűntettében, kábítószerrel visszaélés bűntettében, 45 rb. szerzői jogok 
megsértésének vétségében, 36. rb. folytatólagosan elkövetett szerzői jogok megsértésének 
vétségében, 7 rb. üzletszerűen elkövetett szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértésének  
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bűntettében, 11 rb. folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett szerzői joghoz kapcsolódó jogok 
megsértésének bűntettében. 
 
A II.r. vádlottat bűnösnek mondta ki jelentős mennyiségű kábítószerrel visszaélés bűntettében 
és kábítószerrel visszaélés bűntettében, 
 
a III.r. vádlottat bűnösnek mondta ki kábítószerrel visszaélés bűntettében, bűnsegédként 
elkövetett kábítószerrel visszaélés bűntettében és lőszerrel visszaélés bűntettében,  
 
a IV.r. vádlottat bűnösnek mondta ki jelentős mennyiségű kábítószerrel visszaélés bűntettének 
kísérletében. 
 
Ezért a bíróság az I.r. vádlottat – halmazati büntetésül – 7 év fegyházra és 6 év közügyektől 
eltiltásra, a II.r. vádlottat – halmazati büntetésül – 6 év fegyházra és 6 év közügyektől 
eltiltásra, a III.r. vádlottat – halmazati büntetésül – 3 év börtönre és 3 év közügyektől 
eltiltásra, a IV.r. vádlottat 4 év fegyházra és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte. 
 
Az I-IV.r. vádlottakkal szemben kiszabott szabadságvesztésbe beszámítani rendelte az I-IV.r. 
vádlottak által 2004. március 12. napjától előzetes fogva 



tartásban töltött időt. 
 
A IV.r. vádlottól lefoglalt és a Csongrád Megyei Bíróság Gazdasági Hivatala által Bl.76/2004. 
szám alatt kezelt 55.401.- forintot elkobozta, a II.r. vádlottól lefoglalt és a Csongrád Megyei 
Bíróság Gazdasági Hivatala által Bl.75/2004. szám alatt kezelt 100.000.- forintból 70.000.- 
forintra vagyonelkobzást rendelt el, míg a fennmaradó 30.000.- forint lefoglalását 
megszüntette és a II.r. vádlottat terhelő bűnügyi költség biztosítására visszatartotta. 
 
Az I.r. vádlottól lefoglalt és a Csongrád Megyei Bíróság Gazdasági Hivatala által Bl.74/2004. 
szám alatt kezelt 71.000.- forintra vagyonelkobzást rendelt el. 
 
Az elsőfokú bíróság rendelkezett az eljárás során lefoglalt bűnjelekről, továbbá kötelezte az I. 
és a II.r. vádlottat, hogy egyetemlegesen fizessenek meg 455.720.- forint, az I. és IV.r. 
vádlottakat, hogy egyetemlegesen fizessenek meg 8.610.- forint, az I., II. és IV.r. vádlottakat, 
hogy egyetemlegesen fizessenek meg 550.040.- forint, a III. és IV.r. vádlottakat, hogy 
egyetemlegesen fizessenek meg 261.080.- forint, továbbá az I.r. vádlottat, hogy önállóan 
további 203.785.- forint, a II.r. vádlottat, hogy önállóan további 35.472.- forint, a III.r. 
vádlottat, hogy önállóan további 158.049.- forint, míg a IV.r. vádlottat, hogy önállóan további 
276.139.- forint bűnügyi költséget. 
 
Megállapította, hogy az eljárás során felmerült bűnügyi költségből 98.463.- forintot az állam 
visel. 
 
Az elsőfokú bíróság ítélete ellen fellebbezést jelentett be az ügyész az I. és II.r. vádlottak 
terhére súlyosbítás érdekében, míg a III. és IV.r. vádlottak terhére eltérő tényállás és eltérő 
minősítés megállapítása miatt, súlyosítás érdekében, mely fellebbezést a Szegedi Fellebbviteli 
Főügyészség nyilvános ülésen eljárt képviselője a Bf. 141/2006. számú főügyészi átiratban 
írtaknak megfelelően csupán a kiszabott fő- és mellékbüntetés súlyosbítása érdekében tartott 
fenn. 
 
Fellebbezést jelentett be az elsőfokú ítélet ellen az I.r. vádlott és védője téves jogi minősítés 
miatt, a függőség megállapítása, valamint a kiszabott büntetés enyhítése érdekében, mely 
fellebbezést az I.r. vádlott a fellebbezési nyilvános ülésen akként módosított, hogy az első 
fokú ítélet hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróságnak új eljárásra utasítását 
indítványozta. 
 
A II.r. vádlott és védője a tényállás téves megállapítása, téves minősítés megállapítása miatt, 
enyhítés érdekében jelentett be fellebbezést, melyet a védő a fellebbezési nyilvános ülésen 
akként módosított, hogy elsődlegesen az első fokú ítélet hatályon kívül helyezését és az 
elsőfokú bíróság új eljárásra utasítását indítványozta. A módosított fellebbezéshez a II. r. 
vádlott csatlakozott. 
 
A III.r. vádlott enyhítés érdekében, míg a IV.r. vádlott és védője a tényállás téves 
megállapítása miatt, enyhítés végett, eggyel enyhébb végrehajtási fokozat megállapítása, 
valamint a bűnügyi költség mérséklése érdekében jelentett be fellebbezést. 
 
A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség fellebbezési nyilvános ülésen eljárt képviselője az első 
fokú ítélet kihirdetését követően bejelentett és a nyilvános ülésen részben módosított vádlotti 



illetőleg védői fellebbezéseket nem tartotta alaposnak. 
 
Az ítélőtábla álláspontja szerint csak az I.r. vádlott terhére, a vele szemben kiszabott fő- és 
mellékbüntetés súlyosbítása érdekében bejelentett fellebbezés, illetőleg a II.r. vádlott javára 
bejelentett fellebbezéseknek, a II. r. vádlottal szemben kiszabott fő- és mellékbüntetés 
enyhítését célzó részei, alaposak. 
 
Eljárási szabályt sértett az elsőfokú bíróság akkor, amikor a Be. 258. § (3) bekezdés f) 
pontjában, illetőleg a Be. 260. § (1) bekezdés 2. mondatában írtak ellenére a III.r. vádlott 
védője által a 2005. október 10-i tárgyalási napon  
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előterjesztett, az addig beszerezett vegyész-szakértői vélemény kiegészítésére irányuló 
bizonyítási indítvány (68. sz. jkv. 27. o. 6. bekezdés) elutasításának indokait nem adta meg 
ítéletében. 
 
A Be. 258. § (3) bekezdés f) pontja kimondja, hogy az ítélet indokolása összefüggően 
tartalmazza az indítványok elutasításának indokait, míg a Be. 260. § (1) bekezdés 2. mondata 
szerint a bizonyítási indítvány elutasításának indokait az ügydöntő határozatban kell kifejteni. 
 
Az ítélőtábla ezen relatív eljárási szabálysértésre figyelemmel az első fokú ítélet indokolását 
kiegészíti azzal, hogy mivel az eljárás során beszerzett szakvélemények közül a II.r. vádlottól 
lefoglalt kábítószerek hatóanyag tartalmát a vegyész-szakértői szakvélemények határozták 
meg (nyomozati irat 359. o., 360-362. o., 365-366. o., 367-370. o.) míg a le nem foglalt 
kábítószerek hatóanyag tartalmát az igazságügyi orvosszakértői vélemények adták meg 
(nyomozati irat 627-629. o., 632-633. o.), ezért nem helytálló az a védői hivatkozás, mely 
szerint a le nem foglalt 75 db, illetőleg 200 darab extasy tabletta hatóanyag tartalma nem 
került az eljárás során meghatározásra. Az orvosszakértői szakvélemények a le nem foglalt 
kábítószer hatóanyag tartalmát részletesen kimunkált, ellenőrizhető bázisadatok alapján 
számították ki, mely szakértői megállapítások aggály nélkül képezték az ítéleti tényállás 
alapját, így ugyanezen tényre vonatkozóan a további bizonyítás szükségtelen.  
 
A fellebbezési nyilvános ülésen az I.r. vádlott és védője a korábban általuk becsatolt (név) 
által készített magánszakértői véleményre figyelemmel bizonyítási indítványt terjesztettek elő 
egyrészt a magánszakértő meghallgatására, másrészről a korábban az I.r. vádlott kábítószer 
függőségének vizsgálata kapcsán eljárt igazságügyi orvos és elmeorvos-szakértők 
meghallgatására vonatkozóan. 
 
Bizonyítási indítványt terjesztett elő a II.r. vádlott védője és hozzá csatlakozva a II. r. vádlott 
is arra vonatkozóan, hogy a II.r. vádlott által kimunkált és az ítélőtábla részére beadvány 
formájában megküldött távközlési és ehhez kapcsolódó térképészeti adatokat a bíróság tegye a 
bizonyítás anyagává annak érdekében, hogy megállapítást nyerhessen az, miszerint 2004. 
február 27-én az I.r. vádlott nem találkozhatott a („becenév”) becenévvel illetett (tanú neve) 
tanúval Budapesten, és ebből következően tőle nem szerezhetett kábítószert. 
 
Indítványozta továbbá a II. r. vádlott védője és a II. r. vádlott azt is, hogy részbizonyítás 
keretében, a rendelkezésre álló cellainformációk alapján az ítélőtábla tisztázza a kábítószer 
szállítások számát, pontos időpontját és menetrendjét, melynek keretében ismételten hallgassa 



meg az I. és a II.r. vádlottakat és nyilatkoztassa őket a tárgyalás anyagává tett okirati 
bizonyítékokra, melyek álláspontjuk szerint az addig tett vallomásaikkal ellentétesek. 
 
Az ítélőtábla megítélése szerint a fellebbezési szakban előterjesztett bizonyítási 
indítványoktól nem várható olyan új adat vagy tény, amely a megállapított tényállástól eltérő 
tényállást eredményezne. 
 
Ami az I.r. vádlott és védője által előterjesztett bizonyítási indítványt illeti, az ítélőtábla 
álláspontja szerint az azért nem vezethet az eddig megállapítottaktól eltérő eredményre, mert 
mind a nyomozás során kirendelt szegedi illetékességű elmeorvos-szakértő, illetőleg 
orvosszakértő páros, mind a tárgyalási szakban védői indítványra kirendelt szolnoki illetőségű 
elmeorvos-szakértő és orvosszakértő páros egybehangzóan, határozottan és egyértelműen 
foglalt abban a kérdésben állást, miszerint az I.r. vádlott vonatkozásában a tényállásbeli 
időszakban a kábítószer-függőség nem bizonyítható, az nála nem állt fenn. (Nyom.ir. 395-
398. o., bírósági iratok 55. sz.)  
 
Az iratok között elfekvő igazságügyi elmeorvos-szakértői vélemények alapjául szolgáló 
vizsgálatok leírása szerint a szakértők a rendelkezésükre álló orvosi dokumentáción és a 
személyes vizsgálataik során szerzett tapasztalataikon túl figyelembe vették és értékelték az 
I.r. vádlott által a kikérdezése során előadottakat, mind az elfogyasztott kábítószerek 
minősége és mennyisége, mind a kábítószer fogyasztási szokásai, így annak gyakorisága 
vonatkozásában. Az I.r. vádlott vonatkozásában keletkezett orvosi iratok tartalmán túl, a 
tárgyalási szakban a szegedi szakértő páros a szóban előadott – az írásban benyújtottal 
megegyező – szakvéleményében figyelembe vette a jelenlétükben kihallgatott, az I. r. 
vádlottat a bv. intézetbe befogadó (1. sz. fogdaorvos neve) fogdaorvos, illetőleg az 
egészségügyi ellátásban résztvevő (2. sz. fogdaorvos neve) fogdaorvos által tett 
tanúvallomásokat, és mindezen bizonyítékok értékelése alapján akként foglalt állást, hogy az 
I.r. vádlott vonatkozásában a kábítószer-függőség nem állapítható meg.  
 
A fenti szakértői vélemények vonatkozásában tehát széleskörű bizonyítás felvételére került 
sor, és a keletkezett bizonyítékokat az elsőfokú bíróság mindenre kiterjedően értékelte az 
ítéletének tényállása megállapításakor. Az ítélőtábla álláspontja szerint a függőség 
tekintetében végig egybehangzó bizonyítékok aggálytalanul képezték az első fokú ítélet 
tényállásának alapját, és az is megállapítható, hogy az elsőfokú bíróság által vizsgáltnál 
részletesebben szükségtelen foglalkozni az I.r. vádlott orvos-szakértői módszerekkel 
vizsgálható kábítószer-függőségének kérdésével. Külön kiemeli az ítélőtábla, hogy a 
szakvélemények alapján tisztázásra szoruló egyetlen kérdés – a pszichés  
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függőség problematikája – is részletes vizsgálat tárgyát képezte, mely során erre vonatkozóan 
a szakértők a jelenleg hatályos, az Egészségügyi Minisztérium által kiadott, a kábítószer-
függőség véleményezéséről szóló módszertani levél figyelembevételével alakították ki 
álláspontjukat, miszerint a pszichés függőség szakértőileg nem igazolt, azaz nem létezik, ezért 
az az I. r. vádlottnál nem is állhat fenn. 
 
Az ítélőtábla határozott véleménye szerint az eljárás során beszerzett szakértői vélemények 
teljes mértékben, összhangban állnak az elsőfokú ítéletben értékelt összes bizonyítékkal, mely 
tényre is figyelemmel rögzíthető, hogy szükségtelen egy újabb igazságügyi elmeorvos 



szakértő bevonása az eljárásba, aki egyrészt nem tudna olyan, a tényállásbeli időszakra 
vonatkozó adatokat vizsgálni a szakvéleménye kialakításakor, amelyek ez ideig nem kerültek 
volna figyelembevételre, másrészt a vádbeli cselekményt követő több, mint két év elteltével a 
vádlotton sem lehetséges már olyan vizsgálat elvégezése, amely a tényállásban írt időszakban 
volt állapotának megfelelő eredményt produkálna, hiszen az elfogása óta a 
börtönkörülmények között nem fogyaszt kábítószert tartalmazó anyagokat. Mindebből az is 
következik, hogy az eddig eljárt szakértők visszaidézésére irányuló bizonyítási indítvány 
teljesítését sem látta szükségesnek az ítélőtábla. 
 
Ami a II.r. vádlott védője és a II. r. vádlott által előterjesztett – a rádiótelefonok cellapozícióit 
és a térképadatokat tartalmazó beadványnak a bizonyítás anyagává tételére vonatkozó 
indítványt illeti, rámutat az ítélőtábla, hogy a II.r. vádlott által kidolgozott cellapozíciós 
helymeghatározás az első fokú eljárásban bizonyítás tárgyát képezte azáltal, hogy az erre 
vonatkozó távközlési adatokat a 2006. évi március hó 27. napján tartott tárgyaláson a bíróság 
a bizonyítás anyagává tette (146. számú jegyzőkönyv 7. oldal első bekezdés). Ebből 
következően az ítéleti tényállás megállapításakor ezen adatokat már figyelembe vette az 
elsőfokú bíróság, így ismételten a bizonyítási anyag részévé már nem válhatnak, ezért eltérő 
tényállás megállapításához sem vezethetnek. 
 
Az I. és a II.r. vádlottaknak az ismételt kihallgatása az ítélőtábla álláspontja szerint azért nem 
szükséges, mert az elsőfokú bíróság széles körben vette fel a bizonyítást a szállításokra 
vonatkozóan is, melynek eredményeképpen valamennyi beszerezhető bizonyíték a 
rendelkezésére állt, amelyek kimerítő mérlegelésével állapította meg a tényállását. Az 
elsőfokú bíróság az ítéletének e körben is logikus és helytálló indokolásában részletesen 
kifejtette, hogy a szemben álló bizonyítékok közül melyeket fogadta el, illetőleg melyeket 
vetette el, indokolási kötelezettségének eleget tett, álláspontját a másodfokú bíróság minden 
vonatkozásban osztotta.  
 
Kiemeli az ítélőtábla, hogy az iratoknak megfelelően állapította meg az elsőfokú bíróság az 
ítéleti tényállásában, hogy az I.r. vádlott csupán „feltehetően” 2004. február 27. napján 
szállított le ismételten extasy tablettákat Budapestről, melyeket a („becenév”) becenevű 
személytől vásárolt meg, hiszen az I. r. vádlott ilyen tartalmú – más bizonyítékkal meg nem 
cáfolt – vallomást tett. Azt, hogy az I.r. vádlott a kábítószert tartalmazó tablettákat kitől, 
hogyan, milyen körülmények között vette át – helyesen – nem tartalmazza az ítélet, hiszen 
erre vonatkozóan az iratok nem is tartalmaznak adatot. Így tehát az a tény, hogy ezen a napon 
az I.r. vádlott – a cellainformációk szerint – nem találkozhatott „(becenév)-vel” nem ellentétes 
a megállapított tényállással.  
 
Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás tehát megalapozott, ezért a fentiekre 
figyelemmel további bizonyítás felvétele e körben is szükségtelen, így az erre irányuló 
indítványokat az ítélőtábla elutasította. 
 
Az ítélőtábla a Be. 348. § (1) bekezdésében írtaknak megfelelően felülbírálva az elsőfokú 
bíróság ítéletét az iratok egybehangzó adatai, valamint a III.r. vádlott fellebbezési nyilvános 
ülésen tett nyilatkozata alapján annak tényállását a Be. 352. § (1) bekezdés a) pontjára 
figyelemmel az alábbiak szerint kiegészítette, illetve helyesbítette: 
 
A III.r. vádlott jelenleg az (gazdasági társaság megnevezése) alkalmazásában áll, havi 



jövedelme 80.000.- forint. 
 
Az I.r. vádlott által értékesített, azonban az eljárás során lefoglalásra nem került extasy 
tabletta mennyisége legalább 1141 darab volt.  
 
Az ítélet tényállásának ez irányú helyesbítése azért vált szükségessé, mert az I.r. vádlott által a 
vallomásában előadott és az elsőfokú bíróság által megállapított 2200 tablettából lefoglalásra 
kerülő tételek közül a 710 darabra is vonatkozó szakértői vélemény azt tartalmazza (nyom. ir. 
360. o.), hogy 709 került a szakértői intézet részére átadásra, illetőleg valamennyi törmelék. 
Ezen adatközlésre figyelemmel helytálló az 1141 darab extasy tabletta hatóanyag tartalmának 
a tényállásbeli megállapítása, ugyanis amennyiben 710 darab tabletta került volna 
lefoglalásra, úgy a le nem foglalt mennyiség helyesen 1142 darab lenne. 
 
Az első fokú ítélet 1./a. tényállási pontjából az ítélőtábla mellőzi az I. r. vádlottnak a 2003. év 
közepét megelőző kábítószer fogyasztására vonatkozó tényállásrészt, mivel ez a Be. 2. § (3) 
és (4) bekezdésében írt ún. vádhoz kötöttség megsértésével került rögzítésre azáltal, hogy erre 
vonatkozóan a vád nem tartalmaz tényállást.  
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Az 1./a. tényállási pontban az utolsó bekezdést akként pontosítja, hogy az I.r. vádlott által 
elfogyasztott, illetve fogyasztási célból megszerzett marihuána és extasy tabletták együttes 
hatóanyagtartalma a jelentős mennyiség alsó határát nem éri el. Itt az ítélőtábla csak a 
nyilvánvaló elírást helyesbítette, ugyanis az elsőfokú ítélet a jelentős mennyiség felső határát 
jelölte meg. 
 
A tényállás 2.18. pontjában az 1. sz. sértettnek okozott vagyoni hátrány összege helyesen 
12.500.- forint. 
 
A 2.2.3. pontban írt tényállási pontban a 2. sz. sértettnek okozott vagyoni hátrány összege 
helyesen 1.058.400.- forint. 
 
A 2.2.156. számmal megjelölt tényállási pont megjelölését akként pontosítja, hogy az 
helyesen 2.2.16. pont.  
 
A 2.2.54. tényállási pont esetén az (program megnevezése) program másolásával helyesen 
67.800.- forint vagyoni hátrányt okozott az I. r vádlott. 
 
A szerzői jogról szóló törvény száma helyesen 1999. évi  LXXVI. törvény. 
 
A tényállás 3./ pontjában a házkutatás időpontja helyesen 2004. évi március hó 12. napja. 
 
Egyebekben az első fokú ítélet tényállása hiánytalan, azt az ítélőtábla a fenti kiegészítéssel és 
helyesbítéssekkel az ítélkezése alapjául elfogadta. 
 
Az ítélőtábla a II.r. vádlott védőjének és a hozzá csatlakozó II. r. vádlottnak az első fokú ítélet 
megalapozatlanságára történő hivatkozását az alábbiak szerint nem osztotta. 
 



A II.r. vádlott és védője által előterjesztett bizonyítási indítvány elutasításával kapcsolatosan 
kifejtett álláspontját az ítélőtábla ide vonatkozóan is irányadónak tekinti, miszerint az 
elsőfokú bíróság a bizonyítási eljárást a szükséges és lehetséges körben lefolytatta, a 
rendelkezésére álló bizonyítékok értékelése során részletes indokát adta annak, hogy miért 
fogadta el a II.r. vádlottra nézve terhelő, az I.r. vádlott által tett vallomást irányadónak a 
tényállása megállapításakor. 
 
Hivatkozott a védő arra, hogy életszerűtlen, ezért a logika szabályaival ellentétes egyebek 
mellett az, hogy a II. r. vádlott annak ellenére, hogy a tényállás szerint tevékenyen részt vett a 
kábítószert tartalmazó anyagok leszállításának megszervezésében az I. r. vádlottól nem az ún. 
beszerzési áron, hanem annak árréssel emelt értékén jutott kábítószerhez. E körben kiemeli a 
bíróság, hogy a II. r. vádlott vallomásai nem támasztják alá a védői hivatkozást. A II. r. vádlott 
a nyomozás során elmondta, hogy volt olyan, amikor 400.- Ft-ért – azaz beszerzési áron – 
jutott a kábítószerhez, azonban ezt sem kellett az I. r. vádlott részére megfizetnie (nyom. ir. 
716. o. 2. bekezdés), míg más alaklommal elmondta, hogy 600.- Ft-ért jutott hozzá egy darab 
tablettához (nyom. ir. 719. o. 2. bekezdés). Az irányadó tényállás szerint a II. r. vádlott 
egyrészt fogyasztott kábítószert, másrészt azzal kereskedett. Az I. r. vádlott az általa 
leszállított kábítószerből minden alkalommal adott néhány darabot a II. r. vádlottnak, így 
honorálva a tevékenységét, azaz egymással elszámoltak, mégpedig úgy, hogy az átadott 
tabletták értékében megállapodtak, de azt a II. r. vádlottnak – a fentebb hivatkozott vallomása 
szerint – nem kellett kifizetnie. Ebből következően a védő által hivatkozott életszerűtlenség 
nem állt fenn az I. és a II. r. vádlott ítéletben rögzített kapcsolatában, így a tényállás a logika 
szabályainak megtartásával került megállapításra. 
 
Ami a II. r. vádlott védője által a vád törvényességét illető hivatkozást illeti, 
az ítélőtábla ismételten utal a korábban már említett a Büntetőeljárásról 
szóló 1998. évi XIX. törvény 2. §-ának rendelkezéseire. Ezen jogszabályhely 
(1) bekezdése szerint a bíróság az ítélkezés során törvényes vád alapján jár 
el, amely a (2) bekezdés szerint akkor törvényes, ha a vádemelésre jogosult 
a bírósághoz intézett indítványában meghatározott személy pontosan 
körülírt, büntet ő törvénybe ütköző cselekménye miatt a bírósági eljárás 
lefolytatását kezdeményezi.  
 
Ebből az következik, hogyha a formai követelménynek a vád megfelel, 
akkor a (3) bekezdés alapján a bíróság csak annak a személynek a 
büntetőjogi felelősségéről dönthet, aki ellen vádat emeltek, és csak olyan 
cselekmény miatt, amelyet a vád tartalmaz. A (4) bekezdés pedig kimondja, 
hogy a bíróság köteles a vádat kimeríteni, a vádon túl nem terjeszkedhet, de 
nincs kötve a vádlónak a vád tárgyává tett cselekmény Btk. szerinti 
minősítésére, a büntetés kiszabására vagy intézkedés alkalmazására 
vonatkozó indítványához.  
 
Mindezek alapján megállapítható, hogy a jelen ügyben benyújtott vád 
törvényes volt, hiszen a fentebb írt követelményeknek megfelelt és mivel a 
bíróságnak ezen túlmenően nincs lehetősége vizsgálni azt, hogy ki ellen 



milyen cselekmény miatt és milyen időszakra vonatkozóan miért emel vagy 
nem emel vádat az ügyészség, ezért ezzel kapcsolatosan kifejthető 
álláspontja sem lehet. 
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Az a tény, hogy a benyújtott vád jogi minősítése – feltehetően elírás folytán – nem egyezett 
meg a tényállásban írt cselekmény lehetséges jogi minősülésével szintén nem érinti annak 
törvényességét, különösen azért sem, mert amikor az ügyészség tárgyaláson eljáró képviselője 
a hibát észlelte, a jogi minősülésre vonatkozó indítványát módosította. 
 
A II. r. vádlott és védője által hivatkozottakra, illetőleg az I. r. vádlott által a fellebbezési 
nyilvános ülésen indokolással el nem látott hatályon kívül helyezést célzó fellebbezésre 
figyelemmel az ítélőtábla a teljes körű felülbírálat keretében megállapította, hogy az elsőfokú 
eljárás vonatkozásában a Be. 375. § (1) bekezdése szerinti eljárási szabálysértés nem történt. 
Ezen túlmenően megállapította azt is, hogy a Be. 376. § (1) bekezdésében írt 
kiküszöbölhetetlen megalapozatlanság esete sem merül fel, mert a Be. 351. § (2) bekezdés a)-
d) pontjaiban írt megalapozatlansági okok közül az első fokú ítélet vonatkozásában egy sem 
áll fenn, ezért annak hatályon kívül helyezésére nincs törvényes ok és lehetőség. 
 
Ami az I.r. vádlott vonatkozásában a kábítószer-függőség, mint eltérő minősítést megalapozó 
körülmény megállapítását célzó fellebbezéseket illeti, az ítélőtábla álláspontja szerint az 
elsőfokú bíróság e vonatkozásban is a szükséges tényeket felderítette, az ehhez kapcsolódó 
bizonyítékokat beszerezte és ezek mérlegelése során állapította meg azt, hogy az I.r. vádlott 
nem függő. Mivel fellebbezési szakban az elsőfokú bíróság bizonyíték értékelő tevékenysége 
nem támadható, ezért az eltérő minősítést célzó fellebbezések eredményre nem vezethettek. 
 
Az elsőfokú bíróság tehát a megalapozott tényállásból helyesen következtetett valamennyi 
vádlott bűnösségére és a vádlottak által megvalósított cselekmények minősítése is törvényes. 
A rendelkező részben írtakat csupán annyiban korrigálta az ítélőtábla, hogy a szerzői jogok 
megsértése vétségének rendbelisége a tényállásból következően 44 rb, míg ugyanezen 
bűncselekmény folytatólagosan elkövetett alakzatainak rendbelisége 37 rb, ezért az erre 
vonatkozó ítéleti rendelkezést ennek megfelelően megváltoztatta. 
 
Az elsőfokú bíróság által értékelt bűnösségi körülmények kiegészítésre, illetőleg helyesbítésre 
szorulnak. 
 
Az elsőfokú ítélet kihirdetése óta bekövetkezett időmúlás miatt a vádlottakkal szemben a 
büntetőeljárás már több mint két éve van folyamatban, mely tényt valamennyiük tekintetében 
enyhítő körülményként értékelte az ítélőtábla. 
 
A II. és IV.r. vádlottak vonatkozásában mellőzi a fiatal felnőtt korukra történő utalást, mivel 
mindketten a cselekményeik elkövetésekor 23 évesek voltak, így őket már fiatal felnőttnek 
nem lehet tekinteni. Ezáltal viszont a büntetlen előélet, mint enyhítő körülmény mindkettőjük 
vonatkozásában figyelembe vételre kerülhetett, hiszen a BK. 154. számú Kollégiumi 
állásfoglalás II/1. pontja szerint a büntetlen előélet, mint enyhítő körülmény akkor nem vehető 
figyelembe, ha az elkövető fiatalkorú, vagy a fiatal kort néhány évvel meghaladott ún. fiatal 
felnőtt. 



 
A III.r. vádlott vonatkozásában további enyhítő körülményként vette figyelembe az ítélőtábla 
a bűnsegédi minőségét, ellenben a fellebbviteli főügyészség álláspontját osztva súlyosító 
körülményként vette figyelembe valamennyi vádlott vonatkozásában azt, hogy a kábítószerrel 
kapcsolatos bűncselekmények elszaporodottak, mely körülmény az ítélőtábla ítélkezési 
gyakorlatában is észlelhető. 
 
Mellőzi az ítélőtábla az I. és a II.r. vádlottak vonatkozásában a jelentős mennyiséget 
többszörösen meghaladó mennyiségű kábítószerrel történő elkövetésre való utalást, hiszen a 
tényállásban megállapított mennyiség ezen súlyosító körülményt nem alapozza meg. 
 
A büntetés kiszabása során az elsőfokú bíróság nyomatékkal vette figyelembe az I-III.r. 
vádlottaknál a bűnösségre is kiterjedő beismerő vallomásukat, de mivel a IV.r. vádlott is 
bűnösségre kiterjedő beismerő vallomást tett a tárgyaláson, ezért ezen körülményt a 
vonatkozásában is nyomatékos enyhítő körülményként értékelte az ítélőtábla. 
 
Az ítélőtábla álláspontja szerint a fentebb kiegészített, illetőleg helyesbített bűnösségi 
körülményekre figyelemmel az I.r. vádlottal szemben kiszabott 7 év fegyház és 6 év 
közügyektől eltiltás nem tükrözi az I.r. vádlott személyében, illetőleg cselekményeiben rejlő 
társadalomra veszélyességet. Az I.r. vádlott kezdeményező szerepet töltött be a 
bűncselekmények elkövetésében, a II., III. és IV.r. vádlottakkal külön-külön konspirálva 
valósította meg azokat, így az ítélőtábla álláspontja szerint a társadalomra veszélyessége 
emiatt is fokozott. A vele szemben kiszabható 5-20 évig, illetőleg életfogytig terjedő 
szabadságvesztéshez képest a 7 év fegyház, illetőleg 6 év közügyektől eltiltás az ítélőtábla 
álláspontja szerint enyhe, ezért mind a fő- mind a mellékbüntetésének tartamát egyezően 8 
évre súlyosbította. 
 
Ezzel szemben a II.r. vádlott vonatkozásában az állapítható meg, hogy az irányadó tényállás 
szerint szerepe ugyan nélkülözhetetlen volt a kábítószerrel kapcsolatos cselekmények 
megvalósulásához, azonban azokban, illetőleg a személyében rejlő társadalomra veszélyesség 
lényegesen kisebb, mint az I.r.  
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vádlottnál megállapított, így a vele szemben kiszabott 6 év fegyház és 6 év közügyektől 
eltiltás aránytalanul súlyos, annak enyhítése indokolt. Erre figyelemmel a vonatkozásában 
kiszabott fő- és mellékbüntetést az ítélőtábla egyezően 5 évre enyhítette. 
 
A III. és IV.r. vádlottakkal szemben kiszabott szabadságvesztés büntetést, illetőleg 
közügyektől eltiltás mellékbüntetést az ítélőtábla a cselekményeikben, illetőleg a 
személyükben rejlő társadalomra veszélyességhez mérten arányosnak találta, így mivel 
azoknak lényeges súlyosítására vagy enyhítésére nem látott lehetőséget, e tekintetben az első 
fokú ítélet rendelkezéseit helybenhagyta. 
 
Nem látott lehetőséget az ítélőtábla a IV. r. vádlott vonatkozásában az eggyel enyhébb 
büntetés-végrehajtási fokozat meghatározására, mivel álláspontja szerint nem álltak fenn az 
ezt lehetővé tevő Btk. 45. § (2) bekezdésében írt feltételek, továbbá hasonló okok miatt nem 
látott lehetőséget a Be. 338. § (4) bekezdése alapján a IV. r. vádlottat terhelő bűnügyi költség 
egy részének a megfizetése alóli mentesítésre sem. 



 
Észlelte az ítélőtábla, hogy a IV.r. vádlottól elkobozni rendelt pénzösszeg pontatlanul került a 
rendelkező részben feltüntetésére, így az erre vonatkozó rendelkezést pontosította. 
 
Észlelte továbbá, hogy a II.r. vádlottól lefoglalt pénz vonatkozásában a visszatartani rendelt 
30.000.- forinttal kapcsolatos ítéleti rendelkezés nem a Be. 157. § (1) bekezdésében írtaknak 
megfelelő, így azt helyesbítette. 
 
Az elsőfokú bíróság az I., II., III. és IV.r. vádlottakat külön terhelő bűnügyi költség összegét 
pontatlanul jelölte meg, míg az I. és III., valamint az I., II., III. és IV.r. vádlottakat 
egyetemlegesen terhelő bűnügyi költség összegét nem határozta meg, így az erre vonatkozó 
rendelkezéseket az ítélőtábla helyesbítette illetőleg pótolta. Észlelte azt is, hogy az állam 
terhén maradó bűnügyi költség összegének megállapításánál figyelembe vette az azon 
terheltek vonatkozásában felmerült bűnügyi költséget is, akikkel szemben az ügyészség 
elhalasztotta a vádemelést, ami miatt a vonatkozásukban felmerült bűnügyi költségről 
rendelkezni nem lehetett volna, ezért az erre vonatkozó ítéleti rendelkezést is helyesbítette. 
 
Az elsőfokú bíróság az I-IV.r. vádlottak által előzetes fogvatartásban töltött idő 
beszámításakor nem határozta meg az előzetes fogvatartás végső időpontját, ezért az ítélőtábla 
a másodfokú határozatában erre is figyelemmel rendelkezett az I-IV. r. vádlottak által előzetes 
fogvatartásban töltött idő beszámításáról a Btk. 99. § (1) és (2) bekezdése alapján. 
 
Mindezekre figyelemmel az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletének I-IV. r. vádlottakra 
vonatkozó részét a Be. 372. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben írtak szerint 
megváltoztatta, egyebekben pedig a Be. 371.§ (1) bekezdése alapján helybenhagyta. 
 
Az elsőfokú ítélet rendelkező részében az I.r. vádlott édesanyja neve helytelen írásmóddal 
került feltüntetésre, így azt az ítélőtábla az iratoknak megfelelően helyesbítette. 
 
Szeged, 2006. évi szeptember hó 12. napján 
 
 
Dr. Hegedűs István sk.    Dr. Harangozó Attila sk.        Dr. Nikula Valéria sk. 
a tanács elnöke           a tanács tagja, előató        a tanács tagja 
 
 
Ez az ítélet és a Csongrád Megyei Bíróság 3.B.467/2005/146. számú ítéletének jelen ítélettel 
meg nem változtatott része az I.r., a II. r., a III. r. és a IV.r. vádlottakra vonatkozóan 2006. évi 
szeptember hó 12. napján jogerős és végrehajtható. 
 
Szeged, 2006. évi szeptember hó 12. napján 
 
 
 
Dr. Hegedűs István sk. 
a tanács elnöke  
 
                                                                                    


