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Társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettében mondta ki 
bűnösnek a Szegedi Törvényszék 2021. szeptember 13-án I. rendű F. Z., 
valamint II. rendű Sz. N. vádlottakat, ezért az I. rendű vádlottat – mint 
visszaesőt - 14 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra, míg a 
büntetlen előéletű II. rendű vádlottat 8 év 6 hónap fegyházbüntetésre és 
szintén 10 év közügyektől eltiltásra ítélte.  

A döntéssel szemben az ügyészség nem jelentett be fellebbezést, az elsőfokú 
ítélet helybenhagyására tett indítványt, míg az I. rendű vádlott és védője 
elsődlegesen eltérő tényállás megállapítása és eltérő jogi minősítés 
érdekében, másodlagosan a kiszabott büntetés enyhítése céljából, míg a II. 
rendű vádlott és védője egyezően elsődlegesen felmentés, másodlagosan 
enyhítés érdekében nyújtott be fellebbezést azzal, hogy ebben az esetben a 
II. rendű vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztést eggyel enyhébb 
(fegyház helyett börtön) büntetésvégrehajtási fokozatban hajtsák majd 
végre. Így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.  

xxx 

 

A nem jogerős ítélet tényállásának lényege: 

 

A nem jogerős ítélet tényállása szerint a külföldön élő I. rendű vádlott 2018-

ban társaival kétszer, kereskedési céllal nagy mennyiségű kábítószert akart 

Szerbiából Ausztriába eljuttatni úgy, hogy azt a társai által vezetett gépjármű-

vekben rejtették el.  A férfi által felügyelt szállítmányokat azonban a magyar, 

illetve a horvát hatóságok felfedezték. 

Az I. rendű vádlott 2018 őszén lakhelyéről Magyarországra utazott úgy, hogy 

gépkocsijában nagyobb mennyiségű marihuána, valamint amfetamin volt el-

rejtve. A tettenérését követően az I. rendű vádlott ausztriai otthonában tar-

tott házkutatás során további, szintén nagy mennyiségű marihuánát, és a ká-

bítószer adagolásához szükséges eszközöket foglaltak le. 



 

A kábítószerrel összefüggő bűncselekmény miatt Norvégiában korábban már 

10 év szabadságvesztésre ítélt I. rendű vádlott által értékesítésre szánt kábí-

tószer összesített hatóanyag-tartalma a jelentős mennyiség alsó határát meg-

haladta, annak mintegy hússzorosa, a II. rendű vádlottal jelen ügyben közösen 

szállított marihuána esetében annak tízszerese volt. 

 

 Az ügyben határozathirdetés várható. 

 

 

                              Dr. Gyuris Gábor 
                  a Szegedi Ítélőtábla sajtótitkára 
                         mobil: +36 30 337 3653 
                     e-mail: gyurisg@birosag.hu 
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