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Sajtóközlemény 
Kábítószerrel kereskedtek, lebuktak 

 
A Székesfehérvári Járási Ügyészség vádiratában végrehajtandó börtönbüntetést 
indítványozott annak a 6 kábítószer-kereskedőnek, akik haszonszerzés céljából 
kábítószer adás-vételével foglalkoztak.  
 
Az ügyészség vádat emelt 8 férfivel és egy nővel szemben, akik közül ketten 
mintegy 6 éve speedet, extasyt, valamint mefedront értékesíttek különböző 
vevőknek.  
A vádlottak egy része 2013. augusztusában a Székesfehérváron és Várpalotán 
vádlott-társaitól beszerzett amfetamin tartalmú speedet, MD és MDMA tartalmú 
extasyt, valamint mefedront haszonnal továbbértékesítette a többi vádlottnak, 
illetve más, fel nem deríthető személyeknek. A vádlottaknak az értékesítésben a 
kábítószer helyszínre szállításával segítséget nyújtott egy nő is. 2013. augusztus 
17-én, a vádlottak egy részével való közös kábítószer fogyasztást követően egy 
nő kábítószer túladagolás következtében fellépő szívelégtelenségben elhunyt.  
 
Öt vádlott vizeletében kábítószernek minősülő anyagok voltak kimutathatók, egy 
vádlott esetében pedig új pszichoaktív anyag. A lefoglalt, kábítószer tartalmú 
porral szennyezett tárgyakon is kimutatható volt új pszichoaktív 
anyagmaradvány.  
A nyomozás során összesen 8,22 gr. fehér színű,  amfetamin tartalmú, 
kábítószernek minősülő port és 8 db különböző színű, 1,48 gr. össztömegű, 
MDMA tartalmú tablettát foglaltak le. A lefoglalt kábítószer együttes 
mennyisége meghaladja a csekély mennyiség felső határát, de nem éri el a 
jelentős mennyiség alsó határát.  
 
Az ügyészség a vádiratában kereskedéssel megvalósított kábítószer-
kereskedelem bűntette és más bűncselekmények miatt 6 vádlottal szemben 
végrehajtandó börtönbüntetés, 1 vádlottal szemben próbaidőre felfüggesztett 
börtönbüntetés kiszabását, 2 vádlottal szemben pedig próbára bocsátás intézkedés 
alkalmazását indítványozta. Az egyik vádlottal szemben a korábban kiszabott 
börtönbüntetés végrehajtását is indítványozta az ügyészség, mivel a cselekményt 
felfüggesztett börtönbüntetés hatálya alatt állva követte el, 3 vádlott tekintetében 
pedig az előzetes letartóztatás első fokú bíróság ügydöntő határozata 
kihirdetéséig való fenntartását.  
A Büntető Törvénykönyv a vádlottak által elkövetett legsúlyosabb 
bűncselekményt 2 – 8 évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel rendeli büntetni, 
a büntetési tétel felső határa a halmazati szabályok szerint 12 év. 
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