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S a j t ó k ö z l e m é n y 

 

Dizájner drogokat értékesített a testvérpár kiskorúaknak – 

Végrehajtandó szabadságvesztéssel sújtotta a vádlottakat a bíróság  

 

A Balassagyarmati Járásbíróság a 2019. október 14-án megtartott tárgyaláson új pszichoaktív 

anyaggal visszaélés bűntette miatt az elsőrendű vádlottat 4 év 2 hónap, míg a másodrendű vádlottat 

2 év végrehajtandó börtönbüntetésre ítélte. 

 

A törvényszék a vádirati tényállást megalapozottnak találta, amely szerint a R.L. elsőrendű vádlott 

2018. nyarától kezdve több alkalommal is felkereste Tura községet, ahol először saját fogyasztásra 

vásárolt új pszichoaktív anyagot. A későbbiek során azonban már anyagi haszonszerzés céljából vá-

sárolt új pszichoaktív anyagot Tura községben, amit aztán Nógrádszakál területén adott át több alka-

lommal több személynek is, így azt forgalomba hozta. Az anyag átadására ingyen vagy ellenérték 

fejében, használati eszközökért vagy szívességért cserébe került sor több helybeli fiatalkorú személy-

nek.  

 

Az elsőrendű vádlott testvére, R. D. D. másodrendű vádlott – testvére tevékenységétől függetlenül – 

2018. nyarától kezdve 2018. szeptember 20. napjáig két alkalommal is felkereste Tura községet, és 

abból a forrásból, ahonnan testvére is vásárolt, a másodrendű rendű vádlott alkalmanként 10.000.-Ft-

ért vásárolt új pszichoaktív anyagot először saját fogyasztásra. A későbbiek során a másodrendű vád-

lott ingyen és ellenérték fejében, használati eszközökért vagy szívességért a Tura községben vásárolt 

új pszichoaktív anyagot Nógrádszakál területén több alkalommal több személynek (köztük fiatalko-

rúaknak is) átadta, így azt forgalomba hozta. 

 

A bíróság a büntetés kiszabása során enyhítő körülményként vette figyelembe a vádlottak 

beismerő vallomását és az eljárás során tanúsított megbánó magatartásukat ugyanakkor súlyosító 

körülmény volt a vádlottak büntetett előélete, valamint az ilyen jellegű cselekmények helyi és 

országos elszaporodottsága. 

 

A bíróság a szabadságvesztés kiszabásán túlmenően az elsőrendű vádlottat 4, míg a másodrendű 

vádlottat 3 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától, egyúttal kötelezte a vádlottakat az eljárás során 

felmerült több mint egymillió forintos bűnügyi költség megfizetésére is. 

 

A bíróság döntése nem jogerős tekintettel arra, hogy a vádlottak a kiszabott büntetés enyhítésért 

fellebbeztek. 

 

 
Balassagyarmat, 2019. október 16. 
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