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Öt év letöltendő fegyházbüntetésre ítélték a Sziget Fesztiválon drogot áruló fiatalokat 

 
A Fővárosi Törvényszék elsőfokon 5 év letöltendő fegyházbüntetésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte azt a 

két férfit, akiket 2019-ben a Sziget Fesztiválon fogak el és jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett 

kábítószer-kereskedelem bűntettével vádolnak. A vádlottakat továbbá 4 évre kiutasították Magyarország 

területéről. 

Az előkészítő ülésen – a vád ismertetése után – mindkét vádlott beismerte bűnösségét és lemondtak 

a tárgyaláshoz való jogukról. A Törvényszék ezen nyilatkozatokat elfogadta és a hatályos eljárásjogi 

szabályok szerint nem vizsgálta sem a vádirati tényállás megalapozottságát, sem pedig a bűnösség 

kérdését, így bizonyítási eljárást sem folytatott le. 

Az elsőfokú ítélet szerint az egyik külföldi állampolgárságú vádlott 2019 augusztusát megelőzően 

Hollandiában ismeretlen körülmények között nagykereskedelmi mennyiségű, továbbértékesítésre 

szánt marihuánát és MDMA-tartalmú tablettát szerzett be. Később rábírta a szintén külföldi állam-

polgárságú társát arra, hogy segítsen neki a kábítószert Magyarországra hozni és a Sziget Fesztiválon 

értékesíteni. Miután a rendezvény biztonsági szolgálatának munkatársai felfigyeltek a két vádlott 

tevékenységére, őket a rendőrség kiérkezéséig a helyszínen feltartóztatták. A vádlottak ruházatából, 

sátrából, az általuk bérelt széfből és az általuk használt gépkocsiból jelentős mennyiségű kábítószert, 

a kábítószer értékesítéséhez használt eszközöket, árlistákat, valamint készpénzt foglaltak le.  

 

A büntetések kiszabásakor a Törvényszék enyhítő körülményként vette figyelembe a vádlottak bün-

tetlen eléletét, bűnösségük beismerését és megbánó magatartásukat. Súlyosító körülményként érté-

kelte azonban a vádlottak társtettesi minőségét, a jelentős mennyiséget többszörösen meghaladó mér-

tékre történő elkövetést, illetve a hasonló jellegű bűncselekmények elszaporodottságát. 

A bíróság döntése szerint a vádlottak személyében rejlő társadalomra veszélyesség mértéke az átla-

gosnál csekélyebb mértékű, így a büntetéssel elérni kívánt célok esetükben a törvényi minimumban 

meghatározott szabadságvesztéssel is elérhetőek.  

 

Figyelemmel az eljárás jelenlegi állására és a vádlottak önkéntes jogkövetési hajlandóságára, a Tör-

vényszék úgy ítélte meg, hogy a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok a továbbiakban bűnügyi 

felügyelettel is biztosíthatók, ezért a vádlottak letartóztatását megszüntette. A bíróság elrendelte, 

hogy a vádlottak a részükre kijelölt ingatlant csak külön engedéllyel hagyhatják el és a magatartási 

szabályok betartását a mozgásukat nyomon követő technikai eszközzel kell ellenőrzni.  

 

Az ítélettel és a végzéssel szemben az ügyész jelentett be fellebbezést. 

 

 
 

 


