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Letartóztatás kábítószer-kereskedelem bűntette miatt

A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra – 2019. május 14-ig – elrendelte annak a férfinak
a  letartóztatását,  akit  jelentős  mennyiségű  kábítószerre  elkövetett  kábítószer-kereskedelem
bűntettével gyanúsítanak.

Az eljárás során beszerzett bizonyítékok alapján a férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy
2019. április  11-ét megelőzően jelentős mennyiségű, értékesítésre előkészített,  különböző fajtájú
kábítószereket szerzett meg és tárolt a Budapest XI. kerületi tartózkodási helyén – abból a célból,
hogy azokat  anyagi  haszonszerzés  miatt  kereskedelmi  forgalomba hozza.  A gyanúsított  elfogása
során  a  nyomozók  nagy  mennyiségű  MDMA-t,  kisebb  mennyiségű  kokaint,  marihuánát,
amfetamint, egyéb, ezidáig nem azonosított kábítószergyanús anyagot, kábítószer adagolásához és
értékesítéséhez  szükséges  eszközöket,  illetve  nagy  mennyiségű  készpénzt  és  külföldi  valutát
foglaltak  le.  Az  előzetes  vegyészszakértői  vélemény alapján  a  gyanúsítottól  lefoglalt  MDMA a
jelentős mennyiség alsó határát meghaladja, azonban annak felső határát nem éri el. A gyanúsított
cselekménye  bizonyítottság  esetén  jelentős  mennyiségű  kábítószerre  elkövetett  kábítószer-
kereskedelem bűntettének megállapítására lehet alkalmas.

A megalapozott gyanút a rendőri jelentés, a házkutatásról és a lefoglalásról készült jegyzőkönyvek,
valamint az előzetes vegyészszakértői vélemény támasztják alá.

Az  ügyész  a  gyanúsított  letartóztatását,  míg  a  védő  enyhébb  kényszerintézkedés  elrendelését
indítványozta.

A  gyanúsított  terhére  rótt  bűncselekmény  jellegére,  a  kiszabható  büntetés  nagyságára,  a
szervezettség  jegyeit  mutató  elkövetési  módra,  a  terhelt  személyi  körülményeire  és  életvitelére
figyelemmel  a  bíróság  megállapította,  hogy  a  gyanúsított  vonatkozásában  fennáll  a  szökés,
elrejtőzés veszélye.

Mivel a nyomozás jelenleg kezdeti szakaszban van, elsődleges érdek, hogy a nyomozó hatóság a
cselekmény bizonyítása szempontjából releváns eljárási cselekményeket zavartalanul, a gyanúsított
befolyásától mentesen tudja végrehajtani.  A bíróság szerint  alappal feltehető,  hogy a gyanúsított
kényszerintézkedés hiányában a tanúk befolyásolásával vagy megfélemlítésével, esetleges bűntársai
tájékoztatásával,  tárgyi  bizonyítási  eszközök  megsemmisítésével  vagy elrejtésével  meghiúsítaná,
vagy veszélyeztetné a bizonyítást.

A  gyanúsított  egzisztenciális  körülményei  tisztázatlanok,  bejelentett  munkahellyel,  legális
jövedelemmel  nem  rendelkezik,  büntetett  előéletű,  elmondása  szerint  alkalmi  munkát  végez.
Ugyanakkor az eljárás adatai  alapján körvonalazódó életvitele az általa elmondott  jövedelemből
nem lenne fenntartható. Mindezekre figyelemmel megalapozott a veszélye annak, hogy a gyanúsított
szabadlábon  hagyása  esetén  szabadságvesztéssel  büntetendő  újabb  bűncselekményt  követne  el,
illetve megélhetése, életvitele biztosítása céljából a terhére rótt bűncselekményt folytatná.

A végzés nem végleges.


