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Letartóztattak egy kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított nőt 
 
A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra – 2020. május 24-ig – elrendelte annak a nőnek a 
letartóztatását, akit kábítószer-kereskedelem bűntettével gyanúsítanak. A nő lányának 
letartóztatására irányuló indítványt a bíróság elutasította. 
 
A terhelteket azzal gyanúsítják, hogy huzamosabb ideje kábítószergyanús anyagot árultak egy VII. 
kerületi társasházi lakásban. Az előállításuk során elvégzett kábítószer gyorsteszt az egyik terheltnél 
– a fiatalabb nőnél – többféle anyagra pozitív értéket mutatott.  
 
Az eljárás adatai alapján a bíróság megállapította, hogy az eddig beszerzett bizonyítékok a 
gyanúsítottakkal közölt bűncselekmény ügyészi indítvány szerinti jogi minősítését nem támasztják 
alá. Az igazságügyi vegyész szakértő a lefoglalt anyagok közül csak az egyikben talált THC-re 
pozitivitást, a többi tárgyon, illetve kábítószergyanús anyagban az előzetes vizsgálat során nem talált 
kábítószert. A gyanúsítottakon kívül a lakásban több személy – az idősebb gyanúsított többi lánya –
tartózkodott, azt közösen bérlik, mindannyian ott laknak. A bíróság szerint így a fiatalabb gyanúsított 
vonatkozásában nem lehetett megállapítani, hogy ő lenne az a fiatal nő, aki a tanúként meghallgatott 
szomszédok vallomásai szerint a kábítószert édesanyjával terjeszti, a tanúk részére fényképről való 
felismertetés pedig nem történt. A bíróságnak ezért a terhelttel szembeni megalapozott gyanú 
vonatkozásában olyan mértékű kételyei merültek fel, amely alapján megállapította, hogy az eljárás 
jelenlegi szakaszában a kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanúja a nő esetében nem kellően 
megalapozott, nem éri el azt a szintet, amely alapján kényszerintézkedést lehetne elrendelni. 
Ugyanakkor a gyanúsított vizeletéből kimutatott vegyi anyagok alapján a nyomozó hatóság által 
közölt jogi minősítés részben helytálló: a nő cselekménye kábítószer fogyasztásával csekély 
mennyiségű kábítószer fogyasztás céljából megszerzésével, tartásával elkövetett kábítószer 
birtoklása vétségének a megállapítására lehet alkalmas. Az idősebb gyanúsított cselekménye az eddig 
beszerzett bizonyítékok alapján új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettének a megállapítására 
lehet alkalmas. 
 
Az idősebb gyanúsított személyi és egzisztenciális körülményei kedvezőtlenek, bejelentett 
lakóhelyén nem tartózkodik, tartózkodási helyét a hatóságok felé nem jelentette be. Bejelentett 
munkahellyel, legális jövedelemmel sem rendelkezik. Minderre tekintettel megalapozottan feltehető, 
hogy kényszerintézkedés hiányában a hatóságok elől megszökne vagy elrejtőzne. 
 
A nyomozás kezdeti szakaszban van. A tényállás teljes körű felderítése érdekében további nyomozati 
cselekmények elvégzése, azok zavartalanságának biztosítása szükséges. A terhelt vonatkozásában 
alappal feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén a tanúk befolyásolásával vagy 
megfélemlítésével, esetleges bűntársai tájékoztatásával, tárgyi bizonyítási eszközök 
megsemmisítésével vagy elrejtésével meghiúsítaná, megnehezítené vagy veszélyeztetné a 
bizonyítást. 
 
Az eljárás során beszerzett bizonyítékok alapján a gyanúsított a terhére rótt bűncselekményt több 
hónapja folytatja, kiterjedt vevőkörrel rendelkezik, így alappal feltételezhető, hogy megélhetését 
legalább részben a terhére rótt bűncselekmény elkövetése útján biztosítja. Minderre, valamint a 
terhelt büntetett előéletére figyelemmel alappal lehet tartani attól, hogy kényszerintézkedés 
hiányában újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el. 
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A fiatalabb gyanúsított büntetlen előéletű, bár jelenleg több büntetőeljárás hatálya alatt áll. A 
kábítószer fogyasztás tényét elismerte, de az eddigi bizonyítékok nem alapozzák meg azt a 
feltételezést, hogy kábítószerrel kereskedett, így esetében az eljárás meghiúsításának veszélye nem 
állapítható meg. A terhére megállapítható csekély tárgyi súlyú – 2 évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntethető – bűncselekmény miatt az eljárási cselekményeken való jelenlétének biztosítása céljából 
személyi szabadságának korlátozása aránytalan lenne. 
 
A bíróság szerint az idősebb gyanúsított vonatkozásában az enyhébb korlátozással járó 
kényszerintézkedés az eljárás meghiúsításának és a bűnismétlés veszélyét nem zárná ki, továbbá 
esetében a bűnügyi felügyelet elrendelésének tárgyi feltételei sem állnak rendelkezésre. A 
kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok nála kizárólag letartóztatással biztosíthatók. 
 
A végzés nem végleges. 


