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Meghosszabbították az Újpesten elfogott, kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított férfi 
letartóztatását 

 
A Budai Központi Kerületi Bíróság három hónappal – 2020. július 28-ig – meghosszabbította annak 
a férfinak a letartóztatását, akit jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem 
bűntettével gyanúsítanak. 
 
A megalapozott gyanú szerint a terhelt legkésőbb 2019 decemberétől az elfogásáig amfetamin 
nagykereskedelemmel foglalkozott Budapesten. Az ismeretlen forrásból származó kábítószert és 
annak kisebb adagokban történő előkészítéséhez szükséges eszközöket a IV. kerületi tartózkodási 
helyén tárolta, majd a – jelenleg felderítés alatt álló – vevőknek értékesítette.  
 
Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt 
indítványozta a gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítását. 
 
Az elsőfokú bíróság végzésében megállapította, hogy a letartóztatás elrendelése óta a megalapozott 
gyanú tárgyát képező bűncselekmény tényállása és jogi minősítése nem változott, a megalapozott 
gyanú nem gyengült.  
 
A terhelt nem a bejelentett lakcímén lakott, tényleges tartózkodási helyét pedig nem jelentette be. A 
gyanúsított terhére rótt bűncselekmény tárgyi súlya és társadalomra veszélyessége kiemelkedő. 
Minderre, valamint a várható büntetés mértékére figyelemmel – amely 5-20 évig terjedő, vagy akár 
életfogytig tartó szabadságvesztés is lehet –, továbbra is megalapozottan feltehető, hogy a terhelt 
szabadlábra kerülése esetén a hatóságok elől megszökne vagy elrejtőzne.  
 
A nyomozás folyamatban van, a tényállás teljes körű felderítése érdekében további nyomozati 
cselekmények végrehajtása szükséges: a vevői kör, valamint a kábítószer beszerzési és értékesítési 
forrásának teljes körű feltérképezése. Mindezekre tekintettel a jövőben is fennáll annak a reális 
veszélye, hogy a gyanúsított kényszerintézkedés hiányában – akár a büntetőeljárásban részt vevő 
más személyek, köztük a kihallgatandó bűntársak jogellenes befolyásolásával – veszélyeztetné az 
eljárást. 
 
A terhelt büntetlen előéletű. Munkavégzésének és jövedelmének igazolására egy határozatlan idejű 
munkaszerződésre hivatkozott, azonban okirati bizonyíték nincs arra vonatkozóan, hogy ezen 
munkaviszony fennáll-e még. A lefoglalt kábítószer mennyiségéből, értékéből, a tárolás és a 
lefoglalás körülményeiből arra lehet következtetni, hogy a gyanúsított a terhére rótt cselekményt 
hosszabb ideje követte el, és megélhetését legalább részben ebből fedezte. A bíróság szerint ezért a 
terhelt esetében továbbra is megállapítható a bűnismétlés veszélye. 
  
A nyomozás jelenlegi állását, a gyanúsított és más személyek viszonyát, valamint a gyanúsított 
rendezetlen személyi körülményeit figyelembe véve a bíróság úgy határozott, hogy a 
kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok a terhelt esetében kizárólag letartóztatással biztosíthatók. 
 
A végzés nem végleges. 
 


