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Jelentős mennyiségű kábítószerrel kereskedett - letartóztatták  
 
A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra elrendelte annak a külföldi állampolgárságú 
férfinak a letartóztatását, akit jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem 
bűntettével gyanúsítanak.  
 
A megalapozott gyanú szerint a férfi kábítószer-kereskedő, 2019 elejétől rendszeresen szerez be 
továbbértékesítés céljából külföldről különféle kábítószereket, megélhetését részben ebből a 
tevékenységéből finanszírozza. A férfitől a kábítószergyanús anyagok mellett nagy mennyiségű 
készpénzt és külföldi valutát is lefoglaltak. A kábítószergyanús anyagok tiszta hatóanyag tartalma a 
jelentős mennyiség alsó határát meghaladja. A gyanúsított terhére rótt bűncselekmény bizonyítottság 
esetén 5-től 20 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. 
 
A gyanúsított külföldi állampolgár, 5 éve él Magyarországon. 
 
Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, a bizonyítás megnehezítése és a bűnismétlés veszélye miatt 
indítványozta a gyanúsított letartóztatását. 
 
A kezdeti szakaszban lévő nyomozás elsődleges célja a kábítószer teljes beszerzési, valamint 
értékesítési folyamatának felderítése, a terhelt egyelőre még ismeretlen bűntársainak beazonosítása, 
a lefoglalt kábítószerek szakértői vizsgálata, továbbá a terhelt által használt mobiltelefon 
adattartalmának elemzése. A bíróság szerint a terhelt szabadlábon hagyása esetén a kihallgatandó 
személyek értesítésével, befolyásolásával, tárgyi bizonyítási eszközök elrejtésével vagy 
megsemmisítésével a bizonyítást meghiúsítaná, veszélyeztetné.  

A gyanú szerinti bűncselekmény jellegére, annak nemzetközi szervezettségére, jelentős tárgyi 
súlyára, a bizonyítottság esetén kiszabható büntetés mértékére, valamint a terhelt rendezetlen 
személyi körülményeire tekintettel megalapozottan feltehető, hogy kényszerintézkedés hiányában a 
büntetőeljárásban elérhetetlenné válna.  

A gyanúsított korábban már állt bíróság előtt: súlyos testi sértés bűntette miatt 150 óra közérdekű 
munka büntetésre ítélték, kábítószer birtoklásának vétsége miatt pedig jelenleg is büntetőeljárás van 
ellene folyamatban. Igazolt munkahellyel, állandó bevétellel, legális forrásból származó 
jövedelemmel nem rendelkezik. Valószínűsíthető, hogy életvitelét legalább részben kábítószer 
terjesztésből fedezte, ezért a gyanúsítottal szemben fennáll a bűnismétlés veszélye is.  

A bűncselekmény jellegére, a nyomozás állására és érdekére, valamint a gyanúsított rendezetlen 
személyi körülményeire tekintettel, a bíróság úgy határozott, hogy az eljárási célok csak a 
legszigorúbb kényszerintézkedéssel, a letartóztatással érhetők el. 

A végzés nem végleges. 
 


