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Letartóztatták a Velencén elfogott kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított férfit és társát 

 

A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra – 2020. december 20-ig – elrendelte annak a két férfinak a 

letartóztatását, akiket jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével 

gyanúsítanak. 

 

A megalapozott gyanú szerint a terheltek 2020. második felétől elfogásukig marihuána nagykereskedelemmel 

foglalkoztak Magyarországon és ezen belül Budapesten. Egyikük ismeretlen körülmények között 

továbbértékesítés céljából több mint 45 kilogramm marihuánát szerzett meg és tárolt ferencvárosi lakásában 

és annak tárolójában. A gyanúsítottól 6 kilogramm marihuánát rendelt meg a másik terhelt, aki miután átvette 

a kábítószert gépkocsijával Velencére ment. A rendőrök ott megpróbálták intézkedés alá vonni a terheltet, 

azonban a férfi – az őt a járműből kiszállásra felszólító rendőrt elsodorva – elmenekült a helyszínről. Később 

a rendőröknek sikerült őt megállásra kényszeríteni és elfogni. A gyanúsítottak cselekménye bizonyítottság 

esetén jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettének megállapítására 

lehet alkalmas. 

 

Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, a bizonyítás megnehezítésének, valamint a bűnismétlés veszélye miatt 

indítványozta a gyanúsítottak letartóztatását. Egyikük esetében pedig azért is, mert szökést kísérelt meg, 

amikor megpróbálta magát kivonni az intézkedés alól.  

 

A Velencén elfogott terhelt bejelentett lakóhelyén nem tartózkodott, tényleges tartózkodási helye pedig nincs 

bejelentve. Személyi körülményei rendezettnek tűnnek, azonban egzisztenciális helyzete nem igazolt. A 

rendelkezésre álló adatok alapján valószínűsíthető, hogy a terhére rótt bűncselekményt huzamosabb ideje 

végzi és megélhetését legalább részben abból biztosította. A férfi ellen külön eljárásban közúti veszélyeztetés, 

valamint hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt büntetőeljárás indult. A másik gyanúsított harmadik 

ország állampolgára, magyarországi lakóhellyel, bejelentett tartózkodási hellyel nem rendelkezik. 

Elfogásakor lakásán jelentős mennyiségű kábítószert és közel 8 millió forint készpénzt foglaltak le, amely 

alapján okkal következtethető az, hogy megélhetését ő is a bűncselekmény elkövetéséből finanszírozta. 

Mindezekre, valamint a gyanúsítottak terhére rótt bűncselekmény tárgyi súlyára és a kiszabható büntetés 

nagyságára figyelemmel megalapozottan feltehető, hogy kényszerintézkedés hiányában a hatóságok elől 

megszöknének vagy elrejtőznének. Egyikük esetében a letartóztatást a szökési kísérlet is megalapozza. 

 

A nyomozás kezdeti szakaszban van, a tényállás teljes körű felderítéséhez további nyomozati cselekmények 

elvégzése szükséges. Ezek zavartalan, a gyanúsítottak befolyásától mentes lefolytatása most az eljárás 

elsődleges érdeke. Alappal lehet tartani attól, hogy a terheltek szabadlábon hagyásuk esetén tanúk 

befolyásolásával vagy megfélemlítésével, esetleges bűntársaik tájékoztatásával, tárgyi bizonyítási eszközök 

megsemmisítésével vagy elrejtésével meghiúsítanák, megnehezítenék vagy veszélyeztetnék a bizonyítást.  

 

Mindketten büntetlen előéletűek. Az eljárás adatai alapján a gyanú szerinti cselekményt hosszabb időn 

keresztül, életvitelszerűen, több társukkal együtt, szervezetten követték el, megélhetésüket feltehetően 

legalább részben ebből biztosították. Mindezekre tekintettel mindkettőjükkel szemben fennáll a bűnismétlés 

veszélye is. 

 

A bíróság a fentiek miatt úgy ítélte meg, hogy a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok mindkét terhelt 

esetében kizárólag letartóztatással biztosíthatók. 

 

A végzés végleges. 


