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Letartóztatták a Budafoki úti kábítószer-termesztés gyanúsítottjait

A  Budai  Központi  Kerületi  Bíróság  egy  hónapra  elrendelte  annak  a  férfinak  és  nőnek  a
letartóztatását, akiket többek között azzal gyanúsítanak, hogy kannabiszt termesztettek Budafoki úti
lakásukban.

A rendelkezésre  álló  adatok  alapján  a  gyanúsítottak  megalapozottan  gyanúsíthatók  azzal,  hogy
közösen,  pontosan  meg  nem  határozható  időponttól  2019.  február  28-ig  THC-t  tartalmazó
kannabiszt  termesztettek,  amelynek  mennyisége  az  előzetes  szakértői  vélemény alapján  eléri  a
jelentős mennyiség felső határát. A gyanúsítottak cselekménye – bizonyítottság esetén – 1 rendbeli
jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer birtoklásának bűntette megállapítására lehet alkalmas.

A férfi gyanúsítottat ezen felül még azzal is gyanúsítják, hogy egy XIII. kerületi óvoda közvetlen
környezetében,  egy  plébánia  alatti  kábítószer  termesztésre  kialakított  pincerészben  kábítószer
gyanús zöld növényi anyagokat, kannabiszt termesztett. A megtalált kábítószer mennyisége nem éri
el  a  csekély  mennyiség  felső  határát,  azonban  az  anyagmaradványokból  megalapozottan
feltételezhető, hogy korábban nagyobb mennyiségű kábítószer termesztést folytattak a helyszínen. 
A gyanúsított ezen cselekménye – bizonyítottság esetén – oktatási feladatok ellátására rendelt épület
közvetlen  környezetében  kábítószer  termesztésével  elkövetett  kábítószer  birtoklásának  bűntette
megállapítására lehet alkalmas.

A megalapozott gyanút a tanúvallomások, a helyszíni szemle megtartásáról készült jegyzőkönyvek,
a rendőri jelentések, az igazságügyi vegyészszakértői vélemények, az előzetes botanikus szakértői
vélemény, a kutatásról és a lefoglalásról készült jegyzőkönyvek, a BRFK által készített feljegyzések,
valamint a férfi gyanúsított részbeni beismerő vallomása támasztják alá.

A Fővárosi  Főügyészség  a  bizonyítás  megnehezítésének vagy meghiúsításának és  a bűnismétlés
lehetőségének megakadályozása érdekében a gyanúsítottak letartóztatását, míg a védő az ügyészi
indítvány elutasítását és bűnügyi felügyelet alkalmazását indítványozta.

A  bíróság  végzése  szerint  a  nyomozás  kezdeti  szakban  van,  a  továbbiakban  szükséges  a
gyanúsítottak kapcsolatrendszerének felderítése, a feltételezett kereskedelmi tevékenység igazolása
vagy cáfolása, az esetleges bűntársak felkutatása. Az eljárás jelenlegi szakaszában reális az esélye
annak, hogy szabadlábon hagyásuk esetén a gyanúsítottak eddig fel nem lelt bizonyítási eszközök
elrejtésével,  tanúk befolyásolásával  a tényállás  teljes  felderítését  ellehetetlenítenék és egymással
összebeszélnének,  így  esetükben  fennáll  a bizonyítás  megnehezítésének  vagy  meghiúsításának
veszélye.

A férfi gyanúsított esetében a bűnismétlés veszélye is megállapítható, mivel korábban kábítószer
birtoklás vétsége miatt már volt eljárás vele szemben, továbbá saját elmondása szerint kábítószer
fogyasztó.  Emellett  a megalapozott gyanú szerint különböző helyeken foglalkozhatott kábítószer
termesztéssel. A fentiek alapján vele szemben megalapozottan feltehető, hogy kényszerintézkedés
hiányában újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el. 

A bíróság megállapította, hogy az eljárás befolyásolásának veszélye miatt a letartóztatásnál enyhébb
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kényszerintézkedés  elrendelésére nem volt  lehetőség,  mivel  úgy a  gyanúsítottaknak lehetőségük
lenne kapcsolatfelvételre – akár tanúkkal vagy más személyekkel – illetve további bizonyítékok
eltüntetésére.

A végzés nem végleges.


