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Letartóztatták egy kábítószerrel kereskedő bűnszervezet 11 tagját  

 

 

A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra – 2021. július 9-ig – elrendelte annak a tizenegy 

férfinak a letartóztatását, akiket többek között bűnszervezetben, jelentős mennyiségű kábítószerre 

elkövetett kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítanak.  

 

A megalapozott gyanú szerint a terheltek ismeretlen időponttól, de legkorábban 2021 áprilisától 

tagjai voltak egy korábban más ügyben kábítószer-kereskedelem bűntette miatt már elítélt –  jelenleg 

elfogatóparancs hatálya alatt külföldön bujkáló férfi – által vezetett bűnszervezetnek, amely nagy 

mennyiségű kábítószer behozatalával és nagykereskedelmével foglalkozott – elsősorban Budapest 

területén. A vádlottak alá-fölé rendeltségben és feladatmegosztásban működtek. Tevékenységük 

során a Szerbiából és Hollandiából beszerzett marihuánát, kokaint, amfetamint és extasyt tárolták és 

juttatták el a vevők részére.  

A letartóztatott terheltek közt van olyan, aki a szervezetet irányította, olyan, aki az adásvételeket 

közvetítette, olyan, aki a kábítószert futárként kézbesítette, továbbá olyan is akad közöttük, aki a 

szert előállította, mások pedig saját vevőik részére értékesítették azokat. Megemlítendő továbbá az 

is, hogy készpénzfutárként tevékenykedő személy is részt vett a szervezet működésében.  

 

A bűncselekmény megalapozott gyanúját többek között az Amerikai Egyesült Államok igazságügyi 

hatóságai által nemzetközi bűnügyi jogsegély keretében rendelkezésre bocsátott – az úgynevezett 

ANOM-szerver működése során kinyert, az egyes gyanúsítottak által egymással folytatott, 

kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos kommunikációt tartalmazó – iratok, rendőri jelentések is 

alátámasztják.  

 

A gyanúsítottak – bizonyítottság esetén – öttől húsz évig, vagy akár életfogytig tartó 

szabadságvesztéssel is büntethetők.  

 

Az ügyészség szökés, elrejtőzés, továbbá a bizonyítás megnehezítésének és a bűnismétlésnek a 

veszélyére hivatkozva indítványozta a gyanúsítottak letartóztatásának elrendelését. 

 

A bíróság megállapította, hogy egyes terheltek a bejelentett lakóhelyeiken életvitelszerűen nem 

élnek, jellemzően albérletben laknak. Többen közülük büntetett előéletűek, van, aki felfüggesztett 

szabadságvesztés vagy ügyészi felfüggesztés hatálya alatt áll, de van köztük kábítószer-fogyasztó is. 

Legális jövedelemmel nem, vagy csak csekély mértékben rendelkeznek, így alappal feltételezhető, 

hogy szabadlábon hagyásuk esetén az eljárás során elérhetetlenné válnának, megszöknének, továbbá 

a még ismeretlen társaikat tájékoztatnák, esetleg megnehezítenék a bizonyítást. Figyelemmel arra is, 

hogy a gyanúsítottak a megélhetésüket nagyrészben az eljárás tárgyát képező kábítószer-

kereskedelemből biztosították, megalapozottan feltehető az is, hogy tevékenységüket akár más 

internetes felület használatával is folytatnák.  

 

Mindezek alapján a bíróság a terheltek letartóztatását elrendelte.  

 

A végzés nem végleges. 


