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Absztrakt

A pandémia nem csupán az átlagos hétköznapokra gyakorolt meghatározó hatást, 
hanem a kábítószerpiacra is komoly befolyással volt. A kábítószerrel foglakozó bűn-
szervezetek felismerve a kiberbünözésben és az online értékesítésben rejlő lehető-
ségeket, a kezdeti ellátási láncban mutatkozó megtorpanást követően magára talál-
tak. Kihasználták a darknet, a csomagküldő szolgáltatások és a kriptovaluták illegális 
kereskedelemben jelentkező előnyös tulajdonságait, a fogyasztók széles rétege 
számára tették elérhetővé a kábítószerekhez való könnyű és lebukásmentes hozzá-
férést. Online módon a kábító hatású anyagokra leadott rendelések a csomagküldő 
szolgálatok által nagy tömegben jelentek meg az országban, amely jelentős kihívás 
elé állította a bűnüldöző hatóságokat. A helyzet kezelése rendkívül komplex: érinti a 
jogszabályi környezetet, a nyomozási gyakorlatot és a kábítószerekkel kapcsolatos 
megelőző felvilágosító tevékenységet is. Mindenekelőtt azon problémák feltárása 
és azonosítása elsődleges, amelyek kiemelt mértékben akadályozzák és nehezítik 
a bűnüldöző hatóság eredményes felderítő munkáját. Tanulmányomban leginkább 
büntetőeljárási oldalról közelítem meg az online kábítószerkereskedelemmel szem-
beni bűnüldöző tevékenység hatékonyságának kulcskérdéseit.
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Abstract

The pandemic has not only had a major impact on everyday life but has also had a 
major impact on the drug market. Recognizing the potential of cybercrime and on-
line sales, drug criminal organizations have found themselves after an initial stall in 
the supply chain. They have exploited the advantages of the darknet, parcel servi-
ces, and cryptocurrencies in the illicit trade. They have made easy and untraceable 
access to drugs available to a wide range of consumers. Online orders for narcotic 
substances by mail order services have appeared in large numbers in the country, 
posing a significant challenge to law enforcement authorities. Dealing with the situa-
tion is extremely complex: it affects the legislative environment, investigative practi-
ces, and drug prevention education. First and foremost, it is a priority to identify and 
detect those problems which are particularly hampering and impeding the effective 
detection work of law enforcement authorities. In my study, I approach the key is-
sues of the effectiveness of law enforcement action against online drug trafficking 
mainly from a criminal procedure perspective.
Keywords: COVID-19 pandemic, drug market, darknet, drug market, principle of leg-
ality

Bevezetés

A COVID-19 járvány nemcsak a biológiai szervezetünk immunrendszerét vette célba, 
hanem a társadalmi szövetünkbe is behatolva átalakította a hagyományos rendsze-
reket és nagy hatást gyakorolt a munkavégzésre, a közlekedésre, vagy akár a sza-
badidő eltöltésére. Ezek eredményeként a mindennapi életünkben a társas kapcso-
latokra, az érintkezési és kommunikációs formákra úgyszintén jelentős befolyással 
volt. A hagyományos személyes érintkezést és kapcsolódási formákat szolgáló kö-
zösségi terek, mint a munkahely, oktatás és a szabadidős tevékenységeknek helyet 
adó offline platformok állami intézkedésekkel való korlátozásával a társadalmi élet és 
aktivitás a digitális online terekbe tolódott át (URL1). Ami eddig csak kiegészítő jel-
leggel működött és a személyes érintkezés lehetőségeinek eseti hiánya miatt fellé-
pő, egyfajta pótló, illetőleg kisegítő eszköz volt, most előlépett és kizárólagos pozíci-
ót kapott. Az állami intézkedések pedig rendszerbe és a mindennapok szolgálatába 
állítva a hétköznapok szintjén tették rutinná ezek használatát, amely egy fejlődési 
utat is megnyitott az online terekben zajló tevékenységek minőségének javítására. 
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Ennek köszönhetően óriási igény jelentkezett az online kommunikációs szoftverek, 
oktatási, munkavégzési platformokra, ahogy az egyre több igényt kiszolgáló fejlesz-
tői tevékenységek színvonalának növelésére is. Ahogy az élet egyre jobban az online 
térbe kondicionálta a mindennapi cselekvési formáinkat, úgy sorvadtak el a jellem-
zően személyes érintkezést feltételező kriminális tevékenységek, mint a kábítósze-
rekkel kapcsolatos hagyományos kereskedelem (URL2). Természetesen egy járvány 
sem tudja és tudta korábban sem megszünteti és felszámolni a kábítószerek iránti 
keresletet, nem volt ez másként ezzel a pandémiás helyzettel sem. Holott egy ha-
talmas különbség mégis csak mutatkozott; ugyanis, ha korábban bármilyen indokból 
– legyen az gazdasági, politikai vagy egészségügyi – társadalmi krízis helyzet jelent 
meg, a kábítószerekkel kapcsolatos kriminális tevékenységek legfeljebb időszako-
san csökkentek, esetenként bizonyos típusaik időszakosan felfüggesztésre kerültek. 
Majd a hagyományos kábítószerpiaci rendszerben, és elosztási sémában folytatód-
tak, miután a válsághelyzet megszűnt és a társadalmi béke konszolidálódott. Ezzel 
szemben ebben az időszakban egy olyan alternatív életforma vált valósággá, amely 
számos pozitív és előnyös vonásánál fogva jelentős átalakulást hozott a társadalmi 
életben. A változások másfelől további társadalmi, gazdasági és politikai szcenári-
ókat vetítenek elénk (URL3) Ezek főleg azokon a területeket befolyásolják, amelyek 
keretet adnak mindennapjaiknak, és meghatározó hatást gyakorolva, már nem enge-
dik visszatérni ugyanazokat a viszonyokat, amelyek korábban oly jellemzőek voltak. 
Gondoljunk csak arra, hogy az emberek nagy tömegét foglalkoztató multinacionális 
cégek felismerték, hogy mennyivel gazdaságosabb az otthoni munkavégzés (URL4) 
Szintén tendencia lett, hogy a fiatalabb generációk mellett az idősebbek is az online 
térben történő szolgáltatások igénybevételének kedvezőbb, kényelmesebb megol-
dásait részesítik előnyben (URL5). A COVID-19 járvány, tehát elindított egy folyama-
tot, ami jelentősen átformálta szokásainkat. Mindez a hatalmas profittal járó globális 
kábítószer-kereskedelemet is érintette, és a hagyományos elosztási hálózat mellett 
– és a későbbiekben talán helyett – az online világ lehetőségeit is használni kezd-
te, annak érdekében, hogy a korábbi időszakhoz képest ne csökkenjen érdemben 
a bevétele. A kábítószerkereskedelem „áthelyeződésének” kérdése a bűnüldözés 
„hatóképességében” ugyancsak lecsapódott. Ennek legfőbb oka, hogy a bűnüldö-
ző szervezetek alapvetően a fizikai térben zajló bűnözésre vannak berendezkedve. 
Vagyis a jogszabályi háttér, az eszközrendszer, a szervezeti felépítés, a cselekvé-
si lehetőségek leginkább a megszokott keretek között zajló kábítószer kriminalitás 
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üldözésére lettek kialakítva (Tihanyi et al. 2020/a). Míg a bűnözés flexibilisebben 
alakul át, hiszen legfeljebb informális konstrukciók kötik, addig a bűnüldözés rend-
kívül merev és bebetonozott jogi és szervezeti struktúrákban nem képes ugyano-
lyan rugalmasságot mutatni. Természetesen idővel a jogrendszer és a szervezetek 
is követni képesek a bűnözés változását, ahogy ez eddig mindig is történt, ám most 
a korábbiaknál komplexebb problémával állunk szemben (Tihanyi et al., 2020/b.). 
Hiszen nem csupán egy új tényállásszerű magatartás jelent meg, mint annak idején 
például bankkártyával visszaélés vagy akár az információs rendszerekben elkövetett 
illegális cselekmények, hanem döntően más térbe helyeződött a kábítószer keres-
kedelemmel kapcsolatos kriminalitás. Ami jellegénél fogva egészen más reagálási 
képességet és hozzáállást feltételez a bűnüldöző hatóságok részéről.

A COVID-19 pandémia hatása a kábítószerpiacra

A 2020-as év Európa-szerte változó mértékű, de békeidőben soha nem látott korlá-
tozó intézkedések bevezetését hozta, beleértve az összes, nem létfontosságú szol-
gáltatás leállítását, a határok lezárását, a gyülekezési jog és a szabad mozgás korlá-
tozásait. Ez a helyzet közvetlen ráhatást eredményezett a kábítószer-használathoz 
és kábítószer-kínálathoz kapcsolódó magatartásmódok sokaságára, és zavart okozott 
az egészségügyi ellátásban, illetve egyes bűnüldözési tevékenységekben. Míg 2018-
ban közel 269 millió ember használt kábítószert, amely 30%-os emelkedést jelentett 
2009-hez képest. A kábítószer-használók nagy részét a kamaszok és a fiatal felnőttek 
teszik ki. Míg az emelkedés tükrözi a népesség növekedését és egyéb tényezőket 
is, az adatok azt is mutatják, hogy az illegális kábítószerek már sokfélébbek, hatá-
sosabbak és elérhetőbbek (URL6). A közegészségügyi intézkedések egy részének 
enyhítése vagy megszüntetése újra megteremtette a kábítószerpiacan a feltételeket 
a COVID-19 előtti helyzethez való visszatéréshez, sőt mi több a növekedéshez. A ko-
ronavírus-világjárvány szintén óriási károkat okozott a gazdaságban, alapvetően be-
folyásolta a mindennapjainkat, mindez, ahogy már a bevezetésben érintettem, kevés-
bé befolyásolta a kábítószer-piac jövedelmezőségét, sőt, voltak olyan országok, ahol 
a lezárások miatt fellendült a piac – igaz, ehhez az is kellett, hogy a dílerek (URL7) ru-
galmasan reagáljanak a megváltozott viszonyokra. Az EU bűnüldöző szerve, az Euro-
pol 2020. első hónapjainak adatait és folyamatait összevetve adta ki a jelentését, ami-
ben összefoglalta a legfontosabb megállapításokat. Elkészítésében közreműködött  
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a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) is 
(URL8). Ebből fény derült arra, hogy a járványhelyzet jelentősen felülírta a korábbi 
kábítószerbűnözésre jellemző szabályokat. a koronavírus már a drogkereskedelmet is 
befolyásolta, az árak kiugróan megemelkedtek az ellátási lánc elakadása miatt, tekin-
tettel arra, hogy például a kábítószerekhez szükséges vegyi anyagok jelentős része 
Kínából származik. A metamfetamin és a fentanil nevű szintetikus ópiát alapját képe-
ző nyers vegyi anyagok például többnyire Kínából, azon belül is Hupej tartományból, 
a járvány kiindulópontjából jönnek (URL9). A szállítmányok nagyjából le is álltak a Hu-
pej-Mexikóváros drogkereskedelmi útvonalon, a kábítószerlaborok pedig kezdenek ki-
fogyni a hozzávalókból, amelyekből a kartellek jelentős, több hónapnyi tartalékot nem 
raktároztak (URL10). A szállítási láncok elakadásából eredő nehézségek az ellátási lán-
cot jelentősen hátráltatták, amelyek rövidtávon árfelhajtó okozattal jártak. Különösen 
igaz ez a fizikai rászokással járó olyan drogok esetében, mint például a heroin vagy 
a kristály. Az áremelkedés elméletileg a drogpiac szűkülését anticipálja a drogpiac 
legtöbb szegmensében, ennek ellenére nem ez derül ki a Europol jelentésből. Misze-
rint az európaiak évente legalább 30 milliárd eurót költenek kábítószerekre kiskeres-
kedelmi szinten, ennek okán a kábítószer-piac az Európai Unió szervezett bűnözői 
csoportjainak fő bevételi forrása. Ennek az összegnek körülbelül a kétötödét (39%)  
kannabiszra, 31%-át kokainra, 25%-át heroinra és 5%-át amfetaminra és MDMA-ra 
fordítják. A legfrissebb adatok azt mutatják, hogy az általános kábítószer-hozzáfér-
hetőség Európán belül továbbra is „nagyon magas”, és hogy a fogyasztók változa-
tos, de zömében csökkenő áron hozzáférhetnek a nagy tisztaságú és nagy hatásfokú 
termékek széles skálájához. A jelentés fontos, átfogó témája a kábítószer-termelés 
környezeti hatása, beleértve az erdőirtást és a vegyi hulladék lerakását is, ami ökoló-
giai károkat, biztonsági kockázatokat és magas tisztítási költségeket von maga után. 
A szervezett bűnözői csoportok gyorsan megragadják az új lehetőségeket a pénzügyi 
haszonszerzés érdekében, és egyre inkább kiaknázzák a technológiai és logisztikai 
innovációkat, hogy tevékenységüket a nemzetközi határokon túl is kiterjesszék. Mind-
amellett a kábítószerek ma már hozzáférhetőbbek az európai fogyasztók számára, 
gyakran a közösségi médián és az interneten keresztül. A 2019-es jelentés még csak 
utal azokra a lehetséges hatásokra, amelyek a 2021-es átfogó analizísben ténylegesen 
márt testet is öltöttek. Az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatalának 
2020-as kábítószer világjelentése szerint csak minden nyolcadik ember kapja meg 
a számára szükséges kábítószer-függőséget gyógyító kezelést. A világon közel 35,6 
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millió kábítószerfüggő él (URL11). Ennek következtében a drogpiac rendkívüli módon 
ellen tudott állni a világjárvány által okozott zavaró hatásoknak. A drogcsempészek 
alkalmazkodtak az utazási korlátozásokhoz és a határok lezárásához. Nagykereske-
delmi szinten ez az útvonalak és a módszerek bizonyos változásaiban tükröződik: 
nagyobb mértékben támaszkodnak a szállítókonténerekben való csempészetre és 
a kereskedelmi ellátóláncokra, és kisebb mértékben az emberi futárokra. Habár korai 
állami korlátozások zavart okoztak az utcai alapú kiskereskedelmi kábítószerpiacokon, 
és előfordultak helyi jellegű hiányok az ellátásban, a dílerek és a vásárlók a jelek sze-
rint úgy alkalmazkodtak ehhez, hogy fokozottabb mértékben használják a titkosított 
üzenetközvetítő szolgáltatásokat, a közösségi média alkalmazásokat, az online for-
rásokat, valamint a postai és házhoz szállító szolgáltatókat. Ez olyan aggályokra ad 
okot, miszerint a világjárvány egyik lehetséges hosszú távú következménye az lehet, 
hogy a drogpiacok még inkább digitalizálódnak. Általában véve úgy tűnik, kisebb volt a 
fogyasztói érdeklődés a többnyire rekreációs eseményekhez kapcsolódó drogok, mint 
pl. az MDMA iránt, míg az otthoni használathoz kapcsolódó drogok iránt nőtt. A kábí-
tószerek piacán Európában bekövetkezett, jórészt a globalizációval és az új techno-
lógiával összefüggő legfrissebb változások közé tartozik a kábítószerek termelési és 
csempészési módszereiben zajló innováció, az új kereskedelmi útvonalak létrejötte 
és az online piac térnyerése. Világszinten nézve Európa a kábítószerek fontos piacai 
közé tartozik, amelyet a belföldön előállított, illetve a világ más régióiból csempészett 
kábítószerekkel látnak el. Dél-Amerika, Nyugat-Ázsia és Észak-Afrika az Európába ér-
kező tiltott kábítószerek fontos forrásterületei, Kína pedig az új pszichoaktív szerek, 
kábítószer-prekurzorok és rokon vegyületek fontos forrásországa. Ezenkívül a kábító-
szerek egy részét Európán keresztül más kontinensekre szállítják tovább. A kannabisz 
és a szintetikus kábítószerek szempontjából Európa termelőterület is: a kannabisz ter-
mesztés nagyrészt európai fogyasztásra szolgál, a szintetikus kábítószereket az eu-
rópai piac számára állítják elő, és a világ más részeire exportálják (URL12). Európában 
a járvány első hulláma, a lezárások elrendelése váratlanul érte a drogpiac résztvevőit, 
de relatíve hamar alkalmazkodtak a kialakult helyzethez. A korlátozások ellenére a tag-
államok közti kábítószer-forgalom tovább folytatódott, köszönhetően a közúti árufu-
varozást az EU határain belül lehetővé tevő rendelkezéseknek. Számos új elosztási 
stratégia alakult ki a kábítószer-piac működtetésére. Az ún. partidrogok iránti kereslet 
a fesztiválok elmaradása miatt visszaesett, a kokain és az opiátok kiskereskedelmi 
ára Európa tagállamainak többségében valamelyest nőtt, ahogy az új pszichoaktív  
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anyagok elterjedtsége is. Jó pár európai országban emelkedett a közép- és kiskeres-
kedelemben érdekelt csoportok között az erőszakos fellépés. A kereslet visszaesésé-
vel komoly harcok indultak meg a vásárlókért, a területekért és az elosztási csatorná-
kért (Ritter, 2020).

A koronavírus okozta kezdeti ellátási lánc akadályozása miatt nehézségeket köve-
tően a kábítószer-bűnözéssel foglalkozó szervezett bűnözői csoportok felismerték 
a digitális tér kábítószer-terjesztésben jelentkező előnyeit. A legtöbb lezárással érin-
tett országban jelentősen visszaesett az utcai kábítószer-terjesztéssel összefüggő 
bűncselekmények száma, ugyanakkor azok egyre inkább az online térbe helyeződ-
tek át, ott is a dark webre (Dornfeld, 2020, 200). A hagyományos bűnözői csoportok 
tehát nyitottak a kibertér felé, szorosabban összefonódva az ott más illegális tevé-
kenységet folytató kiberbűnözőkkel. (URL13) A kiberbűnözői csoportok rendszerét 
és működését Michael McGuire vizsgálta, aki a kutatása során az általa feltárt ügyek 
alapján arra a következtetésre jutott, hogy az informatikai bűnözéssel kapcsolatos 
esetek döntő többsége valamilyen szervezett tevékenység eredménye. Nem lehet 
leszűkíteni az elkövetőket a tradicionális és egymásra épülő szervezett bűnözésé-
re, ahogy a kiberbűncselekmények körére sem. A szerző rámutat, hogy a hagyo-
mányos bűnszervezetek egyre inkább kiterjesztik a tevékenységüket az interneten,  
emellett újabb és kevésbé szoros kapcsolatú bűnözői csoportok formálódnak. A bű-
nözői csoportok különböző szintű szervezettséget mutatnak, attól függően, hogy 
a tevékenységüket csak online fejtik ki, vagy online eszközöket használnak, hogy le-
hetővé tegyék a bűncselekmények elkövetését a „való” világban, illetőleg ezek kom-
binációja jelenik meg online és offline is (Mcguire, 2012).

Az online kábítószerpiac okozta nehézségek  
a bűnüldözésben

Kábítószer-csempészet tekintetében Magyarország továbbra is tranzit és célor-
szág egyben. A legtöbb kábítószertípus külföldről jut hazánkba, a belföldi előállí-
tás egyedül a marihuána esetében játszik egyre meghatározóbb szerepet (Mátyás, 
2020). A kábítószerek ára 2009-hez képest lényegében nem változott, a heroin 
ára kismértékben, hatóanyagtartalmának csökkenésével párhuzamosan mér-
séklődött. Az elmúlt két év legjelentősebb kábítószerpiaci fejleménye a szinteti-
kus szerek piacának átalakulása, az ecstasy tabletták eltűnése és új, sok esetben  
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legális pszichoaktív hatóanyagot tartalmazó porok és tabletták megjelenése, illetve 
szokatlanul gyors terjedése. A rendőrségi lefoglalások során a Bűnügyi Szakértői 
és Kutatóintézet 2009-ben öt, 2010 folyamán tizenhat, 2011-ben harminchárom új 
vegyületet azonosított (URL14). A koronavírus eredményeképpen tendenciózusan 
megjelenő elkövetési formákban a kábítószerek adás vétele online térben, külön-
böző chat szobákban, a darkneten vagy más online platformokon történik (URL15). 
Mindehhez társulnak a titkosított formában működő telekommunikációs eszközök 
használata, amelyek így hozzáférést biztosít a fogyasztónak, hogy a hagyományos 
„dealerek” közbeiktatásával – fizikailag és személyes jelenléttel –  bonyolított érté-
kesítési lánc kikerülésével, közvetlenül, és a lebukás veszélye nélkül rendeljék meg 
saját szükségleteiknek megfelelő mennyiségű kábítószert és gyógyszert. A darknet 
marketekben ugyanis kizárt a materiális találkozás. A vevő és az eladó között a ki-
talált nicknéven kívül még az arcról vagy más személyes tárgyról való felismerés le-
hetősége sem merülhet fel (Kiss, 2021, 270). Ráadásul a digitális térben bonyolított 
kábítószerkereskedelem a korábbi hagyományos elosztási rendszerhez képest lé-
nyegesen kiugró profitot biztosít a bűnszervezeteknek, amelyek különféle vagyone-
lemek formájában pénzmosási tevékenység közbeiktatásával kerül vissza a „legális” 
gazdaságba (URL16). Az online platformokon bonyolított kereskedelem és a „legali-
záló” pénzmosáshoz kapcsolódó formálisan legálisan működő szervezetek és gaz-
dasági társaságok miatt rendkívül nehéz a vagyonfelderítési nyomozás (Kármán et 
al, 2016). Kiemelt hangsúlyt kell fektetni a kábítószer-kereskedelemből és az ahhoz 
kapcsolódó bűncselekményekből származó hatalmas vagyonok felkutatására, nyo-
mon követésére, befagyasztására és elkobzására, hogy a bűnszervezetek ne tud-
janak a jövőben újabb bűncselekményekben részt venni, és beszivárogni a legális 
gazdaságba. A kábítószerkereskedelem elleni hatékony küzdelem érdekében bizto-
sítanunk kell, hogy az illegális nyereség ne kerüljön vissza a tiltottkábítószer-ellátási 
láncba, és ne tegye lehetővé az olyan bűnözői magatartásokat, mint a korrupció 
és az erőszak, sem pedig a súlyos és szervezett bűnözés más formáit, például az 
emberkereskedelmet vagy akár a terrorizmust (URL17).

Alapvetően a technológiai, így az online térben bekövetkezett digitális forrada-
lom általi fejlődést kihasználó bűnelkövetők tevékenysége két csoportra osztható: 
egyrészt vannak az olyan büntetendő magatartások, amelyek korábban is léteztek, 
de az internetes kapcsolattartási és más lehetőségek jobban elősegítik azok ter-
jedését, ebből fakadóan akár nagyságrendileg is növelve a társadalmi veszélyes-
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ségüket. Ebbe a körbe sorolható a szervezett bűnözés hagyományos „üzletágai”, 
mint akár a kábítószerek forgalmazása. Másrészről léteznek olyanok, amelyek a már 
említett módon a technológiai vívmányok nélkül létre sem jöttek volna, mint a kiber-
bűncselekmények köre (Korinek, 2014, 290.). Az online térben zajló kábítószerpiac 
jellemzője, hogy a drogok postai feladása zömében külföldön történik, a kiszállítást 
a zömében külföldi bejegyzéssel működő, hatalmas forgalmat bonyolító csomag-
küldő szolgálatok házhoz vagy csomagküldő pontokra történő szállítással teljesítik 
(Mezei, 2019). Önmagában a rendőrség szervezeti és informatikai kapacitása sem 
elegendő arra, hogy minden egyes online kábítószer rendelés, és kiszállítás során 
az áru repülőtérre történő megérkezése és a Nemzeti Adó és Vámhivatal (további-
akban: NAV) általi realizálás alapján a megtett feljelentéseket követően érdemle-
ges nyomozást folytasson le. Ennek dacára, ha bizonyos rendelések és kiszállítások 
nagyobb köre már feltehetően az online platformokról nagyobb tételben rendelést 
bonyolító, az elosztást hazai környezetben végző szervezett bűnözői csoportok-
hoz kapcsolódnak, úgy ebben az esetben már a hagyományos kábítószer „terítés” 
felderítésére vonatkozó módszereket lehet alkalmazni. A kábítószerpiacra jellem-
ző jelenlegi disztribúciós struktúra világviszonylatban rendkívül színes képet mu-
tat, valamiben azonban kontinensektől függetlenül megegyezik: egyre jellemzőbb 
a széttagoltság, ami még inkább kedvez a „network” értékesítésnek. Azaz egy-egy 
nagybani eladó termékét több unciás eladó vagy utcai disztribútor is forgalmaz-
za. Manapság az internet elterjedtségét és a netmarketing lehetőségét kihasználva 
a drogpiac alsóbb szintű disztribúciós piaci tevékenységének jelentős része ezen az 
értékesítési csatornán zajlik. Sok esetben a vevő és az eladó csak virtuális szereplő 
(Ritter, 2020). Ebből kifolyólag a hatóság látóterébe került, rendszeresen rendelő és 
vásárló fogyasztók megfigyelése, lehallgatásával felderíthető a bűnkapcsolati háló 
(Be. 231.§.). Ahogy a bírói engedélyhez kötött információs rendszereik megfigye-
lése, a tőlük való információvásárlás, és az együttműködők, vagy a bűnözői cso-
portokba való beépülés céljából a fedett nyomozók alkalmazása (Be. 222-226.§§.). 
További jó eljárásjogi és nyomozati eszköz lehet a kevésbé jelentős, a disztribúci-
ós hálózat végén található „dealerekkel” való nyomozási megállapodás kötése (Be. 
219.§.), majd az információk megszerzését követően a nagyobb szállítmányok vagy 
jelentősebb elkövetési magatartások alapján a bűnszervezett magasabb szintű el-
követőivel kapcsolatos realizálás és vagyoni és személyi jellegű kényszerintézeke-
dések alkalmazása. A pénzforgalom, fizetési műveletetek megfigyelése (Be.216.§.) 
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és a kábítószer átadásának megfigyelése céljából az elfogást és a vagyonfelderítést 
szolgáló bűnügyi akciókat, feltétlenül csak abban az esetben lehet végrehajtani, 
amikor már elegendő mennyiségű információ áll rendelkezésre a bűnszervezeten 
belüli kapcsolatrendszerre, az értékesítési útvonalakra, azok bonyolítási rendjére és 
az abban szereplő személyek konkrét tevékenységének felderítésére és bizonyítá-
sára (Be. 354.§. (1) bek.).

A hivatalból való eljárás, mint a hatékonyság  
„Achilles” sarka

A szervezett bűnözői csoportok működését és értékrendjét meghatározzák azok az 
országok, társadalmak, illetve kultúrák, amelyekben tevékenységüket kifejtik, így kü-
lönösen hatással van a szerveződésükre az adott földrajzi és politikai helyzet, a kri-
minális tradíció — mint az illegális igények — és a bűnüldözés felépítése, valamint 
annak hatékonysága (Tóth – Kőhalmi, 2016, 608.). A bűnüldözésben éppen, amikor 
a bűnözői csoportok erősítik és növelik jelenlétüket, és egyre nagyobb profitot reali-
zálnak illegális tevékenységeikkel, kulcskérdéssé válik, hogy a hatóságok teljesítmé-
nyét nem gyengítő, korlátozó jogi környezet álljon fenn.

Hazánk büntetőeljárásjogi rendszerét megvizsgálva jól felismerhető, hogy a legna-
gyobb akadályt az „ex officio” azaz a kontinentális jogrendszerekre jellemző szigo-
rú legalitás elve alapján működő hivatalból való eljárás elve képezi. Magyarországon 
ugyanis a nyomozási feladatokat az ügyészség törvényességi felügyelete és tény-
leges szakmai irányítása mellett a rendőrség végzi, eszerint az eltérő eljárási metó-
dusoknak még a kezdeményezésére sincs eljárásjogi mozgástere. Jogilag szinte alig 
nyer elismerést az a tényező, hogy a nyomozó hatóság kerül térben és időben először 
kapcsolatba a külvilágban bekövetkező és büntetőjogi szempontból relevanciával bíró 
eseményekkel. Ma már tudományos evidencia, hogy a nyomozó hatóság az eredmé-
nyességi elvárás nyomására, és az egyszerű diverziók hiányában kényszerűségből 
rejtett diverzió formájában egyfajta szelekciós mechanizmust működtet. Az egysze-
rű diverzió a büntetőeljárásról való következmények nélküli lemondást jelenti, vagy 
a nyomozati szakban, de mindenképpen az ítélet meghozatala előtt. Itt olyan csekély 
társadalomra veszélyességű cselekményekről van szó, melyek esetében nem indokolt 
a büntetőjogi szankció alkalmazása. Azokban a jogrendszerekben, amelyekben a leg-
alitás elve érvényesül, a rendőrség nem gyakorolhatja a diverziót, ha bűncselekmény 
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jut a tudomására bármilyen forrásból, akkor értelemszerűen hivatalból el kell indítania 
az eljárást. Azonban a rejtett diverzió egy olyan mozgásteret hoz létre, amit a rend-
őrség akkor használhat ki, amikor eredménytelennek tűnő, bagatell cselekményeknél 
lebeszélik a panaszost, nem veszik fel a feljelentést, nem intézkednek bejelentések 
esetén. Ez is azt eredményezi, hogy a kisebb súlyú cselekményekből nem lesz ügy és 
eljárás (Blau, 1987, 29.). Az igazságszolgáltatás terheit főleg azok az esetek csökken-
tik, amelyek nem kerülnek tárgyalási szakaszban a bíróság elé. Mely problémakörre 
már az európai eljárási rendszereket tanulmányozó amerikai jogászok is rámutattak: 
„a legalitás elve a lehetetlent követeli meg: a törvények érvényesítését, miközben nö-
vekszik a bűnözés és az erőszakos küzdelem a javak megszerzéséért. Elkerülhetetlen 
szükség van változtatásokra az alapelvek érvényben hagyásával, és ahol ezt a formá-
lis törvény vagy ideológia nem teszi lehetővé, informális eljárásokat kell rá kidolgozni.”  
(Kertész, 1998, 152.) Ma már közhelyszerű az a megállapítás, hogy a bűnüldözést foly-
tató igazságszolgáltató szervek csak az ügyek egy meghatározott hányadát képesek 
feldolgozni, hisz minden bűncselekményt nem lehet megtorolni, és nem jelent megol-
dást a szervezeti változtatás és a létszámemelés sem (Sléder, 2010, 140.).

Jelen esetben azzal a problémával állunk szembe, hogy bár a rejtett diverziót  
hallgatólagosan elfogadja a rendszer, és a kapacitáslimit miatt tulajdonképpen „nem 
veszi fel” az ügyeket főleg azon bűncselekményeknél, ahol magas a látencia, és je-
lentős nyomozati munka kell a felderítéshez. Noha az online kábítószerkereskedelem 
esetében nincs mód arra, hogy a nyomozó hatóság a rejtett diverziót működtesse, 
mert a bűncselekményről való tudomásszerzés dokumentáltan megtörténik azzal 
a ténnyel, hogy a kábítószer megjelenik a fizikai térben a csomagküldő szolgálatok 
kiszállítása során. Ezeket a hatóságokat észlelik, eljárások kezdeményezésére köte-
lesek, amelyek tömeges ügyszám növekedést eredményeznek, ezzel megnövelve 
az ügyfeldolgozó munkát. A hagyományos kábítószerkereskedelem nagy része „nem 
látható” módon látenciában bonyolódott, viszont, a hatóságok a különféle források-
ból beérkező titkos és nyílt forrású információk alapján a „rejtett” diverzió eszközével 
nyugodtan operálhattak, így eldönthették, hogy mely ügyekre, elkövetői körre milyen 
mennyiségű időt és nyomozati kapacitást szánnak.

A kontinentális jogrendszerben az utóbbi évtizedekben a diverziók térhódítására 
lehetünk figyelmesek, miközben az ügyész szerepe fokozatosan megerősödött. Az 
európai országok ügyészségeit tekintve három alapmodellt különböztethetünk meg 
(Kerezsi, 2006, 210.).
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1. Az ügyészség tisztán funkcionális szervezet a szorosan értelmezett lega-
litás elve miatt, az a feladata csupán, hogy előkészítse az ügyeket a bíróság 
számára. Nincs felhatalmazása arra, hogy eljárást szüntessen meg, minden 
ügyet bíróság elé kell vinni.
2. Az ügyészség dönthet az eljárás megszüntetéséről. Eldöntheti, hogy vádat 
emel-e, de szankciót nem szabhat ki, csak a bíróság. 
3. Az ügyészség megszüntetheti az eljárást, és ezen kívül szankciót is alkal-
mazhat a gyanúsítottal szemben, például pénzbírságot.

Az USA-ban a rendőrség és az ügyészség szinte korlátlan diszkrecionális lehető-
séggel rendelkezik abban a tekintetben, hogy lefolytassák az eljárást vagy nem, 
azaz a diverziós lehetőségek elrendelésénél csak a célszerűségi szempontokra kell  
figyelemmel lenniük. Az ügyek nagy száma miatt a rendőrség ügyészi beavatko-
zás nélkül folytatja le a nyomozást. Az Amerikai Egyesült Államokban az ügyész-
nek nincs törvényen alapuló jogköre a rendőrség felett és arra, hogy utasítást adjon  
a nyomozásra nézve. A két szerv közötti kapcsolat nagyfokú rugalmasságot mu-
tat és az adott feladathoz igazodik (McEnemy, 1992, 45.). A diverzió mégis igazán 
az eljárás kezdetén tölti be hatékonysági küldetését, éppen ezért lényeges, hogy 
az egyes jogrendszerek lehetővé tegyék, hogy az ügyészég és a nyomozó ható-
ság élhessen ezekkel az eszközökkel. A diverzió a latin ’divertere’ szóból származik, 
amely elhajlást, letérést, eltérést jelent (URL18). A diverziót az igazságszolgáltatás-
sal összefüggésben először az Amerikai Egyesült Államokban használták az 1960-as 
években a fiatalkorú elkövetőkkel kapcsolatban. 1967-ben került a fogalom a köztu-
datba, amikor az Egyesült Államok elnöke a rendészeti és az igazságügyi bizottság 
által készített zárótanulmányában hivatkozva ültette a gyakorlatba (Nejelski, 1982, 
434). Az angol nyelvben a ’diversion’ elterelést jelent (URL19). Ebben a jelentésben 
használjuk az igazságszolgáltatással kapcsolatban, de vajon mitől való elterelést is 
jelent. „Az elterelés a büntetőügy nem büntetőjogi elintézését jelenti. Másként meg-
fogalmazva: a diverzió összefoglaló elnevezése a büntetőeljárás szokványos „állo-
másaitól” történő eltérési módoknak” (Barabás, 2004, 60.).

Az 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról (továbbiakban: korábbi Be.), mint diver-
ziós formát ismerte a nyomozás részbeni mellőzésének intézményét, amelyet szinte 
egyáltalán nem alkalmaztak a gyakorlatban. Ennek oka, hogy felderített és levizsgált 
bűncselekmény kellett hozzá. A korábbi Be. 187. § (1) A gyanúsított kihallgatása után 
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az ügyész a további nyomozást határozattal mellőzheti az olyan bűncselekmény mi-
att, amelynek az elkövetett jelentősebb súlyú bűncselekmény mellett a felelősségre 
vonás szempontjából nincs jelentősége. Azonban nem volt lehetőség a nyomozás 
lefolytatásától eltekinteni, ha egyáltalán nem állt fenn a felderítés sikerességének 
lehetősége, vagy a bagatell bűncselekményekben indított nyomozások veszélyez-
tették a jelentősebb bűncselekmények miatti eljárások sikerét. A hatályos 2017. évi 
XC. büntetőeljárásról szóló törvény (továbbiakban: Be.) csupán a nyomozás meg-
szüntetésénél kínálja fel lehetőségként az ügyésznek, mint döntési alternatívát. A Be. 
398.§. (2). bekezdése alapján az ügyészség megszünteti az eljárást, ha e) olyan bűn-
cselekmény miatt van folyamatban, amelynek az elkövetett jelentősebb tárgyi súlyú 
bűncselekmény mellett az elkövető felelősségre vonása szempontjából nincs jelentő-
sége. Annak ellenére, hogy ehhez már nem kell felderített és levizsgált ügy, mégsem 
alkalmazzák gyakrabban az ügyészek. Tehát nem vált be az a jogalkotói feltételezés, 
hogy a már befektetett bűnüldözői munka miatt nem fognak eltekinteni a felelősségre 
vonás hagyományos módjától.

Büntetőeljárásjogi és szervezeti megoldások az online 
kábítószerbűnözéssel szembeni bűnüldözési hatékonyság 
javítására

Egyetértve Lévai elméletével, aki kriminológiai vonatkozásában a kábítószerbűnözést 
a szervezett bűnözéshez kapcsolódó kínálati és a hagyományos bűnözéshez tartozó 
keresleti oldalra osztja (Lévai, 1992, 61). Úgy látom, hogy a kábítószer-ellenes bűnül-
döző tevékenység hatékonyságának fokozása igazán a kínálati oldalon fontos, mert 
ott elért eredmények jelentős kihatnak az értékesítés költségeire, következésképp 
árnövelő tényezőként a hozzáférhetőséget csökkentik a keresleti oldalon. Különö-
sen hangsúlyos a hozzáférés lehetőségeinek csökkentése a – kábítószer-ellátási 
lánc alsó szegmensébe aktív módon bekapcsolódó – szegényebb rétegek esetében 
(Reuter, 2006). Nyilvánvaló, hogy a kábítószer-kereskedelem elleni sürgős és a je-
lenleginél célravezetőbb fellépés előfeltétele a rendészeti munka hatékonyságának 
növelése, az illetékes szervek technikai ellátottságának és személyi állománya kép-
zettségének javítása, továbbá az illetékes nemzetközi szervekkel folytatott hatékony 
információcsere és együttműködés. Ennek érdekében növelni kell az ellenintézke-
dések hatékonyságát, meg kell erősíteni a bűnszervezetek elleni fellépésért felelős 
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szerveket, valamint a bűnügyi szakértői tevékenység személyi, anyagi és technikai 
bázisát. A fentieken túl fel kell állítani egy országos szintű, kábítószer-bűnözés elleni 
szolgálatot (URL20). Ahogy a nemzeti biztonsági stratégia is rögzíti a szervezett 
bűnözés elleni küzdelem érdekében elengedhetetlen a rendvédelmi szervek (rend-
őrség és nemzetbiztonsági szolgálatok) és az igazságszolgáltatás nemzeti és nem-
zetközi szintű - kiemelten európai uniós - együttműködésének szorosabbá tétele, 
valamint a meglévő erőforrások hatékony felhasználása (URL21). A kábítószer-kíná-
lat csökkentése/a biztonság növelése terén az új 2021-25-ös EU kábítószerellenes 
stratégia ugyancsak felismerte az online kábítószerpiac megnövekedett veszélyeit, 
ezáltal célba vette a tiltott kábítószerek piacainak minden aspektusát. Ami kiterjed 
a kábítószerrel kapcsolatos – különösen a szervezett – bűnözés megelőzésére, az 
attól való eltérítésre és annak ellehetetlenítésére, ami igazságügyi és bűnüldözési 
együttműködésen, hírszerzésen, betiltáson, a bűncselekményből származó vagyon 
elkobzásán, nyomozásokon és határigazgatáson keresztül történik. Ez utóbbi pri-
oritási területet a 2013–2020-as stratégiához képest továbbfejlesztették az euró-
pai kábítószerpiacokon tapasztalható aggasztó fejleményekre való reagálás érde-
kében (URL22). E piacokon jellemzően nagy mennyiségben állnak rendelkezésre  
különböző kábítószerek, egyre nagyobb mennyiségeket foglalnak le a hatóságok, 
egyre gyakoribb az erőszak és hatalmas a profit, emellett a kábítószerkereskede-
lemhez igénybe vesznek közösségimédia-platformokat, mobilalkalmazásokat és in-
ternetes piactereket/kódolt virtuális drogpiacokat. Ezek a jellemzők nem halványod-
tak a COVID-19-válság során sem, sőt, éppen annak az ellenkezője következett be 
(URL23).

A korábbi fejezetben kifejtetteknek megfelelően a legnagyobb akadálynak a ki-
vétel nélküliséggel funkcionáló szigorú legalítás elve jelenti, amely lazítása nélkül 
a rendőrség kénytelen minden kábítószerrel kapcsolatos eljárás lefolytatására, 
amelyek miatt érdemi nyomozati kapacitásait nem képes stratégiai alapon a kábí-
tószerekkel foglalkozó bűnszervezetekkel szembeni hatékonyabb fellépésre ösz-
szpontosítani. A legalitás tehát a törvényesség elve, míg az officialitás az eljárás 
hivatalból való megindításának és lefolytatásának követelménye (Király, 2000, 115). 
Így mindenekelőtt a Be. törvény módosításának lehetőségeit kellene felülvizsgál-
ni és a nyomozás mellőzését bevezetni bűnüldözési érdekből. Amely akkor lenne 
alkalmazható, amennyiben nincs természetes vagy jogi személy sértettje a bűn-
cselekménynek, nincs halmazat, illetve a cselekmény társadalomi veszélyessége 
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elenyésző (3 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmények 
esetében), úgy a nyomozó hatóság a nyomozás megindítását mellőzhesse, ameny-
nyiben ahhoz jelentősebb bűnüldözési érdek társul. Egyébiránt a büntetőjogi fele-
lősségre vonás alóli menetesülésre több szempontból is sor kerülhet, ilyen többek 
között a terhelti együttműködés vagy a fedett nyomozó intézménye (Mészáros, 
2019). Konkrét esetben ennek indoklásául a mellőzéssel érintett bűncselekménnyel 
összefüggésben felderíthető nagyobb volumenű, jelentősebb súlyú kábítószerbűn-
cselekmények (legalább 8 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűncse-
lekmény) felderítésének és nyomozásának eredményessége szolgál. A nyomozás 
később megindítható. Természetesen a nyomozó hatóság mellőző határozatát az 
ügyészség jogkörénél fogva hatályon kívül helyezheti, és a nyomozás lefolytatására 
utasíthatja.

Egyébiránt a „nyomozás mellőzése bűnüldözési érdekből” jogintézmény nélkül 
is alkalmazható eljárásjogi megoldásként szolgálna, az az eljárási rend, hogy miu-
tán a NAV megteszi a feljelentést a rendőrség felé a gyanús csomagok vonatkozá-
sában, úgy a feljelentést gyanú hiányában el kellene utasítani, majd ezt követően 
előkészítő eljárást kell indítani (Be. 340.§ (3) bek. b. pont). Indoklással arra, hogy 
a konkrét csekély mennyiségű kábítószerre nézve címzett esetében nem állítható 
meg akár a fogyasztásra irányuló megszerzés szándéka sem, tekintettel arra, hogy 
a csomagküldő szolgálatok részéről nem áll rendelkezésre releváns adat a feladó 
és a megrendelő között létrejött adásvétel tényére. Elég csak arra gondolni, hogy 
nem saját nevére vagy címére, vagy akár fiktív személy nevében rendelik az elköve-
tők az inkriminált kábító hatású anyagot vagy gyógyszert. Bár az előkészítő eljárás 
nem biztosít teljeskörű eljárásjogi cselekvési lehetőséget a nyomozó hatóság szá-
mára, ellenben arra alkalmas, hogy ennek keretében lehessen a bűncselekménnyel 
kapcsolatban felmerülő összefüggéseket vizsgálni (Be. 341-344.§§.). Amennyiben 
a csekély mennyiség saját célú megszerzésén és birtoklásán túlmenően felmerül az 
esetleges forgalmazói, kereskedői tevékenység esetleg a bűnszervezeti részvétel, 
és a fogyasztó alkalmas lehet együttműködőnek, úgy a nyomozást el kell rendelni. 
Ezek javarészt az elterelés hatálya alá eső Btk. 180.§ (1) bek. elkövetési magatartá-
sok körét ölelnék fel. Az ilyen ügyekben folyamatban lévő előkészítő eljárásokat egy 
szervhez delegált hatáskörrel kell lefolytatni, annak érdekében, hogy a több szervnél 
is folyó eljárási párhuzamosságokat ki lehessen küszöbölni. Ez az egységes, területi 
illetékességgel működő nyomozó hatóság felállításával biztosítottnak látszik. A fenti 
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érveket támasztja alá, hogy 2019-ben a 2012. évi C. törvény Büntető törvénykönyv-
ről (továbbiakban: Btk.) szerint 4972 személy jogerős elítélésére került sor, ebből 
a kínálati oldalhoz kapcsolódó magatartások formájában a Kábítószer kereskedelem 
(176-177.§) tényállása miatt 1620 fő, addig jellemzően a keresleti oldalhoz tartozó 
Kábítószer birtoklása (178-180.§) miatt ennek a duplája 3322 fő (URL24). Ez jól rá-
mutat a nyomozó hatóság nyomozási súlypontjaira, amelyet viszont éppen az emlí-
tett officialitás elv miatt nem tud saját hatáskörben befolyásolni.

A kábítószer-bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozások felderítését javítaná az 
információvásárlásra fordítható összeg növelése abból a célból, hogy a legnagyobb 
kereskedelmi kapacitással rendelkező platformokat, online tereket feltérképezzük. Ez 
a tevékenység folyamatos, mert a kábítószerpiac állandóan bővül és változik. Majd 
a látókörbe került platformok megfigyelése, esetleges rendeléses álvásárlás, min-
tavásárlás, a forgalmazott anyagok tulajdonságainak, összetételének megismerése 
céljából (Be. 221.§.). Az ott folyó események, vásárlások, kommunikáció dokumen-
tálása, rögzítése. A feladás helyére, idejére, a forgalmazó azonosítására utaló ada-
tok kifürkészése. Jobb és koordináltabb nyomon követésre és elemzésre van szük-
ség a digitalizációból fakadó veszélyek, különösen a tiltott kábítószerek közösségi 
média-platformokon, mobilalkalmazásokon és internetes/kódolt virtuális piacokon 
keresztüli hozzáférhetősége, valamint az online fizetések (beleértve a kriptovalutá-
kat) és a titkosított digitális kommunikáció használata kapcsán (URL25). A Legfőbb 
Ügyészség részéről célszerű lenne egy az ügyészség és a nyomozó hatóság közötti 
belső szabályozó és együttműködési protokoll kialakítása, amely nem engedne elté-
rő gyakorlatokat a különféle hatáskörű és illetékességű szerveknél. Mindez a haté-
konyság jegyében és az eljárási rend egységesítés céljából lenne szükséges annak 
érdekében, hogy ne legyen szükségszerű bármilyen csekély mennyiségű kábítószer, 
vagy a szigorú legalitás elve alapján bármilyen tényállásszerű ergo jogellenes, jól-
lehet csekély társadalomra veszélyes magatartásoknál – hatósági tudomásra jutás 
esetén – az elfogásra, lefoglalásra és egyéb nyílt nyomozati cselekmények elvégzé-
sére (Belovics, 2007). Ennél fogva a rendőrség hatóság mérlegelési köre szélesebb 
körű legyen, amelynek alapját az elemző értékelő munka során keletkezett stratégiai 
döntések képezzék. A fogyasztók általi „csekély mennyiséget” meg nem haladó ren-
delések esetében a nyilvántartások és OSINT-os elemzést kell végezni (Szabó, 2019) 
a megrendelők közötti kapcsolati hálók feltérképezése és elemzése céljából, így lát-
hatóvá válnak a fennálló „fogyasztó csomópontok”. Többnyire a darkneten, emellett 
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közösségi média-platformokon zajlik a kábítószerek adásvétele (Serbakov, 2020). 
Ahol egyéni felhasználásra „csekély” mennyiségben rendelést leadó és kiszállítást 
kérő fogyasztókkal szemben nyomozást lehetőség szerint nem kell indítani, mert 
azok lekötik a bűnüldöző hatóság kapacitását (Vári, 2014). Ellenben ezekre nézve 
titkos felderítő tevékenységet kell folytatni, illetve adatszerzés keretében megállapí-
tani a tömeges rendelések közötti kapcsolódásokat, összefüggéseket, hálózatokat 
(Be. 261-266.§§.). Amelyek nem illeszthető nagyobb rendszerbe, komplexebb bű-
nözési struktúrához (elosztói hálózat, mennyiség, bűnszervezet, pénzmosás stb.) 
azok esetében a megindult előkésztő eljárások a nyomozások megindítása nélkül 
szűnnek meg. Ahol viszont megállapítható, hogy komolyabb mennyiségben, szerve-
zetten történik a kábítószerek rendelése, ott rapid intézkedésként és főleg külföldi 
szolgáltatók esetében kell alkalmazni az elektronikus csatornák blokkolását a szük-
séges elektronikus adat eltávolítása és biztosítása céljából, amelyre az elektronikus 
adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozása kitűnő eljárásjogi eszközként 
került be a Be.-be, különösen a kábítószerekkel kapcsolatgos bűncselekmények fel-
derítése és bizonyítása érdekében (Be. 337. § (1) bek.).

Megkerülhetetlenek a rendőrségi szervezetet érintő változások, többek között  
az informatikai infrastruktúra bővítése, és külön a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyo-
mozó Iroda (KR NNI) Kiberbűnözési Főosztály alatt egy önálló hatáskörrel rendelkező 
Kiber-kábítószer Elleni Osztály felállítása. A megfelelő szakmai tudással rendelkező 
állomány kiképzése és felvétele, az osztályon belül elemző értékelő csoport végzi az 
országos adatok feldolgozását és értékelését, a többi kolléga a platformok megfigye-
lését, a megindított előkészítő eljárásokban az OSINT-ot és a titkos felderítést végzi.

Lényeges nyomozási cselekmény a csomagküldő kereskedelmi szolgáltatást vég-
ző cégektől történő adatkérés. Abból a célból, hogy több alkalommal is rendelő sze-
mélyekre vagy címekre nézve, a rendelési volumenek feltérképezhetők legyenek. 
Voltaképpen megállapítást nyerjen, hogy ki, mikor, milyen súlyú csomag kiszállítását 
kérte. A csomag feladója mivel és hogyan fizetett az áru továbbítása céljából. Feltét-
lenül szükséges lenne ebben a körben a jogszabályi módosítás a csomagküldés sza-
bályainak szigorítása annak érdekében, hogy csak bankkártyás vagy banki átutalá-
sos fizetési formára legyen lehetőség az ilyen típusú anyagok rendelésénél, továbbá 
pontosan meghatározott és minimálisan előírt adatkör kerüljön a csomagszállítással 
foglalkozó cégek birtokába a feladóról. Mindez a visszakövethetőség és a személyek 
beazonosíthatósága érdekében.



155

InterdIszcIplInárIs drogszemle

Konklúzió

A pandémia jelentős hatást gyakorolt a kábítószerpiacra. A járvány korai szakaszá-
ban a kábítószer-ellátási láncban jelentkező akadozások jelentős árfelhajtó tényező-
ként jelentek meg. Látszólag úgy tűnt, hogy a forgalom visszaesése fog bekövetkez-
ni, ami akár tartós is marad. Ezzel szemben és emellett a járvány olyan, az emberek 
mindennapjait befolyásoló változásokat is beindított, amelyek katalizátorként ha-
tottak a digitális forradalomra. Folyományaként általánosságban megnőtt az embe-
rek online jelenléte. A pandémia idején egyre több ember töltötte munka- illetve 
szabadidejét az online térben. A szervezett bűnözés ezt felismerve, a kábítószerek 
jelentős részét online kínálta, a kábítószer elosztó evégett könnyebben és olcsób-
ban férhetett hozzá egy immár megnövekedett ügyfélkörhöz. Segítette a folyama-
tot, hogy a személyazonosság elrejtése és a fedőcégek létrehozása is könnyebb 
online, mint offline kapcsolat esetében. A kábítószerpiac a kiberbűnözés felé nyitva, 
annak lehetőségeit saját céljaik szolgálatába állítva a disztribúciós rendszerük egy 
részét áthelyezte a kevésbé szabályozott kereskedelmet bonyolító csomagküldő 
szolgálatokkal való kiszállításra. A megrendelések visszakövethetetlenségét erősítő, 
szintén pandémiás konzekvenciakánt jelent meg az egyre gyakoribb online vásárlás 
és a készpénznélküli fizetési eszköz, mint fizetési módok elszaporodása. Az online 
kábítószerpiacon a tömeges kábítószerekre irányuló megrendelések a darkneten és 
más online platformokon belül un. titkosított chat szobákban zajlanak. A kiszállítást 
végző csomagküldő szolgálatok nem rögzítenek megrendelői adatokat, a fizetési 
módok a kriptovaluták vagy a készpénzes fizetés miatt a szállító oldaláról nem doku-
mentáltak, ezáltal nem visszakövethetőek (Baráth, 2021, 27.). Mindazonáltal az ilyen 
megrendelések által az országba külföldről érkező – zömében csekély mennyiségű 
– kábítószert tartalmazó csomagok felfedése – légi és nemzetközi szállítás miatt – 
ugyan megtörténik. Ez a NAV számára feljelentési kötelezettséget ró a hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező rendőri szervek felé, ami tömeges mértékű ügyszám 
emelkedést jelent nyomozati oldalon. Emellett rengeteg olyan csomag érkezik az 
EU-n belül, ami még csak nem is kerül egyik hatóság látókörébe sem. A gyanús 
csomagok miatt elindított nyomozások teendői pedig értelemszerűen a nyomozási 
hatékonyság csökkentése irányába mutatnak, ami különösen a kábítószer kínálati 
oldal vonatkozásában kártékony, mert nem jut elég figyelem az ilyen kiemelt krimina-
litású elkövetésekre. A nyomozó hatóságok számára számos jogi és szervezeti meg-
oldás kínálkozna annak érdekében, hogy az egyébként keresleti oldalhoz tartozó  
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kábítószer-bűncselekmények miatt a nyomozást mellőzze, ennek Achilles sarkát a 
szigorú legalitás és officialitás elvének lazítása jelentené. Jogszabálymódosítással 
ugyancsak javítani lehetne a felderítés és a bizonyítás eredményességén, amennyi-
ben a csomagküldő szolgálatok lényegesen több adatot rögzítenének a megrende-
lések felvételekor. Ugyancsak nagyban hozzájárulna a bűnüldözés hatékonyságá-
nak emeléséhez, ha önálló szervezeti egység foglalkozna az online kábítószerpiacon 
végzett illegális cselekményekkel, és összefüggéseket tárna fel a szervezett bűnö-
zés és a kiberbűnözés kábítószerekkel kapcsolatos dimenzióira. Az online kábító-
szerkereskedelem nagy kihívást jelent a bűnüldöző szakmának, késlekedést nem tűr, 
hogy kimunkáljuk a jogi és szakmai megoldásokat az online térben megjelenő kábí-
tószerkínálat mielőbbi visszaszorítása érdekében.
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