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ÖSSZEFOGLALÓ AZ ORSZÁGOS 

RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

KÁBÍTÓSZERES AKCIÓIRÓL 

DR. CSÁKÓ IBOLYA 

  
435 tő kannabisz növény, 65 kg marihuána virágzat, 230 

gramm hasisgyanta, közel 10 kg amfetamin, valamint több 

mint 11 kg ketamin, majd 2 kg kokain, valamint 

megközelítőleg 5 kg új pszichoaktív anyag – került a 

rendőrség raktáraiba, alig két hét alatt. 

Mozgalmas évet zárt az Országos Rendőr-főkapitányság a 

kábítószeres bűncselekmények felderítése és megelőzése 

kapcsán. Az ORFK Bűnügyi Főigazgatósága égisze alatt 

elmúlt évben megalakított, az online kábítószer-

terjesztésekre fókuszáló úgynevezett Online 

Kábítószerekkel és Gyógyszerhamisítással foglalkozó 

Munkacsoportja (a továbbiakban: Munkacsoport), 

hatékonyságát fokozni tudta az ország egész területén, 

célzott akciókat és rajtaütést hajtottak végre az 

irányításukkal  

A Munkacsoport a megalakulásakor célul tűzte ki, hogy a 

kábítószerekre és a hamis, illetve illegális gyógyszerekkel 

kapcsolatos terjesztői tevékenységre akciónapokat szervez, 

amelyben a kábítószerekre és a hamis, vagy illegális 

gyógyszerekre fókuszálnak a résztvevők.  

E célkitűzésnek megfelelően 2022. október 03-15. között a 

kábítószerekkel, az új pszichoaktív anyagokkal, valamint a 

gyógyszerhamisítással kapcsolatos bűncselekmények 

felderítése, felszámolása és megelőzése érdekében hirdetett 
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meg összehangolt országos bűnügyi akciósorozatot, amelynek 

fókuszába a terjesztői magatartás visszaszorítása került. 

Az őszi kéthetes sorozatot hosszú előkészítő munka előzte meg. 

A nyár folyamán a területi szervek áttekintették a 

rendelkezésükre álló információkat, illetve a folyamatban lévő 

ügyeiket, – természetesen az ügyek állásának függvényében – 

azzal a céllal, hogy a kitűzött időtartamra elegendő bizonyítékkal 

rendelkezhessenek sikeres felderítéshez. 

Az előkészítő fázisban a nyomozati munka mellett folyamatos 

volt a szakmai felkészülés. Az ORFK felkérte a Nemzeti 

Szakértői és Kutató Központ toxikológus és vegyészszakértőit, 

valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányításának 

munkatársait, hogy munkájukkal segítsék az akciósorozat 

végrehajtását. 

A kéthetes akciósorozatban nem csak a helyi realizálásokra 

került sor, hanem látványos és egy-egy területet teljesen lefedő 

akciónapra is. Így például az M3-as autópályán Budapest 

irányába a görbeházi pihenőben teljes forgalomkiterelés mellett 

a teherautók, autóbuszok és személygépkocsik ellenőrzése is 

megtörtént, amelyen az Europol Hamisításelleni Központjának 

munkatársa is részt vett. Ennek során az Europol képviselői 

szúrópróbaszerűen ellenőrizték a saját adatbázisukban a 

teherautók rendszámait. Csak itt és ekkor 450 személy- és 

kistehergépkocsi, 50 kamion és 3 autóbusz, illetve az ezekben 

tartózkodó személyek átvizsgálására került sor. Jó hír, hogy az 

ellenőrzés alatt kábítószert, hamis gyógyszert a rendőrség 

munkatársai nem találtak, annak ellenére sem, hogy mind a 

NAV, mind a rendőrség több kábítószerkereső kutyát is 

alkalmazott. 

Az akció ugyanakkor az idei évben is jelentős eredményeket 

hozott. 226 eljárásban volt kutatás, kihallgatás, illetve több 

esetben lefoglalás is, ami kicsit magasabb szám, mint a tavalyi, 
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amely 213 volt. Az eljáró szervek bűnügyi és rendészeti 

állománya részéről összesen 2045-en vettek részt a 

kutatásokban, elfogásokban. Ennek során 298 gyanúsítottat 

hallgattak ki, 109 személyt vettek őrizetbe, amelyek közül 91 

embert tartóztatott le a bíróság.  

A kéthetes időtartam alatt 435 tő kannabisz növényt, 65 kg 

marihuána virágzatot, 230 gramm hasisgyantát, közel 10 kg 

amfetamint, valamint több mint 11 kg ketamint, közel 2 kg 

kokaint, és közel 5 kg új pszichoaktív anyagot foglaltak le az 

eljáró szervek.  

Az összehangolt akció sorozatban résztvevő toxikológus- és 

vegyészszakértők adatbázisa szerint „normál esetben” hetente 

átlagosan 8 esetben kér a rendőrség soron kívüli előzetes 

szakértői véleményt. Míg csak az akció második hete alatt 35 

kirendelésre került sor, amely mellett 4 további olyan kirendelés 

is volt, amiben még aznap végleges szakértői véleményt is 

adtak. 

A kábítószergyanús anyagok mellett kisebb mennyiségben 

teljesítményfokozó szereket, potenciafokozót, illetve 

fogyasztószereket is lefoglaltak a résztvevők. 

A hatékony és összehangolt rajtaütéseknek köszönhetően közel 

140 millió forint összegben készpénzt, míg 28 millió 

forintértékben gépkocsit, ékszert 22 millió, valamint egyéb 

vagyontárgyat 23 millió forintértékben foglaltak le. 

Összességében több mint 213 millió forint értékű vagyon 

elvonása valósult meg ezen időszak alatt. De lefoglaltak egy éles 

és több gáz-riasztó fegyvert, tablettázó- és daráló gépet is.  

A lefoglalt illegális anyagok (kábítószerek, illegális gyógyszerek) 

feketepiaci értéke jóval több mint fél milliárd forint volt, az 

megközelítette a 600 millió forintot. Az előkészítő munka során, 

de még a tényleges akciónapokat megelőzően a Budapesti 

Rendőrfőkapitányság lefoglalt 71 kg hígítatlan kokaint, amelynek 
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a tisztasága kb. 80 %-os volt. Ennek a nagykereskedelmi 

feketepiaci értéke több mint 6 milliárd, kiskereskedelmi értéke 

pedig legkevesebb 10 milliárd forint. Ilyen mennyiségű, 

tisztaságú és értékű kokain lefoglalás még nem volt hazánkban. 

A fentiek alapján kijelenthetjük, hogy a kéthetes időszakban több 

mint 600 millió, vagyis több mint fél milliárd forint értékben vontak 

ki a szervek kábítószert az illegális forgalomból, ezzel elérve azt, 

hogy ezek az egészségre különösen veszélyes anyagok ne 

kerüljenek forgalomba.  

A lefoglalt anyagok típusa, mennyisége is bizonyítja, hogy az új 

pszichoaktív anyagok továbbra is – és úgy tűnik egyre jobban – 

visszaszorulnak. Ezt a tendenciát tapasztaljuk évek óta, azonban 

ez nem azt jelenti, hogy a kábítószer visszaszorulna, mert 

helyettük az amfetamin-típusú anyagok egyre inkább teret 

nyernek, illetve a kokain – ha kis mértékben is –, de jelen van a 

mindennapjainkban. 

Az akció tervezése, során nem hagyhatta figyelmen kívül a 

rendőrség, hogy amíg van kereslet, addig kínálat is lesz. Éppen 

ezért tartottuk fontosnak azt is, hogy ne csak a kínálatcsökkentés 

legyen ezen akció célja, hanem a keresletcsökkentés is.  

Így, amíg a nyomozók elfogtak, kutattak, kihallgattak és őrizetbe 

vettek, addig a bűnmegelőzési kollégák – szerte az országban, 

közoktatási intézményekben – a kábítószerek és az új 

pszichoaktív anyagok veszélyeit bemutató előadásaikkal és 

interaktív projektjeikkel mintegy 34.418 embert tudtak 

személyesen megszólítani a két hét leforgása alatt. A 927 

rendezvényből 814 iskolai program volt. A tanintézményeken 

keresztül összesen közel 26.500 diákot értek el. A fókuszált 

eléréseknek köszönhetően lehetőség nyílt arra, hogy a 

szakemberek ne csak általánosságban, hanem részletesen és 

szemléltetve beszéljenek a droghasználat súlyos 

következményeiről.  


