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S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

A Salgótarjáni Járási Ügyészség 2013. augusztus 30. napján vádiratot nyújtott be a Salgótarjáni Járásbí -rósághoz az előzetes letartóztatásban lévő G. Lajos, O. Éva, és I. Gábor, valamint a házi őrizetben lévő O.  Gyula vádlottak ellen, kábítószerrel visszaélés bűntette és más bűncselekmények miatt.A  Nógrád  Megyei  Rendőr-főkapitányság  nyomozása  során  beszerzett  adatok  szerint  G.  Lajos  és élettársa, O. Éva – akik salgótarjáni lakosok – 2012. évben kerültek kapcsolatba a vecsési I. Gáborral,  akitől  többször is rendeltek pszichoaktív anyagokat,  és Salgótarjánban több személynek is adtak el kábítószert, illetve pszichoaktív anyagot. G.  Lajos  heti  rendszerességgel  ment  el  a  megrendelt  áruért  Budapestre,  egy  előre  megbeszélt bevásárlóközpontba, majd az élettársi kapcsolatban élő vádlottak korábbi vásárlójukat, az ugyancsak salgótarjáni O. Gyulát vették rá, hogy alkalmanként 30.000,- Ft-ért ő intézze a kábítószert tartalmazó csomagok Budapestről Salgótarjánba juttatását.2012. július 6-án G. Lajos és O. Éva arra utasították O. Gyulát, hogy menjen el a bevásárlóközpontba,  ahol  a parkoló konkrétan megjelölt  szektorának 17-es gépkocsiállásában álló autó hátsó kerekénél elhelyezett  kábítószert tartalmazó csomagot vegye magához, azt szállítsa Salgótarjánba és adja át az azzal kereskedni szándékozó G. Lajosnak és O. Évának. A csomagot ez alkalommal is I.  Gábor helyezte el a parkolóban, és azzal O. Gyula az instrukcióknak  megfelelően el is indult Salgótarjánba, azonban Vizslás-Újlaknál a rendőrség ellenőrzés alá vonta, az ellenőrzés során a gépjárműben megtalálták a 141,41 gramm mefedront (az utcai illegális forgalomban „Kati”  néven  közismert  kábítószert),  amit  I.  Gábor  –  állítása  szerint  –  Budapesten,  a  Nyugati pályaudvarnál  vásárolt  ismeretlen  személyektől  48.000.-  Ft-ért,  és  azt  remélte,  hogy  a továbbértékesítés után 200.000.- Ft körüli összeget kap érte G. Lajostól. A  vádlottakat  a  Salgótarjáni  Járási  Ügyészség  a  kábítószerrel  visszaélés  bűntette  mellett  további  bűncselekményekkel, így csekély mennyiségre elkövetett kábítószerrel visszaélés vétségével, valamint visszaélés új pszichoaktív anyaggal bűntett elkövetésével is vádolja.A nyomozás során számottevő mennyiségű mefedron, pszichoaktív anyagok, kábítószer forgalmazásá-ra használt eszközök, mérlegek, csomagoló anyagok, kimérő anyagok, egyéb tárgyak, továbbá I. Gábor vádlott  vecsési  lakásán 2.331.000.-  Ft  és 1830.-  Euró is lefoglalásra került,  amely pénz kábítószer-kereskedelemből származik. A nyomozás során 2,389.590,- Ft bűnügyi költség keletkezett.A bírósági eljárást a Salgótarjáni Járásbíróság fogja lefolytatni.
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