
Vádemelés 1 Mrd Ft értékű hamis potencianövelő szer
forgalomba hozatala miatt

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

A Békés Megyei Főügyészség hat személy ellen emelt vádat bűnszervezetben elkövetett 
jelentős  értékű  áru  hamis  megjelölésének  bűntette,  pénzmosás  bűntette  és  más 
bűncselekmények miatt.

Az I.r. vádlott 2009. évben közeli hozzátartozóiból, illetve ismerőseiből Békéscsabán egy 
csoportot  hozott  létre  azzal  a  céllal,  hogy  külföldről  folyamatosan  jelentős  mennyiségű 
gyógyszerkészítményt  szerezzenek  be,  amelyeket  átcsomagolva,  kiszerelve  belföldön, 
valamint külföldön haszonnal továbbértékesítsenek, és ezzel rendszeres jövedelmet érjenek 
el, megélhetésüket ebből fedezzék. 

A bűnszervezet  a  gyógyszerkészítményeket  –  túlnyomórészt  potencianövelő  szereket  – 
Indiából  és  Kínából  szerezte  be  rendszeresen  és  nagykereskedelmi  mennyiségben.  Ezen 
gyógyszerkészítmények egy része illegális, azaz Magyarországon nem engedélyezett, nem 
törzskönyvezett,  míg  más  részük  hamis,  azaz  Magyarországon  legálisan  forgalmazott 
gyógyszerek – Viagra, Cialis, Levitra – ugyanazon vagy hasonló (Kamagra) elnevezéssel, 
ugyanolyan  vagy  nagyon  hasonló  külső  megjelenéssel,  csomagolással  ellátott  utánzata, 
hamisítványa  volt.  A  külföldről  beszerzett  gyógyszereket  az  Interneten  kínálták 
értékesítésre,  és  átcsomagolva,  kiszerelve  jellemzően  kiskereskedelmi  mennyiségben 
értékesítették a megrendelők részére. 

A megrendelők egy része saját fogyasztásra vásárolta a készítményeket, más részük szintén 
továbbértékesítési  célzattal;  így  a  bűnszervezet  mind  belföldön,  mind  külföldön 
kapcsolatban állt más bűnözői körökkel is. 

A vevők a vételárat a bűnszervezet tagjai által Lengyelországban és Cipruson létrehozott 
bankszámlákra  utalták,  ahonnan azt  a  bankszámlák felett  rendelkezni  jogosult  vádlottak 
részben készpénzben felvették, jelentős részét pedig idegen bankszámlákra utalták.
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A csoporton belül munkamegosztás működött, a gyógyszerkészítmények megrendelésétől a 
postára adásáig mindenkinek megvolt a maga feladata. 

A vádlottak  a  gyógyszerkészítményeket  Magyarországon,  valamint  több,  mint  70  más 
országba  forgalmazták  anélkül,  hogy  a  gyógyszerkészítmények exportjára,  importjára, 
külkereskedelmére  és  belföldi  forgalmazására  a  jogszabályokban  előírt  engedélyekkel 
rendelkeztek volna.

A bűnszervezet  tagjai  2011.  augusztus  08.  napjától  kezdődően 2012.  április  04.  napjáig 
legalább  1,2  millió  db, 1,5  milliárd  Ft  belföldi  forgalmi  értékű  illegális,  illetve  hamis 
gyógyszerkészítményt  szereztek  meg  külföldről továbbértékesítési  céllal,  amely 
mennyiségből több,  mint 800.000 db gyógyszerkészítmény értékesítettek is  több, mint 1 
milliárd Ft értékben.

G y u l a, 2013. év október hó 22. napján.

(: Dr. Veress Gabriella :)
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