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Vietnámi drogmaffia magyarországon

absztrakt

a 2000-es évek második felében nagy mennyiségű és rendkívül jó minőségű marihuána je-
lent meg először a budapesti, majd az egész hazai drogpiacon. egyértelműnek tűnt, hogy új 
szereplők jelentek meg a drog üzletben.  a felderítő munka igazolta, hogy nagy számban ér-
keztek vietnámi állampolgárok hazánkba, akik nagy mennyiségben termesztik a marihuánát. 

az információk beszerzése után megkezdődhetett a felderített termesztőhelyekre való 
rendőrségi kiszállás, házkutatás, lefoglalás. a magyar hatóságok korábban soha nem talál-
koztak ilyen méretű indiai vadkender ültetvényekkel. a felderítés, nyomozás, vádelőkészítés 
végül egy sikeres büntetőeljárást eredményezett nagyszámú elkövető szabadságvesztésre íté-
lésével majd kiutasításával, jelentős mennyiségű kábítószer lefoglalásával. az eljárás utóélete 
miatt azonban mégsem beszélhetünk valódi sikersztoriról. 

1. Bevezetés

Publikációmban be kívánom mutatni, hogy a 2010-es években hogyan vette át a hazai ma-
rihuána termesztést és terjesztést egy vietnámiakból álló bűnelkövetői csoport. felvázolom, 
hogy milyen nemzetiségű személyek és hogyan kapcsolódtak a bűncselekmények elköveté-
séhez. a munkából kiderül, hogy szerez befolyást egy új csoport a marihuána kábítószer kí-
nálati piacán, majd pedig a hatóságok hogyan számolják fel állásaikat. az eredményesen le-
folytatott büntetőeljárás utóéletéről is beszámolok. mint ahogy arról is, hogy a sikeres eljá-
rás mennyire kevés valós eredménnyel járt a magyar drogpiacon. a következtetések kereté-
ben a tényleges eredménytelenség okait mutatom be, illetve felvetek egy alternatívát.
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2. Vietnamiak által elkövetett kábítószerterjesztés rövid története

magyarországon az 1990-es évek végén kezdtek vietnami állampolgárok „tömegesen” kábí-
tószert terjeszteni legálisan folytatott üzleti tevékenységük mellett, ami elsősorban ruha- és 
illatszer kereskedelem volt. először heroint értékesítettek. Jellemzően csak az utcai dílerek 
kerültek a hatóságok látókörébe, a magasabb szinten lévő elosztók nem. néhány gramm, 
esetleg néhány 10 gramm volt a lefoglalt heroin mennyisége egy-egy árusítónál. 2006-tól 
nagymértékben elszaporodtak az ún. „kínai piacok” környékén a heroin terjesztő vietnami-
ak, akikkel párhuzamosan megjelentek a heroin függő személyek által elkövetett járulékos 
bűncselekmények. az alacsony szintű eladók mellett idővel a rendőrség látókörébe került 
több vietnami kábítószer kereskedő, szervező is. 

a felderítés során a hatóságok előtt kirajzolódott több vietnámi nemzetiségű személyek-
ből álló szervezett bűnözői csoport. a közösségek hierarchiája, a bűnszervezetre jellemző is-
mérvekkel rendelkezett. Jó kapcsolatot alakítottak ki más magyarországon élő, elsősorban 
török, arab és albán nemzetiségű csoportokkal. a nyomozás adatai szerint a kábítószert köz-
úton törökországból Bulgárián és románián keresztül csempészték magyarországra.

a hatóságok látókörébe került egy törökországban tartózkodó személy, aki heroint csem-
pészett rendszeresen magyarország területére, aki egyben legális szállítmányozással foglalkozó 
üzletember is volt. a beszerzett információk alapján a kábítószert egy vietnámi állampolgár, 
L. t. H. n. rendelte meg. azt közúton az ún. „Balkáni- útvonalon” kívánták az országba be-
csempészni. a kábítószert parfümszállítmány közé rejtették. a kábítószert csempésző gépkocsit 
egy bolgár nemzetiségű férfi vezette, akinek személyazonosságát a rendőrség elfogását követően 

1. számú ábra:
A heroin útja Törökországtól Magyarországig (NNI jelentés, 2011)
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megállapította. a kábítószert csempésző személygépkocsi Budapestre érkezését követően meg-
állapítást nyert, hogy az Bulgária diplomácia testületének felségjelzésével volt ellátva. a személy-
gépkocsi Budapest, XiX. kerületében egy vietnami étterem előtt parkolt le és ott annak csomag-
teréből a sofőr, valamint az étterem alkalmazottjai megkezdték a kipakolást. amikor a csomag-
tartó tartalmának egy részért az étterem raktárhelyiségébe bepakolták az elfogásra is sor került.

az elfogást követően lefoglalásra került az autó csomagteréből 4 kg heroin. az autóban 
utasként tartózkodott a Bolgár Köztársaságba akkreditált Vietnami nagykövetség második 
embere, akitől az intézkedés során lefoglalásra került a kábítószer ellenértékének fele 20. 000. 
Usd. a fenti eredmények is kellő alappal engedtek következtetni arra, hogy a kábítószerek-
nek a Balkáni-útvonalon történő csempészetében részt vevő – török szervezett bűnözői cso-
portokkal kapcsolatban álló – vietnámi nemzetiségű személyekből álló bűnszervezetek a fen-
ti új elkövetési módszert alkalmazzák a bűncselekmények elkövetésénél, vagyis a diplomáci-
ai védettséget. a bűncselekmény elkövetésében ezen utóbbi szempontnak van az egyik legna-
gyobb jelentősége, ugyanis a diplomácia mentességet élvező személyeket, illetve a használa-
tukban lévő gépjárműveket a kábítószerszállítmány útvonalában érintett államok rendvédelmi 
szervei – fő szabályként – gyakorlatilag nem vonhatják ellenőrzés alá. ezáltal a vietnámi nem-
zetiségű szervezett bűnözői csoportok mindezt előnyként kihasználva, ellenőrzés nélkül juttat-
ták be európa területére a kábítószert. Bűnös tevékenységüket a schengeni övezet belső hatá-
rainak szabadon átjárhatósága még tovább erősített. Ugyanakkor a mentességet élvező szemé-
lyekkel szembeni rendőri ellenőrzéseknek csak az őket akkreditáló ország területén, illetve az 
őket akkreditáló országok nevében más országokba történő hivatalos utazásaik esetén van aka-
dálya. tehát amennyiben a diplomata szolgálati helyén kívüli országban nem hivatalos minő-
ségében van jelen, úgy őt, ezen védelem nem illetheti meg. 

2. számú ábra:
A „diplomácia mentességű” gépkocsi (NNI jelentés, 2011)
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ezen körülmények okán nyílt lehetőség a fent leírt – a heroin lefoglalását eredményező 
– esetben arra, hogy a Bulgária vietnámi konzulátusán dolgozó, magyarországon nem hiva-
talos kiküldetését teljesítő személyt és a használatában lévő diplomáciai gépjárművet ellen-
őrzés alá vonják, majd a bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt vele szemben bünte-
tőeljárás induljon. mindezekre az európai Unió minden tagállamában működő rendvédel-
mi szervnek indokolt volt felhívni a figyelmét, hiszen a magyarországon tapasztalt jelenség 
nem egyedi, így hasonló körülmények észlelése esetén a tagállamok illetékes szerveinek is 
indokolt fellépni. az elfogott kábítószer szállítmány végső megrendelője, a csoport „vezető-
je,” új beszerzési forrást keresett a kiesett heroin pótlására. felvette a kapcsolatot a már ko-
rábban ismert koszovói albán csoporttal, akik szerbián keresztül csempészték magyarország 
területére a heroint.

ez az albán szervezett bűnözői csoport generációkon keresztül foglalkozott egész 
európára kiterjedő csempészéssel, beleértve a különféle áruk és nem utolsó sorban illegális 
bevándorlók és kábítószer csempészetét. a felderítés adatai alapján a kialkudott összeg fejé-
ben megszervezték, hogy a megrendelt mennyiségű 5 kg heroint magyarországra szállítsák, 
és abból mintát juttassanak el a megrendelő személyhez. a nyomozás eredményeképpen az 
elfogásra a Budapest, X. kerületében került sor. a rendőri intézkedés során lefoglalásra ke-
rült 5 kg heroin, valamint 10 millió forint készpénz. a házkutatásokon több olyan tárgyi bi-
zonyítási eszköz került lefoglalásra, melyek a kábítószer terjesztői magatartást bizonyítják.

idővel egyre szorosabb kábítószeres üzleti kapcsolat alakul ki a vietnámiak és más euró-
pai népcsoport között. a heroin terjesztése mellett a marihuána termesztés és terjesztés is 
megerősödött, és az egyik legjelentősebb üzletággá fejlődött a vietnámiak üzleteiben, más-
részt megjelentek az amfetamin származékok is (nni jelentés, 2011). 

3. Heroin mellett marihuána

egy kilogramm heroin ötezer adagnak felel meg fogyasztói szinten, azaz ötezer adás-vétel-
nek a végfelhasználói szinten. ezzel szemben egy kilogramm marihuána maximum ezer 
adagnak felel meg, ami ezer adás-vételt jelent. Így, egyötödére csökken a szükséges terjesztő 
munka és ugyanígy a lebukás veszélye. Heroinból a hígítás és a beszerzési és eladási árkülön-
bözet ellenére is „csak” maximum a befektetés hétszerese lehet a haszon. marihuána eseté-
ben, ha a terjesztő maga termeszti, átlagosan tizenegyszeres haszon érhető el.

európában tömegesen jelentek meg a vietnamiak által üzemeltetett marihuánaültetvé-
nyek. a tagországok közül első alkalommal angliában bukkant fel a jelenség.  az angol ha-
tóságok erélyes fellépése miatt ezt követően a már „kitanult szakemberek” Csehországban 
építettek ki nagy számban ültetvényeket. Csehországból települtek át a környező országok-
ba (szlovákiába, Lengyelországba és magyarországra). az ültetvények üzemeltetői hamis pa-
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pírokkal Közép- európa országaiban élő, illegálisan bevándorolt személyek, akik szállás étel 
és némi pénz fejében gondozzák és tartják karban az ültetvényeket.

magyarországon az első ültetvények 2008. második felében jelentek meg. ezeket a 
Csehországban élő vietnamiak tőkéjéből nyitották, a berendezések nagy részét szintén 
Csehországból szállították hazánkba. az ültetvényeket bérelt családi házakban rendezték be. 
az egyik termesztésre használt lakás tulajdonosa megpróbált bejutni az általa bérbe adott lakás-
ba, hogy megnézze az ingatlanját, de nem akarták a vietnami bérlők beengedni. mikor beju-
tott, a ház szét volt verve, marihuánaültetvény volt berendezve a helyiségekben (deseő, 2018.)

Párhuzamosan megjelent magyarországon a Csehország területén üzemeltett ültevé-
nyekről szüretelt marihuána. a hatóságok látókörébe került egy olyan csoport vezetője, aki 
a Cseh köztársaság területéről magyarországra csempészte a marihuanát, és emellett a ká-
bítószer deponálását végző személyeket és annak terjesztését végző személyek koordinálta.

a Csehország-szlovákia-magyarország csempészeti útvonalon egyre jobban fejlő-
dő csempészeti módszereket alkalmazva hetente mintegy 150-200 kg marihuána érkezett 
magyarország területére. Korábban a személygépkocsival közúton történő csempészet mód-
szerét alkalmazták, de mivel egyre több személygépkocsival operáló csempész bukott le, 
olyan futárokat alkalmaztak, akik vonattal, illetve menetrendszerinti buszjárattal hozták be 
a szert Prágából Budapestre. a kábítószert kézipoggyászban 7-15 kg-os tételekben juttatták 
az ország területére. a futárok Budapestre történő érkezést követően sms-ben történő tá-
jékoztatás útján vagy a már előre részükre átadott információk mentén taxival vagy tömeg-
közlekedési eszközzel jutottak el a „depólakásokig”, ahová kézbesítették az árut. itt a kábí-
tószer terjesztéséért felelős személyek várták a kábítószert, akik azt a lakáson átcsomagolták 
és kisebb 1 kg-os tételekre bontották. az elfogást követően az első „depólakásban” mintegy 
8 kg marihuánát foglaltak le a rendőrök csomagoláshoz és a terjesztéshez szükséges tárgyak-
kal együtt. a nyomozás során további kábítószer deponálása céljából bérelt lakások kerültek 
azonosításra, ahol további 10 kg mennyiségű marihuánát foglaltak le.

a bűnszervezet vezetőjével és tagjaival együtt 15 személy került előzetes letartóztatásba. 
a nyomozás során beszerzett bizonyítékok arra utaltak, hogy a tevékenységüket bűnszerve-
zet keretében végezték. ennek a kiszabható büntetés szempontjából volt jelentősége. a nyo-
mozást – együttműködve Cseh, szlovák és Lengyel társszervekkel – tovább folytatták, mi-
vel több a csoporthoz tartozó futárt fogtak el ezekben az országokban jelentős mennyiségű 
kábítószerrel. Ők a magyarországon előzetes letartóztatásban lévő vezető utasítására végez-
ték tevékenységüket (deseő, 2018). 

2009-ben a korábbi évekhez képest kiugróan megnőtt a kannabisz-ültetvény lefoglalá-
sok száma magyarországon. ebben az évben húsz fő előzetes letartóztatása mellett büntető-
eljárás indult egy vietnámi szervezet ellen, akik addig azonosítottan 26 házban termesztettek 
kannabiszt, emellett több, hozzájuk tartozó raktárat is sikerült felszámolni. az ültetvények je-
lentős részét olyan kannabisz termesztés céljára berendezett házakban találták meg, amelyek-



84 Vietnámi drogmaffia magyarországon

ben a növények nevelése professzionális, beltéri termesztési technológiával történt. a folyamat-
ban lévő nyomozás nemzetközi együttműködésben folyt. Konkrét kapcsolatok voltak kimutat-
hatók Csehország, németország, illetve az egyesült Királyság vonatkozásában. e csoport mel-
lett több, kisebb vietnámi szervezetet, illetve magyar termesztőhelyeket is felszámoltak.

2009 első negyedévi eseményei után felszínre került vietnámi hálózat hazánkban folyta-
tott tevékenysége rámutatott arra, hogy európában több helyen is a professzionális eszkö-
zökkel és kiváló logisztikai háttérrel rendelkező folyamatos és nagy mennyiségű, zárt mari-
huána termesztés zajlik egyre dinamikusabb tempóban. ezt támasztotta alá az a rendőrségi 
hír is, miszerint a nálunk termelt áru egy részét Csehországban értékesítették, ahol az elmúlt 
évben 70 kisebb-nagyobb vietnámi érdekeltségben működő marihuánaültetvényt is felderí-
tettek. nem kizárható, hogy a Budapesten házakat bérlő csoport is a kapcsolatban állt a prá-
gai elkövetői csoportokkal.

Ugyanakkor, a vietnami csoportok az által előállított és csempészett mennyiség, valamint 
a termelésbe és beszerzésbe általuk befektetett pénz nagyságrendje, illetve az általuk biztosított 
kedvező ár miatt 2010 évre a magyarországi cannabis piac elsőszámú, meghatározó tényező-
jévé váltak. a kereslet kielégítése érdekében a hazai előállítás mellett a cannabist nagy meny-
nyiségben csempészték hazánkba szlovákiában, Csehországban és Lengyelországban találha-
tó, szintén vietnámiak által üzemeltetett ültetvényekről (nemzeti drogfókuszpont, 2011).

a kábítószer szállítását a határok nyitottságára tekintettel elsősorban poggyászokban sze-
mélygépkocsival és menetrendszerinti autóbuszjáratokon, vasúton szervezték. Jellemzővé 
vált az is, hogy magyarországon élő vietnámi állampolgárok a magyar vásárlóikat közvet-
lenül és elsősorban a Csehországban élő vietnámi forrásukhoz irányítják, ezáltal a szállítást 
már a magyar vásárló biztosítja. mindennek következményeként napjainkra a Csehországból 
importált cannabis mennyisége elérte, sőt, talán meghaladta a hollandiai import mennyisé-
gét. ezen jelenség felszámolása érdekében az érintett társországok illetékes szerveivel szoros 
együttműködés zajlott. 2010 októberében egy olyan csoport került felszámolásra, mely heti 
rendszerességgel szervezte több tíz kilogramm cannabis Csehországból történő csempésze-
tét, és annak hazai kereskedelmét (BszKi, 2010).

2010 végéig már több mint 50 professzionálisan felszerelt ültetvény felszámolására ke-
rült sor, amelyeken országosan kb. 30.000 tő cannabis növényt foglaltak le. a rendőrség-
nek sikerült behatolnia a bűnszervezetbe, és többek között a szervezet két irányítóját elfog-
ni, és eljárás alá vonni (BszKi, 2010). Cannabist vietnámi elkövetők nagy mennyiségben 
csempésznek az országba szlovákiából és Csehországból vietnámiak által üzemeltetett ültet-
vényekről. Új jelenség volt a marihuánát illetően, annak albánia és Koszovó területén törté-
nő tömeges termesztése és onnan való terjesztése. albánia és Koszovó területéről származott 
a 2012-ben lefoglalt cannabis majdnem fele (BszKi, 2010).

a cannabis esetében 2011-ig egyre nőtt a belföldi termesztés szerepe a kínálat biztosítá-
sában, ugyanakkor azt követően fokozatosan csökken. 2013. végéig már több mint ötven 
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professzionálisan felszerelt ültetvény felszámolására került sor. Új jelenség a marihuánát il-
letően, annak albánia és Koszovó területén történő tömeges termesztése és onnan való ter-
jesztése. a lefoglalási adatok alapján a marihuána legnagyobb mennyiségben a szerb-magyar 
határszakaszon keresztül kerül az országba (nni jelentés, 2011)

4. a holland marihuána piacról történő kiszorítása

magyarországon a Hollandiából származó marihuána piaci ára kb. 2000 forint/gramm volt 
ebben az időben. a vietnamiak 1100 forint/gramm áron értékesítették, amennyiben a vá-
sárolt mennyiség fél kg felett volt. Így a fogyasztókhoz 1400 forint/gramm áron jutott el a 
marihuána, azaz közel 600 forinttal olcsóbb grammonként, mint a Hollandiából szárma-
zó árunál. a jelentős árkülönbség miatt visszaszorult a Hollandiából származó marihuána. 

5. marihuána termesztés

a marihuána termesztés az egyik legjobban jövedelmező kábítószerrel kapcsolatos tevékeny-
ség. egy marihuána növényről átlagosan 100 gramm kábítószer nyerhető. Ültetvényenként 
átlagosan 600-1000 tő marihuánát termesztenek, vagyis 60.000 grammot termel egy ültet-
vény. 1100 forintos eladási árral számolva ez 60.000.000 forint. ehhez hozzávetőlegesen 
5.000.000 forint befektetés szükséges. az első „szüretelés” a telepítéstől számítva kb. 2 hó-
nap, ami alatt a fenti számokat tekintve tizenegyszeres haszon érhető el. a folyamatos lebu-
kások ellenére a vietnámi bűnelkövetők egyre több ültetvényt telepítettek vidéken, kisebb te-
lepüléseken, elsősorban Budapest agglomerációs körzetében és Pest megyei településeken. a 
jelentős méretű tevékenység következtében a vietnámi nemzetiségű szervezett bűnözői cso-
portok jelentős erőt képviseltek a magyarországon működő kábítószerpiacon jelen lévő más 
csoportok mellett. Óriási anyagi tőkét halmoztak fel, amely nagy része a Vietnámi szocialista 
Köztársaságba vándorolt vissza. megfigyelhető volt, hogy korában Cseh Köztársaság bázisú 
kolóniák szlovákia, magyarország területén folytatták tevékenységüket, és a legújabb törek-
vésük Lengyelország területén történő berendezkedés (rodler, 2015).

6. az eljárások következményei

a magyar rendőrség gyors reakciójának köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy ma-
gyarország a vietnámi szervezett bűnözői körök cannabis termesztő fellegvára legyen. azon-
ban az ültetvényekből realizálható anyagi haszon miatt a tevékenység folyamatos felderí-
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tést igényel. tekintve, hogy ezen vietnámi csoportok a keresletet a fentebb részletezett okok-
ból fedezni nem tudják, ezért azt nagy mennyiségben csempészik hazánkba a szlovákiában, 
Csehországban és Lengyelországban szintén vietnámiak által üzemeltetett ültetvényekről.

emellett új jelenség a marihuána Koszovó és albánia területén történő tömeges termesz-
tése és onnan való terjesztése. ennek bizonyítéka a 2011-ben a szerb-koszovói határon lefog-
lalt 100 kg mennyiségű kábítószer ‒melynek rendeltetési helye feltehetőleg hazánk lett vol-
na, ‒ továbbá a 2010 decemberében a Vám és Pénzügyőrség által szerbia és magyarország 
határán lefoglalt 312 kg. marihuána, amely vélhetőleg olaszországba tartott hazánkon ke-
resztül (rodler, 2015).

7. Következtetések

a rendészeti szervek tevékenysége fontos, mással nem helyettesíthető. Jelentős károkkal járhat, 
ha engedjük, hogy egy külföldi bűnszervezet sikeresen folytasson kábítószer termesztést keres-
kedelmet. ezáltal óriási anyagi bázisra, hatalomra tehetne szert, amit egyrészt más bűnelköve-
tési módok finanszírozására használhat, másrészt a legális gazdaságba fektetve tisztára moshat. 
Hasonló kriminális vészhelyzetben a bűnüldöző hatóságokon kívül másnak nincs kompeten-
ciája fellépni hasonló tevékenységekkel szemben. mindemellett fontos leszögezni, hogy a bűn-
üldöző hatóságok által a kábítószer terjesztő bűnszervezetek ellenében kifejtett kínálatcsökken-
tő tevékenysége a nevében kitűzött eredményt nem tudja elérni. a kábítószer kereskedelem-
ben rejlő extra profit lehetősége mindig kitermeli az újabb és újabb elkövetőket. a legnagyobb 
drogfogások esetén is jellemzően 3-4 nap alatt a kínálati piac helyreáll, az új kínálati forrás be-
tölti az elődje helyén maradt űrt. ennek a legfőbb oka, hogy ez egy kereslet generálta piac. nem 
azért fogyasztanak tudatmódosító szereket az emberek, mert létezik a kínálati piac, hanem mert 
igényük van a lelki állapotuk rövid távú megváltoztatására. a rendszerváltás előtti, a klasszi-
kus kábítószerek megjelenését megelőző évek tapasztalatai mutatják, hogy akkoriban is jelentős 
mértékű volt a tudatmódosítás. a legfontosabb különbség a használt szerek tekintetében volt. 
akkoriban a férfiakat még a mainál is nagyobb mértékben jellemezte az alkoholfogyasztás, a nő-
ket pedig az altató, nyugtató, szorongásoldó gyógyszerek visszaélésszerű használata.  
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