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Másodfokú határozat a „Fenyő-gyilkosság” ügyében

A Fővárosi Törvényszék 2018. május 2-án annyiban változtatta meg az elsőfokú bírói döntést, hogy
a gyanúsított az elsőfokú nyomozási bíró által előírt heti négy alkalom helyett, heti egy alkalommal
köteles jelentkezni a lakhelye szerinti kerületi rendőrkapitányságon.

A „Fenyő-gyilkossag”1998. februar 11-en törtent Budapest II. kerületeben, a Margit utcaban, ahol az
ismert  üzletembert  az  autójaban  lelőttek.  A Fővarosi  Törvenyszek  2017  majusaban  jogerősen
eletfogytig  tartó  fegyhazbüntetesre  ítelte  a  Fenyő  Janos  serelmere  elkövetett  emberöles  es  az
Aranykez utcai robbantas elkövetőjet. A nyomozó hatósag az emberöles ügyeben a felbujtói körre
vonatkozó nyomozast 2012-ben elkülönítette, majd az evek soran ket alkalommal felfüggesztette,
de 2017 októbereben a nyomozas folytatasat rendeltek el, tekintettel a felmerült uj bizonyítekokra.
Ezek alapjan a nyomozó hatósag 2018. aprilis 17-en közölte Gy. T. terhelttel a megalapozott gyanut,
amely szerint 1998 elejen ő adott megbízast üzleti ellenfele, Fenyő Janos sertett megölesere. Ezzel
egyidejuleg a nyomozó hatósag előtt egy masik büntetőeljaras is folyik Gy. T. serelmere elkövetett
zsarolas  buntette  kíserletenek  gyanuja  miatt.  A  ket  büntetőeljaras  a  bizonyítasi  eszközök
tekinteteben szorosan összefügg egymassal.

A gyanusított cselekmenye bizonyítottsag eseten felbujtókent előre kitervelten elkövetett emberöles
buntettenek megallapítasara alkalmas.

A Budai Központi Kerületi Bíróság 2018. április 20-án a gyanúsítottal szemben lakhelyelhagyási
tilalmat  és  a  mozgásának  nyomkövető  technikai  eszközzel  történő  ellenőrzését  rendelte  el.  Az
elsőfokú  bíróság  határozata  ellen  az  ügyész  jelentett  be  fellebbezést  a  házi  őrizet  elrendelése
érdekében, a gyanúsított  és védője pedig a lakhelyelhagyási  tilalom elrendelése miatt  támadta a
döntést.

A másodfokú bíróság egyetértett az elsőfokú bírói döntéssel abban, hogy szükséges a gyanúsítottal
szemben kényszerintézkedés  alkalmazása.  A büntetőeljárás  kiemelkedő tárgyi  súlyú és  büntetési
tételű  bűncselekmény miatt  folyik,  valamint  jelentőséggel  bír  az  is,  hogy a  gyanúsított  jelentős
vagyonnal, illetve külföldi kapcsolatokkal rendelkezik, ezért esetében fennáll a szökés, elrejtőzés
veszélye.  Azonban  a  másodfokú  bíróság  sem tartotta  indokoltnak  a  lakhelyelhagyási  tilalomnál
súlyosabb  kényszerintézkedés,  így  házi  őrizet  alkalmazását.  A  határozatának  indokolásában
kiemelte,  hogy  a  69  éves,  büntetlen  előéletű  gyanúsított  esetében  figyelemmel  a  közéleti
tevékenységére is, a lakhelyelhagyási tilalom szükséges, de ugyanakkor elegendő korlátozás ahhoz,
hogy  a  jelenlétét  biztosítsa.  A  mozgásának  nyomkövetővel  történő  ellenőrzésével,  illetve  a
jelentkezési kötelezettség előírásával együtt a szökés veszélye kiküszöbölhető. A másodfokú bíróság
álláspontja szerint azonban az elérni kívánt célok biztosításához elegendő a gyanúsítottnak heti egy
alkalommal jelentkeznie a kerületi rendőrkapitányságon.

A határozat jogerős.


