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Budai Központi Kerületi Bíróság – előzetes letartóztatásra irányuló indítvány elutasítása
A Budai Központi Kerületi Bíróság a Budapesten 2015. november 25-én meghozott végzésével
elutasította az S. Roland gyanúsított előzetes letartóztatásának elrendelésére irányuló ügyészi
indítványt. A gyanúsítottal és három társával szemben a BRFK Felderítő Főosztálya folytat eljárást
robbanóanyag felhasználására szolgáló készülék engedély nélküli tartásával elkövetett
robbanóanyaggal visszaélés bűntette és más bűncselekmény miatt.
S. Rolandot és másik három gyanúsítottat személygépkocsijukkal 2015. november 22-én
igazoltatták, amelynek során a gépjármű csomagtartójában olyan fémtárgyakat (páncéltörő gránát,
repeszgránát, tojásgránát, lőszerek...stb.), valamint egy darab lőport tartalmazó zacskót találtak.
Ezeket a tárgyakat a gyanúsítottak egy Veszprém melletti erdőben, fémkereső segítségével találták
meg és gyűjtöttek össze az intézkedést megelőző két nap során, azzal a céllal, hogy azokat lakásukra
szállítsák. S. Roland gyanúsított ruházatában is találtak pisztolylőszereket és lőszerhüvelyeket.
A XI. és XXII. Kerületi Ügyészség S. Roland előzetes letartóztatását indítványozta arra tekintettel,
hogy megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén meghiúsítaná, megnehezítené
vagy veszélyeztetné a bizonyítást, illetve a bűncselekményt véghezvinné, vagy szabadságvesztéssel
büntetendő újabb bűncselekményt követne el.
A gyanúsított védője az ügyészi indítvány elutasítását, másodlagosan enyhébb kényszerintézkedés
elrendelését indítványozta.
A bíróság az előzetes letartóztatás ügyész által hivatkozott különös okait nem látta
megállapíthatónak, ezért azt elutasította.
A bíróság indokolásában rámutatott, hogy nincs arra semmilyen adat az iratokban, hogy az
édesanyjával és nevelőapjával élő, a II. világháború iránt hobbi szinten érdeklődő terhelt bármilyen
kapcsolatban állna szervezett bűnözői csoportokkal, terrorszervezetekkel, vagy hogy megszerzett
tudását és vegyi anyagait a közrend vagy személyek élete ellen kívánta volna fordítani. Arra sincs
semmilyen adat, hogy jelen ügy kapcsolatba hozható lenne más, a napokban indult büntetőügyekkel,
nyomozásokkal. Az ügy összes körülményeiből éppen mindennek ellenkezője valószínűsíthető.
Nincs adat szélsőséges nézetekre és - azon túl, hogy két társa hozzá hasonló korú és érdeklődésű
felvidéki magyar - külföldi kapcsolatokra sem.
A bíróság kiemelte azt is, hogy a gyanúsított büntetlen előéletű, egyéb büntetőeljárás hatálya alatt
sem áll. Mivel tőle valamennyi felszerelését lefoglalták, a bíróság álláspontja szerint nem kell
alappal tartani attól, hogy szabadlábon hagyása esetén szabadságvesztéssel büntetendő, újabb,
hasonló jellegű bűncselekményt követne el.
A végzés nem jogerős, az ügyész jelentett be fellebbezést.
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