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Előzetes letartóztatásba került a népligeti gyilkossággal gyanúsított férfi

A Budai Központi  Kerületi  Bíróság 2017. december 22-én megtartott  nem nyilvános ülésen egy
hónapra  előzetes  letartóztatásba  helyezte  azt  a  férfit,  akit  a  Budapesti  Rendőr-főkapitányság
Nyomozó  Főosztály  Életvédelmi  Osztálya  Budapesten,  a  Népligetben  elkövetett  emberölés
bűntettével is gyanúsít.

A Fővárosi  Főügyészség a  gyanúsított előzetes  letartóztatását  a  szökés  és  elrejtőzés,  valamint  a
bűnismétlés veszélye miatt indítványozta, míg a gyanúsított védője az ügyészi indítvány elutasítását,
és lakhelyelhagyási tilalom, illetve házi őrizet elrendelését kérte. 

A végzés szerint az ügyészi indítvány megalapozott volt.

Az indoklás  szerint  a  férfi  megalapozottan  gyanúsítható  azzal,  hogy 2016 őszén,  Budapesten  a
Népligetben egyik éjszaka olyan súlyosan bántalmazott egy nőt, hogy a sértett a helyszínen meghalt.
Továbbá 2017 decemberében Budapesten, a X. kerületben az esti órákban úgy megvert egy másik
nőt, hogy a sértett életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A gyanúsított cselekményei bizonyítottság esetén emberölés bűntettének, illetve életveszélyt okozó
testi sértés bűntettének a megállapítására alkalmasak. A megalapozott gyanút többek között a férfi
beismerő vallomásai, a helyszíni szemléről készült jegyzőkönyvek és a tanúvallomások támasztják
alá.
A végzés szerint a bűncselekmények tárgyi súlya kiemelkedő, a kiszabható büntetés mértéke olyan
nagy, hogy ez a tény már önmagában szükségessé teszi a kényszerintézkedés elrendelését abból a
célból,  hogy a  gyanúsított  jelenléte  biztosítható  legyen az  eljárási  cselekményeken.  Az előzetes
letartóztatás indokoltságát tovább fokozza a gyanúsított terhére rótt bűncselekmények jellege, s az
ezek alapján kirajzolódó gyanúsítotti személyiségjegyek is.

A gyanúsított rendelkezik ugyan bejelentett lakóhellyel, de ott nem tartózkodik, tartózkodási helyeit
folyamatosan változtatja,  illetve  az  utcán  él,  hajléktalan.  Minderre  figyelemmel  megalapozottan
feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén a hatóság elől megszökne, elrejtőzne, ezért az eljárási
cselekményeken való jelenléte kizárólag kényszerintézkedés elrendelésével biztosítható.

A gyanúsított által beismert bűncselekmények jellege rendkívül brutális volt, az útonálló elkövetési
módja  kifejezetten  agresszív,  erőszakos  személyiségre  utalnak.  A gyanúsított  személyiségjegyei
alapján  a  bűnismétlés  veszélyének  kockázata  kimagasló,  ami  kizárólag  a  legsúlyosabb
szabadságelvonással járó kényszerintézkedés alkalmazásával zárható ki. 

Enyhébb  kényszerintézkedés  alkalmazására  a  bíróság  azért  nem  látott  lehetőséget,  mert  a
gyanúsított  hajléktalan,  igazolt  tartózkodási  helye  nincs,  a  bűnismétlés  veszélye  pedig  olyan
jelentős, hogy az előzetes letartóztatásnál enyhébb kényszerintézkedés az eljárás céljait nem tudná
biztosítani.
Az  előzetes  letartóztatás  az  első  fokú  bíróságnak  a  tárgyalás  előkészítése  során  hozandó
határozatáig, de legfeljebb 2018. január hó 22-ig tart.

A végzés jogerős.


