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A bíróság elrendelte a szerda esti hajóbaleset okozásával gyanúsítható személy letartóztatását 

 
A Budai Központi Kerületi Bíróság 2019. június 1-jén szökés és elrejtőzés veszélye miatt egy hónapra 

elrendelte annak a terheltnek a letartóztatását, akit halálos tömegszerencsétlenséget eredményező vízi 

közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétségével gyanúsít az ügyészség. A bíróság a gyanúsított 

védője által előterjesztett óvadék megállapítására irányuló indítványt elfogadta, az óvadék összegét 

pedig tizenötmillió forintban állapította meg. Az óvadék lehetőségének megállapítása ellen az ügyészség 

fellebbezett, ezért a döntés nem végleges. Amennyiben a fellebbezés ügyében másodfokon eljáró 

Fővárosi Törvényszék helyben hagyja a mai döntést, majd azt követően a gyanúsított az óvadékot 

befizeti, akkor a terhelt Budapestre kiterjedő bűnügyi felügyeletet kap, nyomkövetővel együtt 

alkalmazva. Ebben az esetben a gyanúsított nem hagyhatja majd el a főváros területét. 

 

A gyanú szerinti cselekmény – bizonyítottság esetén – 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztéssel 

büntetendő bűncselekménynek minősül. A megalapozott gyanút a helyszíni szemle jegyzőkönyve, 

fényképfelvételek, kamerafelvételek stb. támasztják alá. 

A bíróság indokolásában felhívta a figyelmet arra, hogy a megalapozott gyanú még nem jelent ítéleti 

bizonyosságot, a nyomozás még folyamatban van. 

 

A bíróság megállapította, hogy a gyanúsítottal szemben a személyi szabadságot korlátozó bírói 

engedélyes kényszerintézkedés alkalmazásának különös oka, azaz a szökés, elrejtőzés veszélye 

megállapítható, mert bár a terhelt személyi, családi, megélhetési és lakhatási körülményei teljes 

mértékben rendezettek, s ezek a szökés, elrejtőzés veszélye ellen ható tényezők, ugyanakkor az adott 

cselekmény jelentős tárgyi súlyú és igen súlyos következményekkel járt. 

 

A gyanúsított nem magyar állampolgár, magyarországi tartózkodási hellyel vagy kötődéssel nem 

rendelkezik, s munkájából adódóan tartózkodási helye gyakran változik, illetve nehezen elérhető. 

Indokolásában a bíróság arra a körülményre is felhívta a figyelmet, hogy a terhelt úgy a környező 

nyugat-európai országokban, mint saját hazájában jelentős helyismerettel rendelkezik, továbbá mind az 

anyagi lehetőségei, mind pedig az esetleges személyi kapcsolatai lehetővé tennék számára, hogy a 

hatóságok látóköréből adott esetben hosszabb időre kikerüljön, márpedig a cselekmény jellege miatt 

indokolt annak biztosítása, hogy a gyanúsított az eljárás kezdeti szakaszában a hatóságok számára 

lényegében bármikor elérhető legyen.  

 
Védői indítványra a bíróság megvizsgálta, hogy a kényszerintézkedés céljának elérése érdekében 

letartóztatás helyett bűnügyi felügyelet óvadékkal együtt alkalmazható-e. Az első fokon eljáró bíróság 

álláspontja szerint egy, a vállaltnál magasabb összegű, de a gyanúsított személyi és vagyoni helyzetével 

arányos mértékű óvadék alkalmazása esetén a letartóztatás helyett a bűnügyi felügyelet alkalmazható, 

mert az óvadék, valamint a nyomkövető együttes alkalmazása megfelelően szolgálja a büntetőeljárás 

érdekeit és a gyanúsított részére visszatartó erővel bír a szökés, elrejtőzés vonatkozásában.  


