
  
 Sajtóközlemény Fővárosi Törvényszék 
                                    Budapest, 2020. március 30., hétfő            Sajtóosztály 
 

 

Letartóztatták a belvárosi betörőket  
 

A Budai Központi Kerületi Bíróság a vasárnap megtartott ülésén egy hónapra – 2020. április 29-ig 
– elrendelte annak a két férfinak a letartóztatását, akiket többek között nagyobb értékre, üzletszerűen, 
dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntettével gyanúsítanak. 
 
A megalapozott gyanú szerint a két férfi 2020. március 17. és 27. között több alkalommal betört V. 
kerületi lakásokba, amelyekből ékszereket és műszaki cikkeket tulajdonítottak el. Az összesen három 
eset közül az egyik gyanúsított csak két betörésben vett részt, amelyből csak az egyik során sikerült 
értékeket ellopniuk. A harmadik alkalommal a másik gyanúsítottnak egy ismeretlen személy segített. 
Ez utóbbi terheltet még egy 2019 februárjában elkövetett lopással is gyanúsítják, amikor is egy VII. 
kerületi üzletbe betörve eltulajdonította a kasszát, több mobiltelefont és laptopot is. 
 
A gyanúsítottak terhére rótt bűncselekmények bizonyítottságuk esetén szabálysértési értékre, 
üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétségének, valamint kisebb, illetve nagyobb 
értékre, üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntettének megállapítására lehetnek 
alkalmasak, amelyek 2-5 év, illetve 1-5 év közötti szabadságvesztéssel büntethetők. A kiszabható 
büntetés mértékét az egyik gyanúsított különös visszaesői minősége tovább emelheti. 
A több bűncselekménnyel gyanúsított férfi esetében a kiszabható büntetés mértéke megalapozza a 
szökés, elrejtőzés veszélyét. Bűntársa, bár életvitelszerűen nem a bejelentett lakóhelyén él, de 
tényleges tartózkodási helye ismert. Korábbi külföldi tartózkodásáról nincs adat, előélete kedvezőbb, 
cselekményei száma is kevesebb, így esetében a bíróság nem állapította meg a szökés, elrejtőzés 
veszélyét. 
 
A nyomozás folyamatban van, a tényállás teljes körű felderítéséhez többek között az ismeretlen 
bűntárs felkutatása, tanúkihallgatások, a bűncselekményből származó vagyon feltérképezése és 
további nyomozati cselekmények elvégzése szükséges. A bíróság szerint megalapozottan feltehető, 
hogy a több bűncselekménnyel gyanúsított terhelt a ki nem hallgatott személyek befolyásolásával, 
bizonyítékok elrejtésével vagy megsemmisítésével az eljárás megnehezítésére vagy meghiúsítására 
törekedne. A másik terhelt esetében a bizonyítási eljárás megnehezítésének veszélye nem volt 
megállapítható, mivel a terhére rótt bűncselekmények elkövetése során nem volt ismeretlen bűntársa 
és az egyik bűncselekeményt teljes mértékben el is ismerte. 
 
Mindkét terhelt többszörösen büntetett előéletű. Sem a velük szemben korábban kiszabott 
szabadságvesztések, sem pedig az ellenük folyamatban lévő büntetőeljárások nem voltak alkalmasak 
arra a megalapozott gyanú szerint, hogy visszatartsák őket újabb bűncselekmények elkövetésétől, 
ezért esetükben a bűnismétlés veszélye fennáll. A kevesebb bűncselekménnyel gyanúsított terhelt 
esetében ezt a veszélyt erősíti az a tény is, hogy hetek óta nem dolgozik. 
 
A bíróság a fentieket figyelembe véve úgy határozott, hogy a terheltek személyi körülményei, 
egyikük esetében pedig a nyomozás érdeke is kizárja a letartóztatásnál enyhébb kényszerintézkedés 
alkalmazását.  
 
A végzés nem végleges. 
 


