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A bíróság meghosszabbította a budapesti bevásárlóközpontnál elkövetett gyilkosság 
gyanúsítottjának letartóztatását  

 
A Budai Központi Kerületi Bíróság három hónappal – 2020. július 20-ig – meghosszabbította annak a 
férfinak a letartóztatását, aki ellen Magyarországon és Hollandiában elkövetett emberölések és más 
bűncselekmények miatt van folyamatban büntetőeljárás.  
 
A megalapozott gyanú szerint a terhelt 2018 szeptemberében egy budapesti bevásárlóközpont 
mögötti területen fejbe lőtt egy magyar vállalkozót, akit kokain vásárlás ürügyén csalt a helyszínre. 
A sértett holttestét egy közeli patakba húzta, majd a sértett személyes irataival, mobiltelefonjával és 
táskájával távozott a helyszínről. 
A terhelt megalapozottan gyanúsítható továbbá azzal is, hogy 2018. július végén Amszterdamban 
egy kávézóban előre kitervelten fejbe lőtt egy ott tartózkodó horvát állampolgárt, aki ennek 
következtében elhunyt. A holland hatóságok felajánlották a magyar hatóságoknak a büntetőeljárás 
lefolytatását, amelyet a Legfőbb Ügyészség Nyomozás Felügyeleti és Vádelőkészítési Főosztálya 
elfogadott. 
 
Az ügyészség szökés, elrejtőzés, bűnismétlés és a bizonyítási eljárás megnehezítésének, 
meghiúsításának veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítását. 
 
A terhelt Magyarországon bejelentett lakóhellyel és tartózkodási hellyel nem rendelkezik. A 
gyanúsításban szereplő magyarországi bűncselekmény elkövetése után elhagyta az országot, valódi 
személyazonossága leplezésére több álnevet használt. Elfogására hazai és nemzetközi 
elfogatóparancsok útján került sor Prágában. A terhére rótt bűncselekmények tárgyi súlyát, 
bizonyítottságuk esetén a kiszabható büntetés nagyságát, valamint a fentieket figyelembe véve a 
bíróság megállapította, hogy a terhelt vonatkozásában a szökés, elrejtőzés veszélye továbbra is 
fennáll. 
 
A nyomozás a befejezéshez közelít, azonban a tényállás teljes körű felderítése érdekében még 
további nyomozási cselekmények elvégzése szükséges. A rendelkezésre álló adatok alapján a terhelt 
a bűncselekmények elkövetése után a bizonyítás megnehezítése, meghiúsítása érdekében tárgyi 
bizonyítási eszközöket rejtett el. Vele szemben továbbra is megalapozottan feltehető, hogy 
szabadlábon hagyása esetén az eljárásban részt vevő vagy más személyt befolyásolna, illetve a még 
le nem foglalt tárgyi bizonyítási eszközöket, elektronikus adatokat megsemmisítene, meghamisítana 
vagy elrejtene.  
 
A gyanúsított többszörösen büntetett előéletű. Tekintettel arra, hogy a nyomozó hatóság rövid időn 
belül két élet elleni bűncselekménnyel is meggyanúsította, illetve a külföldi elfogása során a terhelt 
szállásán éles lőfegyvereket és lőszereket is találtak, vele szemben a bűnismétlés veszélye továbbra 
is fennáll. 
 
A bűncselekmény jellege, a nyomozás állása és érdeke, a terhelt személyi körülményei, valamint a 
büntetőeljárás előtt és alatt tanúsított magatartása miatt a bíróság úgy határozott, hogy a 
kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok a terhelt esetében kizárólag a letartóztatás 
meghosszabbításával biztosíthatók. 
 
A végzés nem végleges. 
 


