
  
 Sajtóközlemény Fővárosi Törvényszék 
                                    Budapest, 2020. április 18., szombat            Sajtóosztály 
 

Döntött a bíróság az idős emberek veszélyhelyzetben történő megkárosításával gyanúsított 
személyekről 

 
 
A Budai Központi Kerületi Bíróság szombati ülésén egy hónapra – 2020. május 18-ig – elrendelte annak 
a férfinak a letartóztatását, és négy hónapra – 2020. augusztus 18-ig – annak a nőnek a bűnügyi 
felügyeletét, akiket kifosztás bűntettével és több rendbeli lopás vétségével gyanúsítanak. 
 
A megalapozott gyanú szerint a terheltek a koronavírus járványra hivatkozva, többnyire magukat 
önkormányzati dolgozóknak kiadva, több idős korú személy lakásába bejutottak, ahonnan a sértettek 
figyelmét elterelve készpénzt és ékszereket tulajdonítottak el. Volt olyan sértett, akitől fertőtlenítés 
ürügyén több százezer forint értékű ékszert vittek el. A gyanúsításban szereplő négy eset közül a nő 
háromban vett részt, míg egy alkalommal a férfinak egy eddig ismeretlen nő volt a segítségére a 
bűncselekmény elkövetésében. 
Az ügyészség a bűnismétlés, valamint a bizonyítás megnehezítésének és meghiúsításának veszélye 
miatt a gyanúsítottak letartóztatását indítványozta. 
 
A nyomozás kezdeti szakban van, további nyomozati cselekmények, esetleges további ügyek 
felderítése és egyesítése is várható. 
A terheltek a legsúlyosabban minősülő cselekményüket mindketten beismerték, a feljelentést tett és 
tanúként kihallgatott sértettek befolyásolása így már nem valószínűsíthető. A bíróság álláspontja 
szerint az esetlegesen felderítésre kerülő és egyesítendő ügyekre való hivatkozás pedig nem lehet 
oka a kényszerintézkedésnek. Tekintettel arra, hogy mindkettejüknél tartottak kutatást, ezért 
esetükben a tárgyi bizonyítási eszköz eltüntetésének lehetősége sem áll fenn. A gyanúsítottak 
részbeni beismerő vallomása és a feltételezés távoli, tényadatokon nem alapuló volta miatt a 
bizonyítás megnehezítésének veszélyét a bíróság nem állapította meg.  
 
A megalapozott gyanú szerint mindkét terhelt több (három, illetve négy) alkalommal követett el 
hasonló jellegű, a járványhelyzetet kihasználó bűncselekményt néhány hét leforgása alatt. Önálló 
megélhetést biztosító igazolt jövedelemmel egyikük sem rendelkezik, a nő gyermekgondozási 
segélyben részesül. A férfi már kétszer volt büntetve, valamint további két büntetőeljárás folyik vele 
szemben. Figyelemmel arra, hogy az utóbbival szemben sem a korábban kiszabott büntetések, sem 
pedig a folyamatban lévő büntetőeljárások nem bírtak visszatartó erővel attól, hogy újabb 
bűncselekményt kövessen el, ezért a bíróság szerint megalapozottan feltehető, hogy a terhelt 
szabadlábon hagyása esetén szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselekményt követne el, így 
vele szemben a bűnismétlés veszélyét megállapította. 
A nő büntetlen előéletű, azonban esetében a rövid időn belüli háromszori elkövetés gyanúja – a 
társáénál ugyan kisebb mértékben, de – a bűnismétlés veszélyét szintén megalapozza. 
 
Mivel a női terhelt személyi körülményei jóval kedvezőbbek, még sosem volt büntetve, más 
büntetőeljárás sem folyik vele szemben, valamint saját jogon is rendelkezik jövedelemmel, továbbá 
testvére is támogatja őt, ezért részéről a jogkövetésre való képesség nem kérdőjeleződött meg. A 
bíróság megállapítása szerint esetében a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok a bűnügyi 
felügyelet alkalmazásával is biztosíthatók. 
A férfi gyanúsított vonatkozásában azonban a terhelt személyi körülményei és a bűncselekmények 
jellege a letartóztatás elrendelését szükségessé és indokolttá teszik.  
 
A végzés nem végleges. 


