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Meghosszabbították a kőbányai gyilkossággal gyanúsított férfi letartóztatását 
 
A Budai Központi Kerületi Bíróság két hónappal – 2020. július 3-ig – meghosszabbította annak a férfinak 
a letartóztatását, akit emberölés bűntettével és más bűncselekményekkel gyanúsítanak.   
 
A megalapozott gyanú szerint a terhelt 2019. december 30-án a késő délutáni órákban becsöngetett 
a X. kerületi társasházban lakó I. emeleti szomszédjához, majd amikor a nő az ajtót résnyire 
kinyitotta, a férfi belökte és egy bozótvágó késsel több alkalommal megszúrta. A sértett a 
bántalmazás következtében életét vesztette. A nyomozó hatóság jelen ügyhöz egyesített egy, a 
terhelttel szemben folyamatban lévő másik büntetőügyet, amelyben azzal gyanúsítják a férfit, hogy 
a X. kerületi lakásán talált notebookon és mobiltelefonján kiskorú személyekről készült 
gyermekpornográf felvételeket tartott, továbbá 2019. december 25-én szexuális erőszakot követett el 
kiskorú féltestvérén. 
 
A gyanúsított terhére rótt bűncselekmények bizonyítottságuk esetén emberölés bűntettének, 
gyermekpornográfia bűntettének, valamint tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére 
erőszakkal, illetve az élet, vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel elkövetett szexuális erőszak 
bűntettének megállapítására lehetnek alkalmasak. 
 
A nyomozás folyamatban van, a tényállás teljeskörű felderítése érdekében további nyomozati 
cselekmények – szakvélemények beszerzése és kihallgatások – elvégzése szükséges. A gyanúsított 
ugyan rendelkezik érvényes bejelentett lakóhellyel, azonban ott nem tartózkodott. A terhére rótt 
bűncselekmény elkövetése után pedig elrejtőzött a hatóságok elől, a rendőrség elfogatóparancs 
alapján kerítette kézre. Minderre, valamint a gyanú szerinti bűncselekmény kiemelkedő tárgyi 
súlyára, a kiszabható – akár életfogytig tartó szabadságvesztés – büntetés nagyságára megalapozottan 
feltehető, hogy a terhelt szabadlábra kerülése esetén a hatóságok elől megszökne, elrejtőzne. 
 
A gyanúsított büntetett előéletű. Jelen eljárás tárgyát képező, kiemelkedő tárgyi súlyú 
bűncselekmény elkövetésével egy vele szemben szintén erőszakos bűncselekmény miatt jogerősen 
kiszabott, felfüggesztett szabadságvesztés próbaidejének hatálya alatt vált gyanúsíthatóvá. Az 
időközben elkészült elmeorvos szakértői vélemény szerint tartani lehet attól, hogy a terhelt a jövőben 
hasonló jellegű bűncselekményt követne el, ezért vele szemben a bűnismétlés veszélye továbbra is 
fennáll.  
 
A bíróság szerint a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok a gyanúsított esetében a legszigorúbb 
kényszerintézkedés, a letartóztatás fenntartásával biztosíthatók. 
 
A végzés nem végleges. 


