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A bíróság elrendelte az édesapja megölésével gyanúsított férfi letartóztatását 
 

A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra – 2020. június 5-ig – elrendelte annak a férfinak a 
letartóztatását, akit emberölés bűntettével gyanúsítanak. A letartóztatás végrehajtási helyéül a 
bíróság az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet jelölte ki. 
 
A megalapozott gyanú szerint a férfi 2020. május 3-án reggel egy kalapáccsal többször fejbe verte 
idős korú, elesett állapotú édesapját, akit a földre kerülését követően is bántalmazott. Az idős férfi az 
elszenvedett sérülései következtében életét vesztette. 
 
A gyanúsított pszichiátriai kezelt, rendszeres gyógyszeres kezelésben részesül. A férfi személyi 
körülményei, kiszámíthatatlan viselkedése, a terhére rótt bűncselekmény tárgyi súlya, annak 
elkövetési módja és a várható büntetés mértéke – amely bizonyítottság esetén akár életfogytig tartó 
szabadságvesztés is lehet – a bíróság szerint esetében megalapozzák a szökés, elrejtőzés veszélyét.   
 
A nyomozó hatóság a bűncselekmény elsődleges tanúit, köztük a sértett feleségét is kihallgatta már, 
azonban a tényállás teljeskörű felderítéséhez további tanúk kihallgatása szükséges. A nyomozás 
érdeke a bizonyítási eljárás zavartalan lefolytatása, ezért annak kiküszöbölésére, hogy a terhelt a még 
ki nem hallgatott tanúkat jogellenesen befolyásolja, a gyanúsított személyi szabadságának 
korlátozása indokolt. 
 
A gyanúsított büntetett előéletű, a gyanú szerinti bűncselekményt egy, szintén az édesapja sérelmére 
elkövetett súlyos testi sértés bűntette miatt 2 év – 3 év próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetés 
hatálya alatt követte el. Minderre, valamint a terhelt személyiségjegyeire tekintettel alappal lehet 
tartani attól, hogy szabadlábon hagyása esetén szabadságvesztéssel büntetendő újabb 
bűncselekményt követne el. 
 
Az enyhébb kényszerintézkedéshez szükséges tárgyi feltételek megléte nem teljes mértékben igazolt, 
de – a gyanúsított bűnügyi előéletére és személyiségjegyeire figyelemmel – az ahhoz szükséges 
önkéntes jogkövetést sem lehet valószínűsíteni a részéről, ezért bűnügyi felügyelet elrendelésére nem 
volt lehetőség. A bíróság úgy határozott, hogy a terhelt esetében kizárólag a letartóztatás tudja 
biztosítani a kényszerintézkedéssel elérni kívánt célokat.  
 
A végzés nem végleges. 
 


