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Meghosszabbították a 28-as villamoson elkövetett emberölés gyanúsítottjainak letartóztatását 
 

A Budai Központi Kerületi Bíróság három hónappal – 2020. augusztus 6-ig – meghosszabbította 
annak a két férfinak a letartóztatását, akiket az április elején a 28-as villamoson elkövetett 
emberöléssel gyanúsítanak.  
 
A megalapozott gyanú szerint a terheltek és a sértett 2020. április 3-án késő este a 28-as villamoson 
utaztak. Az egyik férfi meg akarta simogatni a sértettel együtt utazó barátjánál lévő kistermetű kutyát, 
amit a sértett nehezményezett, ezért szóváltás alakult ki közöttük. A szóváltás közben a terhelt 
leköpte a sértettet, majd elkezdtek dulakodni, ami során egy kést is elővett. A sértett barátja ezt 
észlelve a sértett védelmére kelt, azonban ezt a másik gyanúsított megakadályozta és egy alkalommal 
arcon ütötte. A kést tartó gyanúsított ezt követően mellkason szúrta a sértettet, aki a sérülés 
következtében a helyszínen életét vesztette. A dulakodás hangjaira a villamos vezetője megállította 
a szerelvényt, amelyről a gyanúsítottak futva elmenekültek. A két férfi cselekménye bizonyítottság 
esetén emberölés bűntettének megállapítására lehet alkalmas, amelyet egyikük bűnsegédként 
követett el.  
 
Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a két férfi 
letartóztatásának meghosszabbítását. 
 
A rendelkezésre álló adatokból a bíróság megállapította, hogy a bűncselekmény elkövetésének 
megalapozott gyanúja mindkét gyanúsított vonatkozásában továbbra is fennáll. A nyomozás 
folyamatban van, a nyomozó hatóság szakértőket rendelt ki az ügyben és a gyanúsítottak 
folytatólagos kihallgatását, valamint egyéb nyomozati cselekmények elvégzését tervezi. 
 
Csak az egyik gyanúsított rendelkezik bejelentett lakóhellyel, azonban ott évek óta nem tartózkodott. 
A bizonytalan egzisztenciális helyzetükre, a terhükre rótt bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára 
és a várható büntetés mértékére, valamint arra is figyelemmel, hogy a bűncselekményt követően 
mindketten elmenekültek a helyszínről, a szökés, elrejtőzés veszélye esetükben továbbra is fennáll. 
 
A gyanú szerinti bűncselekmény tettese többszörös visszaesőként, feltételes szabadságra bocsátás és 
más büntetőeljárások hatálya alatt vált gyanúsíthatóvá, míg a cselekmény bűnsegédje is büntetett 
előéletű, többször volt már elmarasztalva jellemzően vagyon elleni bűncselekmények elkövetése 
miatt. Bejelentett munkahellyel, igazolt jövedelemmel egyikük sem rendelkezik. Mindezekre 
tekintettel a bűnismétlés veszélye továbbra is mindkét gyanúsított vonatkozásában megállapítható. 
 
A bűncselekmény jellegére, kiemelkedő tárgyi súlyára, a gyanúsítottak életmódjára és rendezetlen 
személyi körülményeire, valamint a szökés, elrejtőzés, továbbá a bűnismétlés közeli és reális 
veszélyére tekintettel a letartóztatás meghosszabbítása a két férfi esetében szükséges és indokolt.  
 
A végzés nem végleges. 


