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A bíróság letartóztatta az óbudai bűncselekményekre való felbujtással gyanúsított személyt 

 

A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra elrendelte annak a személynek a letartóztatását, aki 

a gyanú szerint arra vette rá ismerőseit, hogy azok bántalmazzanak és raboljanak ki egy nőt Óbudán.  

A megalapozott gyanú szerint a terhelt két ismerősét rábírta arra, hogy idén július 13-án – az esti 

órákban – a sértettet megtévesztve menjenek be annak óbudai lakásába, kötözzék meg, bántalmaz-

zák, s rabolják el az értékeit. A bűncselekmény során a sértett nyolc napon túl gyógyuló, súlyos 

sérüléseket szenvedett, az okozott kár pedig megközelítőleg 600.000 forint. 

Bizonyítottság esetén a fenti cselekmények rablás, személyi szabadság megsértése és súlyos testi 

sértés bűntettének megállapítására alkalmasak, amely bűncselekményeket a gyanúsított mint felbujtó 

követte el. 

Az ügyészség szökés, elrejtőzés, bűnismétlés és a bizonyítási eljárás megnehezítésének, meghiúsítá-

sának veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását, míg a védelem a gyanúsított szabad-

lábra helyezését, illetve enyhébb kényszerintézkedés elrendelését kezdeményezte. 

A bíróság az ügyészi indítványt találta megalapozottnak.  

A bíróság úgy ítélte meg, hogy a bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja fennáll, azt a 

rendőri jelentések, a sértett feljelentése és tanúvallomása, egyéb tanúvallomások stb. támasztják alá. 

A nyomozás kezdeti szakaszban van, a tényállás teljes körű tisztázása érdekében további nyomozati 

cselekmények elvégzése szükséges. 

A tanúvallomások alapján megalapozottan feltételezhető, hogy a gyanúsított szabadlábra helyezése 

esetén befolyásolná társait a vallomásukban, valamint akár további bizonyítékokat tüntetne el.  

Bár a gyanúsított személyi körülményei rendezettnek tekinthetők, lakóhelye és tartózkodási helye is 

ismert, a bíróság szerint – a bűncselekmény tárgyi súlyára és a fenyegetett büntetési tételre tekintettel 

– megalapozottan feltehető, hogy a gyanúsított a nyomozóhatóság elől megpróbálna megszökni, il-

letve elrejtőzni. A szökés veszélyét esetében reálissá teszi, hogy magas jövedelemmel és külföldi 

kapcsolatrendszerrel is bír. 

A bíróság döntésében hangsúlyozta: ugyan a gyanúsított büntetlen előéletű, ám a bűncselekmény 

gondosan kitervelt, a végrehajtás részleteiben pontosan kidolgozott volt, melyet hosszabb időn át 

tartó megfigyelés előzött meg. A bíróság szerint az sem zárható ki, hogy szabadlábon hagyása esetén 

a gyanúsított a sértett sérelmére újabb bűncselekményt követne el.  

Mindezeket figyelembe véve a bíróság úgy döntött, hogy a gyanúsítottal szemben nincs lehetőség 

enyhébb kényszerintézkedés alkalmazására és 2020. augusztus 21-ig elrendelte a letartóztatását.   

 

A végzés nem végleges. 


