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Kényszerintézkedés terrorcselekmény előkészülete és más bűncselekmények miatt 

 

A terhelt mozgását nyomon követő technikai eszközzel ellenőrzött bűnügyi felügyeletet rendelt el a 

Budai Központi Kerületi Bíróság annak a személynek az ügyében, akit az ügyészség  

terrorcselekmény előkészületének bűntettével és más bűncselekmények elkövetésével gyanúsít. 

 

Az ügyészi indítvány szerint a terhelt megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2019. december 23-

a és 2020. július 28-a között több alkalommal, hivatalos személy sérelmére elkövetendő emberöléssel 

fenyegetőzött. Szintén megalapozottan gyanúsítható azzal is, hogy 2020. július 28-án azzal 

fenyegette meg az ügyében eljáró rendőrszázadost, hogy bemegy a lakóhelye szerinti 

rendőrkapitányságra és ott is rendőrt fog ölni. A gyanúsított a hivatalos személy sérelmére 

elkövetendő emberölés kilátásba helyezésével a rendőrség eljáró tagját arra kényszerítette, hogy az 

az ő tanúkénti kihallgatásától eltekintsen. A fenti bűncselekmények megalapozott gyanúját a terhelt 

ténybeli beismerő vallomásai, a lefoglalt kézzel írott beadványok és mellékleteik stb. támasztják alá. 

 

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség indítványában a terhelt jelenlétének biztosítása, valamint a 

bűnismétlés megakadályozása érdekében kezdeményezte a gyanúsított letartóztatását. 

 

A bíróság álláspontja szerint a gyanúsítottnál a szökés, elrejtőzés veszélye nem áll fenn. Bár a terhére 

rótt bűncselekmény büntetési tétele kiemelten magas, ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a 

terhelt – mindamellett, hogy bejelentett, állandó lakcímén életvitelszerűen él – a hatóságok számára 

az eljárás során telefonon is mindig elérhető volt. Jelen ügyben is a nyomozó hatóság több 

alkalommal meghallgatta, az idézésekre a gyanúsított minden esetben meg is jelent. A bíróság 

álláspontja szerint az eljárás fenti adatai alapján nem lehet megalapozott következtetést levonni arra 

vonatkozóan, hogy a gyanúsított a büntetőeljárás alól ki szeretné magát vonni, esetében tehát a 

szökés, elrejtőzés veszélye megalapozottan nem állapítható meg. 

 

A bíróság ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy álláspontja szerint a gyanúsított 

vonatkozásában a bűnismétlés veszélye fennáll, ezen megállapítását pedig a következőkkel 

indokolja. Jelen bűnügyben a nyomozást 2020. január 9-én rendelték el, a terhelt első gyanúsítotti 

kihallgatására 2020. január 10-én került sor. Ekkor még az ügyészség nem látta szükségesnek 

kényszerintézkedés alkalmazását, tekintettel a terhelt ténybeli beismerő vallomására, megbánó 

magatartására stb. 2020. július 28-án azonban a terhelt újabb szabadságvesztéssel büntetendő 

bűncselekményt követett el, emiatt kellett ismételten gyanúsítottként kihallgatni. Ez utóbbi 

cselekményének mozgatórugója szintén a rendőrökkel szemben táplált ellenszenve volt. 

 

A fentiek alapján megalapozottan lehet arra következtetni, hogy a jelenleg előkészületi szakban 

megrekedt bűncselekményt a gyanúsított kényszerintézkedés alkalmazása nélkül véghez is vinné. 

 

A bíróság a szükségesség, arányosság és fokozatosság elvét szem előtt tartva arra jutott, hogy a 

személyi szabadságot érintő, bírói engedélyes kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok kizárólag 

kényszerintézkedés alkalmazásával biztosíthatók. A bíróság úgy ítélte meg, hogy a bűnügyi 

felügyelet az eljárás jelenlegi szakaszában a gyanúsítottal szemben elégséges, egyben szükséges 

kényszerintézkedés, amely a terhelt esetében alkalmas a bűnismétlés lehetőségének kiküszöbölésére. 

 

 

A gyanúsított személyi körülményei rendezettek, lakhatása és eltartása biztosítottnak látszik – 

büntetlen előéletű, másik büntetőeljárás nincs ellene folyamatban, a 2020 januárjában indult eljárás 
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során pedig együttműködő volt a hatóságokkal szemben. 

 

A fentiekre figyelemmel a bíróság szerint megalapozottan lehet arra következtetni, hogy a 

gyanúsított a bűnügyi felügyelet szabályait be fogja tartani. 

 

 

 

 


