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A bíróság őszig meghosszabbította a kőbányai gyilkossággal gyanúsított férfi letartóztatását 

 

A Budai Központi Kerületi Bíróság 2020. szeptember 3-ig meghosszabbította annak a férfinak a 

letartóztatását, akit az ügyészség emberölés, gyermekpornográfia és szexuális erőszak bűntettével 

gyanúsít. 

 

A rendelkezésre álló adatok alapján a terhelt megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy 2019. dec-

ember 30-án – a késő délutáni órákban – becsöngetett a sértetthez, majd amikor az az ajtót résnyire 

kinyitotta, a gyanúsított belökte és a sértettet több alkalommal megszúrta, majd távozott a helyszín-

ről. A sértett a bántalmazás következtében életét vesztette.  

 

A bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúját a helyszíni halottszemle jegyzőkönyve, a 

gyanúsított vallomása és egyéb bizonyítékok támasztják alá. 

 

A terhelt megalapozottan gyanúsítható azzal is, hogy 2019. december 25-én egy budapesti átmeneti 

otthonban kiskorú féltestvérét megerőszakolta. 

 

A fentieken kívül a terhelt gyermekpornográfia bűntettével is gyanúsítható, mert hosszabb időn 

keresztül gyűjtött kiskorúakról készült pornográf felvételeket, amelyeket a laptopján és a telefonján 

tárolta. 

 

A Fővárosi Főügyészség a gyanúsított esetleges szökésének és elrejtőzésének, valamint újabb 

szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény elkövetésének veszélye miatt indítványozta 

letartóztatását. A gyanúsított védője pedig az ülésen az ügyészi indítvány elutasítása mellett 

bűnügyi felügyelet elrendelését kérte.  

 

A bíróság az ügyészi indítványt megalapozottnak, míg a védő indítványát megalapozatlannak 

találta. 

 

A letartóztatás legutóbbi meghosszabbítása óta a megalapozott gyanú szerinti bűncselekmények 

tényállása és jogi minősítése változott, az emberölés bűntette vonatkozásában a jogi minősítés 

súlyosbodott, a gyanú megalapozottsága nem gyengült. 

 

A bíróság szerint a terhelt továbbra is megalapozottan gyanúsítható a terhére rótt 

bűncselekményekkel, amelyek tárgyi súlya kiemelkedő, a kiszabható büntetés nagysága akár 

életfogytig tartó szabadságvesztés is lehet. Továbbra is megalapozottan feltehető, hogy a gyanúsított 

kényszerintézkedés alkalmazása nélkül elérhetetlenné válna, megszökne, elrejtőzne. 

 

A terhelt büntetett előéletű. A jelen eljárás tárgyát képező, kiemelkedő tárgyi súlyú 

bűncselekmények elkövetésével is egy szintén erőszakos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

kiszabott, felfüggesztett szabadságvesztés próbaidejének hatálya alatt vált gyanúsíthatóvá.  

 

A fentiekre, valamint a gyanú szerinti cselekmények rövid időn belüli, sorozatjellegű elkövetési 

módjára figyelemmel továbbra is alappal feltehető, hogy kényszerintézkedés hiányában a 

gyanúsított szabadságvesztéssel büntetendő, újabb bűncselekményt követne el. 
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A bíróság a szükségesség, arányosság és fokozatosság elvét vizsgálva úgy ítélte meg, hogy az elérni 

kívánt célok továbbra is kizárólag a legszigorúbb kényszerintézkedés fenntartásával érhetőek el. 

 

A végzés nem végleges. 


