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Letartóztatását rendelte el a bíróság a Dózsa György úti baleset I. rendű vádlottjának 

 

 

A Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégiumának másodfokú tanácsa letartóztatását rendelte el annak a 

férfinak, akit 2020. szeptember 30-án a Pesti Központi Kerületi Bíróság közúti baleset gondatlan okozásának 

vétsége, garázdaság és testi sértés vétsége miatt – halmazati büntetésül – nem jogerősen 4 év fogház büntetésre 

és 4 év közügyektől eltiltásra ítélt.  

 

Az elsőfokú ítélet meghozatalát követően a bíróság a terhelt bűnügyi felügyeletét rendelte el azzal, hogy 

magatartási szabályként előírta számára: Budapest és Pest megye közigazgatási területét nem hagyhatja el, a 

tartózkodási helyét pedig engedély nélkül nem változtathatja meg.  

 

A kényszerintézkedés elrendelését követően a nyomozó hatóság szabálysértési eljárást kezdeményezett a 

terhelttel szemben figyelemmel arra, hogy 2020. október 7-én – a közúti járművezetéstől eltiltás hatálya alatt 

– engedély nélkül vezetett Budapest belterületén.  

 

A Központi Nyomozó Főügyészség 2020. november 2-án nyújtott be vádiratot kötelesség megszegésére 

irányuló hivatali vesztegetés, 2 rendbeli hivatali vesztegetés, 3 rendbeli közokirat-hamisítás, valamint 

bűnsegédként elkövetett közokirat-hamisítás bűntette miatt a terhelt ellen.  

 

A bíróság jelen eljárásban megállapította, hogy 2021. január 1-jén újabb – szabadságvesztéssel fenyegetett – 

bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt intézkedtek a terhelttel szemben. A rendelkezésre álló adatok 

szerint a vádlott egy budapesti étterem alagsorában, társaival együtt kábítószert fogyasztott. Ismerőseivel a 

kijárási tilalom szabályait is megszegte.  

 

A terhelt büntetett előéletű, korábban többek között emberölés előkészületének bűntette, bűnsegédként 

elkövetett lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés és kábítószerrel visszaélés bűntette miatt ítélték 

szabadságvesztés büntetésre.  

 

A bíróság megállapította, hogy a kábítószer birtoklás miatt korábban folyamatban volt büntetőeljárás során az 

ügyészség a nyomozás feltételes ügyészi felfüggesztését rendelte el, melynek időtartamára a vádlottat pártfogó 

felügyelet alá helyezte, valamint kötelezettségként előírta számára, hogy legalább 6 hónapig tartó kábítószer-

használatot kezelő ellátáson, vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vegyen részt.  A terhelttel szemben 

időközben újabb büntetőeljárás is indult, ami megalapozza a bűnismétlés reális veszélyét.  

 

A fentiekre tekintettel a bíróság álláspontja szerint a legsúlyosabb kényszerintézkedés hiányában reális annak 

az esélye, hogy a terhelt újabb – szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett – bűncselekményt követne el.   

 

A végzéssel szemben az ülésen jelen lévő ügyész a szökés, elrejtőzés veszélyének megállapítása, a védő és a 

vádlott a kényszerintézkedés elrendelése miatt jelentett be fellebbezést.   


