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Újból letartóztatta a bíróság a volt labdarúgó megölésével gyanúsított személyeket  

 

 

A Fővárosi Törvényszék (FT) tegnapi végzésében újból elrendelte annak a három férfinak a letartóztatását, 

akiket előre kitervelten és aljas indokból elkövetett emberöléssel gyanúsítanak.  

 

A rendelkezésre álló információk alapján egy vállalkozás vezetői azzal bízták meg az egyik gyanúsítottat, 

hogy ölesse meg a sértettet, aki több mint félmilliárd forinttal tartozott nekik. A megbízók attól is tartottak, 

hogy a cégükkel szemben már megindult büntetőeljárás során a sértett terhelő vallomást tehet rájuk 

vonatkozóan.  

 

Az emberölés végrehajtásával meggyanúsított két férfi tette – bizonyítottság esetén – társtettesként, előre 

kitervelten és nyereségvágyból elkövetett emberölés, míg harmadik társuk tette felbújtóként, előre kitervelten 

és aljas indokból elkövetett emberölés megállapítására alkalmas, amelyek tíztől húsz évig vagy életfogytig 

tartó szabadságvesztéssel büntethető cselekmények.  

 

Az elsőfokú bíróság a 2021. december 21-i végzésével a gyanúsítottak letartóztatását megszüntette és a 

mozgásukat nyomon követő technikai eszközzel ellenőrzött bűnügyi felügyeletet rendelt el velük szemben. A 

döntés miatt az ügyészég valamennyi gyanúsított vonatkozásában fellebbezést jelentett be. 

 

A Fővárosi Törvényszék a fellebbezést megalapozottnak találta és elrendelte a terheltek letartóztatását a 

foganatba vételtől számított egy hónapra. 

 

Végzésében az FT megállapította, hogy az elsőfokú bíróság az eljárása során a vonatkozó büntetőeljárási 

szabályokat betartotta, helyesen állapította meg, hogy a terheltekkel szemben fennáll a szökés, elrejtőzés 

veszélye. A gyanúsítottak terhére rótt bűncselekmény tárgyi súlya, az akár életfogytig tartó szabadságvesztés-

büntetés kiszabásának lehetősége – az ügy speciális jellemzőivel együtt – olyan tény, amely a terheltek 

rendezett személyi körülményei mellett is megalapozza azt, hogy az eljárás során a hatóságok számára 

mindhárman elérhetetlenné válnának.  

 

A Fővárosi Törvényszék nem értett egyet azzal, hogy az elsőfokú bíróság a bizonyítás megnehezítésének 

veszélyét egyik gyanúsított esetében sem állapította meg. Bár a nyomozás megfelelő ütemben halad, a hatóság 

még további nyomozati cselekmények elvégzését tervezi, amelyek zavartalan, a terheltek befolyásától mentes 

lefolytatása az eljárás elsődleges és kiemelt érdeke. 

 

Minderre figyelemmel a másodfokú bíróság valamennyi terhelt esetében a legsúlyosabb kényszerintézkedés 

elrendelését tartotta szükségesnek és indokoltnak.  

 

A végzés végleges. 


