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A Budapest Környéki Törvényszék a 2017. év szeptember hó 29. napján 

kihirdetett ítéletével K.B. I. r. vádlottat bűnsegédként, nyereségvágyból, 

különös kegyetlenséggel, idős személy sérelmére elkövetett emberölés 

bűntette, társtettesként aljas indokból vagy célból, védekezésre képtelen 

személy sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette 

és társtettesként elkövetett magánlaksértés bűntette miatt 17 év 

fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre és 10 év közügyektől 

eltiltásra ítélte. Rendelkezett a szabadságvesztés 2/3 részének letöltése 

után a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéről. Beszámította az 

előzetes fogvatartásban töltött időt a fegyházbüntetésbe, döntött a 

bűnjelekről és a bűnügyi költség viseléséről.  

 

T.R.Zs. II. r. vádlottat az ellene társtettesként nyereségvágyból, különös 

kegyetlenséggel, idős személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette, 

társtettesként aljas indokból vagy célból, védekezésre képtelen személy 

sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértésének és társtettesként 

elkövetett magánlaksértés bűntette miatt emelt vád alól felmentette és az ő 

vonatkozásában felmerült bűnügyi költség viselésére az államot kötelezte.  

 

A kihirdetett ítélettel szemben az ügyész I. r, vádlott terhére a büntetés 

súlyosítása, II. r. vádlott terhére bűnössége megállapítása és büntetés 

kiszabása érdekében jelentett be fellebbezést, I. r. vádlott és védője 

felmentés érdekében fellebbezett, a II. r. vádlott és védője tudomásul vette 

az elsőfokú ítéletet. 

 

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a bejelentett ügyészi fellebbezést I. r. 

vádlott esetében változatlan tartalommal fenntartotta, míg a II. r. vádlott 

esetében visszavonta, így a II. r. vádlott vonatkozásában az elsőfokú 

felmentő ítélet jogerőre emelkedett.   

 

Az ügy tényállásának lényege: 

 

K.B. I. r. vádlott és ismeretlenül maradt társa 2013. szeptember 10-én a 

késő esti órákban egy Opel márkájú gépkocsival a 91 éves sértett N -i családi 

házához mentek. A kapun átmászva bejutottak az udvarra, a bejárati ajtót 

felfeszítették, majd bemenve értékek után kutattak. A hálószobában az I. r. 

vádlott társa ököllel az arcán és a fején 5-6 alkalommal megütötte az idős 



sértettet, majd az állólámpa elektromos vezetékével összekötözték a sértett 

kezét és lábát, hogy ne tudjon segítséget hívni. Az I. r. vádlott és ismeretlen 

társa kb. 10.000 és 50.000 Ft közötti értéket vitt magával.  

 

Az idős sértettet egy hozzátartozója reggel találta meg, majd kórházba 

szállították, ahol az elszenvedett koponyasérülések miatt három nap múlva 

elhunyt.  
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