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Kártérítés megfizetése a „lúgos-támadás” sértettjének

A Fővárosi  Törvényszék  Büntetés-végrehajtási  Csoportja  kötelezte  a  Magyar  Államot,  hogy  a
„lúgos-támadás” kapcsán  életveszélyt  okozó testi  sértés bűntette és más bűncselekmények miatt
elítélt  dr.  B.  K.  részére  megítélt  kártalanításból 250.000  forintot  utaljon  át  a  bűncselekmény
sértettjének kártérítés címén.

A Fővárosi  Ítélőtábla,  mint  másodfokú  bíróság  ítéletével  kötelezte  a  vádlottat,  hogy  a  sértett
magánfél részére fizessen meg 250.000 forintot kártérítés címén, egyúttal megállapította, hogy a
vádlott  köteles  az  elsőfokú  és  a  másodfokú  eljárásban  a  sértett  magánfél  jogi  képviseletével
összefüggésben  felmerült  további  192.024  forint  és  265.176  forint  bűnügyi  költséget  a  sértett
részére megfizetni. Továbbá a Kúria ítéletével kötelezte a vádlottat, hogy a harmadfokú eljárásban a
magánfél jogi képviseletével kapcsolatban felmerült 31.750 forint bűnügyi költséget is fizesse meg
a sértett magánfélnek.
Tehát a fentiek alapján a vádlottat a sértett polgári jogi igényére tekintettel kártérítés címén 250.000
forint megfizetésére kötelezték jogerősen. Az ezen felül megítélt összegek az eljárás során felmerült
bűnügyi költség.

A Fővárosi Törvényszék 2019. február 28-i végzésével az elítélt részére az alapvető jogokat sértő
elhelyezési körülmények miatt indított eljárásban kártalanítást állapított meg. A bíróság kötelezte a
Magyar Államot,  hogy a megállapított  kártalanítás összegéből a jogerős határozat kézbesítésétől
számított  60  napon  belül  fizessen  meg  a  sértett  részére  250.000  forintot,  míg  a  kártalanítás
fennmaradó összegét az elítéltnek utalja át. 
A  hatályos  jogszabály  alapján  a kártalanításból  történő  kielégítésnek  kizárólag azzal  a
bűncselekménnyel  összefüggésben  megítélt  polgári  jogi  igény,  illetve  a  polgári  bíróság  által
jogerősen  megítélt  kártérítés  vagy  sérelemdíj  erejéig  van  helye,  amely  miatt  kiszabott
szabadságvesztés végrehajtása tekintetében a kártalanítást megállapítják.  Mindezekre tekintettel a
kártalanításból kizárólag a kártérítésként megítélt összeget lehetett levonni, ezért utasította el az FT
a sértett ezt meghaladó igényét.
A végzés ellen sem az ügyészség, sem az elítélt, sem a sértett nem jelentett be fellebbezést, így az
2019. március 29-én jogerős lett. Erről a tényről és arról, hogy az összeg kifizetését a Magyar Állam
nevében eljáró Igazságügy Minisztérium (IM) rendelkezik.
A bíróság a jogerőre emelkedést követően a végzést az IM részére megküldte annak érdekében,
hogy a végzésben megítélt összegek kiutalásáról 60 napon belül gondoskodjon.


