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S a j t ó k ö z l e m é n y 

Életet követelt az ismeretlen összetételű kábítószer 

 

A Balassagyarmati Törvényszék a 2019. április 8-án megtartott tárgyaláson az elsőrendű vádlottat 

bűnösnek mondta ki gondatlanságból elkövetett emberölés vétségében, gondatlanságból elkövetett testi 

sértés vétségében és kábítószer-kereskedelem vétségében is, amely miatt őt 5 év börtönben 

végrehajtandó szabadságvesztésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte. 
 

A törvényszék a bizonyítási eljárás során a vádiratban foglalt tényállást megalapozottnak találta, mely 

szerint az I. rendű vádlott még 2017. május 12-én a délutáni órákban a salgótarjáni lakhelyére hívta 

a két sértettet kábítószerezni azzal, hogy aznap a sértetteknek nem kell fizetniük az elfogyasztott 

kábítószerért. Az I. rendű vádlott a sértetteknek a megérkezésüket követően számára ismeretlen 

kristályos anyagot adott át, amit egy már ott tartózkodó harmadik társukkal egy papírpénz 

segítségével orrukon keresztül felszippantottak. 

 
Az I. rendű vádlott a vegyületet úgy adagolta ki, és adta át a sértetteknek, hogy annak összetételét, 

emberi szervezetre gyakorolt hatását nem ismerte, ezt a sértettekkel nem közölte. A kiadagolást 

megelőzően nem győződött meg arról, hogy az átadott kábítószerből milyen mennyiség, mekkora 

adag fogyasztható biztonsággal, ily módon a tőle elvárható körültekintést elmulasztotta, és ennek 

következtében az egyik sértett részére az átlagos dózis legalább 10-szeresét, míg a másik sértett 

részére az átlagos dózis legalább 8-10-szeresét adagolta ki. 

 

A kristályos anyag elfogyasztását követően az egyik sértett rövid idő múlva rosszul érezte magát, 

ezért hazaindult. A sértett útközben a tudatát elveszítette, és Salgótarjánban egy garázs tövében 

összeesett. Egy arra járó személy értesítette a mentőket, akik a sértettet a megyei kórházba 

szállították, ahol megállapították, hogy életveszélyes állapotban van.  

 

A másik sértett is rövid időn belül elindult haza, azonban ő is rosszul lett, és szintén Salgótarjánban, 

közterületen összeesett. Ezt követően a földön magzati pózban fekvő, eszméletlen sértettre a II. rendű 

vádlott talált rá. A II. rendű vádlott annak ellenére, hogy észlelte, hogy a sértett segítségre szorul, 

magára hagyta őt és sem a mentőket nem értesítette, sem egyéb módon segítséget nem kért, a tőle 

elvárható segítségnyújtást elmulasztotta. A sértett még ugyanazon a napon 16 -17 óra körüli 

időpontban elhalálozott. 
 

A törvényszék a II. vádlott bűnösségét a 2018. szeptember 28. napján megtartott előkészítő ülésen 

segítségnyújtás elmulasztásának vétségében állapította meg, amely döntés jogerőre emelkedett.  

 
Az elsőrendű vádlott vonatkozásában született ítélet első fokon 2019. április 10-én emelkedett 

jogerőre. 
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