
Nem bocsátották feltételes szabadságra az "olaszliszkai-ügy" III. rendű vádlottját

Nem bocsátotta  feltételes  szabadságra  az  egykori  „olaszliszkai-ügy”  III.  rendű  vádlottját  2018.
július 26-án a Balassagyarmati Törvényszék büntetés-végrehajtási bírája.

2006.  október  15-én  a  sértett,  Sz.  L.,  személygépkocsijával  Szegilong  irányából  haladt
Olaszliszkára az akkor tizennegyedik életévét betöltött középső lányával, és az akkor még a hatodik
életévét be nem töltött legkisebb lányával. A településen – máig ismeretlen okból – a gyermekkorú
H. K. haladási irányát hirtelen megváltoztatva Sz. L. sértett autója felé kezdett közeledni. Ezzel egy
időben – utóbb ismeretlenül maradt körülmények között – H. K. az út melletti árokba esett, azonban
azt megállapította a bíróság, hogy a sértett gépkocsija nem okozott sérüléseket H.K.-nek.

A sértett mindezt észlelve megállt, azonban autójából már kiszállni nem tudott, mert az I. rendű és a
III.  rendű  vádlottak,  majd  igen  rövid  idő  alatt  a  II.  rendű  vádlott  is  odaszaladt  a  sértett
személygépkocsijának elejéhez és az I., II. és III. rendű vádlottak együttes erővel a sértettet a felső
testén és a karjain megragadva kirángatták a gépkocsiból. A vádlottak – rövid idő alatt kiegészülve a
IV., VI., VII. és VIII. rendű vádlottakkal – egymás tevékenységéről tudva és közösen legalább 5 -10
percen át rendkívül brutális módon a sértettet testszerte kitartóan bántalmazták, aki a bántalmazásba
gyermekei jelenlétében elhunyt.

A Debreceni Ítélőtábla 2009. november 13-án a III. rendű vádlottat másodfokon jogerősen 15 év
fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az elítélt feltételes szabadságra bocsátása a
büntetése 4/5 részének kitöltésére tekintettel 2018. október 20-án lett volna esedékes. Az elítélt a
büntetés  végrehajtása  során  kifogástalan  magatartást  tanúsított,  azonban  a  Balassagyarmati
Törvényszék büntetés-végrehajtási bírája úgy ítélte meg a feltételes szabadságra bocsátás tárgyában
tartott bírósági meghallgatáson, hogy a magyar kriminalisztika egyik legbrutálisabban elkövetett és
egyik legnagyobb társadalmi felháborodását kiváltó ügyében a büntetési célok továbbra is csak úgy
érhetők el,  ha az elítélt  nem kerül szabadlábra,  hanem tovább tölti  szabadságvesztés büntetését.
Ebben a körben a büntetés-végrehajtási  bíró a társadalom további védelmét fontosabb érdeknek
találta,  mint  az  elítélt  szabadlábon  történő  reintegrációját.  Az  elítélt  szabadulásra  történő
felkészítése így továbbra is a büntetés-végrehajtási intézet falai között folytatódik. A döntés nem
emelkedett jogerőre.
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