
SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA 
Bf.II.20/2003/8. 
 

A   M A G Y A R   K Ö Z T Á R S A S Á G   N E V É B E N   ! 
 

A Szegedi Ítélőtábla Szegeden, 2003. évi augusztus hó 7. napján tartott 
nyilvános fellebbezési tárgyalás alapján meghozta a következő 
 

Í T É L E T E T : 
 

Az emberölés bűntettének kísérlete miatt a vádlott ellen indított büntető ügyben 
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 2002. évi április hó 16. napján 
kihirdetett 7.B.663/2001/9. számú ítéletét   m e g v á l t o z t a t j a : 
 
A szabadságvesztést börtönben rendeli végrehajtani.  
 
Az előzetes letartóztatás beszámításának kezdő időpontja: 2001. április 4.  
 
Mellőzi a jövőbeni bűnügyi költség viselésére kötelezést. 
 
Megállapítja, hogy a vádlott anyjának neve: [vezetéknév, utónév]. 
 
Egyebekben az első fokú  bíróság ítéletét   h e l y b e n h a g y j a . 

 
A vádlott által 2002. április 16. napjától a mai napig előzetes fogvatartásban 
töltött időt a kiszabott szabadságvesztésbe beszámítja. 
 
Kötelezi a vádlottat, hogy a Szegedi Ítélőtábla Gazdasági Hivatalának 
felhívására fizessen meg az államnak 9.688 /Kilencezer-hatszáznyolcvannyolc/ 
forint, a másodfokú eljárásban felmerült bűnügyi költséget. 
 

I N D O K O L Á S : 
 
Az első fokú bíróság a vádlott bűnösségét emberölés bűntettének kísérletében 
állapította meg. Ezért 5 év fogházbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte. 
Elrendelte kényszergyógyítását. A vádlott által 2001. április 5. napjától 2001. 
június 8. napjáig előzetes fogvatartásban töltött időt számította be a kiszabott 
szabadságvesztésbe. Rendelkezett a bűnjelekről és a vádlottat kötelezte az első 
fokú eljárásban felmerült bűnügyi költség, valamint a jövőben esetleg felmerülő 
bűnügyi költség viselésére. 
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Az első fokú ítélet ellen ellenérdekű fellebbezéseket jelentettek be: 
-  az ügyész a vádlott terhére, a büntetés súlyosítása végett, 
- a vádlott és védője elsődlegesen a tényállás téves megállapítása miatt, 
másodlagosan a kiszabott büntetés enyhítése végett. 
 
A Legfőbb Ügyészség átiratában a vádlott terhére bejelentett fellebbezést 
fenntartotta, egyúttal indítványozta a vádlott általános egészségi állapotának 
igazságügyi orvosszakértői vizsgálatát. 
 
Az első fokú bíróság ítélete részben megalapozatlan, mert az első fokú bíróság a 
tényállást nem derítette fel kellőképpen (Be.351.§./1/ bekezdés, /2/ bekezdés a./ 
pontja). Az első fokú bíróság ugyanis a vádlott egészségi állapotára tekintettel 
állapította meg a szabadságvesztés végrehajtási fokozatát a törvényben előírtnál 
eggyel enyhébb, fogház fokozatban. A vádlott általános egészségi állapotát 
azonban az első fokú eljárásban igazságügyi orvosszakértő nem vizsgálta meg, 
erre vonatkozó adatokat az igazságügyi elmeorvos és alkohológiai szakértői 
vélemények tartalmaznak (I/83-85., 89-90. oldal). Ezeknek az 
orvosszakértőknek azonban nem tartozott a kompetenciájába, hogy a vádlott 
általános egészségi állapotát illetően állást foglaljanak. 
 
Ezért az ítélőtábla a Be.353.§./1/ és /2/ bekezdése szerint eljárva bizonyítást 
rendelt el, melynek keretében a vádlott egészségi állapotára vonatkozóan 
igazságügyi orvosszakértői véleményt szerzett be. 
 
A másodfokú eljárásban felvett bizonyítás eredményeként a bíróság az első fokú 
ítélet részbeni megalapozatlanságát kiküszöbölte és az első fokú ítélet 
tényállását a Be.352.§./1/ bekezdés a./ pontja alapján a következőkkel egészíti 
ki: 
 
A vádlottnál általános érelmeszesedés, magas vérnyomás betegség, a vér 
zsírszerű anyagainak emelkedettsége, kéthegyű billentyűelégtelenség, 
inzulinkezelést nem igénylő cukorbetegség, toxikus eredetű máj- és 
lépmegnagyobbodás, kétoldali vesemedence-tágulat és halláscsökkenés áll fenn. 
Betegségei miatt rendszeres orvosi ellenőrzésre és rendszeres gyógyszeres 
kezelésre szorul. 
 
Az ügy sértettje 1953-ban született. 
 
Az ílymódon kiegészített tényállás hiánytalan és másodfokú felülbírálatra 
alkalmas. 
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A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség tárgyaláson jelen lévő képviselője a 
másodfokú eljárásban felvett bizonyítás eredményeként a vádlott terhére 
bejelentett fellebbezést azzal a kiegészítéssel tartotta fenn, hogy a vádlottal 
szemben börtön fokozat kiszabását, illetőleg annak megállapítását indítványozta, 
hogy a vádlott a bűncselekményt egyenes szándékkal követte el. 
 
A védelem a fellebbezését kizárólag annak enyhítésre irányuló részében tartotta 
fenn. 
 
Az ítélőtábla kizárólag a szabadságvesztés végrehajtási fokozatának 
megváltoztatására irányuló ügyészi fellebbezéssel értett egyet, illetőleg osztotta 
az ügyészség azon álláspontját is, mely szerint a vádlott a bűncselekményt 
egyenes szándékkal követte el. 
 
A másodfokú bíróság az első fokú eljárást teljes terjedelmében felülbírálta és 
megállapította, hogy az első fokú bíróság azt a perrendi szabályok betartásával 
folytatta le. A másodfokú eljárásban felvett bizonyítással az első fokú ítélet 
tényállása csupán olyan részletekkel egészült ki, amelyek az ügy érdemi 
elbírálását az első fokú eljárásban sem befolyásolták jelentősen. Így az első fokú 
bíróság az általa megállapított tényállásból is helyesen vont le következtetést a 
vádlott bűnösségére, és bűncselekményét a törvénynek megfelelően minősítette. 
 
Tévedett azonban, amikor azt állapította meg, hogy a vádlott eshetőleges 
szándékkal cselekedett. A másodfokú eljárásban kismértékben kiegészített és 
irányadó tényállás szerint  a vádlott a sértettel a kocsmában szóváltásba 
keveredett, amelyet csak a pultosnő határozott felszólítására fejezett be. Ezt 
követően hazament és magához vette a 21 cm pengehosszúságú, bajonettből 
átalakított kést. Azzal visszatérve minden további szóváltás, vagy figyelmeztetés 
nélkül egy alkalommal közepes-nagy erővel az alhas bal oldalán megszúrta a 
sértettet. A kés merőlegesen érte a sérült testtájat. A vádlott attól kezdődően, 
hogy a kocsmát elhagyta, céltudatosan cselekedett. Az élet kioltására alkalmas 
eszközt vett magához, majd a szóváltás helyszínére visszatérve olyan testtájon 
szúrta meg közepes-nagy erővel a sértettet, hogy az ebben a kérdésben laikus 
vádlottnak is tudnia kellett, a szúrás akár életfontosságú szervet is sérthet, mely 
sérülés a sértett halálához vezethet. Az elkövetés után a vádlott csak többszöri 
felszólításra dobta el a kést. Ezek a tények összességükben azt bizonyítják, hogy 
a vádlott a sértett halálát kívánta, azaz az emberölés bűntettének kísérletét 
egyenes szándékkal követte el. 
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A büntetés kiszabásánál irányadó körülményeket az ítélőtábla a következők 
szerint helyesbítette: 
 
Mellőzte a súlyosító körülmények köréből annak megállapítását, hogy a vádlott 
a bűncselekményt veszélyes eszközzel, bosszúból és kitartóan követte el. A 21 
cm pengehosszúságú kés a hasonló bűncselekmények tipikus elkövetési 
eszköze, annak hossza, illetőleg az a tény, hogy katonai bajonettből alakították 
át, nem alapozza meg annak külön súlyosító körülménykénti megállapítását. A 
vádlott a bűncselekményt nem tipikus bosszúból követte el, hanem a sértettel 
kialakult szóváltás miatti, nem méltányolható okból származó felindult 
állapotában, vélt sérelme feletti hirtelen haragjában. Az a körülmény, hogy a 
vádlott a szóváltás után hazament, kést vett magához, majd visszament a 
kocsmába, nem alapozza meg a kitartó elkövetési magatartás megállapítását. A 
vádlottnak ez a céltudatos cselekvés-sora – bár nem meríti ki, de – közel áll az 
előre kiterveltséghez, amely az emberölés bűntettének minősítő körülménye. A 
vádlottnál azonban nem volt kimutatható a motívumok harca, nem foglalkozott 
az elkövetés részletes körülményeivel, nem latolgatta, miként cselekszik az 
elkövetés után. Így az előbb hivatkozott minősítő körülmény nem állapítható 
meg. 
 
A másodfokú bíróság az enyhítő körülmények közül mellőzte a vádlott idős 
korának enyhítő körülménykénti értékelését, mert a vádlott nem töltötte be a 
nyugdíj korhatárt (BK 154.). Részbeni ténybeli beismerő vallomása sem enyhítő 
körülmény, hiszen az nem társult a bűnösség elismerésével. A másodfokú 
bíróság azonban enyhítő körülményként értékelte az időmúlást, hiszen a 
bűncselekmény elkövetése óta több, mint 2 év eltelt. Az első fokú bíróság a 
vádlott megromlott egészségi állapotát is enyhítő körülményként értékelte. Ez a 
megállapítás a másodfokú eljárásban felvett bizonyítás eredményeként vált 
megalapozottá. 
 
Az ítélőtábla a büntetés kiszabásánál irányadó körülményekre, de különösen a 
súlyosító körülmények túlsúlyára figyelemmel nem látott indokot a kiszabott 
szabadságvesztés enyhítésére. Az enyhítő körülmények nyomatéka azonban 
olymérvű, amely nem indokolja a kiszabott büntetés súlyosítását sem. Az első 
fokú bíróság tehát a szabadságvesztés tartamát a bűncselekmény tárgyi súlyával 
arányosan állapította meg. A másodfokú bíróság a Btk.2.§.-ára figyelemmel 
mellőzte a törvényi középmértékre történő utalást, mert a bűncselekmény 
elbírálásakor hatályban lévő törvényben ilyen előírás már nincs és az 
elbíráláskori törvény a vádlott számra kedvezőbb. 
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Tévedett az első fokú bíróság, amikor a szabadságvesztést a törvényben előírtnál 
eggyel enyhébb végrehajtási fokozatban rendelte végrehajtani. Egyrészt tévesen 
értékelte a vádlott idős korát. A vádlott egészségi állapotára történt utalás pedig 
az első fokú ítélet meghozatala idején még megalapozatlan volt, hiszen arra 
vonatkozó, figyelembe vehető igazságügyi orvosszakértői vélemény nem állt a 
bíróság rendelkezésére. A másodfokú eljárásban felvett bizonyítás során 
beszerzett igazságügyi orvosszakértői vélemény igazolta azt, hogy a vádlottnak 
több, orvosi ellenőrzésre és gyógyszeres kezelésre szoruló megbetegedése van, 
de a szakértői véleményből kitűnően ezek nem olyan jellegű betegségek, 
amelyek speciális ellátást igényelnének. A vádlottat már a fogvatartása során is 
kivizsgálták a büntetés-végrehajtási intézet kórházában. Ezért a másodfokú 
bíróság a Btk.43.§. a./ pontja alapján a vádlottal szemben kiszabott 
szabadságvesztést börtönben rendelte végrehajtani. 
 
Helyesbíti az ítélőtábla az első fokú ítéletnek a vádlott kényszergyógyítására 
vonatkozó indokolását oly módon, hogy annak elrendelése azért indokolt, mert a 
vádlott bűncselekménye alkoholista életmódjával függ össze. 
 
Észlelte a másodfokú bíróság, hogy az első fokú bíróság tévesen állapította meg 
az előzetes fogvatartás kezdő időpontját, mert az helyesen 2001. április 4. napja 
(I/171. oldal), ezért e rendelkezést a másodfokú bíróság helyesbítette. 
 
Az első fokú bíróság törvénysértően kötelezte a vádlottat a jövőben esetleg 
felmerülő bűnügyi költség viselésére. Erre csak a Be.578.§. szerinti különleges 
eljárás keretében van lehetőség. Ezért a vonatkozó rendelkezést az ítélőtábla 
mellőzte. 
 
A vádlott fellebbezési tárgyaláson tett nyilatkozata és az iratok alapján 
megállapította, hogy a vádlott anyjának neve helyesen:[vezetéknév, utónév]. 
  
Az első fokú bíróság helyesen döntött, amikor a törött barna sörösüveg 
lefoglalását megszüntette, azonban nem hivatkozott az első fokú ítélet 
meghozatalakor hatályban volt Be.102.§./1/ bekezdésére. Ezt a másodfokú 
bíróság akként pótolja, hogy a lefoglalás megszüntetéséről az elbíráláskor 
hatályban lévő Be.155.§./1/ bekezdése rendelkezik. 
 
A kifejtettekből következik, hogy a másodfokú bíróság kizárólag az ügyész által 
bejelentett fellebbezést ítélte részben alaposnak, ezért az első fokú ítéletet a 
Be.372.§./2/ bekezdése alapján a rendelkező részben írtak szerint 
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megváltoztatta, egyebekben pedig a Be.371.§./1/ bekezdése alapján 
helybenhagyta. 
 
Az iratokból megállapítható, hogy az első fokú bíróság ügydöntő határozatának 
kihirdetése után elrendelte a vádlott előzetes fogvatartását, amelyet azonnal 
foganatosított. Így a vádlott 2002. április 16. napjától ismét előzetes 
letartóztatásban van. Ezért az ítélőtábla a Btk.99.§./1/ bekezdése alapján e naptól 
kezdődően a másodfokú határozat kihirdetéséig előzetes fogvatartásban töltött 
időt is beszámította a kiszabott szabadságvesztésbe. 
 
A vádlott igazságügyi orvosszakértői megvizsgálásával a másodfokú eljárásban 
további 9.688,- Ft bűnügyi költség merült fel, amelynek megfizetésére az 
ítélőtábla a vádlottat a Be.381.§./1/ bekezdése alapján, figyelemmel a 
Be.338.§./1/ bekezdésére is, kötelezte.  
 
S z e g e d , 2003 évi augusztus hó 7. napján 
 
 
Dr.Maráz Vilmosné sk.           Dr.Cserháti Ágota sk.           Dr.Katona Tibor sk. 
a tanács elnöke                         a tanács tagja, előadó            a tanács tagja  
 
Ez az ítélet és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 7.B.663/2001/9. számú 
ítéletének a jelen ítélettel meg nem változtatott része a mai napon jogerős és 
végrehajtható.  
 
S z e g e d , 2003. évi augusztus hó 7. napján 
 
 
Dr.Maráz Vilmosné sk. 
a tanács elnöke 
 
          


