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Bf.I.11/2003/10. 
 
 

 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 július hó 15. napján tartott fellebbezési 
nyilvános ülés alapján meghozta a következő 
 
 

V É G Z É S T :  
 
 

Az emberölés bűntettének kísérlete miatt a vádlott ellen indított büntetőügyben a 
Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 2002. évi május hó 3. napján kihírdetett 
B.28/2002/11. számú ítéletét  h e l y b e n h a g y j a   azzal, hogy a börtön 
tartama helyesen 7 (hét) év. 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Bíróságon Bny.292/2002/5-6. tétel alatti bűnjeleket 
(név) [település, utca, házszám] szám alatti lakosnak, a Bny.292/2002/1-3. tétel 
alatti bűnjeleket a vádlottnak, a Bny.291/2002/1., 2. és a Bny.292/2002/7. tétel 
alatti bűnjeleket a sértett [település, utca, házszám] szám alatti lakosnak kell 
kiadni,  míg a Bny.292/2002/4. szám alatti bűnjelet rendeli megsemmisíteni. 
 
Kötelezi a vádlottat az első fokú eljárás során felmerült összesen 465.265.- 
(Négyszázhatvanötezer-kettőszázhatvanöt) forint bűnügyi költség megfizetésére. 
 
A kiszabott szabadságvesztésbe beszámítja a vádlott által 2003. június 6. 
napjától a mai napig előzetes fogvatartásban töltött időt. 
 
Kötelezi a vádlottat a fellebbezési eljárás során felmerült 2.000.- (Kettőezer) 
forint bűnügyi költség megfizetésére külön felhívásra az állam javára. 
 
Felhívja az elsőfokú bíróság a vádlottal szemben összbüntetési eljárás 
lefolytatására. 
 
 

I N D O K O L Á S :  
 
 

Az elsőfokú bíróság a vádlottat emberölés bűntettének kísérlete miatt 2 évi  ( a 
kihirdetett ítélet szerint 7 évi ) börtönre és 5 évi közügyektől eltiltásra ítélte. 
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Rendelkezett az eljárás során lefoglalt bűnjelekről, azok egy részét (név)-nek, a 
vádlottnak, valamint a sértettnek kiadni rendelte, illetőleg bizonyos bűnjeleket 
megsemmisíteni rendelt azok lefoglalásának megszűntetése mellett. Kötelezte a 
vádlottat 26.606.- forint bűnügyi költség, valamint a jövőbeni bűnügyi költség 
megfizetésére. 
 
Az elsőfokú bíróság ítélete ellen fellebbezést jelentettek be: 
 
Az ügyész a vádlott terhére, a fő- és mellékbüntetés súlyosítása, valamint a 
vádlott kényszergyógyításának elrendelése érdekében, 
 
a vádlott és a védő enyhítés érdekében. A fellebbviteli nyilvános ülésen a védő a 
cselekmény minősítését is vitatta, indítványozta annak erős felindulásban 
elkövetett emberölés bűntette kísérletekénti értékelését. A védelem ezen 
indítványához a vádlott is csatlakozott. 
 
A Legfőbb Ügyészség képviselője az ügyészi fellebbezést  módosítással tartotta 
fenn, indítványozta  hogy a táblabíróság a kiszabott fő- és mellékbüntetést 
lényegesen súlyosítsa, az első fokú ítélet egyéb rendelkezéseit hagyja helyben. 
 
A fellebbezések alaptalanok. 
 
A táblabíróság az iratok egybehangzó adataira figyelemmel az első fokú ítélet 
tényállását a Be. 352. § (1) bekezdés a./ pontja alapján  az alábbiak szerint 
kiegészítette, illetőleg helyesbítette:  
 
A vádlott előéletében másodikként feltűntetett szabadságvesztés büntetését 
1993. október 2. napján töltötte le. 
 
A negyedikként felhívott szabadságvesztés büntetését 2002. február 9. napjától 
2003. június 5. napjáig töltötte. 
 
A vádlott a jelen ügyben 2003. június 6. napjától ismételten előzetes 
letartóztatásba került. 
 
A bűncselekmény elkövetésének eszközét a kést és a baltát a rendőrség a 
helyszínen lefoglalta, mely tárgyak (név) tulajdonában állnak.  
 
A vádlott vérének alkohol tartalma a cselekmény elkövetésekor 1,42 g/l volt, 
ami enyhe fokú alkoholos befolyásoltság  állapotának  felelt meg. 
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A vádlott a cselekmény során a hajas fejbőrön, fejtetőn, ujjbegynyi lágyrész 
duzzanatát és nyomás érzékenységét, a bal kéz második ujjának alappercén fél 
centiméter hosszanti folytonosság megszakadás sérülését szenvedte el. 
 
Egyebekben az első fokú ítélet tényállása hiánytalan, azt a táblabíróság a fenti 
helyesbítéssel, illetőleg kiegészítésekkel határozatának alapjául elfogadta. 
 
A táblabíróság nem osztotta a védő azon álláspontját, hogy a vádlott 
cselekménye erős felindulásban elkövetett emberölés bűntettének kísérleteként 
minősülhet. 
 
Az erős felindulás megállapítása szempontjából két tényállási elem vizsgálata 
szükséges: 

- az egyik a fiziológiás indulati állapot, 
- a másik a méltányolható külső ok. 

 
Az iratokból egyértelműen megállapítható, hogy a vádlott és a sértett között 
élettársi kapcsolatuk fennállása alatt a jelen ügyet megelőzően is többször sor 
került közös italozásra, veszekedésre. A vádlott az élettársak  között jelentősnek 
semmi esetre sem tekinthető sérelmet követően, túlméretezett düh kitöréssel 
reagált, amikor élettársára támadt és őt legalább három ízben megszúrta.  
 
Az nem kétséges, hogy a vádlott indulat hatása alatt követte el a cselekményt és, 
hogy indulatának létrejöttében szerepe volt a sértett magatartásának. Az indulat 
hatása alatti elkövetés azonban egymagában nem alapozza meg az emberölésnek 
a Btk. 167. § szerinti minősítését. Ehhez az indulatnak a tudatot elhomályosító 
és az elkövető belső egyensúlyának a megbontásához vezető magas foka 
szükséges, amely az adott esetben nem ismerhető fel. 
 
A vádlott a sértettet a  14,5 cm pengehosszúságú késsel három alkalommal hátba 
szúrta, majd az utcára szaladó sértettet késsel a kezében követte és a lakásba 
visszatérve baltát is kezébe vett és e két eszközzel az utcára szaladva, ott a 
sértettet kb. 20 méter távolságon keresztül kergette, közben azt kiabálva, hogy 
„megöllek, kinyírlak”. Mindezekből egyértelműen levezethető a vádlott egyenes 
szándéka az ölési cselekmény tekintetében, mindezekre figyelemmel tehát a 
táblabíróság álláspontja szerint az emberölésnek erős felindulásban 
elkövetettkénti minősítése nem kerülhet szóba. 
 
Az elsőfokú bíróság a megalapozott tényállás alapján helyesen következtetett a 
vádlott bűnösségére és a fent kifejtettekre figyelemmel cselekményét a 
törvénynek megfelelően minősítette. 
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Az elsőfokú bíróság által értékelt bűnösségi körülmények kiegészítésre, illetve 
helyesbítésre szorulnak: 
 
A táblabíróság a vádlott javára helyesen a bűnösségre is kiterjedő beismerő 
vallomást értékelte enyhítő körülményként. További enyhítő körülmény az idő 
múlása, hiszen a cselekmény elkövetésétől számítottan több mint kettő év telt 
már el, valamint a vádlott személyiség zavara. Ezzel szemben további súlyosító 
körülmény az ittas állapotban történő elkövetés. 
 
Az így kiegészített, illetve helyesbített  bűnösségi körülmények mellett a 
táblabíróság álláspontja az, hogy a vádlott előéletére figyelemmel indokolt a hét 
évi szabadságvesztés kiszabása, ugyanakkor az enyhítő körülményekre 
figyelemmel indokolatlan annak további súlyosítása. 
 
Megjegyzi a táblabíróság, hogy az elsőfokú bíróság az írásba foglalt ítélete 
rendelkező részében tévesen jelölt meg kettő évi börtönbüntetést főbüntetésként, 
tekintettel arra, hogy a kihirdetett ítélet értelmében  az elsőfokú bíróság a 
vádlottat hét évi börtönre  ítélte. Erre figyelemmel a táblabíróság megállapította, 
hogy a börtön tartama helyesen hét év. 
 
Megjegyzi a táblabíróság, hogy helyesen járt el az elsőfokú bíróság akkor is, 
amikor nem rendelte el a vádlott kényszergyógyítását. A Legfelsőbb Bíróság 
Bk.103. számú Büntető Kollégiumi Állásfoglalása I.1. c./ pontja értelmében 
ugyanis a Btk.  75. § szerinti kényszergyógyítás elrendelésére nem kerülhet sor, 
ha az elkövetőn jogerős ítélet alapján ugyanilyen intézkedést kell végrehajtani. 
A büntetés-végrehajtási szabályok ugyanis a kényszergyógyítás többszöri 
foganatosítását kizárják. 
 
Helyesen járt el az elsőfokú bíróság, amikor az eljárás során lefoglalt 
bűnjelekről rendelkezett, azonban azoknak nyilvántartási számát nem jelölte 
meg, illetőleg (név)-nek és a sértettnek kiadni rendelt bűnjelek vonatkozásában 
nem jelölte meg az érintettek lakcímét. Erre figyelemmel a táblabíróság jelen 
határozatában mind a bűnjelek nyilvántartási számait, mind pedig az érintett 
személyek lakcímét megjelölte, hiszen a bíróság rendelkezése csak így hajtható 
végre.  
 
Az elsőfokú bíróság ítéletének meghozatalát követően készült el az ügyben 
beszerezni rendelt szerológus szakértői vélemény, mellyel összefüggésben 
442.450.- forint bűnügyi költség merült fel, s amelyről az elsőfokú bíróság nem 
rendelkezett. Ez a költség a vádlottat terheli a Be. 338. § (1) bekezdése 
értelmében.  
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Mindezen túlmenően pedig a táblabíróság megállapította, hogy a költségjegyzék 
1. tétele alatt bejegyzett vérvételi díj helyesen 3.150.- forint (nyomozati iratok 
I/373.), illetőleg a költségjegyzék 5. tétele alatt bejegyzett 3.500.- forint védői 
díj nem merült fel az eljárás során. Mindezek figyelembe vételével a 
táblabíróság a vádlottat helyesen és összesen  465.265.- forint első fokú eljárás 
során felmerült bűnügyi költség megfizetésére kötelezte.  
 
A 2003. március 1. napjával hatályba lépett új Büntető Törvénykönyvi 
rendelkezések a vádlottra nézve kedvezőbb szabályokat tartalmaznak, ezért a 
táblabíróság a Btk. 2. §-ának felhívása mellett a vádlottal szemben az 
elbíráláskor hatályban lévő Btk-t alkalmazta. 
 
Az első fokú ítélet egyéb rendelkezései mindenben megfelelnek a 
jogszabályoknak, azonban a  2003. július  1. napjával hatályba lépett 
büntetőeljárásról szóló új törvény alapján a bűnjelekre vonatkozó rendelkezés 
most már  a Be. 155. § (1) és (8) bekezdésén, míg a bűnügyi költségre 
vonatkozó rendelkezés a Be. 338. § (1) bekezdésén alapszik. 
 
A kifejtettekből következik, hogy a táblabíróság a fellebbezéseket 
alaptalanoknak ítélte, ezért az elsőfokú bíróság ítéletét a Be. 371. § (1) 
bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint helybenhagyta. 
 
Megjegyzi a táblabíróság, hogy az elsőfokú bíróság a jövőben esetlegesen 
felmerülő bűnügyi költségről szükségtelenül rendelkezett, mert arról a 
különleges eljárás keretében a Be. 578. §  alapján az eljárás jogerős befejezése 
után is lehetőség van rendelkezni és ezt ugyanígy szabályozta a korábbi Be. is.  
 
A táblabíróság a vádlott által 2003. június 6. napjától a mai napig előzetes 
fogvatartásban töltött időt a Btk. 99. § (1) bekezdése alapján a kiszabott 
szabadságvesztésbe beszámította. 
 
A fellebbezési tárgyaláson a kirendelt védő díjával 2.000.- forint bűnügyi 
költség merült fel, melynek megfizetésére a táblabíróság a vádlottat a Be. 381. § 
(1) bekezdésére figyelemmel a Be. 338. § (1) bekezdése alapján kötelezte. 
 
A vádlottat két ügyben is jogerős szabadságvesztés büntetésre ítélték, mely 
elítélések egymással quasi halmazati viszonyban állnak, ezért a táblabíróság  
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felhívta az elsőfokú bíróságot az összbüntetési eljárás lefolytatására.  
 
Szeged, 2003. évi július hó  15. napján 
 
 
Dr. Hegedűs István  sk. a tanács elnöke, Sefta Márta sk. a tanács tagja, előadó,                   
Gyurisné dr. Komlóssy Éva sk. a tanács tagja  
 
A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság B.28/2002/11. számú ítélete a jelen végzés 
folytán a mai napon jogerős és végrehajtható. 
 
Szeged, 2003. évi július hó 15. napján 
 
 
Dr. Hegedűs István sk.  
a tanács elnöke  


