
SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA 
Bf.II.396/2003/23. 
 

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 a Szegeden, 2004. évi február hó 26. napján tartott 
nyilvános fellebbezési tárgyalás alapján meghozta a következő 
 

Í T É L E T E T : 
 

A nyereségvágyból elkövetett bűntette és más bűncselekmény miatt I.r. vádlott  
ÉS TÁRSA ellen indított büntető ügyben a Csongrád Megyei Bíróság 2003. 
évi szeptember hó 19. napján kihirdetett B.394/2003/30. számú ítéletét   m e g v 
á l t o z t a t j a : 
 
A vádlottak élet elleni cselekményét különös kegyetlenséggel elkövetettnek is  
m i n ő s í t i . 
 
A bűnjelek közül a 7., 9., 10. és 15. tétel alattiakat (1. sz. név) irányítószám 
Település, utca házszám szám alatti lakosnak kiadni rendeli. 
 
A Csongrád Megyei Bíróságon Bl.95/2003. számon letétként kezelt 1.260.000 
/Egymillió-kettőszázhatvanezer/ forint lefoglalását az arra vonatkozó hagyatéki 
eljárás jogerős befejezéséig fenntartja.  
 
Az első fokú eljárás során felmerült bűnügyi költségből 111.975 
/Egyszáztizenegyezer-kilencszázhetvenöt/ forint viselésére egyetemlegesen 
kötelezi a vádlottakat,  az I.r.  vádlott külön 66.960 /Hatvanhatezer-
kilencszázhatvan/ forintot, a II.r.  vádlott külön 26.530 /Huszonhatezer-
ötszázharminc/ forintot köteles megfizetni az államnak; az állam terhén 
maradónak írt – helyesen – 28.200 /Huszonnyolcezer-kettőszáz/ forintról a 
rendelkezést mellőzi.  
 
Egyebekben az első fokú ítéletet   h e l y b e n h a g y j a . 
 
A szabadságvesztésekbe beszámítja az I.r. vádlott által a mai napig, a II.r. 
vádlott által 2004. január 21. napjáig előzetes fogvatartásban töltött időt. 
 
A vádlottakat egyetemlegesen kötelezi a másodfokú eljárás során felmerült 
2.400 /Kettőezer-négyszáz/ forint bűnügyi költség viselésére, kötelezi továbbá 
az I.r. vádlottat, hogy az államnak fizessen meg külön 10.500 /Tízezer-ötszáz/ 
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forint bűnügyi költséget, a Csongrád Megyei Bírósági Gazdasági Hivatal 
felhívására, továbbá 2.000 /Kettőezer/ forint bűnügyi költséget dr. Törzsi Tímea 
ügyvéd, kirendelt védőnek (irányítószám Település, utca házszám). 
 
Felhívja az első fokú bíróságot, hogy a II.r. vádlott esetében az összbüntetési 
eljárást folytassa le. 
 

I N D O K O L Á S : 
 

Az első fokú bíróság a vádlottak bűnösségét 1 rb. társtettességben, 
nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettében és 1 rb. társtettességben 
elkövetett rongálás bűntettében mondta ki. Ezért az I.r. vádlottat, mint visszaesőt 
és a II.r. vádlottat halmazati büntetésül azonosan 13 év fegyházra és 10 év 
közügyektől eltiltásra ítélte. A szabadságvesztésekbe beszámította az előzetes 
fogvatartásban töltött időt, az I.r. vádlott előző ügyéből engedélyezett feltételes 
szabadságot megszüntette, őt egyúttal kizárta a feltételes szabadságra bocsátás 
lehetőségéből. 
Valamennyi bűnjel lefoglalását megszüntette és azokat megsemmisíteni 
rendelte. 
 
A letétben lévő 1.260.000,- Ft lefoglalását megszüntette és azt a sértett 
halálesetével kapcsolatosan illetékes közjegyzőnek, a hagyatéki eljárás 
lefolytatása érdekében kiadni rendelte. A vádlottakat a bűnügyi költség 
túlnyomórészének egyetemleges, illetve személyenként történő viselésére 
kötelezte, 30.700,- Ft-ról megállapította, hogy az állam terhén marad. 
 
Az első fokú ítélet ellen fellebbezést jelentettek be: 
-  az I.r. vádlott és védője a tényállás téves megállapítása miatt, eltérő minősítés, 
az élet elleni cselekménynek halált okozó testi sértésként való minősítése és 
összességében a büntetés enyhítése érdekében, 
-  a II.r. vádlott és a védő a tényállás téves megállapítása, valamint bizonyítási 
indítványaik elutasítása miatt, elsődlegesen bizonyítottság hiánya okából 
felmentésért, másodlagosan a büntetés enyhítése érdekében. 
  
A vádlottak a másodfokú tárgyalás előkészítése során a fellebbezéseiket írásban, 
részletesen indokolták. Az I.r. vádlott már a rongálás bűntette miatt emelt vád 
alóli felmentését is kérte. 
 
 
A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség tárgyalás tartására tett indítványt, a 
bizonyítás   kiegészítését    kérte    azt    rögzítendő,    hogy   a   vádlottaknak  az  
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Bf.II.396/2003/23. 
 
elkövetéskor mennyi volt a testmagassága, illetve a testsúlya. Indítványozta 
továbbá a tényállás kiegészítését az orvosszakértői megállapításokkal, valamint 
észrevételezte, hogy az élet elleni bűncselekmény különös kegyetlenséggel 
elkövetettnek is minősül, etekintetben az első fokú ítélet megváltoztatását, 
egyebekben annak helybenhagyását kérte. 
  
A II.r. vádlott védője ugyancsak bizonyítási indítványt terjesztett elő a tárgyalás 
előkészítése során: - (tanú neve) tanú kihallgatását kérte arra, hogy napokkal a 
bűncselekményt megelőzően a sértett az utcán elesett, emiatt szerzett olyan 
sérüléseket, melyekkel kapcsolatban az első fokú tényállás nem tartalmaz 
releváns megállapításokat, pedig álláspontja szerint ennek jelentősége lehet. 
 
A fellebbezéseket az ítélőtábla alaptalanoknak ítélte, de osztotta a fellebbviteli 
főügyészségnek az élet elleni cselekmény minősítésére vonatkozó indítványát és 
az ügyész, valamint a II.r. vádlott védője bizonyítási indítványának is helyt 
adott: 
 
Az első fokú ítélet tényállása ugyanis bizonyos részeiben megalapozatlan, mert 
az első fokú bíróság nem tette a tényállás részévé valamennyi irat (az 
orvosszakértői megállapításokat tartalmazó vélemény) tartalmát, továbbá nem 
tisztázta, hogy a vádlottaknak az elkövetéskor mekkora volt a testmagassága, 
illetve testsúlya, nem tett megállapítást arra, hogy a sértettnél beállott un. zsír-
embolizációnak mi volt a közvetlen oka, a vádlottak büntetett előéletére, illetve 
a folyamatban lévő büntetőeljárásokra vonatkozó adatai hiányosak.  
A fellebbezési tárgyalás előkészítése során egyéb érdekelt is fellépett az ügyben, 
akinek joghatályos nyilatkozatával a tényállást ugyancsak ki kellett egészíteni 
(Be.351.§./2/ bekezdés b./ pont II. fordulata és c./ pontja). 
 
Az így előállott részleges megalapozatlanságot a másodfokú bíróság – az ügyész 
és a II.r. vádlott védőjének indítványára, de hivatalból is – a Be.352.§./1/ 
bekezdés a./ pontjára figyelemmel a Be.353.§./1/ és /2/ bekezdése alapján 
részleges bizonyítás felvételével küszöbölte ki a következők szerint: 
 
Ami az I.r. vádlott büntetett előéletére vonatkozó, illetve folyamatban lévő 
büntetőeljárást érintő adatokat illeti: 
A tényállás 2./ pontjában írt szabadságvesztésből a feltételes szabadságra 
bocsátás alkalmával nem szabadult, mert foganatba vették a végrehajtani 
rendelt, a Szegedi Városi Bíróság 6.Fk.650/1998/2. sz. ítélettel kiszabott 8 
hónap fk. fogházat. Ez utóbbi szabadságvesztésből is feltételes szabadságra 
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bocsátották 2002. január 10. napján, a próbaidők – és a Btk.48/A.§./1/ bekezdés 
alapján a másik feltételes szabadság is – ezen a napon kezdődtek és 2003. január 
9. napján jártak volna le.  
 
Az I.r. vádlottal szemben a Szegedi Városi Bíróságon folytatólagosan, 
társtettességben elkövetett lopás vétsége miatt 14.Fk.883/2003/4. szám alatt nem 
jogerős ítélet született, az első fokú bíróság 6 hónap börtönre ítélte, az ügy 
másodfokon folyamatban van a Csongrád Megyei Bíróságon 1.Fkf.25/2004 
szám alatt. 
 
 
A II.r. vádlottat a Szegedi Városi Bíróság a 2003. szeptember 3. napján 
kihirdetett 13.B.212/2002/37. számú ítéletével, amely a Csongrád Megyei 
Bíróság 1.Bf.973/2003/6. számú végzésével 2004. január 21. napján emelkedett 
jogerőre, társtettességben elkövetett, készpénzt helyettesítő fizetési eszközzel 
visszaélés bűntette és más bűncselekmények miatt, halmazati büntetésül 1 év 6 
hónap börtönre ítélte, amit 2004. január 22. napján vettek foganatba és a II.r. 
vádlott jelenleg is ezt tölti. 
 
A vádlottakkal szemben a Szegedi Városi Bíróság előtt 13.B.1270/2003. szám 
alatt kábítószerrel visszaélés bűntette miatt büntetőeljárás van folyamatban, az 
első fokú tárgyalás kitűzésére már sor került. A jelen ügyben az első fokú 
bíróság által az állam terhére utalt bűnügyi költség valójában azokkal az 
igazságügyi orvosszakértői véleményekkel kapcsolatban merült fel, melyek a 
most írt, folyamatban lévő büntető ügyben bizonyítékok, (ezekről majd abban az 
ügyben kell rendelkezni).  
 
Az 1.260.000,- Ft-ot a nyomozó hatóság – törvényes alap nélkül – (2. sz. név)-
től foglalta le, majd azt a Csongrád Megyei Bíróság letéti számlájára fizette be, 
így azt az első fokú bíróság tartja nyilván, Bl.95/2003. számon. 
 
Néhai (sértett neve) sértett vagyonára vonatkozóan nemleges hagyatéki eljárás 
folyt le (/közjegyző neve/ közjegyző közlése). 
 
A rongálás bűntettének sértettje (1. sz. név), mert az 1999. november 23. napján 
kelt, közte és néhai (sértett neve) sértett között létrejött eltartási szerződés 
értelmében a sértett tulajdonát képezett és a vádlottak által megrongált ingatlan 
(1. sz. név) tulajdonába került. 
Az elkövetéskor az I.r. vádlott testmagassága 176 cm, testsúlya 55 kg, a II.r. 
vádlott testmagassága 175 cm, testsúlya pedig 53 kg volt. 
Bf.II.396/2003/23. 
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A másodfokú bíróság az első fokú tényállásból mellőzte azokat a 
ténymegállapításokat, amelyek – Fk. (3. sz. név) kivételével - egyes tanúk 
tekintetében lopás bűncselekményének megállapítására alkalmasak, 
figyelemmel arra, hogy e személyekre vonatkozóan a büntető eljárás még nem 
fejeződött be jogerősen (l. Szegedi Városi Bíróság 14.Fk.883/2003/4sz. ítélete). 
 
Az első fokú tényállásnak a 8. oldal 2. bekezdésében írt részét az ítélőtábla az 
igazságügyi orvosszakértői vélemények tartalma alapján akként helyesbítette, 
hogy az ott írt sérülések nem „elősegítették”, illetve nem „szerepet játszottak” a 
légzési elégtelenségben és a tüdőgyulladás kialakulásában, hanem ezek voltak a 
most írt szervezeti állapotok kiváltó okai, amire tekintettel az orvosszakértők 
megállapították, hogy a sértett bántalmazása és halála között a közvetett  oksági 
összefüggés áll fenn. 
 

** 
 

Eljárási szabályt sértett az első fokú bíróság azzal, hogy 1. sz. igazságügyi 
orvosszakértőt, akit a II.r. vádlott és a védő kért fel szakvélemény készítésére, 
megidézte ugyan a tárgyalásra, de nem közölte vele, hogy szakértőként bevonja-
e vagy sem (Be.112.§./1/, /2/ és /3/ bekezdései). Ebből következően 1. sz. 
igazságügyi orvosszakértő az ügyben nem tekinthető szakértőnek, hanem – 
mivel a tárgyaláson nem jelent meg és a másodfokú eljárás során sem volt 
célszerű tisztázni, hogy szakértőként lép-e fel vagy sem – elkészített véleményét 
az első fokú bíróság valójában az okiratra vonatkozó szabályok szerint 
használhatta fel, és ezt így tekinti a másodfokú bíróság is (LB BK. 164. sz.).  
Az eljárási szabálysértés azonban csupán viszonylagos, mert az okiratnak 
tekintendő szakvélemény a lényeget tekintve nem tér el az igazságügyi 
orvosszakértők véleményétől, sokkalta inkább azt alátámasztja. Ezzel az okirati 
bizonyítékkal vált mindenben megalapozottá az orvosszakértői vélemény 
bizonyító erejével kapcsolatos első fokú okfejtés. 
 
A másodfokú bíróság eleget téve a már említett védelmi bizonyítási 
indítványnak, (tanú neve)-t tanúként hallgatta ki a másodfokú tárgyaláson és az 
általa előadottakra vonatkozóan meghallgatta 2. sz. igazságügyi orvosszakértőt 
is. A tanú vallomásának tartalmára és az orvosszakértő tárgyalási előadására 
figyelemmel sem volt azonban indok eltérő tényállás megállapítására, sőt még 
csak a tényállás kiegészítésére sem, mert (tanú neve) a lényeget tekintve a 
tényállás érdemét érintő vallomást nem tudott tenni. Az az előadása, mely 
szerint a sértett napokkal a bűncselekmény elszenvedése előtt elesett az utcán, 
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kétségtelenül megalapozott előadás, ám ennek a bizonyítás szempontjából 
relevanciája nincs, az igazságügyi orvosszakértő ekként nyilatkozott. 
 
 
Kiegészítette az első fokú tényállást az ítélőtábla azzal, hogy néhai (sértett neve) 
sértett ténylegesen észlelte, hogy a II.r. vádlott gázpalackot vitt be a szobájába, 
majd elkérte az I.r. vádlottól az öngyújtóját és két különböző tűzfészket 
létesítve, a házat felgyújtotta. Ezáltal a vádlottak által testszerte ütlegelt, elesett 
állapotú, 90 éves sértett előtt nyilvánvalóvá vált, hogy amennyiben nem 
menekül ki a házból, tűzhalált fog halni. A vádlottak tűzgyújtási szándéka nem 
csupán az általuk hátrahagyott nyomok eltüntetésére, hanem (sértett neve) ilyen 
módon való megölésére is irányult, tudatuk így  fogta át a sértett tűzhalálának 
lehetőségét, azt mindketten, egymás tevékenységéről tudva kívánták.  
 
A vádlottak azonban nem számoltak azzal, hogy az elesett állapotú, 
bántalmazott, idős korú sértett utolsó erejét összeszedve kimenekül a házból, 
ami kizárólag a véletlennek köszönhető, ebben a vádlottaknak semmi szerepük 
nem volt. Ennélfogva abban a tudatban távoztak a bűncselekmény elkövetésének 
helyszínéről, hogy a tűzben (sértett neve) halálát fogja lelni. 
Ez utóbbi kiegészítésnek a vádlottak élet elleni bűncselekménye további 
minősítő körülménye miatt kiemelkedő jelentősége van. 
 
Egyebekben az első fokú bíróság a rendkívül széles körben lefolytatott 
bizonyítás eredményeképpen megalapozott tényállást állapított meg, melyet az 
ítélőtábla a most írt kiegészítésekkel és helyesbítésekkel fogadott el 
ítélkezésének alapjául. 
 
 
Az I.r. vádlott élet elleni cselekményének eltérő minősítését, illetve a rongálás 
bűntette miatt emelt vád alóli felmentését, valamint a II.r. vádlottnak teljes körű 
felmentését célzó védelmi fellebbezések kizárólag a bizonyítékok értékelését 
támadják. Azt sérelmezik, hogy az első fokú bíróság az I.r. vádlottnak az első, 
nyomozati vallomását fogadta el a tényállás alapjául, annak visszavonása 
indokait elvetette, ehhez képest a II.r. vádlott ténybeli védekezését – ami a 
bűncselekmények elkövetésében való részvétel konok tagadásában merült ki  -  
ugyancsak nem fogadta el. 
Az első fokú bíróság kellő elmélyültséggel foglalkozott az egymással szemben 
álló bizonyítékokkal. Megfelelő indokát adta annak, hogy miért az I.r. vádlott 
első  gyanúsítotti,  saját  magára és társára is életszerű adatokkal előadott terhelő 
Bf.II.396/2003/23. 
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vallomását fogadta el. Ez állt ugyanis összhangban az egyéb bizonyítékokkal és 
a II.r. vádlott cselekvőségét illetően sem tévedett, amikor a tárgyalási szakban 
előterjesztett szag-azonosítási véleményt fogadta el, így megdőlt a II.r. vádlott 
védekezése. 
 
Nem osztotta a másodfokú bíróság a II.r. vádlott védőjének ez utóbbi 
bizonyítékkal kapcsolatos aggályait. Amennyiben a nyomozó hatóság eljárási 
szabályt is sértett azzal, hogy nem alkalmazott a szagazonosításkor hatósági 
tanúkat – megjegyzendő, hogy a szagnyom rögzítésekor kell ilyen tanúkat 
alkalmazni, ami megtörtént – az esetleges eljárási szabálysértés nyilvánvalóan 
viszonylagos, annak az ügy érdemére nem volt kihatása, mert érdemi 
ténymegállapításként tartalmazta a szagazonosítási jegyzőkönyv – quasi 
szakvéleményi szinten – , hogy a bűncselekmény helyszínén rögzített, 
lábnyomtöredékre vonatkozó szagnyom – egyébként nem három, hanem öt – 
esetben azonosított a II.r. vádlott személyi szagával. Ez az objektív bizonyíték 
kétséget kizáróan megdöntötte a II.r. vádlottnak azt az előadását, hogy nem is 
járt a helyszínen, az ezzel kapcsolatos első fokú okfejtést a másodfokú bíróság 
mindenben osztotta. 
 
A törvényen alapuló, ezért irányadó bírói gyakorlat értelmében megalapozott 
első fokú tényállás esetén nincs törvényes lehetőség a bizonyítékok eltérő 
értékelésére a felülbírálat keretében. A felvett bizonyítással, illetve az iratok 
tartalma alapján történt tényállás kiegészítéssel és helyesbítéssel mindenben  
megalapozottá vált az első fokú tényállás, ebből következik, hogy az eltérő 
minősítést és a vádlottak részleges, illetve teljeskörű felmentését célzó védelmi 
fellebbezések nem vezethettek sikerre. 
 
Az I.r. vádlott védőjének az élet elleni cselekmény enyhébb minősítését célzó 
fellebbezése ugyancsak sikertelen volt, mert valójában az is a bizonyítékok 
eltérő értékelését célozza. Annak megállapítását sérelmezi, hogy az első fokú 
bíróság nem fogadta el az I.r. vádlottnak azt a védekezését, hogy csupán 
bántalmazási szándéka volt, a sértett halálára még eshetőlegesen sem terjedt ki a 
szándéka, de az ezzel kapcsolatos első fokú ténybeli és jogi okfejtések 
mindenben helyesek, ezért a másodfokú bíróság ezt a védelmi fellebbezési 
kérelmet sem teljesítette. 
 

*** 
 
A kellően megindokolt, bizonyított tényállásból az első fokú bíróság helyesen 
következtetett mindkét vádlott bűnösségére és a bűncselekmények minősítése 
túlnyomórészt megfelel a törvénynek. 
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Nem tévedett az első fokú bíróság, amikor úgy ítélte, hogy a vádlottak által 
eszközölt bántalmazás, valamint a tűzgyújtás egyaránt azzal a szándékkal 
történt, hogy a sértett halála bekövetkezzen. Így okszerűen vonta le a 
következtetést a nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettének és a rongálás 
bűntettének elkövetésére egyaránt, de az élet elleni bűncselekmény esetében 
tévedett, amikor további minősítő körülményt nem állapított meg. 
 
Az első fokú bíróság következetlen volt etekintetben, hiszen megállapította (18. 
oldal felülről 3. bekezdés), hogy amikor a vádlottak nem találtak pénzt a sértett 
lakásában, a II.r. vádlott a házban talált gázpalackkal két helyen felgyújtotta a 
sértett lakását – ehhez az eszközt, az öngyújtót a II.r. vádlott szándékáról tudva 
(azzal egyetértve) az I.r. vádlott szolgáltatta – azzal a szándékkal, hogy a 
sértett halála bekövetkezzen.  
 
Az ítélőtábla álláspontja az, hogy az I., II.r. vádlottaknak a tűz meggyújtására 
vonatkozó szándékegysége és az a tudattartalmuk, hogy a sértett a tűzben fogja 
halálát lelni, egyértelműen arra utal, hogy egyenes szándékuk kiterjedt a sértett 
tűzben bekövetkezendő halálának okozására, ami a hosszú időre visszanyúló 
ítélkezési gyakorlatra figyelemmel a Btk.166.§./2/ bekezdés d./ pontjában írt 
különös kegyetlenség minősítő körülményének megállapítására alkalmas (BH 
1999. évi 489. szám és 2002. évi 45. számú jogesetei). 
 
Az ítélőtábla álláspontja az, hogy e minősítő körülmény megállapítása 
szempontjából nincs jelentősége annak, hogy a sértett halála végülis nem a 
tűzzel összefüggésben, hanem a vádlottak által eszközölt bántalmazás 
következtében következett be. A vádlottak ugyanis a már írtak szerint mindent 
megtettek annak érdekében, hogy a sértett halála az általuk eszközölt 
bántalmazás és a meggyújtott tűz következtében következzék be. A 
véletlenre, a vakszerencsére bízták annak kimenetelét, hogy végülis a sértett 
halála mely okkal egyenes összefüggésben fog bekövetkezni, szándékuk 
azonban egyértelműen átfogta valamennyi, általuk kifejtett cselekvőség és a 
sértett halála közötti okozati összefüggés létrejövetelének objektív lehetőségét, 
azaz a vádlottak számára közömbös volt, hogy a sértett halála mely okból fog 
bekövetkezni, az általuk elérni kívánt eredmény meghatározóan az volt, hogy a 
sértett meghaljon, ennek érdekében fejtették ki a bántalmazást, illetve gyújtották 
a tüzet. Az már a véletlen műve, hogy a sértett idős kora és elesett állapota 
szerepe nem volt. 
Bf.II.396/2003/23. 
 



 9 

Nem osztotta az ítélőtábla a fellebbviteli főügyészségnek az egyébként különös 
kegyetlenség megállapítását célzó, de egészen más ténybeli alapon nyugvó jogi 
okfejtését. Kétségtelen, hogy megtestesült a Legfelsőbb Bíróság által közzétett 
egyik eseti döntésben egy olyan jogi-értékelő álláspont, mely szerint a sértettre 
való többszöri rátérdelés és ezzel a bordatörés okozása a különös kegyetlenség 
megállapítására alkalmas (BH 2003. évi 485. számú jogeset), de az ítélőtábla 
álláspontja az, hogy a különös kegyetlenség megállapításához a Legfelsőbb 
Bíróság 15. számú Irányelvében és az ott kifejtett jogi állásponthoz igazodó 
további eseti döntésekben kifejtett okfejtések szolgálnak kellő alapul.  
 
Ezért tehát az ítélőtábla nem a sértett bántalmazásának módja, illetve az általa a 
bántalmazás kapcsán átélt szenvedés alapján, hanem a vádlottak brutális, 
gátlástalan cselekvősége, a tűzgyújtással való ölés, illetve a sértetti oldalról a 
tűzhalál elszenvedésének lehetősége okán ítélte megállapítandónak a különös 
kegyetlenség minősítő körülményét. 
 

*** 
 
Ami a bűnösségi körülményeket illeti, a másodfokú bíróság nem értékelte 
enyhítőként azt, hogy a bántalmazás és a halál között közvetett okozati 
összefüggés állt fenn, hiszen a különös kegyetlenség minősítő körülményére 
figyelemmel megállapítható, hogy a vádlottak tudattartalma nemhogy átfogta a 
sértett halála bekövetkeztének lehetőségét, hanem szándékuk egyenesen a sértett 
életének kioltására irányult (különös kegyetlen elkövetési mód esetén eleve 
aggályos egyébként is az eshetőleges szándék megállapítása). A fiatal felnőtt kor 
ugyancsak nem enyhítő, figyelemmel arra, hogy mindkét vádlott büntetett 
előéletű (Legfelsőbb Bíróság BK 154.). 
 
További súlyosítóként értékelte a másodfokú bíróság, hogy a vádlottak az élet 
elleni bűncselekményt nemcsak idős korú személy, hanem nő sérelmére 
követték el, és azt, hogy a hasonló, az inkább oltalomra szoruló idős személyek 
sérelmére elkövetett értékszerzéssel motivált élet elleni bűncselekmények 
rendkívül megszaporodtak. 
 
A vádlottak bűncselekményeinek elbírálása tekintetében a másodfokú bíróság 
felhívja a Btk.2.§.-át tekintettel arra, hogy az első fokú bíróság az un. 
középmértékre vonatkozóan is adott indokolást, ebből nyilvánvaló, hogy az 
elkövetéskori büntető törvényt alkalmazta. 2003. július 1. napján azonban 
hatályba lépett a Btk. módosítása, melynek következtében – többek között – az 
un. középmértékes rendelkezés hatályon kívül került, így önmagában emiatt az 
enyhébb, az elbíráláskori törvényt kell alkalmazni. 
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A vádlottakkal szemben halmazati büntetésül kiszabható szabadságvesztés 
mértéke – a Btk.85.§./1/, /2/ és /3/ bekezdésére figyelemmel – tíztől tizennyolc 
évig terjedő, vagy életfogytig tartó szabadságvesztés.  
Az első fokú bíróság által halmazati büntetésül kiszabott 13 év fegyház a most 
írtakra figyelemmel törvénysértően enyhe büntetés. A másodfokú bíróság 
azonban csupán ennek megállapítására szorítkozhatott tekintettel arra, hogy a 
vádlottak terhére az ügyész fellebbezést nem jelentett be.  
Nem igényel különösebb indokolást, hogy a társtettességben, nyereségvágyból, 
különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette és rongálás bűntette miatt 
halmazati büntetésül kiszabott 13 év fegyház messze nem szolgálja kellően a 
büntetés célját, a vádlottak hatásosabb visszatartását további bűncselekmények 
elkövetésétől, illetve a társadalom hatékony védelmét. Emiatt a büntetések 
enyhítése szóba sem kerülhet. 
 

*** 
 

Az első fokú bíróság egyéb rendelkezései sem mindenben felelnek meg a 
törvénynek:  
 
Az első fokú bíróság – sommásan - akként határozott, hogy valamennyi, a zárt 
csomagban kezelt bűnjel lefoglalását megszünteti és mivel azok értéktelenek, 
megsemmisítését rendeli el. Nem volt figyelemmel azonban arra, hogy a 7., 9., 
10. és 15. tétel alatt egyrészt olyan, értéktelennek korántsem nevezhető 
ingóságok, illetve eredeti okiratok is vannak, amelyek megsemmisítése már csak 
azért sem rendelhető el, mert azokra a (1. sz. név) által az ingóságokra 
bejelentett igény folytán egyéb-érdekelti kérelem van. Ezért az ítélőtábla a 
bűnjelekre vonatkozó rendelkezést a Be.155.§./1/ és /3/ bekezdéseinek 
megfelelően megváltoztatta. A további bűnjelek megsemmisítése viszont 
indokolt. 
 
Mivel (1. sz. név) az eltartási szerződés alapján, valamint (2. sz. név) 
hozzátartozói jogán (feltételezhetően törvényes öröklés jogcímén) jelentettek be 
igényt az 1.260.000,- Ft kiadására és az ebben való döntésre a büntető 
bíróságnak nincs hatásköre, a pénzösszegre vonatkozó lefoglalást a Be.155.§./1/ 
bekezdésének megfelelő alkalmazásával az ítélőtábla fenntartotta, és a hagyatéki 
eljárásról szóló 6/1958. (VII.4.) IM rendelet rendelkezéseire figyelemmel a 
hagyatéki eljárás lefolytatása végett az illetékes közjegyzőnek a szükséges 
iratokat megküldi. 
Bf.II.396/2003/23. 
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Az első fokú bíróság téves számítással állapította meg a bűnügyi költség 
összegét és a vádlottakat egyetemlegesen, illetve személyenként terhelő bűnügyi 
költség összege  számszakilag helytelen, továbbá az állam terhén maradó összeg 
egyrészt téves számításon alapul, másrészt téves az érdemi rendelkezés is, azaz a 
helyesen megállapítható összegnek az állam terhére utalása.  
Nyilvánvaló ugyanis, hogy az igazságügyi toxikológiai vélemény beszerzésével  
- helyes összeadással - 28.200,- Ft bűnügyi költség merült fel, ráadásul ennek 
csak kis része terheli a vádlottakat és nem is ebben az ügyben, hanem a tényállás 
kiegészítésénél folyamatban lévőnek írt, kábítószerrel visszaélés bűntette miatt 
indult büntetőeljárásban lehet erről rendelkezni. Ezért a másodfokú bíróság 
helyes számítással megállapította a vádlottakat egyetemlegesen, illetve külön-
külön terhelő bűnügyi költség összegét, az állam terhén maradónak írt összeget 
helyesen állapítva meg, az erről szóló rendelkezést pedig mellőzte. 
 
A kifejtettekből következik, hogy a felmentést, illetve az I.r. vádlott élet elleni 
cselekményének enyhébb minősítését célzó védelmi fellebbezések nem 
vezethettek eredményre, ezért az első fokú ítéletet az ítélőtábla a már írt körben 
a Be.372.§./2/ bekezdése alapján megváltoztatta, de egyebekben a Be.371.§./1/ 
bekezdés I. fordulata alapján azt helybenhagyta. 
 
Az I.r. vádlott feltételes szabadságával kapcsolatos rendelkezés érdemben 
helyes, annak anyagi-jogi alapját azonban tévesen határozta meg az első fokú 
bíróság, mert nem a felfüggesztett szabadságvesztés próbaidejéről, hanem a 
feltételes szabadságról van szó, ezért az erre vonatkozó rendelkezése – helyesen 
– a Btk.48.§./4/ bekezdésének első mondatán alapul. 
 
A tényállás kiegészítésénél írt másik feltételes szabadság megszüntetését az első 
fokú bíróság elmulasztotta, de azt az ítélőtábla sem szüntette meg. Nem lett 
volna ugyan akadálya az I.r. vádlott terhére szóló fellebbezés hiányában sem 
annak, hogy ez utóbbi feltételes szabadságot a másodfokú bíróság szüntesse 
meg, de ezzel kapcsolatban az ítélőtáblának eljárásjogi aggálya volt. - A Btk. 
48/A.§./3/ bek.-ben írtakat összevetve a Be.-nek a pervoslati jogosultságra 
vonatkozó alapelvi szintű rendelkezéseivel, nem méltányos, hogyha a 
másodfokú bíróság szünteti meg ez utóbbi feltételes szabadságot, az I.r. 
vádlottnak és védőjének, valamint az ügyésznek nincs perorvoslati lehetősége. 
Ezért ez utóbbi feltételes szabadság megszüntetéséről a Be.559.§.-a szerinti 
eljárásban  méltányos és célszerű határozni. 
 
A másodfokú bíróság a Btk.99.§./1/ bekezdése alapján számította be a vádlottak 
által előzetes fogvatartásban töltött további időt a szabadságvesztésbe azzal, 
hogy az első fokú bíróság hasonló rendelkezése tekintetében a /2/ bekezdésre 
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történő utalást mellőzte. A Be.381.§./1/ bekezdésére figyelemmel a Be.338.§./1/ 
és /3/ bekezdése alapján kötelezte a vádlottakat a fellebbezési eljárás során 
felmerült bűnügyi költség megfizetésére részben az államnak, az I.r. vádlott 
esetében pedig a kirendelt védő készkiadásával felmerült bűnügyi költséget a 
kirendelt védőnek. 
 
Az ítélőtábla a Btk.92.§./1/ bekezdése alapján felhívta az első fokú bíróságot, 
hogy a II.r. vádlott esetében az összbüntetési eljárást folytassa le.  
S z e g e d , 2004. évi február hó 26. napján 
 
 
Dr.Maráz Vilmosné sk.         Dr.Katona Tibor sk.               Dr.Mezőlaki Erik sk. 
a tanács elnöke                      a tanács tagja, előadó             a tanács tagja 
 
Ez az ítélet és a Csongrád Megyei Bíróság B.394/2003/30. számú ítéletének a 
jelen ítélettel meg nem változtatott része a mai napon jogerős és végrehajtható. 
 
S z e g e d , 2004. évi február hó 26. napján 
 
 
Dr.Maráz Vilmosné sk. 
a tanács elnöke 
 
          
 


