
 

 

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA 
Fkf.II.188/2004/37. 
 

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, 2004. évi október hó 8. napján tartott 
nyilvános fellebbezési tárgyalás alapján meghozta a következő 
 

Í T É L E T E T : 
 

A társtettesként, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette és más 
bűncselekmény miatt az I. r. vádlott ÉS TÁRSA ellen indított 
büntetőügyben a Békés Megyei Bíróság 2004. évi január hó 14. napján 
kihirdetett 3.Fk.610/2003/17. számú ítéletét   m e g v á l t o z t a t j a   az 
alábbiak szerint: 
 
Az I.r. vádlott cselekményeit nyereségvágyból, aljas indokból, különös 
kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének, míg 
A II.r. vádlott sértett sérelmére elkövetett cselekményét rablás bűntettének   
m i n ő s í t i . 
 
A II.r. vádlottal szemben a Gyulai Városi Bíróság Fk.333/2002. számú 
ügyében alkalmazott próbára bocsátás hatályon kívül helyezésére 
vonatkozó rendelkezést és 2 rb. lopás bűntettében, folytatólagosan 
elkövetett lopás vétségében, 2 rb. lopás vétségében és bűnsegédként 
elkövetett lopás vétségében való bűnösségének megállapítását    
m e l l ő z i . 
  
A Gyulai Városi Bíróság Fk.333/2002. számú ügyét elkülöníti, a Békés 
Megyei Bíróság próbára bocsátás megszüntetése iránti Fk.673/2003. számú 
eljárását megszünteti. 
 
Az I.r. vádlott főbüntetését életfogytig tartó fegyházra  
s ú l y o s b í t j a . 
 
Mindkét vádlott esetében a halmazati büntetésre utalást mellőzi. 
 
Az I.r. vádlott vonatkozásában a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi 
időpontját 40 /Negyven/ évben határozza meg. 
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A (név) részére kiadni rendelt bűnjelek megsemmisítését rendeli el. 
 
Egyebekben az elsőfokú ítéletet helybenhagyja. 
 
Az I.r. vádlott által 2004. június 2. napjától a mai napig előzetes 
letartóztatásban töltött időt is beszámítja a szabadságvesztésbe. 
 
Kötelezi a vádlottakat személyenként 12.000 – 12.000 /Tizenkettőezer – 
tizenkettőezer/ forint, valamint egyetemlegesen 12.340 /Tizenkettőezer-
háromszáznegyven/ forint másodfokú eljárásban felmerült bűnügyi költség 
megfizetésére az államnak, a Békés Megyei Bírósági Gazdasági Hivatal 
felhívása szerint. 
 

I N D O K O L Á S :  
 
Az elsőfokú bíróság az I.r. vádlott bűnösségét aljas indokból elkövetett 
emberölés bűntettében és társtettesként elkövetett kifosztás bűntettében 
állapította meg. Ezért a többszörös visszaeső I.r. vádlottat halmazati 
büntetésül 15 év fegyházra és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. 
 
Az elkövetéskor fiatalkorú a II.r. vádlott esetében hatályon kívül helyezte a 
korábbi ügyében alkalmazott próbára bocsátást és e vádlott bűnösségét 
társtettesként elkövetett kifosztás bűntettében, 2 rb. lopás bűntettében, 
folytatólagosan elkövetett lopás vétségében, 2 rb. lopás vétségében és 
bűnsegédként elkövetett lopás vétségében állapította meg. Ezért a II.r. 
vádlottat halmazati büntetésül 1 év 8 hónap fk. fogházra és 2 év 
közügyektől eltiltásra ítélte.  
 
Mind a két vádlott esetében rendelkezett az előzetes fogvatartásban töltött 
idő beszámításáról. A sértett tulajdonában volt bűnjelként kezelt, vérrel 
szennyezett tárgyak lefoglalását megszüntette, azokat a sértett 
hozzátartozójának kiadni rendelte, míg a többi bűnjelet – a lefoglalás 
megszüntetése mellett – részben a vádlottaknak rendelte kiadni, részben 
azok megsemmisítéséről rendelkezett. A vádlottakat egyetemlegesen és 
külön-külön is kötelezte a személyüket illetően felmerült bűnügyi költség 
megfizetésére. 
 
Az ügyben ellenérdekű fellebbezéseket jelentettek be: 
-  az ügyész az I.r. vádlott esetében e vádlott terhére bejelentett 
fellebbezésében a vádtól eltérő minősítést sérelmezte és azt indítványozta,  
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hogy a másodfokú bíróság az I.r. vádlott bűnösségét nyereségvágyból 
elkövetett emberölés bűntettében és erőszakos közösülés bűntettében 
állapítsa meg. A II.r. vádlott terhére bejelentett fellebbezésében szintén a 
vádtól eltérő minősítést sérelmezte, azt indítványozta, hogy e vádlott 
cselekményét a másodfokú bíróság rablás bűntettének minősítse, és a II.r. 
vádlottal szemben súlyosabb büntetést szabjon ki. 
 
Mind a két vádlott és védőik a kiszabott büntetés enyhítése végett 
jelentettek be fellebbezést. 
 
A fellebbviteli főügyészség az ügyész által bejelentett fellebbezést 
módosított tartalommal tartotta fenn és a védelem által bejelentett 
fellebbezéseket alaptalanoknak ítélte. A fellebbviteli főügyészség 
átiratában – majd a másodfokú bíróság által felvett bizonyítás eredményétől 
függetlenül a másodfokú tárgyaláson perbeszédében is – az elsőfokú ítélet 
hatályon kívül helyezését indítványozta, mert álláspontja szerint az 
elsőfokú bíróság abszolút eljárási szabályt sértett, továbbá ítélete oly 
mértékig megalapozatlan, hogy az érdemi felülbírálatra nem alkalmas. 
 
Az ítélőtábla a Be. 348. § (1) bekezdése szerint eljárva a fellebbezéssel 
megtámadott ítéletet az azt megelőző bírósági eljárással együtt felülbírálta. 
Ennek során azt állapította meg, hogy az elsőfokú bíróság az eljárást a 
perrendi szabályok betartásával folytatta le. 
A fellebbviteli főügyészség álláspontja szerint az ítélet meghozatalában a 
törvény szerint kizárt bíró vett részt, mert az első fokon eljárt, az ügyet 
érdemben elbíráló bíró a nyomozás során mint a megyei bíróság 
egyesbírája, mindkét terhelt egy éven túli előzetes letartóztatásának 
meghosszabbításáról döntött. Ezért – az ügyészi álláspont szerint – vele 
szemben a Be. 21. § (3) bekezdés a) pontja szerinti kizárási ok állt fenn, 
azaz a további eljárásban, így az ügy érdemi elbírálásában nem vehetett 
volna részt. Tekintettel arra, hogy az ügyben kizárt bíró járt el, ezért az 
ügyész azt indítványozta, hogy a másodfokú bíróság a Be. 373. § (1) 
bekezdés II/b. pontja alapján az elsőfokú ítéletet abszolút eljárási 
szabálysértés miatt helyezze hatályon kívül. 
 
Az ítélőtábla ezzel az ügyészi állásponttal nem értett egyet. Az iratokból 
megállapíthatóan erre a kizárási okra ugyanezzel az indokolással már az 
első fokon eljárt ügyészség is hivatkozott. Az ügyészi indítványban írtakra 
figyelemmel nyilatkozott a „tárgyaló” bíró is. Nyilatkozata azonban 
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tartalmilag nem értékelhető sem kizárási ok, sem pedig elfogultság 
bejelentésének. A tárgyaló bíró lényegében csak jogi álláspontját 
fogalmazta meg az ügyész indítványával kapcsolatosan.  
 
Az ítélőtábla mindenben egyetértett a Békés Megyei Bíróság 2003. október 
22. napján meghozott 12.Bkk.268/2003/3. számú végzésében részletezett 
okfejtéssel. Ezt a következőkkel egészítette ki: 
 
A nyomozási bíró az 1998. évi XIX. tv. új jogintézménye. A Be. 207. § (1) 
bekezdése szerint a vádirat benyújtása előtt a bíróság feladatait első fokon a 
megyei bíróság elnöke által kijelölt bíró (nyomozási bíró) látja el. 
Garanciális szempontok tették szükségessé azt, hogy meghatározott eljárási 
cselekményekről már a nyomozás során bíró intézkedjen. A bírói jogkör 
bővülése tette indokolttá azt, hogy ezekben az ügyekben külön erre 
kinevezett bíró járjon el. A törvény szövegezéséből az következik, hogy a 
nyomozási bíró kizárólag első fokon jár el, mert a határozata elleni 
jogorvoslat tárgyában a megyei bíróság másodfokú tanácsa jár el. A 
nyomozási bíró feladatai közé a kényszerintézkedéssel kapcsolatos 
feladatok, egyes kihallgatási feladatok, jogorvoslati tevékenység és a 
nyomozással kapcsolatos egyéb feladatok tartoznak [Be. 207. § (2) 
bekezdés]. A kihallgatási feladatok közé tartozik pl. a különösen védetté 
nyilvánított tanú kihallgatása [Be. 213. § (2) bekezdés], annak a tanúnak a 
kihallgatása, aki az életét közvetlenül veszélyeztető állapotban van vagy 
megalapozottan feltehető, hogy a tárgyaláson nem jelenhet meg [Be. 213. § 
(1) bekezdés és 87. § a), b) pont], a tizennegyedik életévét be nem töltött 
tanú kihallgatása, ha megalapozottan feltehető, hogy a tárgyaláson történő 
kihallgatása fejlődését károsan befolyásolná [Be. 207. § (4) bekezdése]. 
A nyomozással kapcsolatos egyéb feladatai közé tartozik a határozat a 
különösen védetté nyilvánításról [Be. 97. §] és a titkos adatszerzés 
engedélyezéséről [Be. 203. § (4) és (6) bekezdése]. 
Ezen kívül a Be. 207. § (5) bekezdése alapján a nyomozási bíró a 
kihallgatási tevékenységen túl egyéb bizonyítást is felvehet, ha a 
bizonyítási eszközök elenyészésétől kell tartani. 
 
A nyomozási bíró összetett feladatköréből az következik, hogy az ügy 
érdemi elbírálásából azért kizárt a részvétele, mert a nyomozás során olyan 
bizonyítási cselekményekben is részt vehet, amely óhatatlanul azzal járhat, 
hogy az ügy megítélését illetően már határozott álláspontja alakul ki. Ebből 
viszont   az   is   következik,   hogy   a   nyomozási  bíró  kizártságát  nem a  
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kényszerintézkedések tárgyában hozott döntése, hanem a hatáskörébe 
tartozó bizonyítási cselekmények indokolják.  
 
Ahhoz pedig nyilvánvalóan szintén garanciális érdek fűződik, hogy az 
előzetes letartóztatás egy éven túli meghosszabbításáról magasabb 
hatáskörű bíróság, a megyei bíróság döntsön. Ezt a jogkört a Be. 207. § (6) 
bekezdése a megyei bíróság egyesbírájának hatáskörébe utalja anélkül 
azonban, hogy ezáltal az ügyben eljáró bírót nyomozási bírónak tekintené. 
Ugyanezt az álláspontot képviseli a Büntetőeljárási jog – kommentár a 
gyakorlat számára (HVG-Orac kiadó) a Be. 21. §-ához fűzött magyarázata 
is (92. oldal). 
 
A kifejtettekből következik, hogy az ítélőtábla megalapozatlannak 
tekintette az ügyésznek az abszolút eljárási szabálysértésre alapított 
hatályon kívül helyezésre irányuló indítványát. 
 
A fellebbviteli főügyészség lényegében teljes körű megalapozatlanságra 
hivatkozva is indítványozta az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését. Az 
átiratában írt szempontok közül az ítélőtábla egyedül a sértett sérüléseire 
vonatkozó megállapításokat osztotta. Ezért a Be. 353. § (1) bekezdése 
alapján – figyelemmel a Be. 351. § (1) bekezdésére és (2) bekezdés b) 
pontjára is – a másodfokú bíróság bizonyítást vett fel, amelynek keretében 
elrendelte az igazságügyi orvosszakértői vélemény kiegészítését. E 
bizonyítás mellett a Be. 358. § (1) bekezdés a) pontja alapján intézkedett az 
I.r. vádlott előéleti iratainak beszerzése iránt. 
 
A másodfokú eljárásban felvett bizonyítással az ítélőtábla kiküszöbölte az 
elsőfokú ítélet Be. 351. § (1) bekezdés, (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti 
részbeni megalapozatlanságát. E hiányosságok és hibák mellett az elsőfokú 
bíróság az általa megállapított tényekből további tényre is helytelenül 
következtetett [Be. 351. § (2) bekezdés d) pont]. Az ítélőtábla részben az 
elsőfokú bíróság által is megállapított tényekből, továbbá az I.r. vádlottra 
beszerzett előéleti iratok adataiból a bűncselekmény minősítésére is kiható 
további tényeket állapított meg [Be. 352. § (1) bekezdés a) pont]. 
 
A fentiek alapján a másodfokú bíróság a következőkkel egészítette ki, 
illetve helyesbítette az elsőfokú ítélet tényállását: 
 
Az I.r. vádlott az elsőfokú ítélet 4. oldal 1. bekezdésében részletezett 
elítéléséből 1987. december 22. napján feltételes kedvezménnyel szabadult. 



 

 

6 

 
A feltételes szabadságát az elsőfokú ítélet 4. oldal 2. bekezdésében 
részletezett elítélés kapcsán szüntette meg a bíróság. Az Orosházi Városi 
Bíróság B.232/1988/4. számú ítéletével a vádlottat erőszakos közösülés 
bűntette miatt ítélte el. A jogerős ítélet tényállása szerint a vádlott, hogy a 
sértett kiabálását megakadályozza, a nyakát szorongatta és azzal 
fenyegette, hogy megfojtja. 
 
Az Orosházi Városi Bíróság B.136/1991/19. számú ítéletében megállapított 
tényállás szerint a szemérem elleni erőszak bűntettének elkövetésekor a 
vádlott ismét a sértett nyakát fogta meg. 
 
Az elsőfokú ítélet 5. oldal utolsó két bekezdésében részletezett büntetéseket 
a Gyulai Városi Bíróság 2004. január 22. napján kelt és a Békés Megyei 
Bíróság 7.Bkf.26/2004/3. számú végzésével 2004. április 28. napján 
jogerőre emelkedett 11.B.47/2004/2. számú ítéletével összbüntetésbe 
foglalta és az összbüntetés tartamát 9 hónap börtönben állapította meg. Az 
I.r. vádlott ezt a büntetését 2004. június 1. napjával kitöltötte, de nem 
szabadult, mert 2004. június 2. napjától ismét jelen ügyben van előzetes 
fogvatartásban. 
 
A II.r. vádlott esetében a Gyulai Városi Bíróság 2003. január 29. napján 
jogerőre emelkedett 11.Fk.333/2002/30. számú ítéletében alkalmazott 1 év 
próbára bocsátás tartama 2004. január 28. napján telt le. 
 
Az I.r. vádlott 174 cm magas és a bűncselekmény elkövetésekor kb. 120-
126 kg volt. A II.r. vádlott kb. 160 cm magas és a bűncselekmény 
elkövetésekor kb. 64 kg volt. 
 
A másodfokú eljárásban felvett bizonyítás alapján az elsőfokú ítélet 
tényállását – a sértett sérüléseit, azok keletkezési mechanizmusát, az 
alkalmazott erőhatás mértékét illetően – a következők szerint egészítette ki, 
illetőleg helyesbítette: 
 
Mellőzte az elsőfokú ítélet 9. oldal 2. bekezdéséből a „megrúgta” 
elkövetési módot és a tompa felszínű tárggyal történt eszközhasználatra 
utalást, mert ezeket a megállapításokat sem az alap, sem pedig a kiegészítő  
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orvosszakértői vélemény nem támasztotta alá, az eszközhasználat nem 
kizárt, de nem is bizonyítható. 
 
A kiegészítő orvosszakértői véleményre figyelemmel helyesbítette a 
bántalmazás időtartamát, mert az helyesen legkevesebb 15-20 percig 
tartott. 
A sértett 168 cm magas, 75-80 kg testsúlyú volt. 
 
A sértetten a bántalmazás következtében a következő sérülések voltak 
(ezek jórészét az elsőfokú ítélet felsorolta ugyan, de az erőbehatásra csak 
sommásan, a sérülések kiterjedtségére pedig egyáltalán nem utalt, holott 
ezek a cselekmény helyes minősítése miatt jelentőséggel bírnak): 
 
1.  A bal oldali tartótájék-, részben faltájék vetületének hajas fejbőrt érintő, 
lebenyes jellegű repesztett sebzése, amely közepes erejű, tompa 
erőbehatásra jött létre. Létrejöhetett direkt erőbehatásra kis felületű, tompa 
felszínű tárggyal az érintett testtájékra mért ütés során oly módon, hogy a 
tompa erőbehatás – a sebzés jellegzetességeire figyelemmel – balról jobbra, 
a lebenyes sebszél, annak szabad széle irányából hatott. Az elszenvedett 
sérülés azonban olyan jellegzetességgel nem bír, amely határozott eszköz 
használatára utalna. Ez a sérülés létrejöhetett indirekt mechanizmus folytán 
is oly módon, hogy a sértett elesett, tompa, viszonylag kis felületű tárgyhoz 
ütődött. 
 
2.  A bal halánték-tájék területében a külső hallójárat felett 8 cm-re, 
nagyjából szabályos kör alakú, 2,5 cm átmérőjű hámzúzódásos sérülés. 
 
3.   Bal oldalt, a fülkagyló alsó kétharmada, valamint a járomcsont és orca 
vetületében mintegy 9x4 cm-es területben bevérzéssel járó, hámzúzódásos 
sérülés. 
 
4.  Bal oldalt, a felső szemhéj területében, annak külső harmadában 
egybefüggő, szabálytalan alakú, haránt irányú, 1,5x0,8 cm-es 
hámhorzsolás. 
 
5.  Bal oldalt az orrszárny területében egybefüggő hámhorzsolás, amelynek 
oldalhossza 2,5x3 cm. 
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6.  A felső ajak területében, bal oldalt igen nagy számú, a felhám rétegét 
érintő, 0,1 – 0,2 cm átmérőjű hámhorzsolás, környezetükben elmosódott 
határú lágyrészbevérzés. 
 
7.  Az alsó ajak területében számos, a felhám rétegét érintő, 0,2 – 0,3 cm-es 
szalonnabőrszerűen beszáradt hámhorzsolás. 
 
8.  Az állcsúcs területében a középvonalban, valamint jobbról balra 
terjedően egy nagyjából stilizált, fektetett „L” alakú 2,5 – 4,5 cm 
szárhosszúságú, mintegy 0,8 – 0,9 cm széles egybefüggő, 
szalonnabőrszerűen beszáradt hámhorzsolás. 
 
9.  A nyaktájék területében, annak alsó kétharmadában igen nagy számú, 
helyenként egybefüggő, nagyjából szabályos kör alakú, 0,7 – 0,8 cm 
átmérőjű, a felhám rétegét érintő, részben szalonnabőrszerűen beszáradt 
hámfosztás. 
 
10.  Jobb oldalt, a felső szemhéj területében, a külső harmadban, a 
szemöldökívvel megegyező lefutású, 1,3 cm hosszú, 0,2 cm széles felületes 
hámkarcolás. 
11.  A homloktájék területében, részben a hajas fejbőrre is kiterjedően 
mintegy 8 cm átmérőjű területben a lágyrészek alatti kékes-
szederjesvörhenyes vérgyülem. 
 
12.  Bal oldalt, a vállcsúcs területében mintegy 1 cm-es területben számos 
pontszerű bevérzés. 
 
13.   Az előző külsérelmi nyom előtt 1 cm-re csoportosan, mintegy 1 cm-es 
területben elhelyezkedő pontszerű bevérzés. 
 
14.  A bal felkar felső harmad oldalsó, részben hátulsó felszínének 
területében a lapocka irányában, annak vetületére terjedő 28 cm hosszú, 
átlagosan 0,8 – 0,9 cm széles, többnyire pontszerű bevérzés, mely 
pontszerű bevérzések a lapocka vetületében legnagyobb átmérőjében 8x4,5 
cm-es területben helyezkednek el. 
 
15.  A bal alkar feszítő, részben oldalsó felszínének területében, a középső 
harmadban 8 cm széles, mintegy 6x8 cm-es területben egybefüggő lágyrész 
bevérzés. Ugyanitt szabálytalan alakú, 4x1,5 cm-es felületes hámhorzsolás.  
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16.  A bal kéz IV-V. ujjak alapperc izületének vetületében, valamint a bal 
V. kézközépcsont testtávoli harmadának vetületében az V. ujj kézháti 
oldalán, annak egészére kiterjedő, kissé elmosódott határú kékes-
szederjesvörhenyes bevérzés. 
 
17.  A bal kéz II. ujj alapperc izületének a vetületében, a kézháti oldalon 
elmosódott határú, 2,5 cm-es lágyrész bevérzés. 
 
18.  A jobb alkar testtávoli harmad singcsonti felszínek területében, a 
csuklóizület irányába terjedő, 7 cm hosszú, 0,8 cm széles, felhámréteget 
érintő, részben szalonnabőrszerűen beszáradt hámhorzsolás, melynek 
környezetében 2 – 3 mm-es lágyrész bevérzés. 
 
19.  A jobb oldali csuklóizület, valamint II-IV. kézközép, továbbá 
kéztőcsontok vetületében a legnagyobb átmérőjében 6x4,5 cm-es, 
környezete felé kissé elmosódott határú lágyrész bevérzés. 
 
20.  A jobb kézháton, a III. kézközépcsont vetületében nagyjából stilizált 
„L” alakú, lebenyes jellegű, 2,5x1,5 cm szárhosszúságú bőr-, és azzal 
összefüggő lágyrész folytonosság megszakadás, amelynek sebszélei 
finoman egyenetlenek, a sebzugok kihegyezettek azzal, hogy a felső sebzug 
kettőzött, a sebzugok nagyjából háromszög alakú, 0,3 cm oldalhosszúságú 
bőrlebenyt fognak közre. 
 
21.  A jobb kéz II. ujj alapperc izületének vetületében a kézháti oldalon 
nagyjából haránt irányú, 2 cm hosszú, finoman egyenetlen sebszélű és 
sebfalú bőr-, és azzal összefüggő lágyrész folytonosság megszakadás, 
melynek környezetében a II. kézközépcsont testtávoli harmad irányában, 
annak vetületére terjedő, kékes-szederjesvörhenyes bevérzés. 
 
22.  A jobb comb belső felszínének területében, a középső harmadban, 
nagyjából szabályos kör alakú, 1 cm átmérőjű, kékes-szederjesvörhenyes 
lágyrész bevérzés. 
 
23.  A jobb oldali térdizület belső felszínének területében szabályos kör 
alakú, 1 cm átmérőjű halványkékes-szederjesvörhenyes bevérzés. 
 
24.  A hüvelybemenet területében, annak hátsó falán nagyjából haránt 
irányú, 1 cm hosszú, finoman egyenetlen sebszélű, nyálkahártyát érintő 
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folytonosság megszakadás, amely folytonosság megszakadás alapjában a 
nyálkahártya alatt, valamint az alapjában kékes-szederjesvörhenyes 
lágyrész bevérzés. 
 
A sérülések közül a 2., 3., 5., 6., 7., 12., 13. és 14. pontban leírt sérülések 
kis, legfeljebb közepes erejű tompa erőbehatásra jöttek létre. Létrejöhettek 
az arckoponya bal oldalának, a vállcsúcs, a válltájék, a bal felkar, a 
lapockatájék talajhoz, így a szoba padlójához történt leszorítása során. Ezt 
a mechanizmust támasztja alá a 3. pontban részletezett, a bal oldali 
fülkagyló alsó kétharmadának, a járomcsont és az orca vetületének sajátos, 
pontszerű bevérzése, amely durvább szövésű textília lenyomatának felelhet 
meg. Nem kizárt azonban e sérülések esetében sem a direkt mechanizmus 
(ütések). 
 
A szemhéjakon leírt sérülések (4. és 10. pont) kis, legfeljebb közepes erő 
behatására jöttek létre oly módon, hogy a sértett arcát az elkövető 
megragadta, ujjvégeivel szorította. Ezek a sérülések, jellegüknél fogva 
körömnyomként értékelhetők. 
 
Megragadásra utalnak a 8. és 11. pontban leírt elváltozások azzal, hogy 
sérülési mechanizmusként nem kizárt, hogy a sértett fejét, a nyaktájékot 
megragadva a dohányzóasztal lapjához ütötték. 
 
A 9. pontban részletezett külsérelmi nyomok, ide értve az elsőfokú ítélet 
10. oldal 6. bekezdésében felsorolt belsérüléseket is, a nyaktájék 
megragadása, a nyaki képletek gerinc irányába történő összenyomatása 
során jöttek létre. A nyaktájék nagyszámú, körömnyomként értékelt 
hámsérülése oly módon jött létre, hogy az elkövető többször vett fogást a 
nyaktájékon. 
 
A 14-21. pont alatt részletezett sérülések elhelyezkedésük és jellegük 
alapján aktív védekezési mechanizmust támasztanak alá. Ezek közepes 
erejű, tompa erőbehatásra jöttek létre, és létrejöhettek kis felületű, tompa 
felszínű tárggyal az érintett testtájékra mért ütés során, de a sérülések olyan 
jellegzetességgel nem bírnak, amelyek határozott eszközre utalnának. 
 
A 22. és 23. pont alatt részletezett sérülések kis, legfeljebb közepes erejű, 
tompa erőbehatásra keletkeztek az érintett testtájék megragadása során.  
 
A belső sérülések közül a kétoldali sorozat-bordatörést (bal III-IX. és jobb 
II-VIII.),  a többrendbeli májrepedést, a jobb pitvar falának bevérzését nagy  
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erejű, tompa erőbehatás okozta. Ezek a mellkas nyílirányú összenyomatása 
során, testsúllyal történt taposás, megtérdelés folytán keletkeztek. 
 
Az elsőfokú ítéletben írtakon kívül belül sérülésként az agyállomány jobb 
oldali fali lebenyében kb. 1 cm lágyagyburki vérgyülem, az 
oldalkamrákban és a IV. agykamrában véresen festenyzett agyvíz volt 
észlelhető. Ezeket is nagy erejű direkt vagy indirekt erőbehatás okozta. 
 
Az elszenvedett sérülések mindegyike élőben, közel azonos időben, egy 
cselekménysorozatban keletkezett. A cselekménysorban nem zárható ki 
kisebb-nagyobb szünetek lehetősége sem. Az elszenvedett sérülések pontos 
sorrendisége nem állapítható meg, azok létrejöhettek egy vagy egynél több 
elkövető által is. 
 
A nagy számban elszenvedett sérülések alapján a sértett korlátozott 
cselekvőképessége, az arc- és agykoponyát ért tompa erőbehatások 
következményeként az eszméletvesztés lehetősége nem zárható ki. 
 
A bántalmazás elsődleges helyszíne a sértett hálószobája volt, ezen belül is 
az ágya matracán, a dohányzóasztalon, a karosszékben, a hálószoba 
padlóján is történt a bántalmazása, amelynek során a sértett akár álló, ülő, 
fekvő helyzetben is lehetett. 
 
Az udvaron, a bejárati ajtótól 5,6 m-re a sértett hanyatt fekvő 
testhelyzetben volt. Nem lehet minden kétséget kizáró módon 
megállapítani, hogy a sértett az udvarra kivitelkor élt még vagy már halott 
volt. 
 
Tekintettel arra, hogy a hüvelybemenet hátsó falán lévő bevérzés még 
élőben keletkezett, az I.r. vádlott a sértett sérelmére, még annak élő 
állapotában követte el a nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekményt. 
 
A sértett fülcimpáin és nyakán olyan sérülések nem voltak, amelyek 
fülbevaló vagy nyaklánc erőszakos leszakításakor keletkeztek volna. 
Törülközővel történt leszorításra, esetleg fojtogatásra utaló sérülései sem 
voltak. 
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Nem bizonyítható, hogy a sértett a jobb oldali alsó 2. és 3. fogait az 
arckoponyát ért tompa erőbehatás következményeként vesztette el, azokat a 
sértett a nap folyamán is eltávolíthatta. 
 
Az elszenvedett sérülések és a halál bekövetkezése között közvetlen ok-
okozati összefüggés volt. 
 
A sértettnek nem volt olyan szervi elváltozása, betegsége, amely a halál 
beálltát elősegítette. 
 
A jogi indokolás 20. oldal 3. bekezdését, mely szerint „a sértett halála 
erőszakos úton, a nyaktájék megragadása, tartós leszorítása, 
következményes fulladás miatt következett be” a tényállásba utalja. A 
sértett halálának okára vonatkozó megállapítás ugyanis a tényállás részét 
kell, hogy képezze. 
 
Egyebekben az elsőfokú ítélet tényállása hiánytalan, azt az előbb írt 
kiegészítésekkel a másodfokú bíróság megalapozottnak tartotta és 
ítélkezése alapjául elfogadta. 
 
A részbizonyítás eredményétől függetlenül a fellebbviteli főügyészség az 
átiratában írt valamennyi észrevételét (ide értve az abszolút eljárási 
szabálysértésre és a teljes körű megalapozatlanságra történő hivatkozást) 
fenntartotta és továbbra is az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését 
indítványozta. 
 
A vádlottak és védőik az enyhítésre irányuló fellebbezéseiket fenntartották, 
azt az I.r. vádlott védője azzal egészítette ki, hogy az élet elleni 
bűncselekmény tekintetében kérte a minősítő körülmény mellőzését.  
 
Az ítélőtábla a vádlottak terhére bejelentett ügyészi fellebbezést a később 
kifejtendők szerint ítélte részben alaposnak. 
 
A másodfokú bíróság álláspontja szerint a főügyészségi átiratban írt 
további észrevételek az ügy érdemi elbírálását nem érintik, a már elrendelt 
bizonyításon túlmenő, további bizonyítástól újabb, az ügy érdemét érintő 
eredmény nem várható. 
 
Alaptalanok a főügyészségi átiratnak az 1. sz. tanúra vonatkozó 
megállapításai. A 12. sorszámú tárgyalási jegyzőkönyv 89. oldalán írt 
végzésből   megállapíthatóan   az   elsőfokú   bíróság  az 1. sz. tanút  
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szóban idézte az új tárgyalási határnapra. Kétségkívül jegyzőkönyvvezetési 
hiányosságra utal az a tény, hogy a jegyzőkönyvből nem derül ki, hogy a 
tanács elnöke a végzés kihirdetésére a tanút ismét beszólította a 
tárgyalóterembe, hiszen ugyanezen jegyzőkönyv 86. oldalán rögzítettek 
szerint a tanúkihallgatás mellőzését követően az 1. sz. tanú a tárgyalótermet 
elhagyta. Az első-, majd a másodfokú ügyész is azért tartotta volna 
szükségesnek e tanú meghallgatását, mert a tanú, mint az I.r. vádlott 
korábbi élettársa, nyomozati vallomásából megállapíthatóan az I.r. vádlott 
szexuális beállítottságára tudott volna tanúskodni. E körben az ügyész 
szexuálpszichológus kirendelését is indítványozta. Az ítélőtábla álláspontja 
azonban az, hogy szükségtelen erre vonatkozóan a további bizonyítás. Az 
iratokban adat van arra vonatkozóan is, hogy a vádlottal szemben az élet 
elleni bűncselekménnyel párhuzamosan az Orosházi Rendőrkapitányságon 
701/2002.bü szám alatt szemérem elleni erőszak bűntette miatt újabb 
eljárás volt folyamatban (III. nyomozati kötet 998. oldal). E vádlott előéleti 
adataiból pedig arra vonható következtetés, hogy a vádlottól nem idegen a 
nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények elkövetése. II.r. vádlott 
vallomására és a sértett hüvelybemenetének hátsó falán élőben keletkezett 
sérülésre tekintettel pedig bizonyított, hogy e sértett sérelmére is nemi 
erkölcs elleni erőszakos bűncselekményt követett el az I.r. vádlott. E 
bűncselekmény elbírálását nem befolyásolja az I.r. vádlott esetleges 
szexuális aberrációja, vagy szexuális túlfűtöttsége. Ezért helyesen döntött 
az elsőfokú bíróság, amikor az ügyésznek az 1. sz. tanú tanúkénti 
kihallgatására vonatkozó bizonyítási indítványát elutasította (17. sorszámú 
jegyzőkönyv 20. oldal), de nem tett eleget a Be. 258. § (3) bekezdés f) 
pontjában írt követelménynek, mert az elutasítás okát az érdemi 
határozatban nem indokolta. 
 
A nyomozás során II.r. vádlott részvételével 2002. szeptember 11. napján 
megtartott és videofelvételen is rögzített bizonyítási kísérletből kiderült, 
hogy a II.r. vádlott által először mondott helyről, azaz a hátsó kerítéstől 
kellően nem láthatta a sértett bántalmazását. Ugyanakkor a jegyzőkönyv 
azt is rögzíti, hogy az utcai lámpa pont a sértett utcai kerítése előtt van, 
illetve az orvosszakértői vélemény adataiból, valamint a II.r. vádlott 
vallomásából az állapítható meg, hogy az I.r. vádlott válogatott módon, 
huzamos ideig bántalmazta a sértettet, amelyet a II.r. vádlott is 
szükségképpen észlelt. Emiatt alaptalannak tartotta az ítélőtábla az 
ügyésznek a helyszíni tárgyalás megtartására vonatkozó indítványát is. 
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Szükségtelennek ítélte a vegyészszakértői vélemény kiegészítését arra a 
körülményre vonatkozóan, hogy a II.r. vádlottnak milyen közel kellett 
kerülnie a sértetthez ahhoz, hogy a sértett ruházatából anyagmaradványok 
kerüljenek a saját ruházatára. Az irányadó tényállás szerint a II.r. vádlott is  
hozzáért a sértetthez, amikor az ékszereket levették róla, ezt egyébként a 
II.r. vádlott sem tagadta. 
 
Szükségtelennek tartotta az ítélőtábla azt is, hogy felderítse, a II.r. vádlott a 
vádbeli napon merre járt, kivel találkozott. Az irányadó tényállás szerint  a 
II.r. vádlott beismerte, hogy a helyszínre az I.r. vádlottal együtt ment. 
Ehhez képest lényegtelen, hogy korábban hol tartózkodott. 
 
Itt jegyzi meg az ítélőtábla, hogy alaptalan a főügyészségi átirat azon 
észrevétele is, hogy az elsőfokú ítélet nem tartalmaz ténymegállapítást I.r. 
vádlott ittasságára vonatkozóan, mert azt az elsőfokú bíróság ítéletének 6. 
oldal 1. bekezdés utolsó mondatában rögzítette. 
 
Nem várható a már megállapítottól eltérő tényállás megállapítása a sértett 
hozzátartozójának és szomszédjának újabb kihallgatásától sem. Annak 
utólagos megállapítása, hogy a sértett éjszaka is magán viselte-e az 
ékszereit vagy azokat levetette, a bűncselekmény minősítésére nem hat ki. 
Az irányadó tényállás pedig az, hogy a vádlottak ezeket az ékszereket 
erőszakos úton eltulajdonították. Az orvosszakértői vélemény 
kiegészítéséből pedig az állapítható meg – bár a bűncselekmény 
minősítésére ez sem hat ki – hogy nem bizonyítható az ékszerek erőszakos 
le, illetve kitépése a sértett nyakáról, illetve füléből. 
 
Az ítélőtábla az I.r. vádlott előéletére vonatkozó adatokat a felülbírálathoz 
szükséges terjedelemben kiegészítette, azok további, a főügyészi átiratban 
írt szempontok szerinti helyesbítését szükségtelennek ítélte. 
 
A főügyészségi átiratban írt, az elsőfokú bíróság mérlegelő tevékenységét 
érintő kritikai észrevételek közül az ítélőtábla az igazságügyi 
hemogenetikus szakértői véleménnyel, valamint I.r. vádlott esetében a 
bűncselekmény minősítésére is kiható „szándékváltással” kapcsolatos 
elsőfokú bírói okfejtéssel összefüggésben írtakat tartotta alaposaknak. 
 
Erre figyelemmel az ítélőtábla helyesbítette az elsőfokú ítélet 17. oldal 3. 
bekezdését akként, hogy annak 8. sorából mellőzte a „nem” tagadószót, 
hiszen az általa is hivatkozott nyomozati irat II. kötet 539. oldal 19. és 23. 
pontjában  feltüntetett  hajszálak  az  551-553.  oldalon írt vélemény szerint  
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kétséget kizáróan az I.r. vádlottól származnak. Az elsőfokú ítélet 
indokolásának ezt a részét, továbbá a 17. oldal 4. és 5. bekezdés első 
mondatát, valamint a 6. bekezdést – azok ténymegállapítást tartalmazó 
részeit – a tényállásba utalta. 
 
Az elsőfokú bíróság az általa megállapított tényekből helyes következtetést 
vont le akkor, amikor elfogadta a II.r. vádlott azon vallomását, mely szerint 
az írni nem tudó II.r. vádlott helyett a 2. sz. tanú írta le az I.r. vádlott által 
diktáltakat. A 17. sorszámú tárgyalási jegyzőkönyv 6., 7. oldalán a 3. sz. 
tanú határozottan csak abban a körben tett vallomást, mely szerint a II. r. 
vádlott és az I. r. vádlott fogvatartottak az ügyről, az abban betöltött 
szerepükről beszélgetnek. Teljességgel határozatlan választ adott 
atekintetben, ki diktált levelet a másiknak (17. sorszámú jegyzőkönyv 7. 
oldal 2. bekezdés). 
 
Az elsőfokú bíróság e bizonyíték mérlegelésénél is utalt a II.r. vádlott 
befolyásolható személyiségére. 
 
Az ügyészi fellebbezés támadta az elsőfokú bíróság indokolási 
tevékenységét azért is, mert álláspontja szerint az elsőfokú bíróság, bár 
megállapította, hogy a II.r. vádlott vallomásai ellentmondásosak, nem 
foglalkozott kellő részletességgel vallomásainak valótlan elemeivel. 
Elfogadta ugyanakkor a következetességet mutató részében. Az ügyészi 
fellebbezés szerint az elsőfokú bíróság döntően az I.r. vádlottról készített 
poligráfos vizsgálat eredményére alapította az I.r. vádlott 
szavahihetetlenségét. 
 
Az ítélőtábla ezekkel az ügyészi észrevételekkel sem értett egyet. 
 
A bizonyítékok mérlegelésének nem tiltott, hanem gyakori módja az, hogy 
a bíróság az adott vallomásnak csak egyes – általában más bizonyítékokkal 
is megerősített – részeit fogadja el hitelesnek és ezeket tekinti irányadónak 
a történeti tényállás megállapítása során, míg a vallomásnak azokat a 
részeit, amelyek más bizonyítékokkal ellentétesek, figyelmen kívül hagyja. 
Mindez nem érinti a mérlegelési tevékenység perrendszerű voltát (BH 
1998/148.). Az elsőfokú bíróság ítéletének 22. oldal 2. bekezdésében 
részletesen felsorolta, hogy a II.r. vádlott vallomásainak mely részét 
fogadta el bizonyítékként. Ezek: a sértett megölésében nem vett részt, 
figyeléssel biztosította a tudomása szerint vagyon elleni bűncselekményt, 



 

 

1

először az I.r. vádlott ment be a lakóházba, ahonnan rövid időn belül 
hajánál fogva az udvarra húzta a sértettet, ahol bántalmazta, majd nemi 
erőszakot követett el, a helyszínről pedig értékeket hoztak el. 
 
Azt, hogy az I.r. vádlott bántalmazta a sértettet, az igazságügyi 
orvosszakértői vélemény, a helyszíni szemle jegyzőkönyve kétség kívül 
bizonyítja. Nem jelenti a II.r. vádlott szavahihetőségének cáfolatát az a 
körülmény, hogy nem tett említést a sértett házbeli bántalmazásáról, hiszen 
annak nem volt szemtanúja. A nemi erőszakra bizonyíték az orvosszakértői 
vélemény, továbbá erre vonható le következtetés az I.r. vádlott előéleti 
adataiból is. Az, hogy a sértettnek voltak ékszerei, amelyek azóta sem 
kerültek elő, bizonyított a II.r. vádlott vallomásán kívül az e körben 
meghallgatott tanúk vallomása alapján is. Az elsőfokú bíróság helyesen 
nem fogadta el a II.r. vádlott vallomásának orvosszakértői vélemény által 
megcáfolt részeit. 
 
Ellentétben az ügyész által írtakkal, az elsőfokú bíróság mérlegelő 
tevékenysége során nem a poligráfos vizsgálat megállapításait tekintette 
kiinduló pontnak, hanem annak megállapításait „rávetítette” a II.r. vádlott 
vallomására és ennek eredményeként vonta le azt a következtetést, hogy a 
poligráfos vizsgálat eredménye – amely az I.r. vádlottra terhelő volt – 
összhangban áll a II.r. vádlott egyéb bizonyítékokkal is alátámasztott, 
következetes vallomásrészeivel. Az elsőfokú bíróság tehát e körben sem 
sértett eljárási szabályt, eleget tett annak a bírói gyakorlatban elfogadott 
követelménynek, hogy a poligráfos vizsgálat eredménye más 
bizonyítékokkal együtt vehető figyelembe a büntetőeljárás során (BH 
1997/115.). Az un. „szabad bizonyítás” elvét a jelenleg hatályos törvény, 
ha nem is az alapvető rendelkezések szintjén, de továbbra is ismeri és 
elfogadja (Be. 78. §). 
 
Az elsőfokú bíróság tehát a viszonylag szegényes és a személyi 
bizonyítékokat illetően meglehetősen ellentmondásos bizonyítékok igen 
aprólékos, körültekintő és gondos mérlegelése alapján állapította meg 
ítéletének tényállását. A bizonyítékok láncolatába illeszkedik az I.r. vádlott 
2002. augusztus 27-i gyanúsítotti vallomása is, amelyben azt állította, hogy 
a sértett mellkasát nyomkodta avégből, hogy megpróbálja a sértettet 
magához téríteni. Az időpontok egybevetése után nyilvánvaló, ezt a 
vallomását az igazságügyi orvosszakértői vélemény azon megállapításának 
ismeretében tette, mely szerint a sértettnél sorozatos bordatörést is találtak, 
amely a mellkas nyílirányú összenyomatása, taposása   folytán   keletkezett   
(a  boncjegyzőkönyv  2002.  augusztus  26.  
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napján készült el). E vallomásával az I.r. vádlott maga is elismerte azt az 
egyéb bizonyítékokkal is alátámasztott tényt, hogy ő maga is a helyszínen 
járt. A bizonyítékok mérlegelésénél nem hagyható figyelmen kívül az a 
tény sem, hogy a két vádlottat ugyanazon eljárásban vagyon elleni 
bűncselekmény elkövetése miatt már korábban elítélte, illetőleg 
büntetőjogilag felelősségre vonta a bíróság. Egyikőjüktől sem idegen tehát 
az értékszerző bűncselekmény elkövetése. 
 
Közülük azonban nyilvánvalóan az I.r. vádlott az erőteljes, irányító 
személyiség. A II.r. vádlott korlátozott beszámítási képességét, 
befolyásolhatóságát az elsőfokú bíróság vallomásainak, ezen belül 
szavahihetőségének értékelésénél – mint ahogy erre már kitért a másodfokú 
bíróság – messzemenőkig figyelembe vette. 
 
A megalapozott tényállásból az elsőfokú bíróság helyesen következtetett 
mindkét vádlott bűnösségére, a bűncselekmények minősítése azonban mind 
a két vádlottnál helyesbítésre szorul. 
 
Osztotta az ítélőtábla a főügyészség azon álláspontját, hogy az elsőfokú 
bíróság indokolása az I.r. vádlott szándékváltására vonatkozóan 
megalapozatlan. 
 
Az irányadó tényállás szerint a vádlottak előzetes megbeszélés alapján 
azért mentek a sértett házához, hogy onnan értékeket tulajdonítsanak el. Az 
I.r. vádlott, aki korábban lábszomszédja volt a sértettnek, nyilvánvalóan 
tudta, miként lehet a házat hátulról megközelíteni és azzal is tisztában volt, 
a sértett az utóbbi hónapokban már egyedül élt. A II. r. vádlott, aki az I.r. 
vádlottal a tényállás szerint is baráti kapcsolatot tartott fenn, erről 
nyilvánvalóan szintén tudott.  
 
Az a tény, hogy az egyedül élő, idős, női sértetthez szándékoztak az éj leple 
alatt behatolni, hogy értékeit megszerezzék, és mindkét vádlott önmagában 
is fizikai erőfölényben volt a sértettel szemben, magában foglalja azt a 
kétségkívüli bizonyosságot is, hogy a vádlottak szándéka átfogta az 
esetleges erőszak alkalmazását is.  
 
Az I.r. vádlott többször volt nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmény 
elkövetése miatt elítélve és a jelen üggyel egyidőben újabb, szexuális 
célzatú bűncselekmény miatt eljárás volt vele szemben folyamatban. A 
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befolyásolható, fiatalkorú vádlottat figyeléssel megbízva, őt hátrahagyva 
törte rá az ajtót az egyedül tartózkodó sértettre. Az irányadó tényállás 
szerint is a sértett félt az I.r. vádlottól, attól tartott, hogy őt megerőszakolja 
vagy más súlyos bűncselekményt követ el sérelmére. Szintén a tényállás 
részét képezi az, hogy I.r. vádlott lakókörnyezetében figyelte a nőket. Az 
eljárás során a tanúvallomásokból bizonyított az is, hogy verbálisan is 
zaklatta az asszonyokat. 
 
Ez a tény azt bizonyítja, hogy az I.r. vádlott esetében az ölési 
cselekménynek legalább az egyik indítóoka a nemi erkölcs elleni erőszakos 
bűncselekmény elkövetése is volt a vagyonszerzési indíték mellett. Ezért az 
elsőfokú bíróság – helyesen – az I.r. vádlott terhére az aljas indokból 
elkövetést, mint motívumot megállapította. 
 
Rögtön a sértett megölése után azonban az I.r. vádlott immár a II.r. 
vádlottal kiegészülve hozzáfogott a sértett értékeinek eltulajdonításához. A 
sértett testéről leszedték az ékszereket, majd a házból a tényállásban 
felsorolt használati tárgyakat tulajdonították el. A sértett ártalmatlanná 
tétele utáni rögtönös értékszerző cselekmény azt bizonyítja, hogy az I.r. 
vádlott egy percig sem tett le arról a szándékáról, hogy a sértettől értékeket 
tulajdonítson el. Nem életszerű és nem lehet olyan mereven 
különválasztani a vádlott szándékait annak célzatát és motívumát illetően, 
mint ahogy ezt az elsőfokú bíróság tette. Ez a célzat, illetve a motívum, bár 
elkülöníthetők egymástól, de azok egyidejűleg jelen vannak, mint a 
cselekmény mozgató rugói. 
 
Azt, hogy az I.r. vádlott nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekményt 
követett el a sértett sérelmére, bizonyítja az igazságügyi orvosszakértői 
vélemény. A sértett nagyszámú sérülése, ide értve a hüvelybemenet hátsó 
falán észlelt sérülést, az erőszakot támasztja alá. Nem lehetett azonban 
minden kétséget kizáró módon bizonyítani azt, hogy a vádlott a 
büntetőjogilag értékelt erőszakos közösülést követte-e el a sértett 
sérelmére, hiszen a hüvelybemenet hátsó falán észlelt sérülés nemcsak 
merev hímtagtól, hanem félmerev vagy merev tárgytól, esetleg körömtől is 
származhatott. Ezért ha és amennyiben az ölési cselekményt a vádlott nem 
követi el, úgy magatartása – mint ahogy az elsőfokú ítélet is tartalmazza – 
önmagában szemérem elleni erőszak bűntettének minősülne. Ez a 
körülmény azonban nem befolyásolja az élet elleni bűncselekmény 
minősítését, hiszen, amennyiben az ölési cselekmény egyik motívuma a 
nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmény elkövetése – függetlenül 
attól,    hogy   az     ténylegesen,     önmagában   erőszakos   közösülés vagy  
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szemérem elleni erőszak bűntettének minősülne – az aljas indokból 
elkövetés, mint minősítő körülmény megállapítható (BH 1995/194.). 
 
A sértett testszerte igen nagy számú sérülést szenvedett el. A szakértői 
vélemény kiegészítéséből az állapítható meg, hogy a sértett hálószobája 
volt a bántalmazás legfőbb helyszíne, ahol a nyakánál megragadva a sértett 
fejét az I.r. vádlott a dohányzóasztalba verte, majd a bántalmazást folytatta 
a szoba padlóján, ágyán. A sértett a bántalmazás ellen intenzíven 
védekezett. Az ütések, ütődések mellett az I.r. vádlott a sértett mellkasát 
megtaposta, rátérdelt, ezt bizonyítja a sorozat-bordatörés, többszörös 
májrepedés is. A bántalmazás és a halál beállta között 15-20 perc telhetett 
el, azaz elhúzódó bántalmazás volt, amelynek során csak lehet, de nem 
kétség kívüli bizonyosság, hogy a sértett esetleg az eszméletét is 
elvesztette. Mindezek azt bizonyítják, hogy az I.r. vádlott emberi 
mivoltából kivetkőzve a bántalmazással szükségképpen együtt járó 
fájdalmat lényegesen meghaladó fájdalmat okozva bántalmazta a sértettet. 
Az idős sértettet emberi méltóságában mélyen megalázta, amikor térdeit és 
combját szétfeszítve nemi erőszakot is elkövetett rajta. A megalázást 
fokozta azzal, hogy a sértettet hajánál fogva rángatta ki az udvarra. Ezek a 
tények pedig azt bizonyítják, hogy a vádlott a bűncselekményt különös 
kegyetlenséggel követte el, melyet a vádlott tudata át is fogott. E 
minősítésnek nem akadálya a sértett esetleges eszméletvesztése sem. 
 
A kifejtettekre figyelemmel az ítélőtábla az I.r. vádlott cselekményeit 
nyereségvágyból, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett 
emberölés bűntettének minősítette [Btk. 166. § (1) bekezdés, (2) bekezdés 
b) pont, c) pont I. fordulat, d) pont]. 
 
A sérülések számából, a mind brutálisabbá váló elkövetési módból 
bizonyított, hogy a vádlott szándéka a sértett életének kioltására irányult. A 
válogatott módon elkövetett testi sértések sorozata és a nemi erkölcs elleni 
bűncselekmény megvalósítása után a sértettet megfojtotta. Ebből az 
következik, hogy az élet elleni bűncselekményt egyenes szándékkal követte 
el, azaz a sértett halálát kívánta. 
 
E minősítés mellett a kifosztás bűntettének megállapítása nyilvánvalóan 
kizárt. 
Az ítélőtábla nem értett egyet az elsőfokú bírósággal a II.r. vádlott 
bűncselekményének minősítését illetően sem. 
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A II.r. vádlott – az irányadó tényállás szerint – társával egyetértésben, 
dolog eltulajdonítás végett ment a sértett házához. A már kifejtettekre 
figyelemmel tudata szükségképpen átfogta azt is, hogy társa ezekhez az 
értékekhez akár a sértett bántalmazása útján is, de hozzá akar jutni. A II.r. 
vádlott, bár nem vett részt a sértett bántalmazásában, arról tudnia kellett, 
hogy társa a sértettel szemben erőszakot alkalmaz. A rendelkezésre álló 
bizonyítékokból csak arra vonható le megalapozott következtetés, hogy a 
II.r. vádlott tudta, az I.r. vádlott a dolog megszerzése végett ténylegesen is 
alkalmazott erőszakot a sértettel szemben. Ezt a II.r. vádlottnak észlelnie 
kellett a figyelés helyéről és utóbb, amikor a sértett lakásából hozta ki a 
használati tárgyakat. A II.r. vádlott nyilvánvalóan nem felel társa 
szándékon túli cselekményéért, azaz a sértett megöléséért, a vele szemben 
alkalmazott nemi erőszakért és a bántalmazás különösen kegyetlen 
módjáért. A sértett ártalmatlanná tétele után a II.r. vádlott is részt vett a 
sértett értékeinek eltulajdonításában. Ezért az ő cselekménye a Btk. 321. § 
(1) bekezdés I. fordulatába ütköző rablás bűntettét valósítja meg. A rablás 
konjunktív elkövetési magatartásai az erőszak alkalmazása és a 
dologelvétel. A jelen ügyben az erőszakot az I.r. vádlott fejtette ki, az ő 
cselekménye azonban a mennyiségi túllépés miatt élet elleni 
bűncselekménynek minősül. A rablás másik elkövetési magatartásában 
azonban, a dolog elvételben már a II.r. vádlott is közreműködött, ezért az ő 
cselekménye rablás bűntettének minősül, melyet tettesként követett el. A 
társtettesi elkövetést vádlott-társa cselekménye eltérő minősítése folytán 
nem lehet megállapítani (BH 1996/74.). 
 
Az elsőfokú bíróság az elsőfokú ítélet kihirdetésének időpontjára 
figyelemmel helyesen rendelkezett a II.r. vádlott vonatkozásában a korábbi 
ügyében alkalmazott próbára bocsátás hatályon kívül helyezéséről és az 
ezzel kapcsolatban megállapított bűncselekmények elkövetésében a vádlott 
bűnösségének kimondásáról. A másodfokú határozat meghozatala idején 
azonban az intézkedés tartama már lejárt. Ezért a másodfokú bíróság a 
próbára bocsátás hatályon kívül helyezésére vonatkozó rendelkezést és a 
II.r. vádlott bűnösségének megállapítását a 2 rb., a Btk. 316. § (1) 
bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés II. fordulat d) pontjára figyelemmel a 
(4) bekezdés b/1. pontja szerint minősülő és büntetendő lopás bűntettében, 
a Btk. 316. § (1) bekezdés, (2) bekezdés I. fordulata szerint minősülő, a 
Btk. 12. § (2) bekezdésére figyelemmel folytatólagosan elkövetett lopás 
vétségében, 2 rb., a Btk. 316. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés 
II. fordulat f) pontja szerint minősülő lopás vétségében és a Btk. 316. § (1) 
bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés I. fordulata szerint minősülő, a Btk. 
21. § (2) bekezdése   alapján    bűnsegédként   elkövetett  lopás vétségében  



 

 

2

Fkf.II.188/2004/37. 
 
mellőzte és a Gyulai Városi Bíróság Fk.333/2002. számú ügyét 
elkülönítette és a próbára bocsátás megszüntetése iránti Békés Megyei 
Bíróság Fk.672/2003. számú eljárását megszüntette [Be. 332. § (1) 
bekezdés e) pont, Btk. 32. § e.) pont, BK 149. szám, BH 2001/506.]. 
 
A büntetés kiszabásánál irányadó körülményeket vizsgálva az ítélőtábla 
mind a két vádlott esetében mellőzte a bűnhalmazatra történő utalást. Ezt a 
körülményt az I.r. vádlott esetében az elsőfokú bíróság szükségtelenül hívta 
fel, mert a törvény – Btk. 85. § (3) bekezdése – un. kerettágító rendelkezést 
tartalmaz, ezért csak a többszörös halmazat értékelhető az elkövető terhére. 
A II.r. vádlott esetében helyesen hivatkozott erre a súlyosító körülményre 
az elsőfokú bíróság, de többrendbeli bűncselekményben való bűnösség 
megállapításának mellőzésére figyelemmel ez a súlyosító körülmény már 
nem áll fenn. A minősítés megváltoztatása miatt mind a két vádlott 
esetében mellőzte a társtettességben történt elkövetésre utalást is. 
Tekintettel arra, hogy az I.r. vádlott cselekménye egységesen élet elleni 
bűncselekménynek minősül, ezért nem tekinthető súlyosító körülményként 
az, hogy a többszörös visszaesésen túl különös visszaeső is, mert ez csak a 
vagyon elleni bűncselekmény tekintetében valósult meg. A II.r. vádlott 
esetében mellőzte a bűnismétlés súlyosítókénti értékelését, mert jelen 
cselekmény elkövetésekor büntetlen volt. 
 
A minősítés megváltoztatására figyelemmel az I.r. vádlott esetében 
nyomatékos súlyosító, hogy az élet elleni bűncselekménye több oknál 
fogva is súlyosabban minősül. 
 
Az enyhítő körülmények esetében nemcsak az I., hanem a II.r. vádlottnál is 
enyhítő körülmény, hogy hosszabb ideje áll a büntetőeljárás hatálya alatt, 
illetőleg nemcsak a II.r., hanem az I.r. vádlott esetében is enyhítő, hogy az 
okozott kár egy része megtérült. 
 
Az így helyesbített büntetés kiszabási körülményekre figyelemmel az 
ítélőtábla alaposnak tartotta az ügyész által mind a két vádlott terhére 
bejelentett fellebbezést. 
 
A megváltoztatott minősítésre figyelemmel az ítélőtábla álláspontja az volt, 
hogy az I.r. vádlott esetében – figyelemmel a terhére bejelentett ügyészi 
fellebbezésre is – az elsőfokú bíróság által kiszabott szabadságvesztés 
tartama nem elegendő ahhoz, hogy e vádlottat a jövőben visszatartsa újabb 
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bűncselekmény elkövetésétől. Az irányadó bírói gyakorlat szerint is ha és 
amennyiben az elkövető a legsúlyosabb élet elleni bűncselekményét oly 
módon követi el, hogy az többszörösen is súlyosabban minősül, úgy vele 
szemben a törvény teljes szigora is alkalmazható. A bűncselekmény 
kiemelkedő tárgyi súlyán, többszörös minősülésén kívül az I. r. vádlott 
többszörös visszaeső, aki vagyon elleni és személy elleni erőszakos 
bűncselekmények miatt is már többször volt büntetve. Gyakorlatilag fiatal 
korától kezdődően bűnöző életmódot folytat, akit a sorozatban kiszabott 
végrehajtandó szabadságvesztések sem tartottak vissza újabb és újabb, 
mind súlyosabb bűncselekmények elkövetésétől. A társadalmi normákkal 
teljességgel szembe helyezkedő, azokat semmibe vevő, a bűncselekményt 
gátlástalanul elkövető I.r. vádlottal szemben az ítélőtábla álláspontja szerint 
csak a határozatlan tartamú szabadságvesztéstől várható az, hogy a 
büntetési célok teljesüljenek. Ezért az I.r. vádlottat a Btk. 40. § (1) és (3) 
bekezdése alapján életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte [BH 
1998/209. és 1999/147.]. A szabadságvesztés végrehajtási fokozatára 
vonatkozó rendelkezés a Btk. 42. § (1) bekezdésén alapul. 
 
Az I.r. vádlott által elkövetett bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára, a 
vádlott személyiségében rejlő társadalomra veszélyességre figyelemmel az 
ítélőtábla a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontját a Btk. 
47/A. § (1) bekezdésére figyelemmel ugyanezen § (2) bekezdése alapján 
negyven évben állapította meg. 
 
A II.r. vádlott esetében úgy ítélt, hogy a bűnösség részbeni mellőzése 
ellenére, ugyanakkor a megállapított bűncselekmény súlyosabb 
minősülésére is figyelemmel az elsőfokú bíróság által kiszabott 
szabadságvesztés tartama szükséges és indokolt. A minősítés 
megváltoztatása folytán a másodfokú bíróság a II.r. – az elkövetéskor 
fiatalkorú – vádlott bűnösségét az elsőfokú bíróság által megállapított 
bűncselekménynél súlyosabb bűncselekményben állapította meg. Ezért, bár 
a halmazati büntetésre utalást e vádlott esetében is mellőzte, az ítélőtábla az 
elsőfokú bíróság által kiszabott szabadságvesztést nem enyhítette. Ilyen 
tartamú szabadságvesztés feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az 
elkövetéskor fiatalkorú vádlottat visszatartsa újabb bűncselekmény 
elkövetésétől. Ellenkező esetben fennáll annak veszélye, hogy a 
sodródásra, befolyásolásra hajlamos vádlott ismét újabb bűncselekményt 
követ el. Ugyanakkor a büntetés súlyosítását sem tartotta indokoltnak. 
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A törvénynek megfelelően járt el, amikor a vádlottakat a közügyek 
gyakorlásától eltiltotta, de elmulasztotta felhívni az I.r. vádlott esetében a 
Btk. 53-55. §-át, míg a II.r. vádlott esetében a Btk. 115. §-át, ezért azt az 
ítélőtábla pótolta. 
 
Az elsőfokú bíróság elmulasztotta a büntetés kiszabása körében felhívni a 
Btk. 2. §-át, jóllehet az elbíráláskor hatályban lévő jogszabály alkalmazása 
mind a két vádlottra kedvezőbb. Ezért ezt az ítélőtábla pótolta. 
 
Észlelte az ítélőtábla, hogy az elsőfokú bíróság a sértett hozzátartozójának,  
(név)-nek a sértett tulajdonát képező, de vérgyanús szennyeződéssel 
átitatott ruhaneműket és egyéb használati tárgyakat rendelt kiadni. Bár a 
sértetti hozzátartozó kérte a számára kiadható dolgokat, az ítélőtábla 
álláspontja szerint ezek a több, mint két éve lezártan tartott, vérrel átitatott 
ruhadarabok már értéktelenek és komoly fertőzésforrást, veszélyt is 
jelentenek. Ezért az ítélőtábla a (név) részére kiadni rendelt bűnjeleket a 
Be. 155. § (8) bekezdése alapján megsemmisíteni rendelte. 
 
A kifejtettekből következik, hogy az ítélőtábla a minősítés 
megváltoztatására, illetve a büntetés súlyosítására irányuló ügyészi 
fellebbezést részben alaposnak ítélte és az elsőfokú ítéletet hivatalból 
felülbírálva azt a Be. 372. § (2) bekezdése alapján megváltoztatta, 
egyebekben a Be. 371. § (1) bekezdése alapján helybenhagyta. 
 
Tekintettel arra, hogy az I.r. vádlott ismét jelen ügyben van előzetes 
fogvatartásban, ezt az időt az ítélőtábla a Btk. 99. § (1) és (2) bekezdése 
alapján a szabadságvesztésbe beszámította (az elsőfokú bíróság nem hívta 
fel a Btk. 99. §-ának (1) és (2) bekezdését, ezért azokat az ítélőtábla 
pótolta). 
 
A másodfokú eljárásban felmerült bűnügyi költség megfizetésére az 
ítélőtábla a vádlottakat a Be. 381. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel a 
Be. 338. § (1) és (3) bekezdésére is – kötelezte. 
 
S z e g e d , 2004. évi október hó 8. napján 
 
Gyurisné dr.Komlóssy Éva sk. Dr.Cserháti Ágota sk.   Dr.Katona Tibor sk. 
a tanács elnöke                          a tanács tagja,előadó     a tanács tagja 
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Ez az ítélet és a Békés Megyei Bíróság 3.Fk.610/2003/17. számú ítéletének 
jelen ítélettel meg nem változtatott része mindkét vádlott vonatkozásában a 
mai napon jogerős és végrehajtható. 
 
S z e g e d , 2004. évi október hó 8. napján 
 
Gyurisné dr.Komlóssy Éva sk. 
a tanács elnöke 
 
         


