
 

 

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA 
Bf.II.197/2004/3. 
 

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 június hó 24. napján tartott 
fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta a következő 
 

Í T É L E T E T : 
 

Az emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt a vádlott  
ellen indított büntető ügyben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 2004. 
évi január hó 13. napján kihirdetett 7.B.859/2002/14. számú ítéletét   m e g v á l 
t o z t a t j a : 
 
A börtön és a közügyektől eltiltás tartamát egyezően 5 /Öt/ évre, a közúti 
járművezetéstől eltiltást végleges hatályú eltiltásra   s ú l y o s b í t j a . 
 
A közúti járművezetéstől eltiltás időtartamába történő beszámításra vonatkozó 
rendelkezést mellőzi. 
 
Egyebekben az első fokú ítéletet   h e l y b e n h a g y j a . 
 
Megállapítja, hogy a vádlott lakcíme: [település, utca, házszám] 
 

I N D O K O L Á S :  
 
Az elsőfokú bíróság a vádlott bűnösségét emberölés bűntettének kísérletében, 
ittas járművezetés vétségében és rongálás vétségében állapította meg. Ezért 
halmazati büntetésül 3 év börtönre, 3 év közügyektől eltiltásra és 10 év közúti 
járművezetéstől eltiltásra ítélte. Elrendelte a vádlott kényszergyógyítását. 
Rendelkezett – a beszámítás utolsó napjának feltüntetése nélkül – a közúti 
járművezetéstől eltiltás tartamába történő beszámításról és kötelezte a vádlottat 
az eljárás során felmerült bűnügyi költség viselésére. [Magánfél megnevezése] 
magánfél polgári jogi igényének érvényesítését egyéb törvényes útra utasította. 
 
Az ügyben ellenérdekű fellebbezéseket jelentettek be: 
-  az ügyész a vádlott terhére, a főbüntetés és a közügyektől eltiltás 
mellékbüntetés súlyosítása végett,
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-  a vádlott és védője téves jogi minősítés miatt, az emberölés bűntettének 
kísérleteként értékelt bűncselekmény helyett közúti veszélyeztetés bűntettének 
megállapítása és a kiszabott büntetés enyhítése végett.  
 
A fellebbviteli főügyészség a vádlott terhére bejelentett fellebbezést fenntartotta,  
átiratában a tényállás kiegészítése mellett a főbüntetés és a közügyektől eltiltás 
mellékbüntetés súlyosítását indítványozta. 
 
A fellebbezési nyilvános ülésen jelen lévő ügyész, a vádlott és védője 
fellebbezéseiket azonos tartalommal fenntartották. 
 
Az ítélőtábla a vádlott terhére bejelentett fellebbezést ítélte alaposnak. 
 
A másodfokú bíróság a Be. 348. § (1) bekezdésére figyelemmel a fellebbezéssel 
megtámadott ítéletet az azt megelőző bírósági eljárással együtt felülbírálta. 
Ennek során észlelte, hogy eljárási szabályt sértett az elsőfokú bíróság azzal, 
hogy a 2003. április 15. napján tartott tárgyaláson az elsőfokú eljárás idején 
hatályban volt Be. 87. § (2) bekezdése szerinti vallomásmegtagadási jogára 
figyelmeztette ugyan a vádlottat, de ezután úgy hallgatta ki részletesen személyi 
körülményeire, hogy nem nyilatkoztatta, kíván-e vallomást tenni. Az ekkor még 
hatályban volt Be. szerint a kihallgatás kezdetén kellett a terhelttől megkérdezni 
a személyi adatait és körülményeit (Be. 87. § (1) bekezdés a.) és b) pontja). Nem 
volt egységes azonban a bírói gyakorlat annak értelmezésében, hogy mit kell 
tekinteni a kihallgatás megkezdésének. Ezért nem alakult ki egységes álláspont 
abban, hogy a Be. 87. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre történő 
figyelmeztetés megelőzi-e vagy követi a személyi körülményekre történő 
kihallgatást. Erre vonatkozóan csak a 2003. július 1. napján hatályba lépett 
1998. évi XIX. tv. (új Be.) 117. § (3) bekezdése ad egyértelmű útmutatást. Ezért 
az elsőfokú eljárás idején hatályban volt rendelkezések miatt, továbbá arra is 
figyelemmel, hogy a vádlott utóbb akként nyilatkozott, kérdésekre hajlandó 
válaszolni, az elsőfokú bíróság nem követett el lényeges eljárási szabálysértést a 
nem megfelelő időben történt figyelmeztetéssel, illetve a késedelmes vádlotti 
nyilatkoztatással (5. sorszámú tárgyalási jegyzőkönyv 2-3. oldal). 
 
Észlelte a másodfokú bíróság, hogy az elsőfokú bíróság a folytatólagos 
tárgyaláson anélkül olvasta fel a tárgyalás korábbi részéről készült 
jegyzőkönyvet, majd jegyzőkönyveket, hogy ezt az ügyész, a vádlott, illetve a 
védő indítványozta volna (9., 12., 14. sorszámú tárgyalási jegyzőkönyvek). Az 
ekkor már hatályban lévő új Be. 287. § (5) bekezdése szerint elegendő csupán a 
tárgyalás legutóbbi részéről készült jegyzőkönyvet ismertetni (tehát 
szükségtelen  az  addig  felvett  összes  jegyzőkönyv  felolvasása)  és ezt is csak  
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abban az esetben, ha a legutolsó tárgyalástól több, mint 8 nap eltelt és ezt a vád 
vagy a védelem részéről valaki indítványozta. 
Ezek az eljárási szabálysértések azonban az ügy érdemi elbírálására nem voltak 
kihatással, ezért a másodfokú bíróság csupán ezek megállapítására szorítkozott. 
 
A felülbírálat során az ítélőtábla azt állapította meg, hogy az elsőfokú bíróság 
ítélete részben megalapozatlan, mert az elsőfokú bíróság a tényállást hiányosan 
állapította meg, illetve a megállapított tényállás ellentétes volt az iratok 
tartalmával (Be. 351. § (1) bekezdés, (2) bekezdés b) és c) pontjai). Ez a 
megalapozatlanság azonban a Be. 352. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel 
kiküszöbölhető volt. Az ítélőtábla az iratok alapján, továbbá a vádlottnak a 
fellebbezési nyilvános ülésen tett nyilatkozata alapján (Be. 353. § (3) bekezdése) 
az elsőfokú ítélet tényállását a következőkkel egészítette ki, illetőleg 
helyesbítette: 
 
A vádlott alkalmi munkából havi 30-40.000,- Ft-ot keres. Felesége háztartásbeli, 
gyermekgondozási segélyben, családi pótlékban és nevelési segélyben részesül. 
Ezeknek a havi összege összesen 53.000,- Ft. A vádlottnak az előző 
házasságából született egyik gyermekét az apai nagymama neveli, az ő 
eltartásához a vádlott is alkalmanként hozzájárul.  
 
A [település, utca, házszám] szám alatti ingatlant a vádlott eladta, feleségével és 
három gyermekével [település, utca, házszám] szám alá költözött, ez az ingatlan 
a felesége tulajdonában van. Felesége jelenleg 37. hetes terhes, a szülés várható 
időpontja 2004. július 17. napja.  
 
A vádlott 1987-től rendelkezik „B”, 1988-tól „F” kategóriára érvényes gépjármű 
vezetői engedéllyel.  
 
A [forgalmi rendszám] frsz-ú [1. sz. gépjármű típus megnevezése] típusú 
kisbusz már az elsőfokú eljárás idején sem volt meg, az egy közlekedési 
balesetben teljesen kiégett. 
 
A vádlott és élettársa megérkezése után nem sokkal megérkezett a [söröző 
megnevezése]-be [magánfél megnevezése] sértett és az 1. sz. tanú  is. 
 
A vádlott gépjárműve a söröző kerítése mellett úgy állt meg, hogy azzal 
megközelítőleg 45°-os szöget zárt be, a gépjármű eleje a tőle kb. 4-5 m-re 
parkoló [2. sz. gépjármű típus megnevezése] bal oldala felé nézett. 
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A vádlott által vezetett [1. sz. gépjármű típus megnevezése] gépkocsi az ütközés 
pillanatában 20-25 kilopond, a [2. sz. gépjármű típus megnevezése] eltolásakor 
pedig 210 kilopond erőt fejtett ki (az elsőfokú ítélet 6. oldal 1. bekezdése 
nyilvánvalóan elütés folytán kilopont-ot írt). 
 
[Magánfél megnevezése] magánfél a vádlottal szemben 130-140.000,- Ft-ra 
terjesztett elő polgári jogi igényt. 
 
A vádlott gépjárművezetői engedélyét a [települési önkormányzat megnevezése] 
Jegyzője 1774/2002. számú, 2002. február 20. napján kelt határozatával 2002. 
január 27-i hatállyal visszavonta. 
 
Az elsőfokú ítélet jogi indokolásának 14. oldal 2. bekezdésének azt a 
megállapítását, hogy a vádlott a cselekményével megszegte a KRESZ 4. § (1) 
bekezdés c) pontját, a tényállásba utalja, és kiegészíti azzal, hogy 
cselekményével a KRESZ 3. § (1) bekezdés c) pontját is megsértette. 
 
Az elsőfokú ítélet jogi indokolásának 7. oldal 3. bekezdését pontosította az 
ítélőtábla, mert a vádlott vallomása és a tanúvallomásokra tett észrevételei 
szerint csak a rongálás vétségében és az ittas járművezetés vétségében ismerte el 
bűnösségét. 
 
Az előbb írt kiegészítésekkel és helyesbítéssel az elsőfokú ítélet tényállása 
hiánytalan, az a másodfokú eljárásban is irányadó volt. 
 
Az élet elleni bűncselekmény minősítésének megváltoztatását célzó 
fellebbezések lényegében a bizonyítékok mérlegelését támadják. Azt 
sérelmezik, hogy az elsőfokú bíróság a vádlottnak ekörben tett, valójában tagadó 
vallomásával szemben az egyéb bizonyítékokat fogadta el. Az elsőfokú bíróság 
igen széleskörű bizonyítást vett fel ebben a körben, amelynek során nem csak 
tanúbizonyítást végzett, hanem többször kiegészíttette az igazságügyi műszaki 
szakértői véleményt, majd ennek újabb adataira figyelemmel többször 
meghallgatta az igazságügyi orvosszakértőt is. A szakértői vélemények 
kiegészítésére épp a védelem által is hivatkozott szempontok miatt (a két 
gépjármű közötti viszonylag kis távolság, az [1. sz. gépjármű típus 
megnevezése] alacsony sebessége, a sértett csekély sérülése) volt szükség. A 
szakértői véleményekre tekintettel az elsőfokú bíróság megalapozottan 
állapította meg, hogy a vádlott cselekvősége ilyen körülmények mellett is 
alkalmas volt arra, hogy a sértettnek akár halálos eredménnyel járó sérülést 
okozzon. Ezeket az objektív adatokat csak megerősítették azok az egybehangzó 
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tanúvallomások, amelyek viszont a vádlott szándékát bizonyították. A kívülálló, 
érdektelen tanúk (1. sz. tanú, 2. sz. tanú, 3. sz. tanú, 4. sz. tanú) szemtanúi   
voltak  az  eseménynek és egybe- 
Bf.II.197/2004/3. 
 
hangzóan vallották, a vádlott kifejezetten [magánfél megnevezése]-t akarta 
elütni és nemcsak a gépkocsiját akarta megrongálni. Itt jegyzi meg az ítélőtábla, 
hogy ha és amennyiben a vádlottnak csak a gépkocsi megrongálása állt 
szándékában, úgy azt megtehette volna rögtön, miután kijött a [söröző 
megnevezése]-ből, hiszen onnan élettársával előbb távozott, mint a sértett és a 
barátja, és ismerte is a sértett gépjárművét. Az elsőfokú bíróság részletesen 
kihallgatta a helyszínen intézkedő rendőrjárőröket is: az 5. sz. tanú és a 6. sz. 
tanú tanúvallomásukban az eljárás során végig következetesen azt vallották, 
hogy a vádlott még az előállítása során is hangoztatta, egyszer úgyis el fogja ütni 
a sértettet. 
 
Az élet elleni bűncselekmény minősítésének megváltoztatására irányuló 
fellebbezések tehát lényegében a bizonyítékok mérlegelését támadják. A 
bizonyítékok mérlegelése az azokat közvetlenül észlelő elsőfokú bíróság 
feladata. Megalapozott tényállás esetén nincs törvényes lehetőség a 
bizonyítékok eltérő értékelésére a felülbírálat során, ezért az ezt támadó 
fellebbezések eredményre nem vezethettek. 
 
A megalapozott tényállásból az elsőfokú bíróság helyesen következtetett a 
vádlott bűnösségére és cselekményeit a törvénynek megfelelően minősítette. 
Helyesen mutatott rá, hogy azokban az esetekben, amikor az elkövető súlyos 
ittas állapota miatt nem emlékszik vissza pontosan a történtekre, úgy a 
rendelkezésre álló objektív elemekből kell az elkövető bűnösségére 
következtetést levonni. A konkrét ügyben a vádlott súlyos fokú alkoholos 
állapotban volt, ez igazából az eseményekre való visszaemlékezését nem 
befolyásolta, az eljárás során többféle védekezést is előterjesztett. A vádlottnak a 
bűncselekmény elkövetése előtt, majd után tett kijelentéseire, az általa használt 
eszközre figyelemmel az elsőfokú bíróság helyesen állapította meg, hogy a 
vádlott magatartásával az emberölés bűntettének kísérletét valósította meg. Az 
igazságügyi orvosszakértői vélemény, de lényegében a köztudat is azt támasztja 
alá, hogy ha és amennyiben egy [1. sz. gépjármű típus megnevezése] méretű 
kisbusz 20-25 kilopond erővel ütközik a sértettnek, majd folyamatosan 210 
kilopond tolóerőt fejt ki, miközben a potenciális sértett mögött lévő tárgy nem 
teszi lehetővé a sértett elmozdulását, úgy ez a fajta elkövetési magatartás halálos 
eredménnyel járhat. A konkrét ügyben csak a véletlennek köszönhető, hogy a 
sértett el tudott ugrani a [1. sz. gépjármű típus megnevezése] gépkocsi elől. A 
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vádlott azonban teljes közömbösséget tanúsított aziránt, hogy a sértett ki tud-e 
térni a támadása elől vagy odaszorul a két gépjármű közé. Ezért a vádlott 
eshetőleges szándékkal követte el az élet elleni bűncselekményt. Szándéka tehát 
túlnyúlt a veszélyeztetésen, az átfogta a sértett esetleges halálát, ezért 
cselekménye nem minősülhet a Btk. 186. § (1) bekezdés szerinti közúti 
veszélyeztetésnek. E körben az ítélőtábla maradéktalanul osztotta az elsőfokú 
bíróság által kifejtetteket. Az elsőfokú bíróság a vádlott által megvalósított 
további két bűncselekményt is helyesen minősítette. 
Az elsőfokú bíróság is – helyesen – az elbíráláskor hatályban lévő törvényt 
alkalmazta, hiszen nem hivatkozott pl. a büntetés kiszabása körében a 
középmértékre, de a Btk. 2. §-ának felhívását elmulasztotta, ezért az ítélőtábla 
azt pótolta. 
 
A büntetés kiszabásánál irányadó körülmények helyesbítésre és kiegészítésre 
szorulnak. Mellőzte az ítélőtábla a súlyosító körülmények közül a vádlott idült 
alkoholizmusára történő utalást. Büntetett élőéletén belül az ittas járművezetés 
vonatkozásában további, nyomatékos súlyosító körülményként értékelte azt, 
hogy a vádlott már négy esetben volt ittas járművezetés vétsége miatt elítélve. 
Az ittas állapotban történt elkövetést az ítélőtábla az élet elleni és a vagyon 
elleni bűncselekményeknél tekintette súlyosító körülménynek. Az ittas 
járművezetés körében további súlyosító körülmény, hogy a vádlott 
magatartásával több KRESZ szabályt is megszegett. Súlyosító körülmény 
továbbá az élet elleni bűncselekmények elszaporodottsága és az, hogy ezt a 
bűncselekményt különösen veszélyes eszközzel követte el. 
 
Egyebekben az elsőfokú bíróság helytállóan állapította meg a büntetés 
kiszabásánál irányadó körülményeket, de azokat nem súlyuknak megfelelően 
értékelte. Az elsőfokú ítélet is rögzítette tényállásában, hogy a vádlott 1984-től 
folyamatosan volt büntetve, főként ittas járművezetésért, de elítélései között 
szerepelt vagyon elleni bűncselekmény elkövetése is, ezen belül jármű önkényes 
elvételének vétsége és rongálás vétsége. A jelen ügyben a vádlott súlyos fokú 
alkoholos állapotban, a gépjárművét eszközként használva tört a sértett életére, 
lényegében váratlanul, hiszen a sértett okkal hihette, hogy a köztük lévő 
nézeteltérés a [büfé megnevezése]-ben befejeződött. A vádlott családi 
körülményei, így az, hogy rövidesen nem három, hanem négy gyermek 
eltartásáról kell gondoskodnia saját háztartásában, nem indokolják vele szemben 
az enyhítő § alkalmazását még akkor sem, ha a legsúlyosabb bűncselekmény 
maradt kísérleti szakban. A súlyosabb eredmény csak a véletlennek, illetve a 
sértett gyors reagálásának köszönhetően maradt el. Nem tekinthető rendezett 
életvitelűnek az a személy, aki kiskorú gyermekei mellett az alkalmi munkával 
megkeresett pénz jelentős részét alkoholizálásra fordítja.  
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Ezért az ítélőtábla a vádlott főbüntetését a rendelkező részben írt tartamra 
súlyosította, mert álláspontja szerint a legsúlyosabb bűncselekményre 
meghatározott törvényi minimumnak megfelelő büntetés kiszabása feltétlenül 
szükséges,  de  a  kísérletre  figyelemmel  egyben  elegendő  is  a büntetési célok  
Bf.II.197/2004/3. 
 
megvalósulásához. Az enyhítő §-ra utalást mellőzi. Ugyanígy járt el a 
közügyektől eltiltás mellékbüntetés esetében is, mert indokolt, hogy a hosszabb 
tartamú szabadságvesztésre ítélt vádlott hosszabb ideig ne vehessen részt a 
közügyek gyakorlásában. 
 
Az ítélőtábla a vádlottat alkalmatlannak tartotta a járművezetésre. A vádlott ittas 
járművezetésért többször volt elítélve. Fellebbezési nyilvános ülésen tett 
nyilatkozatának és előéleti adatainak egybevetéséből az is megállapítható, hogy 
még vezetői engedéllyel sem rendelkezett, amikor már a bíróság ittas 
járművezetés vétsége miatt elítélte. A vádlott idült alkoholista, ennek testi és 
lelki tünetei is fennállnak nála. A konkrét ügyben a gépjárművét súlyos fokú 
alkoholos állapotban vezette, és azt kiemelkedő tárgyi súlyú, élet elleni 
bűncselekmény elkövetéséhez használta fel. Ezért – a BK 107. számú 
állásfoglalásban írtak figyelembe vételével – az ítélőtábla a Btk. 58. § (1) 
bekezdés I. és II. fordulatára tekintettel a Btk. 59. § (1) bekezdése alapján a 
vádlottat végleges hatállyal tiltotta el a járművezetéstől. Erre figyelemmel az 
ítélőtábla mellőzte a közúti járművezetéstől eltiltás időtartamába történő 
beszámításra vonatkozó rendelkezést. 
 
A kifejtettekből következik, hogy a másodfokú bíróság a vádlott terhére 
bejelentett fellebbezést ítélte alaposnak, ezért az első fokú ítéletet azt hivatalból 
is felülbírálva a Be. 372. § (2) bekezdése alapján a rendelkező részben írtak 
szerint megváltoztatta, egyebekben a Be. 371. § (1) bekezdése alapján 
helybenhagyta. 
 
A vádlott [szám] számú lakcímnyilvántartó kártyája alapján megállapította a 
vádlott lakcímét. 
 
S z e g e d , 2004. évi június hó 24. 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 Jász-NagykunSzolnok Megyei Bíróság 7.B.859/2002/14. számú 
ítéletének  a  jelen  ítélettel  meg  nem  változtatott  része  a  mai  napon  jogerős  
 
 
és végrehajtható.  
 
S z e g e d , 2004. évi június hó 24. napján 
 
 
Gyurisné dr.Komlóssy Éva sk. 
a tanács elnöke 
 
         


