
 

 

Szegedi Ítélőtábla 
Bf.I.491/2005/4. 
 
 
A Szegedi Ítélőtábla a Szegeden, 2006. évi február hó 8. napján tartott fellebbezési nyilvános 
ülés alapján meghozta a következő  
 
 

V É G Z É S T :  
 
 

A különös kegyetlenséggel, több emberen elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és más 
bűncselekmény miatt a vádlott ellen indított büntetőügyben a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 
2005. évi szeptember hó 28. napján kihirdetett 1.B.902/2004/77. számú ítéletét  h a t á l y o n    
k í v ü l  
h e l y e z i    és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítja. 
 
 

I N D O K O L Á S :  
 
 

Az elsőfokú bíróság a vádlottat az ellene különös visszaesőként, különös kegyetlenséggel, 
több emberen elkövetett emberölés bűntettének vádja alól felmentette. Rendelkezett az eljárás 
során lefoglalt bűnjelekről, továbbá megállapította, hogy az eljárás során felmerült bűnügyi 
költséget az állam viseli. 
 
Az elsőfokú bíróság ítélete ellen az ügyész jelentett be fellebbezést a vádlott terhére, 
felmentése miatt, a bűnösség megállapítása és büntetés kiszabása érdekében, melyet 
fellebbezésének írásbeli indokolásában megváltoztatott akként, hogy az első fokú ítélet 
megalapozatlanság okából történő hatályon kívül helyezésére tett indítványt. 
 
A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség a módosított ügyészi fellebbezést fenntartotta, és azzal 
egészítette ki, hogy a Bács-Kiskun Megyei Bíróság ítélete ún. abszolút eljárási szabálysértés 
miatt, továbbá ki nem küszöbölhető megalapozatlanság okából, valamint az ítéletre lényeges 
kihatással bíró relatív eljárási szabálysértés miatt érdemi felülbírálatra alkalmatlan. 
 
Az ítélőtábla álláspontja szerint a módosított ügyészi fellebbezés alapos, és a főügyészi 
indítványban foglaltak is helytállóak. 
 
Az első fokú ítélet abszolút eljárási szabálysértés miatt érdemi felülbírálatra nem alkalmas.  
 
A Be. 240. § (1) bekezdése szerint a tárgyaláson a tanács tagjai mindvégig jelen vannak. Az 
elnapolt tárgyalást 6 hónapon belül ismétlés nélkül lehet folytatni, ha a tanács összetétele nem 
változik (Be. 287. § (3) bekezdés). 
 
A Be. 287. § (4) bekezdése kimondja, hogy a tárgyalás hat hónapon belül, a tárgyalás 
anyagának ismertetésével is megismételhető, ha a tanács összetételében a hivatásos bíró 
személye nem változott. A tárgyalás anyagának ismertetése után figyelmeztetni kell az 



ügyészt, a vádlottat és a védőt arra, hogy az ismertetésre észrevételt tehet, és az ismertetés 
kiegészítését kérheti. A figyelmeztetést és az észrevételt jegyzőkönyvbe kell foglalni. 
Az ügyben keletkezett iratok tanúsága szerint a 2004. évi november hó 22., 2005. évi január 
hó 11., illetőleg a 2005. évi február hó 24. napokon tartott tárgyaláson a hivatásos bíró mellett 
a megyei bíróság elsőfokú tanácsában Dusek Béláné és Bendéné dr. Kovács Ildikó ülnökök 
jártak el. Ezt követően azonban a 2005. évi április hó 25. napján tartott tárgyaláson Somogyi 
Józsefné és Magos Andrásné ülnökök jártak el, majd 2005. évi június hó 3. napján, 2005. évi 
július hó 12. napján és 2005. évi szeptember hó 26. napján ismételten Dusek Béláné és 
Bendéné dr. Kovács Ildikó voltak a tanács ülnök tagjai. 
 
Az elsőfokú bíróság a 2005. évi április hó 25. napján tartott tárgyaláson, illetőleg a 2005. évi 
június hó 3. napján tartott tárgyaláson – a jegyzőkönyvek tanúsága szerint – nem észlelte, 
hogy a tanács összetételében az ülnökök személye változott, és ezért nem is tett eleget a 
fentebb hivatkozott, a Be. 287. § (4) bekezdésében írt iratismertetési kötelezettségének. 
 
Ezen tényből következik, hogy az ítélet meghozatalában Dusek Béláné és Bendéné dr. Kovács 
Ildikó ülnökök személyében olyan bírák vettek részt, akik nem voltak mindvégig jelen a 
tárgyaláson. 
 
Eljárási szabályt sértett az elsőfokú bíróság akkor is, amikor a 2005. évi március hó 9. napján 
és 2005. évi június hó 23. napján kiküldött bíróként foganatosított bizonyítás anyagát a 
tárgyaláson nem ismertette, továbbá akkor is, amikor a 2005. évi július hó 12. napján tartott 
tárgyaláson a vádlott távollétében felvett bizonyítást a 2005. évi szeptember hó 26. napján 
tartott tárgyaláson, amelyen a vádlott jelen volt nem tette a tárgyalás anyagává, holott ez a Be. 
281. § (8) bekezdése alapján kötelező. 
 
Ez utóbbi eljárási szabálysértések az első fokú ítéletet megalapozatlanná tették, mivel az 
ekkor keletkezett bizonyítékok nem tekinthetők törvényesnek, azokat ki kell rekeszteni a 
bizonyítékok közül. Ezek a szabálysértések a Be. 375. § (1)  
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bekezdése szerintiek, lényeges hatással voltak az eljárás lefolytatására, illetőleg a bűnösség 
kérdésében való állásfoglalásra. 
 
Eljárási szabályt sértett továbbá az elsőfokú bíróság, amikor a tanúkihallgatások során 
valamennyi tanút figyelmeztette a Be. 82. § (1) bekezdés b) pontjában írt relatív mentességi 
jogára, miszerint a tanúvallomást megtagadhatja az, aki magát, vagy hozzátartozóját 
bűncselekmény elkövetésével vádolná az ezzel kapcsolatos kérdésben. 
 
A bizonyítás felvétele során a tanúk kihallgatásakor a bíróságnak hivatalból kell észlelnie azt, 
ha valamely tanú vonatkozásában relatív mentességi jog áll fenn. Amennyiben erre vonatkozó 
adat nem merül fel, úgy a vallomás megtagadási jogra történő figyelmeztetés szükségtelen. A 
rendelkezésre álló adatok szerint csupán 1. sz., 2. sz., illetőleg a vádlott állítása szerint őt 
bántalmazó 3. sz. tanúk vonatkozásában merült fel ezideig, hogy a relatív mentességi jog őket 
megilletné, így az erre történő figyelmeztetés csak  esetükben tekinthető  törvényesnek. Ezen 
eljárási szabálysértés az ügy érdemét nem érintette, azonban elvi jelentősége miatt az 
ítélőtábla célszerűnek látta rögzíteni. 



 
Az ítélőtábla álláspontja szerint az elsőfokú bíróság ítélete felderítetlen, (Be. 351. § (2) 
bekezdés a) pont) az elsőfokú bíróság nem állapított meg tényállást, (Be. 351. § (2) bekezdés 
b) pont I. fordulat) a bizonyítékok értékelése során megállapított tények ellentétesek az iratok 
tartalmával (Be. 351. § (2) bekezdés c) pont) és az elsőfokú bíróság megállapított tényekből 
további tényre helytelenül következtetett (Be. 351. § (2) bekezdés d) pont). 
 
Az elsőfokú bíróság ítélete azért felderítetlen, mert nem vont minden, az eljárás során 
beszerzett bizonyítékot az értékelésébe. 
 
Nem foglalkozott a vádlottnak az iratok között 66. és 67. sorszám alatt elfekvő orvosi 
dokumentációban írt sérülésével, melyre vonatkozóan a 69. sorszám alatt található 
szakvélemény tartalmaz megállapításokat, továbbá nem értékelte a helyszínre érkező (körzeti 
megbízott neve) körzeti megbízottnak és (sértett neve) sértett tanyaszomszédjának, 4. sz. 
tanúnak a vallomását sem, akik az elkövető személyével kapcsolatosan nyilatkoztak. 
 
Nem foglalkozott az elsőfokú bíróság azzal sem, hogy a vádlott a sértettek felé – állításuk 
szerint – fenyegető kijelentéseket intézett, és nem foglalkozott azzal sem, hogy 1. sz. tanú a 
vádlott felindult állapotáról számolt be. Nem vonta értékelési körébe azt sem, hogy 5. sz. tanú 
a tárgyaláson azt állította, hogy a vádlott azt üzente a sértettnek, ne jöjjön el a tárgyalásra, 
mert különben felgyújtja a házát. 
 
A bizonyítékok mérlegelésekor 6. sz., illetőleg (sértett neve) tanúk vallomásait nem értékelte, 
holott a tanúk beszámoltak arról, hogy a vádlotthoz hasonló férfit láttak a bűncselekmény 
elkövetése után. 
 
Nem tisztázta valamennyi bizonyíték összevetésével azt az általa megállapított tényt, hogy a 
vádlottnak nem volt gázolajat tartalmazó marmonkannája, hiszen erre vonatkozóan csak 
(sértett neve) vallomását értékelte, amit elvetett. Nem tért ki arra, hogy a nyomozás során 
lefoglalt marmonkannának ki a tulajdonosa, továbbá 6. sz. és 7. sz. tanúk vallomására, akik 
azt állították, hogy a vádlott a műhelyében lakatos munkákat szokott végezni, amihez 
gázolajra, illetőleg mosóbenzinre volt szüksége. 
 
 
Az elsőfokú bíróság ítéletének a Be. 258. § (3) bekezdés b) pontja alapján a vádlott személyi 
körülményeire vonatkozóan megállapított tényeket és a vádlott korábbi büntetéseire 
vonatkozó adatokat, a c) pontja alapján pedig a megállapított tényállást tartalmaznia kellett 
volna, azonban ilyen az írásba foglalt határozatban nem szerepelt. Következetes a bírói 
gyakorlat abban, hogy a felmentő ítéletnek is kell legalább nemleges tényállást tartalmaznia. 
 
Iratellenesen vetette el az elsőfokú bíróság 6. sz. tanú tanúvallomását, ugyanis semmilyen adat 
nem igazolta, hogy 6. sz. tanú feltehetően vélt sérelme miatt tett a vádlottra terhelő vallomást. 
Iratellenes az a megállapítás is az első fokú ítéletben, miszerint a vádlott nem bántalmazta 6. 
sz. tanút, hiszen a kihallgatott tanúk vallomása ezt cáfolja.  
Téves ténybeli következtetéssel jutott arra az álláspontra az elsőfokú bíróság, hogy a 
vádlottnak nem volt személyes indoka a bűncselekmény elkövetésére, mivel 2. sz. tanún már 
korábban elégtételt vett. 
 



Az elsőfokú bíróság ítélete tehát egyrészt abszolút eljárási szabálysértés miatt, másrészt az 
ügy érdemére kiható eljárási szabálysértés harmadrészt megalapozatlansága miatt érdemi 
felülbírálatra alkalmatlan, ezért az ítélőtábla Be. 373. § (1) bekezdés II/b) pontja, a Be. 375. § 
(1) bekezdése és a Be. 376. § (1) bekezdése alapján az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül 
helyezte és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasította. 
 
Az eljárást a tárgyalási szaktól kell megismételni, ennek során újra ki kell hallgatni a vádlottat 
és a már kihallgatott tanúkat a Be. rendelkezéseinek megfelelően, külön ügyelve arra, hogy a 
tanúk vonatkozásában a mentességi jogra történő figyelmeztetést csak azoknál kell és lehet 
megtenni, akiknél erre  
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vonatkozóan adat merül fel. Akik időközben elhaláloztak, a korábbi vallomásaikat az erre 
vonatkozó Be. szabályok betartásával kell felolvasás útján a tárgyalás anyagává tenni. 
 
A büntetőeljárási törvénynek megfelelően felvett bizonyítást követően a rendelkezésre álló 
valamennyi bizonyítékot egyenként és összességükben is körültekintően, gondosan kell 
mérlegelni, amelynek alapján kell a vádlott büntetőjogi felelőssége kérdésében állást foglalni. 
 
Az elsőfokú bíróságnak mindenekelőtt tényállást kell megállapítania, illetőleg az indokolási 
kötelezettségének maradéktalanul eleget téve számot kell adnia, hogy mely bizonyítékot miért 
fogadta, illetőleg miért vetette el. 
 
A törvény kötelező rendelkezése, a Be. 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján a megismételt 
eljárás során az elsőfokú bíróság másik tanácsa jár el. 
 
Megjegyzi az ítélőtábla, hogy nem felel meg a törvénynek a megyei bíróság 
ítéletének azon rendelkezése, amely szerint a vádlottat a különös 
visszaesőként, több emberen, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés 
bűntettének kísérlete miatt emelt vád alól mentette fel.  
 
A vádlottat a Bács-Kiskun Megyei Bíróság a 2001. április 10. napján 
jogerőre emelkedett B.519/2000/11. számú ítéletével életveszélyt okozó testi 
sértés bűntettének kísérlete miatt ítélte 2 év szabadságvesztésre, mely 
büntetését a Bács-Kiskun Megyei Bíróság a 2002. április 29. napján 
jogerőre emelkedett B.45/2002/2. számú ítéletével egy másik büntetéssel 
összbüntetésbe foglalt, és e szabadságvesztés tartamát 2 év 4 hónapban 
állapította meg. Ebből a büntetéséből a vádlott 2003. május 15. napján 
feltételesen szabadult.  
 
A Btk. 166. § (5) bekezdés a), b) és c) pontjaiban írt értelmező rendelkezés 
kivételt nem tűrően határozza meg azon bűncselekményeket, amelyek az 
emberölés vonatkozásában a különös visszaesés szempontjából hasonló 
jellegű bűncselekménynek tekinthetők. Ezek között nem szerepel az 



életveszélyt okozó testi sértés bűntette.  
Következetes a bírói gyakorlat abban, hogy a vádlottat azon bűncselekmény 
miatt emelt vád alól kell felmenteni, amely magatartás büntetőjogilag helyesen 
minősülne (BH1996. 351., BH1987. 423.). Mivel a vádlott – a rendelkezésre 
álló iratok tanúsága szerint az emberölés bűntette vonatkozásában nem 
tekinthető különös visszaesőnek így a fentiekből következően téves az ezt 
rögzítő elsőfokú ítéleti rendelkezés. 

 
Szeged, 2006. évi február hó 8. napján 
 
 
Dr. Maráz Vilmosné sk.      Dr. Harangozó Attila sk.        Dr. Nikula Valéria sk. 
a tanács elnöke                    a tanács tagja, előadó             a tanács tagja 
 
                                                                                 
 
 


