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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, 2006. évi április hó 5. napján tartott 
fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta a következő 
 

Í T É L E T E T : 
 

Az emberölés bűntette miatt a vádlott ellen indított büntetőügyben a Bács-
Kiskun Megyei Bíróság 2005. évi december hó 7. napján kihirdetett 
3.B.1283/2005/7. számú ítéletét   m e g v á l t o z t a t j a   
az alábbiak szerint: 
 
A vádlott élet elleni cselekményét erős felindulásban elkövetett 
emberölés bűntettének   m i n ő s í t i . 
 
A próbaidő tartamát 5 (Öt) évre   s ú l y o s í t j a . 
 
Egyebekben az elsőfokú ítéletet   h e l y b e n h a g y j a . 
 
Kötelezi a vádlottat a másodfokú eljárás során felmerült 9.680 (Kilencezer-
hatszáznyolcvan) forint bűnügyi költség megfizetésére az államnak, a 
Bács-Kiskun Megyei Bírósági Gazdasági Hivatal felhívása szerint. 
 
Megállapítja, hogy a vádlott lakcíme helyesen: [település, tanya, szám]. 
 

I N D O K O L Á S : 
 

A megyei bíróság hatályon kívül helyezte a vádlott korábbi ügyében hozott 
ítéletnek próbára bocsátást kimondó rendelkezését, a próbára bocsátást 
megszüntette és a vádlott bűnösségét emberölés bűntettében és – a korábbi 
ítélet rendelkező részének megfelelően – társtettesként csoportosan 
elkövetett magánlaksértés bűntettében állapította meg. Ezért halmazati 
büntetésül 2 év börtönre ítélte, melynek végrehajtását 3 év próbaidőre 
felfüggesztette. A szabadságvesztés végrehajtásának elrendelése esetén 
beszámítani rendelte az előzetes fogvatartásban töltött időt. Rendelkezett a 
bűnjelekről és kötelezte a vádlottat a felmerült bűnügyi költség viselésére. 
 
Az elsőfokú ítélet ellen fellebbezést jelentettek be: 
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-  az ügyész a vádlott terhére, a jogos védelem megállapítása miatt, annak 
mellőzése végett, a kiszabott szabadságvesztés tartamának súlyosításáért, 
az un. enyhítő szakasz alkalmazásának, a szabadságvesztés végrehajtása 
felfüggesztésének mellőzése, és közügyektől eltiltás mellékbüntetés 
kiszabása végett. Az ügyész fellebbezését írásban azonos tartalommal 
fenntartotta; 
-  a vádlott a kiszabott büntetés enyhítése végett; 
- a védő fellebbezése a bűncselekmény minősítésének megváltoztatására 
(halált okozó testi sértés bűntettekénti minősítésre) és a kiszabott büntetés 
enyhítésére irányult. 
 
A fellebbviteli főügyészség a vádlott terhére bejelentett fellebbezést azzal a 
módosítással tartotta fenn, hogy indítványozta az élet elleni bűncselekmény 
erős felindulásban elkövetett emberölés bűntettekénti minősítését és a 
szabadságvesztés felfüggesztése próbaidejének súlyosítását, továbbá a 
tényállás kisebb mérvű kiegészítését indítványozta. 
 
A nyilvános ülésen jelen lévő ügyész a fellebbezést ezzel a módosítással 
tartotta fenn. 
 
A védő elsődlegesen annak megállapítását kérte, hogy a vádlott 
cselekménye halált okozó testi sértés bűntettének minősül, mert eshetőleges 
szándéka sem terjedt ki a sértett életének kioltására. A védő álláspontja 
szerint a vádlott jogos védelemben volt, amikor ezt a cselekményt 
elkövette, ezért büntethetőséget kizáró ok miatt a védence felmentését 
kérte. 
Másodlagos indítványként, elfogadva a cselekmény emberölés 
bűntettekénti minősítését, annak megállapítását kérte, hogy a vádlott, bár 
jogos védelmi helyzetben cselekedett, de ijedtségből vagy menthető 
felindulásból az elhárítás szükséges mértékét túllépte, ezért a büntetés 
lényeges enyhítését kérte. 
 
A vádlott mindenben csatlakozott védőjéhez. 
 
Az ítélőtábla kizárólag az ügyész által bejelentett módosított fellebbezést 
ítélte alaposnak. 
 
A másodfokú bíróság a fellebbezések folytán a Be. 348. § (1) bekezdése 
szerint eljárva a fellebbezésekkel megtámadott ítéletet az azt megelőző 
bírósági  eljárással  együtt felülbírálta. Ennek során megállapította, hogy az  
Bf.II.22/2006/5. 
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elsőfokú bíróság a bizonyítási eljárást a perrendi szabályok maradéktalan 
betartásával folytatta le. Az ügy érdemi elbírálásához szükséges 
valamennyi bizonyítékot beszerezte. A bűncselekmény elkövetési 
körülményeit az jellemezte, hogy arra vonatkozóan kizárólag a vádlott 
vallomása állt közvetlen bizonyítékként a bíróság rendelkezésére, hiszen a 
vádlott nagyanyja betegsége miatt nem volt kihallgatható, a vádlott 
gyermekei pedig a bűncselekménynek nem voltak észlelői. Az ügy 
elbírálása szempontjából lényeges bizonyítékként a bíróság rendelkezésére 
az igazságügyi orvosszakértői vélemény állt. A bíróság által kihallgatott 
tanúk csak a vádlott és a sértett viszonyáról, életkörülményeiről tudtak 
vallomást tenni. Az elsőfokú bíróság a vádlott által sem vitatott igazságügyi 
orvosszakértői véleményre alapítottan vetette el a vádlottnak a sérülési 
mechanizmusra adott védekezését, míg a sértett jellemére, italozó 
magatartására a vádlott vallomásán túl az azzal egybehangzó 
tanúvallomások álltak a bíróság rendelkezésére. 
 
Az elsőfokú bíróság ezeket a bizonyítékokat egyenként és összességükben 
is körültekintően megvizsgálta, azokat – főként a sérülési mechanizmust 
illetően a szakértői vélemény adatait és a vádlott által elmondottakat – 
egybevetve gondosan mérlegelte. Részletes és meggyőző indokát adta 
annak, hogy e vonatkozásban miért vetette el a vádlott védekezését. 
 
Az elsőfokú bíróság által beszerzett és megvizsgált bizonyítékok alapján az 
elsőfokú bíróság túlnyomórészt megalapozott tényállást állapított meg. 
Tényállásának részbeni megalapozatlanságát az eredményezte, hogy az 
hiányos volt az elkövetés helyszínét, a vádlott és a sértett testmagasságát, 
testsúlyát, a halál közvetlen okát illetően, továbbá pontatlanságot 
tartalmazott a vádlott korábbi büntetőjogi felelősségét megállapító ítéletet, 
a bűncselekmény elkövetési eszközének méreteit, a vádlotti erőkifejtést és 
a sértetten észlelt külsérelmi nyomokat illetően [Be. 351. § (1) bekezdés, 
(2) bekezdés b) pont II. fordulat]. Ez a megalapozatlanság azonban a 
másodfokú eljárásban a Be. 352. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel az 
iratok tartalma alapján a következőképp kiküszöbölhető volt: 
 
A Kiskőrösi Városi Bíróság 2005. szeptember 7. napján jogerőre 
emelkedett 3.B.386/2004/10. számú ítéletében megállapított próbára 
bocsátás próbaideje helyesen 2006. szeptember 6. napján járt volna le. 
 
A másodfokú bíróság kiegészítette az elsőfokú ítélet tényállását azzal, hogy 
a bűncselekmény elkövetési helye [település, kerület, tanya, szám] szám 
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volt. Ezzel kapcsolatosan helyesbítette az elsőfokú ítélet tényállásának 4. 
oldal 5. bekezdését, mert az helytelenül azt tartalmazta, hogy ez a tanya a 
vádlott tulajdonát képezte. Az iratokból, de az ítélet indokolásából is 
egyértelműen megállapítható, hogy itt a vádlott és családja un. szívességi 
lakáshasználókként tartózkodtak, a tanya (név) tulajdonában állt. 
 
A bűncselekmény elkövetésének időpontja: 2005. június 10.-e 24 óra körül. 
 
A sértett 172 cm magas és 74-75 kg testsúlyú, míg a vádlott a 
bűncselekmény elkövetésekor 63 kg testsúlyú volt, és testvérénél, a 
sértettnél kb. fél fejjel alacsonyabb. 
 
Az elkövetés eszközének, a konyhakésnek a nyele 13x3 cm, a pengéje 
21x2,5 cm hosszúságú, illetőleg szélességű volt. 
 
Az elsőfokú ítélet 5. oldal 3. bekezdése félreérthetően azt tartalmazta, hogy 
a vádlott szúrásai folytán jöttek létre a sértetten az 1-6. pont alatt felsorolt 
sérülések. Bár az elsőfokú bíróság az ítélet 6. oldal 3. bekezdésében 
feltüntette, hogy a bal felső végtagokon lévő sérülések védekezési 
sérülések, míg a többi, zúzott, horzsolt jellegű sérülés dulakodás közben 
keletkezett, a másodfokú bíróság az iratok adatai, így az igazságügyi 
boncolási jegyzőkönyv külsérelmi nyomok részében leírtakkal 
összhangban a következőképp pontosította e vonatkozásban az elsőfokú 
ítélet tényállását: 
 
Az elsőfokú ítélet 5. oldal 2. pontjában részletezett sérülés helyesen a bal 
alkar felső és nem külső harmadában volt. 
 
Az ugyanitt 3. pontban részletezett sérülés az igazságügyi boncolási 
jegyzőkönyv 4., 5. pontjában leírt külsérelmi nyomnak felel meg 
(nyomozati iratok I/85. lapszám). 
 
A 2., 3., 4. pont alatt részletezett sérülések szúrt sérülések, ezek a sértett 
védekezése folytán keletkeztek. 
 
Az 5., 6. pontban leírt sérülések jöttek létre a dulakodás közben. 
 
 
Bf.II.22/2006/5. 
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A sértett bal felkarjának külső felszínén volt régebbi horzsolás az 
igazságügyi boncolási jegyzőkönyv 2. pontjában leírt külsérelmi nyomnak 
felel meg. 
 
Az ítélőtábla kiegészítette az elsőfokú ítélet tényállását azzal, hogy az 5. 
oldal 1. pontjában leírt sérülést a vádlott közepes vagy azt meghaladó erejű 
szúrása hozta létre. 
 
A vádlott a kést jobb kezében, un. kisujj pengetartással fogta. 
 
Kiegészítette a tényállást azzal is, hogy a halál oka a szív nyílt, szúrt jellegű 
sérülése volt, amely szívtamponád (szívfojtás) kialakulásához vezetett. A 
sérülés és a halál között közvetlen ok-okozati összefüggés állt fenn. 
 
Egyebekben az elsőfokú ítélet tényállása hiánytalan, azt az előbb írt 
kiegészítésekkel és helyesbítésekkel az ítélőtábla a felülbírálat során 
irányadónak tekintette. 
 
A vádlott felmentését célzó, a bűncselekmény minősítésének 
megváltoztatását is magában foglaló védelmi fellebbezés szerint a vádlott 
szándéka még eshetőlegesen sem terjedt ki a sértett életének kioltására, az 
csupán testi sértésre irányult és jogos védelmi helyzetben volt, amikor a 
keze ügyébe akadó, nagy méretű konyhakéssel megszúrta a testvérét, aki 
ennek következtében meghalt. 
 
A másodlagos védelmi indítvány szerint a vádlott ijedtségből, illetőleg 
menthető felindulásból nem tudta felmérni a támadás elhárításához 
szükséges mértéket, ezért azt túllépve élet elleni bűncselekményt valósított 
meg a testvére sérelmére. Evonatkozásban a védő a büntetés enyhítését 
kérte, figyelemmel arra, hogy a törvény, a Btk. 29. § (3) bekezdése erre 
korlátlan lehetőséget nyújt. 
 
Az ítélőtábla ezzel a védelmi érveléssel nem értett egyet, és etekintetben 
nem osztotta az elsőfokú bíróság jogi következtetését sem, amelyet az 
elsőfokú bíróság az egyébként helyesen megállapított tényállásból vont le. 
 
Az irányadónak tekintett tényállás szerint a vádlott arra ébredt fel, hogy 88 
éves nagymamája hangosan aludni küldte a sértettet, aki a nagymama ágya 
mellett félig letolt alsónadrággal állt, majd ráfeküdt a nagyanyjára, 
miközben azt mondta neki, hogy „ne ugass, te vén kurva”. 
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Az irányadó tényállás azt is tartalmazza, hogy a sértettnek korábban volt 
egy nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmény miatt indult büntetőügye, 
amelynek a sértettje a vádlott és a sértett anyja volt, amely azonban jogerős 
felmentő ítélettel zárult. Azt az ítélet jogi indokolása a vádlotti vallomás 
részletezésénél tartalmazta, hogy testvére magatartását észlelve a 
vádlottnak az jutott eszébe, hogy a sértett esetleg ugyanazt akarja 
cselekedni a nagymamájával is, amilyen cselekmény miatt korábban már 
vádat emeltek a sértett ellen. 
 
A vádlott észlelve a sértett cselekvőségét, lerántotta őt a nagyanyjukról, 
ezután a vádlott és a sértett között dulakodás, szóváltás, veszekedés alakult 
ki. Ennek során az udvarra jutottak, a földre is kerültek, majd a vádlott 
felkelt és be akart szaladni a lakásba. A lakás ajtaját nem tudta magukra 
zárni, mert a sértett utolérte, kézzel elkapta és a hátára ugrott. Az újabb 
dulakodás során a konyhába kerültek. Itt szemben álltak egymással, amikor 
a sértett egy földdel töltött, virág nélküli virágcserepet hajított a vádlott 
felé, amely a vádlottat nem találta el, a földre esett és összetört. 
 
Ez után a felindult állapotba került vádlott hátranyúlt a mosogatóba és 
felkapta onnan a háztartásban mindig használt konyhakést és azzal közepes 
– illetőleg egy alkalommal azt meghaladó – erővel többször a sértett testébe 
szúrt. 
 
Ennek során jöttek létre az elsőfokú ítélet 5. oldalán 1-4. pont alatt 
részletezett sérülések.  
 
Az irányadó tényállás alapján az elsőfokú bíróság helyesen járt el, amikor 
vizsgálta, hogy a vádlott javára a jogos védelmi helyzet megállapítható-e. 
A 15. számú irányelv III. pontja foglalkozik a jogos védelem kérdéseivel. 
Ennek 6. pontja szerint a jogos védelem körében kifejtett cselekmény 
értékelése megelőzi az erős felindulásban elkövetett emberölés miatti 
felelősség megállapítását. Ha a jogos védelmi helyzetben cselekvő, 
menthető felindulásában túllépi az elhárítás szükséges mértékét, és 
tényállásszerű ölési cselekményt valósít meg: a cselekményt a Btk. 166. §-a 
szerint kell minősíteni, egyúttal a büntetőjogi felelősség tekintetében a Btk. 
29. § (2) vagy (3) bekezdésében foglalt rendelkezést kell alkalmazni. Ha 
viszont az elkövető a jogos védelmi helyzet megszűnése után, de a jogtalan 
támadás  miatt  kialakult  menthető  felindulásban  követi  el a cselekményt,  
Bf.II.22/2006/5. 
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vagyis időbelileg lépi túl a jogos védelem körét, a cselekmény a Btk. 167. 
§-a szerint (erős felindulásban elkövetett emberölés bűntette) minősülhet. 
 
Az elsőfokú bíróság az általa megállapított és a másodfokú eljárásban is 
irányadónak tekintett tényállásból helytelen jogi következtetéssel állapította 
meg, hogy a vádlott jogos védelmi helyzetben cselekedett. A jogos védelmi 
helyzet a jogtalan támadással vagy a közvetlenül fenyegető támadással 
veszi a kezdetét. A jogtalan támadás rendszerint erőszakos, de 
mindenképpen aktív magatartást jelent. Az irányadó tényállás szerint a 
szúrást megelőzően a vádlott és a sértett között már nem volt dulakodás. 
Tekintettel arra, hogy a sértett virágcserepet dobott a vádlott felé, ebből az 
következik, hogy kettőjük között pontosan meg nem állapítható, de egy 
karnyújtásnál, vagyis 1 m-nél nagyobb távolság volt. Arra nézve pedig 
nincs adat, hogy a vádlottnak a sértett részéről további támadástól kellett 
tartania. 
 
A vádlott tehát mindaddig, amíg a sértettel részben a konyhában, részben 
az udvaron dulakodott, egészen addig a pillanatig, amíg a sértett a 
virágcserepet feléje el nem hajította, jogos védelmi helyzetben volt. A 
sértett támadó magatartása ezzel a mozzanattal véget ért és nincs adat arra, 
amely azt bizonyítaná, hogy a sértett még ezt követően is fenyegető 
magatartást tanúsított volna. 
 
Mindezek alapján tényként az állapítható meg, hogy a szúrási cselekmény 
időpontjában az irányadónak tekintett tényállás alapján a vádlott már nem 
volt jogos védelmi helyzetben, ezért az elhárító cselekmény 
arányosságának vizsgálata, csakúgy, mint a vádlott kitérési 
kötelezettségének vagy ennek lehetőségének a vizsgálata szükségtelen. 
 
Ebből viszont az következik, hogy a vádlott a jogos védelmi helyzet 
megszűnése után szúrta meg a sértettet. Az időbeli túllépés folytán 
cselekvősége a jogos védelem körében nem bírálható el. 
 
Ezért az ítélőtábla azt vizsgálta, hogy miként minősül a vádlott élet elleni 
bűncselekménye. 
 
Nem osztotta a védelemnek az álláspontját, mely szerint a vádlott tudata 
még eshetőleges szándékkal sem terjedt ki a sértett halálára. A védő szerint 
a vádlott csak testi sértést akart okozni a testvérének és hanyag 
gondatlansága folytán következett be a sértett halála a bántalmazással 
okozati összefüggésben. 
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Ezzel szemben az ítélőtábla azt állapította meg, hogy a vádlott 
cselekvősége főként a tárgyi oldalon megmutatkozó tényezők alapján 
emberölésnek minősül, amelyre a vádlott eshetőleges szándéka terjedt ki. A 
vádlott az élet kioltására alkalmas, nagy méretű, hosszú pengéjű, hegyesre 
köszörült konyhakéssel szúrta meg többször a sértettet. Szúrásai közepes 
erejűek, illetőleg a szívet ért szúrás azt meghaladó erejű volt. A vádlott 
többször szúrt a sértett felé, ezt bizonyítják a sértett bal karján lévő 
védekezési sérülések. A védekező sérülések elhelyezkedése is arra utal, 
hogy a vádlott minden esetben életfontosságú szervet támadott. A 
szúrcsatorna iránya jobbról balra, felülről lefele haladt, a vádlott a kést jobb 
kezében, kisujj pengetartással fogta, amely azt bizonyítja, hogy a vádlott 
lényegében ledöfte a sértettet. 
 
A tárgyi oldalon jelentkező tényezők együttesen azt bizonyítják, hogy a 
vádlott a sértett életének kioltására irányuló szándékkal cselekedett, ezért 
magatartása nem minősülhet halált okozó testi sértés bűntettének. 
 
Az ítélőtábla ezután azt vizsgálta, hogy a vádlott élet elleni 
bűncselekménye a Btk. 166. § (1) bekezdése szerint minősülő emberölés 
bűntettét, vagy a Btk. 167. § szerinti erős felindulásban elkövetett 
emberölés bűntettét valósította-e meg. Azt az ítélőtábla az előzőekben már 
leszögezte, hogy a vádlott az ölési cselekményt nem a jogos védelmi 
helyzetben, hanem annak megszűnése után, azt időbelileg túllépve követte 
el. Emiatt a Btk. 29. § és 166. § (1) bekezdése együttes alkalmazásának 
nincs helye. Ezért az ítélőtábla azt vizsgálta, hogy a törvényi tényállás 
alanyi oldalán, főként az elkövető pszichikai sajátosságait illetően 
fennállnak-e olyan speciális körülmények, amelyek az emberöléshez képest 
különös törvényi tényállásnak, az erős felindulásban elkövetett emberölés 
bűntettének a megállapításához vezethetnek. 
 
A Btk. 167. § szerinti, az emberölés privilégizált esetét megvalósító erős 
felindulásban elkövetett emberölést az követi el, aki mást méltányolható 
okból származó erős felindulásban megöl. 
 
A törvényi tényállásba foglalt erős felindulás az indulatnak, az érzelmi 
fellobbanásnak intenzitásában is jelentős fokát kívánja meg. Az erős 
felindulásban elkövetett emberölés megállapítása szempontjából az 
éplélektani alapon kialakult indulatnak van jelentősége, amikor valamilyen  
Bf.II.22/2006/5. 
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külső pszichés behatás folytán az érzelmek rövid idő leforgása alatt olyan 
mértékben uralkodnak el az egyénen, hogy az akaratelhatározási folyamat 
időbelileg is jelentősen lerövidül. Ilyen esetben a tudat mély elborulása 
nem jön létre, az elkövető tudatában van cselekedetének, hiányzik azonban 
a magatartás következményeinek a beható meggondolása. Az elkövető 
belső egyensúlya megbomlik és a tudata elhomályosul, ebben az állapotban 
a meggondolás, a megfontolás szokásos módja lehetetlenné válik. A 
fiziológiás indulat esetén az elkövető olyan pszichikai állapotba kerül, 
amely nem zárja ki ugyan a beszámítási képességét, de a cselekmény 
tanúsításában és a magatartásának irányításában a tudat és az akarat szerepe 
jelentős mértékben meggyengül. A fiziológiás indulat megállapításának 
nem akadálya az, ha utóbb az elkövető a történtekre a valósághoz hű 
módon visszaemlékezik. Az indulat ugyanis nem elsősorban az akarat 
irányát és a tudattartalmat befolyásolja, hanem a következmények beható 
meggondolását, megfontolását teszi lehetetlenné.  
 
Annak megítélése, hogy az elkövető a bűncselekményt e fiziológiás 
tudatzavar állapotában követte-e el, nem kíván különleges szakértelmet. A 
bíróságnak az általa megállapított tényekből levont következtetés útján kell 
eldöntenie, hogy az elkövető a bűncselekmény elkövetésekor a fiziológiás 
tudatzavar hatása alatt cselekedett-e. 
 
Az erős felindulásban elkövetett emberölés törvényi tényállási eleme, hogy 
az elkövető felfokozott indulata méltányolható okból származzon, továbbá 
az is, hogy ez a méltányolható ok az elkövetőn kívüli külső körülmény 
legyen. 
 
Méltányolható az ok, ha az bizonyos fokig igazolható és erkölcsileg 
menthető. 
 
A méltányolható ok megállapításának vizsgálatához nem elegendő az 
elkövető pszichikai állapotának, tulajdonságainak vizsgálata, hanem 
behatóan vizsgálni kell az elkövető és a sértett közötti kapcsolatot, érzelmi 
viszonyt, de kiemelt jelentősége van a bűncselekményt megelőző 
történéseknek is. Ezért az eset összes körülményeit azok kölcsönhatásában 
és folyamatosságában kell vizsgálni. 
 
Az erős felindulásban elkövetett emberölés további feltétele az is, hogy az 
elkövető a tényállásszerű ölési cselekményt nyomban a méltányolható 
okból származó erős felindulás állapotában hajtsa végre. 
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Az irányadó tényállás szerint a vádlott testvére, a sértett alkalmi jelleggel 
élt a vádlott által használt tanyán. Az egyébként is szűkös anyagi 
körülmények között élő vádlott többször nehezményezte, hogy a sértett 
nem dolgozik, azaz nem járul hozzá a család anyagi kiadásaihoz. A sértett 
esetenként nagyobb mennyiségben fogyasztott szeszesitalt, ilyenkor 
agresszívvé vált, zavarta a család nyugalmát. 
 
A vádbeli napon a vádlott arra riadt fel, hogy a sértett lényegében jogtalan 
támadást intézett közös nagyanyjuk ellen, hiszen a vádlott azt látta, hogy a 
sértett az idős, beteg nagyanyjuk sérelmére nemi erkölcs elleni 
bűncselekményt készül végrehajtani. A vádlottnak tudomása volt arról, 
hogy hasonló, az anyjuk sérelmére megvalósulni látszó bűncselekmény 
miatt a sértettel szemben korábban büntetőeljárás folyt.  
 
A vádlottnak sikerült ugyan a sértettet a nagymamájukról lehúznia, a sértett 
jogtalan támadása azonban ekkor nyomban a vádlott ellen fordult. Kettőjük 
között vita, dulakodás, verekedés alakult ki a tanya konyhájában, amelyet 
csak egy függöny választott el attól a szobától, amelyben ebben az éjszakai 
órában a vádlott kiskorú gyermekei aludtak. 
 
A dulakodás intenzitására jellemző, hogy eközben a vádlott és a sértett az 
udvarra is kisodródtak, majd a földre is kerültek. 
 
A vádlottnak sikerült felkelnie és igyekezett a lakásba bemenekülni. A 
sértett még ekkor sem hagyott fel a jogtalan támadással, utána ment, az 
ajtóban a nyakába ugrott, tovább folytatva a dulakodást. 
 
Amikor ebből a dulakodásból megint sikerült a vádlottnak kimenekülnie, a 
sértett egy földdel teli virágcserepet dobott feléje, amely eltört. 
 
A sértett jogtalan támadó magatartása itt ért véget. 
 
A sértettnek azonban ez az elhúzódó, intenzív, jogtalan támadása olyan 
méltányolható ok, amely az erős felindulást feltétlenül megalapozza. A 
vádlott indulatát alapvetően az váltotta ki, hogy úgy látta, a testvére a 
nagyanyjuk sérelmére, aki idős és beteg is, nemi erkölcs elleni 
bűncselekményt    kísérel   meg    végrehajtani.   A   vádlott  a  korábbi, bár  
Bf.II.22/2006/5. 
 
felmentéssel zárult büntetőeljárásból alappal feltételezhette azt, hogy a 
testvére a nemi vágyát most a nagymamával kívánja kielégíteni. A sértett 
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magatartása a külső szemlélő számára is nyilvánvalóan nemcsak 
büntetőjogilag, hanem erkölcsileg is mélyen elítélendő, megvetendő. A 
vádlott ezt megakadályozandó lépett közbe, így vitán felül áll, hogy 
méltányolható okból cselekedett. Az indulat intenzitását fokozta az, hogy 
tudomása szerint a testvére ilyen bűncselekményt követett el anyjuk 
sérelmére, hiszen a felmentő ítélet a hiányos bizonyítékokon alapult. A 
vádlott indulatának robbanásszerű kitörését, a tudat elhomályosulását és a 
megfontolás, meggondolás szokásos folyamatának jelentős lerövidülését 
eredményezte az a további tény, hogy mindezek után a sértett támadó 
magatartása a vádlottra összpontosult. A vádlotti pszichés tudatfolyamat 
vizsgálatánál nem hagyható figyelmen kívül az a tény sem, hogy 
mindeközben a vádlott kiskorú gyermekei a konyhát csak egy függönnyel 
elválasztó szobában aludtak. Az erkölcsi felháborodást az is fokozta, hogy 
a jogellenes magatartást az a sértett követte el, aki egyébként munka- és 
életerős férfi volt, ennek ellenére gyakorlatilag ingyenélőként tartózkodott 
a vádlott és családja által lakott tanyán. 
 
A vádlott a méltányolható okból származó fiziológiás eredetű indulat 
hatására a sértett támadó magatartásának megszűnése után nyomban 
felragadta a nagy méretű konyhakést és azzal többször a sértettbe szúrt. 
Az irányadó tényállás szerint a kést nem keresgélte, az a rendszeres 
használat miatt a mosogató mellett volt. Ezért az erős felindulásban 
elkövetett emberölés megállapíthatóságának az a feltétele is megvalósult, 
hogy a vádlott a tényállásszerű ölési cselekményt nyomban a méltányolható 
okból származó erős felindulás állapotában követte el. 
 
Nem zárja ki e bűncselekmény megállapítását az a körülmény, hogy utóbb 
a vádlott több olyan részletmagatartást is tanúsított, amely arra utalt, hogy a 
büntetőjogi felelősségét igyekezett elhárítani (az eljárás kezdeti 
szakaszában arra hivatkozott, hogy a testvére már véresen érkezett haza, a 
vádlott a kést elmosta és lényegében elrejtette, a sérülési mechanizmust 
illetően azt vallotta, hogy a késbe a testvére beleesett). A vádlott 
ugyanakkor a sérülés bekövetkezte után kétszer is nyomban értesítette a 
mentőket. 
 
A vádlott és a sértett közötti kapcsolat átfogó vizsgálata és a 
bűncselekményt közvetlenül megelőző történésekre figyelemmel az 
ítélőtábla a vádlott élet elleni bűncselekményét a Btk. 167. §-a szerint 
minősülő erős felindulásban elkövetett emberölés bűntettének minősítette. 
Ez a minősítés felel meg annak a kialakult bírói gyakorlatnak, mely szerint 
az eset összes körülményének alapos vizsgálata után nem a jogos védelem 
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túllépésének, hanem erős felindulásban elkövetett emberölés bűntette 
megállapításának lehet helye, ha a vádlott az őt ért jogtalan támadás 
befejezése után (jogos védelem időbeli túllépése) a jogtalan támadás miatt 
kialakult nagyfokú indulat hatása alatt öli meg a sértettet (BH 1993. évf. 
133., 1996. évf. 350., 1998. évf. 1., 2000. évf. 45., 2001. évf. 310., 2004. 
évf. 46. számú jogeset). 
 
A bűnösségi körülményeket az elsőfokú bíróság helyesen állapította meg. 
A cselekmény megváltozott jogi minősítése miatt nem tekinthető súlyosító 
körülménynek az élet elleni bűncselekmények elszaporodottsága (BH 
1995. évf. 501. számú jogeset), ezért e tekintetben az ítélőtábla nem 
osztotta a főügyészség indítványát. 
 
Az ítélőtábla további enyhítő körülményként értékelte az eshetőleges 
szándékkal történő elkövetést. 
 
Az erős felindulásban elkövetett emberölés bűntettét a törvény kettőtől 
nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni. Az elsőfokú 
bíróság által halmazati büntetésként kiszabott szabadságvesztés tartamát az 
ügyészi fellebbezés sem sérelmezte. A megváltozott minősítésre tekintettel 
azonban szükségtelen az un. enyhítő szakaszra, azaz a Btk. 87. § (2) 
bekezdés b) pontjára történő hivatkozás, ezért azt a másodfokú bíróság 
mellőzte. Nem osztotta viszont azt a védelmi fellebbezést, hogy a kiszabott 
szabadságvesztés tartamát enyhítse. Az elsőfokú bíróság által halmazati 
büntetésként kiszabott szabadságvesztés tartama, amelyet a bíróság a 
megváltozott minősítéstől függetlenül is részben élet elleni bűncselekmény 
miatt szabott ki, feltétlenül szükséges és indokolt. Ilyen mértékű 
szabadságvesztés áll arányban a vádlott által elkövetett bűncselekmények 
tárgyi súlyával. 
 
Egyetértett az ítélőtábla az ügyésznek a próbaidő tartamának súlyosítására 
irányuló fellebbezésével is. A vádlott az élet elleni bűncselekményt 
megelőzően már erőszakos bűncselekményt valósított meg. Az élet elleni 
bűncselekmény jellege és a vádlott személyi körülményei alapozzák meg a 
szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztését [Btk. 89. § (1) bekezdés, 
(2) bekezdés]. A jelentős tárgyi súlyú élet elleni bűncselekményre 
figyelemmel   azonban   az   ítélőtábla,   osztva   az   ügyész  álláspontját, a  
Bf.II.22/2006/5. 
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próbaidő tartamát a Btk. 89. § (3) bekezdése alapján a törvényi 
maximumban határozta meg. Ez az időtartam mindenképpen szükséges 
ahhoz, hogy a vádlottat visszatartsa újabb bűncselekmény elkövetésétől.  
 
A kifejtettekből következik, hogy az ítélőtábla csak az ügyész által 
bejelentett fellebbezést ítélte alaposnak, ezért az elsőfokú ítéletet a Be. 372. 
§ (1) bekezdése alapján megváltoztatta, egyebekben a Be. 371. § (1) 
bekezdése alapján helybenhagyta. 
 
A vádlott kirendelt védőjének fellebbezési nyilvános ülésen való 
közreműködésével felmerült bűnügyi költség megfizetésére a másodfokú 
bíróság a vádlottat, figyelemmel a Be. 338. § (1) bekezdésére is, a Be. 381. 
§ (1) bekezdése alapján kötelezte. 
 
A vádlott fellebbezési nyilvános ülésen tett nyilatkozata alapján az 
ítélőtábla helyesbítette a vádlott lakcímét. 
 
S z e g e d , 2006. évi április hó 5. napján 
 
 
Gyurisné dr.Komlóssy Éva sk. Dr.Cserháti Ágota sk.   Dr.Katona Tibor sk. 
a tanács elnöke                         a tanács tagja,előadó     a tanács tagja 
 
Ez az ítélet és a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 3.B.1283/2005/7. számú 
ítéletének a jelen ítélettel meg nem változtatott része a mai napon jogerős 
és fel nem függesztett részében végrehajtható. 
 
S z e g e d , 2006. évi április hó 5. napján 
 
 
Gyurisné dr.Komlóssy Éva sk. 
a tanács elnöke 
 
         


