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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 május hó 4. napján tartott 
fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta a következő 
 

V É G Z É S T : 
 

Az életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt a vádlott ellen 
indított büntetőügyben a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 2006. évi január hó 
16. napján kihirdetett 1.B.738/2005/20. számú ítéletét   h e l y b e n h a g y 
j a . 
 
Kötelezi a vádlottat a másodfokú eljárás során felmerült 6.000 (Hatezer) 
forint bűnügyi költség megfizetésére az államnak, a Bács-Kiskun Megyei 
Bírósági Gazdasági Hivatal felhívása szerint. 
 

I N D O K O L Á S : 
 

Az elsőfokú bíróság a vádlott bűnösségét életveszélyt okozó testi sértés 
bűntettének kísérletében állapította meg. Ezért 1 év 6 hónap, 
végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. A 
szabadságvesztés végrehajtásának elrendelése esetén a vádlott által előzetes 
fogvatartásban töltött időt a kiszabott szabadságvesztésbe beszámítani 
rendelte. Döntött az eljárás során lefoglalt bűnjelekről és kötelezte a 
vádlottat a felmerült bűnügyi költség viselésére. 
 
Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész jelentett be fellebbezést, a vádlott 
terhére, súlyosításért, hosszabb tartamú végrehajtandó börtönbüntetés és 
közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabása végett. 
 
A fellebbviteli főügyészség átiratában, majd a nyilvános ülésen jelenlévő 
ügyész perbeszédében a vádlott terhére bejelentett fellebbezést azonos 
tartalommal fenntartotta. A bűncselekmény elkövetési eszközére 
vonatkozóan indítványozta a tényállás kisebb mértékű kiegészítését. 
 
A vádlott és védője – akik az elsőfokú ítéletet tudomásul vették – a 
nyilvános ülésen az elsőfokú ítélet megalapozottságát támadva 
indítványozták az igazságügyi orvosszakértő által előterjesztett 
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szakvélemény kiegészítését és (név) tanúkénti kihallgatását. Arra 
hivatkoztak, hogy az elsőfokú bíróság a tárgyaláson is meghallgatott 
igazságügyi orvosszakértőt nem nyilatkoztatta arra, hogy ha csak kis erejű 
volt a vádlott kaszáló mozdulata, az alkalmas lett volna-e sérülés okozására 
és ha igen, az milyen jellegű sérülést idézett volna elő. (Név) tanúkénti 
meghallgatását azért tartották szükségesnek, mert őt csak a nyomozó 
hatóság hallgatta ki tanúként, az elsőfokú bíróság ezt elmulasztotta. A 
védelem álláspontja szerint az elsőfokú bíróság nem tisztázta azt sem, hogy 
a sértett a bűncselekmény elszenvedésekor ittas állapotban volt-e és nem 
vette figyelembe azt sem, hogy a hozzátartozói viszonyra tekintettel az 1. 
sz. tanú nem tekinthető elfogulatlannak. A védő arra is rámutatott, hogy a 
2. sz. tanú az ügy érdemi elbírálása szempontjából értékelhető 
tanúvallomást nem tett. 
 
Az ítélőtábla az ügyészi fellebbezést alaptalannak ítélte, és további 
bizonyítás felvételét sem tartotta szükségesnek. 
 
Az igazságügyi orvosszakértői vélemény kiegészítésétől, továbbá (név) 
tanúkénti meghallgatásától sem várható eltérő tényállás megállapítása, 
ezért az ítélőtábla az erre irányuló bizonyítási indítványokat elutasította. 
 
Az elsőfokú bíróság a tárgyaláson meghallgatta az igazságügyi 
orvosszakértőt, aki a nyomozás során előterjesztett szakvéleményét 
változatlanul fenntartotta, azt a tárgyaláson a hozzáintézett kérdésekre 
kiegészítette. Az elsőfokú bíróság részletes bizonyítást vett fel a 
bántalmazási mechanizmusra és az ennek következtében esetlegesen 
létrejövő sérülésre vonatkozóan. Ennek megfelelően a szakértőt 
nyilatkoztatta arról is, hogy felületesebb vérerek sérülése is az esetlegesen 
létrejövő légembólia kialakulása következtében szintén életveszélyes 
sérüléssel jártak volna. Az ilyen vérerek sérüléséhez nyilvánvalóan 
elegendő kisebb erőbehatás is. A szakértő meghallgatása kiterjedt arra is, 
hogy az esetleges sérülés létrejötte szempontjából lényegtelen, hogy az 
egyébként balkezes vádlott a kést a jobb kezében tartotta. Az elsőfokú 
bíróság a szakértő jelenlétében a vádlott és a sértett közreműködésével 
bizonyítási kísérletet foganatosított a bántalmazási mechanizmusra 
vonatkozóan. A tárgyaláson a szakértő számára a bűnjelként lefoglalt kést 
megmutatta, így a szakértő közvetlen észlelés alapján egészítette ki, 
illetőleg tartotta fenn szakértői véleményét (12. sorszámú tárgyalási 
jegyzőkönyv 13., 14. oldala). 
Bf.II.106/2006/6. 
 



 3 

Az elsőfokú bíróság (név)-t tanúként a tárgyalásra megidézte, majd miután 
a tanú idézései a bíróság előtt ismert lakcímeiről „Nem kereste” jelzéssel 
érkeztek vissza, rendőri útbaindítását rendelte el. A Kecskeméti 
Rendőrkapitányság arról tájékoztatta a bíróságot, hogy a tanú a megadott 
lakcímeken nem tartózkodik. Ezért az elsőfokú bíróság a Be. 296. § (1) 
bekezdés a) pont I. fordulata alapján a tanú nyomozati vallomását 
felolvasta, így azt a bizonyítás anyagává tette. 
 
Mindezekből az állapítható meg, hogy az elsőfokú bíróság a bántalmazási 
mechanizmust és az esetlegesen bekövetkező sérülés jellegét illetően igen 
alapos, minden részletre kiterjedő bizonyítást vett fel, ezért az ítélőtábla 
szükségtelennek tartotta a szakértői vélemény kiegészítését. (Név) tanú 
közvetlen meghallgatásától sem várható olyan új adat, amely a vádlott 
cselekvőségét illetően eltérő tényállás megállapítását eredményezné. Az 1. 
sz. tanú, bár a sértett sógornője, az eljárás során végig következetes 
vallomást tett, amely az ítélőtábla álláspontja szerint is aggálytalan. E tanú 
vallomásán kívül a vádlotti cselekvőségre vonatkozóan a bíróság 
rendelkezésére állt az igazságügyi orvosszakértői vélemény, az igazságügyi 
orvosszakértő nyilatkozata, a vádlott és a sértett életmódjára vonatkozóan 
pedig több tanút is kihallgatott az elsőfokú bíróság. Az ügy elbírálása 
szempontjából annak nincs jelentősége, hogy a bűncselekmény 
elszenvedésekor a sértett ittas állapotban volt-e. 
 
Az 1. sz. tanú és a 2. sz. tanú tanúvallomásával kapcsolatos védelmi 
észrevétel a bizonyítékok mérlegelését támadta, amelyre – megalapozott 
tényállás esetén – a másodfokú eljárásban nincs lehetőség. 
 
Az előzőekben írtakból az is következik, hogy a másodfokú bíróság 
alaptalannak tartotta a vádlottnak és védőjének az elsőfokú ítélet 
megalapozatlanságára hivatkozó észrevételeit.  
 
Az ítélőtábla a Be. 348. § (1) bekezdése szerint eljárva a fellebbezéssel 
megtámadott ítéletet az azt megelőző bírósági eljárással együtt felülbírálta. 
Ennek során megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a bizonyítási eljárást 
az eljárási szabályok maradéktalan betartásával folytatta le. Ennek alapján 
csaknem hiánytalan tényállást állapított meg, amely csak kis mértékben 
szorult kiegészítésre. Az ítélőtábla e körben osztotta a fellebbviteli 
főügyészség indítványát és a Be. 351. § (1) bekezdés, (2) bekezdés b) pont 
II. fordulatára figyelemmel a Be. 352. § (1) bekezdés a) pontja alapján az 
iratok tartalmával összhangban az ítélet tényállását a következőkkel 
egészítette ki: 
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A bűncselekmény elkövetési eszköze egy 22 cm teljes hosszúságú, 11 cm 
pengehosszúságú, 1,5 cm pengeszélességű, végén keskenyedő élű, fekete 
színű műanyag markolattal ellátott kés volt. Ez a kés emberi élet kioltására 
alkalmas. 
 
Az iratok alapján helyesbítette a másodfokú bíróság az elsőfokú ítélet 
tényállásának 2. oldal utolsó bekezdését akként, hogy az ott írt dátum 
évszáma helyesen: 2004. (Nyilvánvalóan elütés folytán az elsőfokú ítélet 
2005. évet tüntetett fel.) 
 
Egyebekben az elsőfokú ítélet tényállása hiánytalan, azt az előbb írt 
kiegészítésekkel és helyesbítéssel a másodfokú bíróság határozatának 
alapjául elfogadta. 
 
A megalapozott tényállásból az elsőfokú bíróság helyesen következtetett a 
vádlott bűnösségére és bűncselekményét a törvénynek megfelelően 
minősítette. 
 
Észlelte ugyanakkor a másodfokú bíróság, hogy az elsőfokú bíróság jogi 
indokolásának 7. oldal 1. bekezdése ellentmondást tartalmaz abban a 
tekintetben, hogy az elmaradt eredményt illetően a vádlottat a bűnösség 
melyik formája: eshetőleges szándék vagy hanyag gondatlanság terheli. Azt 
helyesen állapította meg az elsőfokú bíróság az ítélet 6. oldal utolsó 
bekezdésében, hogy az életveszélyt okozó testi sértés bűntette esetében a 
bekövetkezett eredményre az elkövetőnek akár a szándékossága, akár a 
gondatlansága is kiterjedhet. 
 
A konkrét bűncselekményre vonatkozóan, amikor a bűncselekmény 
kísérleti szakban maradt, az elsőfokú ítélet 7. oldal 1. bekezdése azt 
tartalmazta, hogy „a vádlott tudatának át kellett fognia azt, hogy 
cselekményével súlyos, életveszélyes sérülést okozhat és abba 
belenyugodva cselekedett”. Ebből kitűnően az elsőfokú bíróság a vádlott 
eshetőleges szándékára következtetett. A következőkben azt írta az 
elsőfokú bíróság, hogy a vádlott „az elvárható figyelem és körültekintés 
mellett felismerhette volna, hogy” ez a magatartása életveszélyes állapotot 
eredményezhetett volna. Ez a megfogalmazás ellentmond az előzőekben 
írtaknak, hiszen ez a hanyag gondatlanság megállapítását alapozná meg. 
 
Bf.II.106/2006/6. 
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Ezen utóbbi megállapítást az elsőfokú ítélet indokolásából az ítélőtábla 
mellőzte és az ellentmondások kiküszöbölése végett ebben a körben az 
elsőfokú ítélet jogi indokolását a következőképp helyesbítette: 
 
A vádlott az élet kioltására alkalmas eszközzel, kaszáló mozdulattal 
életfontosságú szervet támadott, miközben azt a kijelentést tette, hogy 
„úgyis elvágom a nyakadat, te büdös kurva”. Helyesen döntött az elsőfokú 
bíróság, amikor ez utóbbi kijelentésnek nem tulajdonított döntő 
jelentőséget. A kihallgatott tanúvallomásokból kétség kívül megállapítható 
volt, hogy a vádlott és a sértett között rendszeresek voltak a durva, 
alkalmanként tettlegességbe torkolló veszekedések. Ezeket a 
tanúvallomásokon kívül okirati bizonyítékok is alátámasztották. A sértett 
azonban minden egyes alkalommal megbocsátott a vádlottnak és a vádlott 
sem okozott durva sérülést a sértettnek. Ezért a vádlott kijelentéséből a 
tárgyi oldalon jelentkező tényezők dacára sem lehetett az élet kioltására 
irányuló szándékra következtetni. 
 
Ez a kijelentés azonban alkalmas annak megállapítására, hogy a vádlott ez 
alkalommal jelentős sérülést akart okozni a sértettnek, hiszen nagyméretű, 
éles, az élet kioltására alkalmas eszközzel támadt a nyak irányába és a 
súlyosabb eredmény csak külső tényező, az 1. sz. tanú beavatkozása folytán 
maradt el. Ez azt bizonyítja, hogy a vádlott tudata átfogta, hogy 
magatartása folytán a sértettnek életveszélyes sérülést is okozhat, de ez 
iránt közömbös maradt. Ezért az eredmény tekintetében a vádlott 
eshetőleges szándéka állapítható meg. 
 
Töretlen a bírói gyakorlat, hogy az életveszélyt okozó testi sértés 
bűntettének kísérlete csak abban az esetben állapítható meg, ha a terhelt 
legalább eshetőleges szándéka az életveszélyre irányul. Ellenkező esetben a 
bűncselekményt az okozott eredmény szerint kell minősíteni (BH 2004. 
évf. 492. és 1997. évf. 378. számú jogeset). 
 
A bűnösségi körülményeket vizsgálva az ítélőtábla további enyhítő 
körülményként értékelte az eshetőleges szándékot.  
 
Egyebekben az elsőfokú bíróság helyesen állapította meg a büntetés 
kiszabásánál irányadó körülményeket. Egyetértett az ítélőtábla azzal, hogy 
a vádlott esetében a Btk. 37. §-ában írt büntetési célok végrehajtandó 
szabadságvesztés kiszabása nélkül is elérhetők. A családon belüli erőszakos 
bűncselekmények esetében ugyanis, még ha azok közvádra üldözendők is, 
jelentős enyhítő körülményként kell figyelembe venni a sértett 
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megbocsátását. A jelen ügyben a sértett nyilvánvalóan azért élt vallomás 
megtagadási jogával, mert a vádlottnak megbocsátott, a bűncselekmény 
elkövetése óta, jelenleg is együtt él a vádlottal. Tényleges sérülés nem 
következett be, azaz a kísérlet igen távoli volt. A büntetés kiszabásánál 
lényeges körülmény az is, hogy a bűncselekmény elkövetésekor 55. 
életévét betöltött vádlott büntetlen előéletű. 
 
Ilyen körülmények mellett a másodfokú bíróság mind a kiszabott 
szabadságvesztés, mind a próbaidő tartamát arányosnak tartotta és 
szükségtelennek ítélte hosszabb tartamú, végrehajtandó szabadságvesztés 
és közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabását, mert a büntetés célja 
álláspontja szerint is elérhető a büntetés végrehajtásának próbaidőre történő 
felfüggesztése mellett is. 
 
Az elsőfokú bíróság a törvényi előírásoknak megfelelően rendelkezett az 
előzetes fogvatartásban töltött idő esetleges beszámításáról és a 
bűnjelekről. 
 
Észlelte azonban az ítélőtábla, hogy a bűnügyi költségre kötelezés 
tárgyában az elsőfokú bíróság tévesen a Be. 381. § (1) bekezdésére 
hivatkozott, holott az helyesen a Be. 338. § (1) bekezdése. Ezért ezt a 
jogszabályi hivatkozást a másodfokú bíróság helyesbítette. 
 
A kifejtettekből következik, hogy az ítélőtábla a vádlott terhére bejelentett 
ügyészi fellebbezést alaptalannak ítélte, ezért az elsőfokú ítéletet a Be. 371. 
§ (1) bekezdése alapján helybenhagyta. 
 
A másodfokú eljárásban a kirendelt védő díjának megfizetésére az 
ítélőtábla a vádlottat a Be. 381. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a Be. 
338. § (1) bekezdésére is, kötelezte. 
 
S z e g e d , 2006. évi május hó 4. napján 
 
 
Gyurisné dr.Komlóssy Éva sk. Dr.Cserháti Ágota sk. Dr.Mezőlaki Erik sk. 
a tanács elnöke                         a tanács tagja,előadó    a tanács tagja 
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A Bács-Kiskun Megyei Bíróság 1.B.738/2005/20. számú ítélete a jelen 
végzés folytán a mai napon jogerős és fel nem függesztett részében 
végrehajtható. 
 
S z e g e d , 2006. évi május hó 4. napján 
 
 
Gyurisné dr.Komlóssy Éva sk. 
a tanács elnöke 
 
         


