
 

 

Szegedi Ítélőtábla 
Bf.I.110/2005/5. 
 
 

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 a Szegeden, 2005. évi április hó 12. napján tartott nyilvános 
fellebbezési tárgyalás alapján meghozta a következő  
 
 

Í T É L E T E T : 
 
 

A különös kegyetlenséggel, több emberen, tizennegyedik életévét be nem töltött 
személy ellen elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmény 
miatt a vádlott ellen indított büntetőügyben a Csongrád Megyei Bíróság 2005. 
évi január hó 27. napján kihirdetett B.680/2004/19. számú ítéletét  
m e g v á l t o z t a t j a   akként, hogy a fegyház tartamát 10 (tíz) évre  
e n y h í t i. 
 
A Csongrád Megyei Bíróság Gazdasági Hivatalánál Bjk.224/2004/3. tétel alatt 
kezelt öngyújtó lefoglalását megszünteti és azt (1. sz. tanú neve) (Település, 
utca, házszám) alatti lakos részére kiadni rendeli. 
 
Az első fokú eljárás során felmerült és a vádlott által fizetendő bűnügyi költség 
összege helyesen: 170.358.- (egyszázhetvenezer-háromszázötvennyolc) forint. 
 
Egyebekben az első fokú ítéletet helybenhagyja. 
 
Kötelezi a vádlottat a fellebbezési eljárás során felmerült 7.500.- (hétezer-
ötszáz) forint bűnügyi költség megfizetésére külön felhívásra az állam javára. 
 
A kiszabott szabadságvesztésbe az első fokú ítélet kihirdetésétől a mai napig 
előzetes letartóztatásban töltött időt beszámítja. 
 
 

 I N D O K O L Á S : 
 

 



Az elsőfokú bíróság a vádlottat emberölés előkészületének bűntette és különös 
kegyetlenséggel, több emberen, tizennegyedik életévét be nem töltött személy 
ellen elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt - halmazati büntetésül – 
13 év 6 hónap fegyházra, 10 év közügyektől eltiltásra és kényszergyógyításra 
ítélte. A kiszabott szabadságvesztésbe a vádlott által 2004. évi április hó 11. 
napjától 2005. évi január hó 27. napjáig előzetes fogvatartásban töltött időt 
beszámította. 
 
A nyomozás során lefoglalt és a Csongrád Megyei Bíróság Gazdasági 
Hivatalánál Bjk.224/2004/1-2. és 4. tételszám alatt kezelt fekete - szürke 
kapucnis pulóver, szürkéskék farmernadrág farmerövvel és gézlapra rögzített 
biológiai nyom lefoglalását megszüntette és az 1-es, 2-es tételszám alatt kezelt 
ruhadarabokat a sértett részére kiadni rendelte, míg a biológiai nyomot 
megsemmisíteni rendelte. A 3. tételszám alatt kezelt kék színű műanyag 
öngyújtót és a (gazdasági társaság megnevezése) telepén kezelt 5 literes 
műanyag kannában lévő benzint elkobozta. 
 
Kötelezte a bíróság a vádlottat, hogy a Csongrád Megyei Bíróság Gazdasági 
Hivatalának külön felhívása szerint fizesse meg az államnak az ügyben felmerült 
161.108.- forint bűnügyi költséget. 
 
Az ítélet ellen a vádlott és védője jelentettek be fellebbezést, elsődlegesen 
bizonyítottság hiányában történő felmentés, másodlagosan enyhítés érdekében. 
 
A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség a Bf.97/2005. számú átiratával 
részbizonyítás elrendelését indítványozta. Ennek keretében egyrészt a nyomozati 
iratok között található (gyermekkorú sértett neve) személyi adatait tartalmazó 
közokiratok, valamint (1. sz. szakértő neve) eseti szakértő szakvéleményének 
felolvasás útján a bizonyítási anyag részévé tételét, másrészt a sértett, 1. és 2. sz. 
tanúk ismételt kihallgatását, illetőleg a feljelentési jegyzőkönyv, a nyomozati 
vallomásaik elétárását, valamint az azokra történő nyilatkoztatásukat 
indítványozta. A fellebbezési tárgyaláson az ügyészség képviselője a lefolytatott 
részbizonyítás eredményeként az első fokú ítélet helybenhagyására tett 
indítványt. 
 
A vádlott védője a fellebbezési tárgyaláson az eljárás során készült igazságügyi 
elmeorvos-szakértői vélemények kiegészítését indítványozta, egyrészt a vádlott 
börtöntűrő képességének, másrészt a tényállásbeli időszakot megelőzően a 
vádlott által egyidejűleg elfogyasztott alkohol és gyógyszerek elmeállapotára 
gyakorolt hatásának vizsgálata körében. Ezek mellett a védő indítványozta azt 
is, hogy az ítélőtábla helyszíni szemlén vizsgálja meg, a tényállásbeli időponttal 



egyező látási körülmények között 3. sz. tanú láthatta-e, hogy a vádlott által a 
sértettre öntött folyadék milyen színű volt. 
 
Bf.I.110/2005/5. 
 
Az ítélőtábla kizárólag az enyhítés érdekében bejelentett fellebbezést ítélte 
alaposnak. 
 
Az ítélőtábla a Be. 348. § (1) bekezdésében írtaknak megfelelően felülbírálva az 
elsőfokú bíróság ítéletét azt állapította meg, hogy a tényállás részben nincs 
felderítve, illetőleg azt az elsőfokú bíróság részben hiányosan állapította meg, 
illetve a tényállás részben iratellenes. Ebből következően az elsőfokú bíróság 
ítéletét a Be. 351. § (2) bekezdés a./, b./ és c./ pontja alapján részben 
megalapozatlannak ítélte. Ezen megalapozatlanság kiküszöbölése érdekében a 
Be. 353. § (1) és (2) bekezdése alapján felvett részbizonyítás keretében 
felolvasás útján a tárgyalás anyagává tette a gyermekkorú sértett személyi 
adatait tartalmazó közokiratokat, a vádlott által az elkövetéshez használt 
folyadékról (1. sz. szakértő neve) eseti szakértő által készített szakértői 
véleményt, valamint (2. sz. szakértő neve) igazságügyi elmeorvos-szakértő és 
(3. sz. szakértő neve) igazságügyi orvosszakértő elmeorvos-szakértői 
véleményét. 
 
A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség által előterjesztett a sértett, 1. és 2. sz. 
tanúk ismételt kihallgatását, majd a feljelentési jegyzőkönyv és a nyomozati 
vallomásaik elétárását, valamint az azokra történő nyilatkoztatásukat célzó 
bizonyítási indítvány teljesítését az ítélőtábla az alábbi indokok miatt nem 
tartotta szükségesnek. 
 
A büntetőeljárási törvény két esetben biztosít lehetőséget a bíróságnak az általa 
kihallgatni kívánt tanú korábban tett vallomásának a bizonyítási eljárásban 
történő felhasználására. 
 
1) A Be. 296. § (1) bekezdése szerint a tanács elnöke a tanúnak az eljárás 
korábbi szakaszában tett vallomását az ügyész, a vádlott vagy a védő 
indítványára hivatalból felolvashatja, vagy a jegyzőkönyvvezetővel 
felolvastathatja, ha 

a./ a tanú a tárgyaláson nem hallgatható ki vagy a tárgyaláson való 
megjelenése egészségi állapotára tekintettel aránytalanul nehézséggel 
járna, vagy az tartós külföldi tartózkodása miatt nem lehetséges, 
b./ a tanú a tárgyaláson a vallomástételt jogosulatlanul megtagadja, 
c./ a tárgyalást a Be. 287. § (3) bekezdése alapján elölről kell kezdeni, 



d./ a tanú a 85. § (5) és (6) bekezdése alapján írásban tett vallomást és a 
tanú a tárgyaláson történő kihallgatását a bíróság nem tartja szükségesnek, 
e./ a bíróság a tanút a Be. 281. § (8) bekezdése alapján írásban történő 
vallomástételre hívta fel. 

 
2) A Be. 297. § (1) bekezdése kimondja, hogy a tanács elnöke az ügyész, a 
vádlott vagy a védő indítványára, illetőleg hivatalból ismertetheti a tanú korábbi 
vallomásának részeit, ha a tanú a történtekre nem emlékszik vagy, ha a 
tárgyaláson tett és korábbi tanúvallomása között ellentét van. A (2) bekezdés 
szerint a korábbi vallomás részeinek ismertetésére csak akkor kerülhet sor, ha az 
ismertetésben foglalt tényekre és körülményekre a tanúhoz kérdést intéztek, 
illetve a tanú a tényekre és körülményekre nyilatkozott. 
 
A főügyészség az átiratában 4., 5. és 6. sz. tanú vonatkozásában is sérelmezte 
azt, hogy az elsőfokú bíróság a nyomozás során tett vallomásaikat a tárgyaláson 
nem ismertette holott az ítéletében ezen bizonyítékokat értékelte, bár e 
vonatkozásban bizonyítási indítványt nem terjesztett elő. 
 
Az ítélőtábla álláspontja szerint, mivel a bíróság kizárólag a Be. 296. és 297. §-
aiban meghatározott esetekben teheti a bizonyítás anyagává a tanúnak a 
korábban – a nyomozás során – tett vallomását, ezért azt volt szükséges 
megvizsgálni, hogy a főügyészség által megjelölt tanúk vallomása 
vonatkozásában ezen törvényi okok közül valamelyik fennáll-e. 
 
A főügyészség által megjelölt tanúk vallomásait megvizsgálva az ítélőtábla 
megállapította, hogy 2. és 5. sz. tanúk esetében valóban szükséges lett volna az 
általuk korábban tett vallomások egy részének a Be. 297. § (1) és (2) bekezdése 
szerinti ismertetése, hiszen a bíróság előtt tett vallomásaik a korábban tett 
vallomásuktól kis részben eltértek, illetőleg bizonyos adatokat nem tartalmaztak. 
Erre figyelemmel, mivel az elsőfokú bíróság e törvényi kötelezettségének nem 
tett eleget ezért az ítélőtábla az ezen tanúk nyomozati vallomására történő 
hivatkozást az első fokú ítéletből mellőzte, azonban mivel 2. sz. tanú a bíróság 
előtt értékelhető vallomást tett, mely az ítéleti tényállás megállapításakor 
figyelembevételre került, ezért az ő ismételt meghallgatása szükségtelen és a 
nyomozati  vallomásának a bizonyítékok köréből történő mellőzése sem 
érintette az első fokú ítélet megalapozottságát. 
 
Az elsőfokú bíróság azonban 1. sz. tanú vonatkozásában az általa a nyomozás 
során, illetőleg a tárgyaláson tett vallomásai között mutatkozó egyetlen jelentős 
eltérésre figyelemmel a szükséges mértékben ismertette a tanú nyomozati 
vallomását, így a fentebb írt törvényi kötelezettségének teljes mértékben eleget 



tett, melyre figyelemmel e vonatkozásban a tanú teljes nyomozati vallomása 
ismertetésének elmaradását sérelmező főügyészi álláspontot az ítélőtábla nem 
osztotta, és ebből adódóan a tanú ismételt kihallgatására sem látott törvényes 
lehetőséget. 
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Hasonlóképpen nem osztotta a 4. és 6. sz. tanú vonatkozásában a főügyészség 
által kifejtetteket, miszerint a nyomozás során tett vallomásaiknak általános 
értékeléséhez szükséges lett volna azok ismertetése. 
 
E vonatkozásban az ítélőtábla rámutat arra, álláspontja szerint nincs törvényes 
akadálya annak, hogy az elsőfokú bíróság az ítéletében a tanúnak az eljárás 
során következetesen tett, végig egybehangzó vallomására hivatkozzon akkor is, 
ha azt nem tette a tárgyalás anyagává. A büntetőeljárás jelenlegi rendszere 
szerint, a bíróság – főszabály szerint – a nyomozó hatóság által elvégzett 
nyomozás adatait alapul véve folytatja le a bizonyítási eljárást. Ebből 
következően az eljáró hivatásos bíró ismeri a nyomozás során felvett eljárási 
cselekményekről készült okiratokat – így a tanú jegyzőkönyvben foglalt 
vallomását is. Ha azonban nem állnak fenn a Be. 296. és 297. §-aiban 
meghatározott törvényi okok, a bíróság nem olvashatja fel, illetőleg nem is 
ismertetheti a tanúnak a nyomozás során tett, a tárgyalási vallomásával egyező 
vallomását, hiszen azzal valósítana meg eljárási szabálysértést. Azonban ez a 
törvényi szabályozás nem teszi kizárttá azt, hogy az ítéletében a belső 
meggyőződését is megfogalmazó bíró a bizonyíték értékelő tevékenysége során 
hivatkozhasson az általa is kihallgatott tanú végig egybehangzó nyilatkozatára, 
mint  relevanciával rendelkező tényre, hiszen például a szavahihetőség 
megítélésénél ennek kiemelkedő jelentősége lehet. 
 
Mindezekre figyelemmel az ítélőtábla álláspontja szerint helyes az a gyakorlat, 
amikor az elsőfokú bíróság az eljárás során végig egybehangzóan nyilatkozó 
tanú vallomásának értékelésekor ezt a tényt úgy rögzíti az ítéletében, hogy a 
nyomozás során tett vallomását nem tette a bizonyítás anyagává. 
 
A sértett vonatkozásában a főügyészség arra hivatkozva kérte a fellebbezési 
tárgyaláson az ismételt kihallgatását, mert álláspontja szerint a nyomozás során 
tett vallomásai bizonyítékként nem értékelhetőek.  
 
Az iratok alapján az ítélőtábla megállapította, hogy a sértettet a 2004. évi április 
hó 11. napján rögzített feljelentése megtételekor nem  nyilatkoztatták arra, hogy 



a terhelttel vagy a sértettel rokoni viszonyban van-e továbbá, hogy az ügyben 
más okból érdekelt vagy elfogult-e. Nem tisztázták a kihallgatása elején, hogy 
nincs-e a vallomástételének akadálya, továbbá nem figyelmeztették arra, hogy 
köteles a legjobb tudása és lelkiismerete szerint az igazat vallani, illetőleg a 
hamis tanúzás következményeire (Be. 85. § (2), (3) bekezdés).  
 
Az ítélőtábla álláspontja szerint, ha a nyomozó hatóság a sértettet a 
feljelentés megtételét követően tanúként kihallgatta volna, mely során a 
fentebb írt figyelmeztetések tudatában lett volna lehetősége vallomást tenni 
– akár csak arra vonatkozóan is, hogy a feljelentésében foglaltakat 
fenntartja – akkor a feljelentési jegyzőkönyvben foglaltak törvényes 
bizonyítékként értékelhetőek lennének. Mivel ez nem történt meg, a 
sértettnek értékelhető tanúvallomása  a nyomozás során nincs, a feljelentés 
legfeljebb okirati bizonyítékként lenne értékelhető, amennyiben azt az 
elsőfokú bíróság ismertette volna. 
 
Észlelte továbbá az ítélőtábla azt is, hogy a sértett és (vádlott neve), akkor 
gyanúsított 2004. évi június hó 10. napján foganatosított szembesítéséről készült 
4 oldalas jegyzőkönyvet a Be 166. § (5) bekezdés második mondatában írt 
kötelező rendelkezés ellenére a sértett egyetlen helyen sem látta el aláírásával, 
mely hiányosság szintén azt eredményezte, hogy ezen bizonyíték nem tekinthető 
törvényesnek. E körben a Legfelsőbb Bíróság a BH. 1998. 418. számon 
közzétett eseti döntésével foglalt állást, amely kimondja, hogy a sértett 
nyomozás során tett vallomásáról felvett jegyzőkönyv, amely nem kerül 
aláírásra, alaki hiba folytán bizonyítékként nem értékelhető. 
  
Mindezekre figyelemmel az ítélőtábla a sértett nyomozás során tett feljelentését, 
illetőleg a 2004. június 10-i szembesítési jegyzőkönyvben tett vallomását az 
elsőfokú bíróság által értékelt bizonyítékok köréből mellőzte, külön 
figyelemmel arra is, hogy az elsőfokú bíróság a sértett által tett feljelentést mint 
okirati bizonyítékot nem tette a tárgyalás anyagává.  
 
Az ítélőtábla azonban nem osztotta a főügyészségnek a sértett ismételt 
meghallgatására és a nyomozás során tett nyilatkozatainak elétárására vonatkozó 
indítványát. A sértett a bíróság előtt részletes vallomást tett az általa észlelt 
tényekről, mely vallomás bizonyítékként aggály nélkül felhasználható volt. Így a 
nyomozás során tett feljelentésének és a szembesítés során tett vallomásának a 
bizonyítékok köréből történő mellőzése az első fokú ítélet megalapozottságát 
nem érintette, ismételt kihallgatására pedig nincs törvényes ok és lehetőség. A 
sértett nyomozás során tett feljelentésének, mint okirati bizonyítéknak a 
fellebbezési tárgyaláson felolvasás útján, a bizonyítás anyagává történő tétele, 



szintén ugyanezen ok miatt nem volt szükséges, hiszen a sértett az elsőfokú 
tárgyaláson minden olyan, az ügy szempontjából jelentős tényről és 
körülményről beszámolt, amelyekről a feljelentésében is említést tett.  
 
A védő által indítványozott elmeorvos- szakértői vélemények kétirányú 
kiegészítését azért nem tartotta szükségesnek az ítélőtábla, mert egyrészt az egy 
éve fogva lévő vádlottnál semmilyen olyan konkrét adat nem merült fel, ami 
ezzel kapcsolatosan szakértői vizsgálatot indokolna, és ilyen miatt kezelésben az 
őt fogvatartó bv. intézet nem is részesítette, másrészt a vádlott tényállásbeli  
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időszakban történt egyidejű alkohol és gyógyszer fogyasztása az orvosszakértők 
előtt ismert volt, szakvéleményeiket ennek tudatában készítettek el, sőt még a 
kóros részegség fennálltának lehetőségét is vizsgálták. 
 
Ami a helyszíni szemle megtartására vonatkozó bizonyítási indítványt illeti, 
rámutat az ítélőtábla, hogy a 3. sz. tanúnak a benzin színére vonatkozó 
nyilatkozatát az elsőfokú bíróság a bizonyítékok értékelésekor elvetette, 
amellett, hogy vallomásának a más bizonyítékokkal összhangban lévő részeit a 
tényállása megállapításakor figyelembe vette. Tekintettel arra, hogy az elsőfokú 
bíróság e vonatkozásban kifejtett logikus és meggyőző indokait az ítélőtábla 
minden tekintetben osztotta, a védő bizonyítási indítványának teljesítését 
szükségtelennek ítélte, és azt elutasította. 
  
Eljárási szabályt sértett az elsőfokú bíróság akkor, amikor a 2004. évi 
szeptember hó 10. napján kelt 7. sorszámú végzésével elrendelt elmeorvos-
szakértői vizsgálat során eljáró szakértőket a tárgyalási határnapról nem 
értesítette, illetőleg nem tájékoztatta arról, hogy a további eljárási 
cselekményekről csak akkor értesíti a bíróság, ha ezt az írásbeli 
szakvéleményük előterjesztésével egyidejűleg kérik [Be.108. § (6) bekezdés], 
holott a 19. sorszámú tárgyalási jegyzőkönyv 22. oldalán a szakértők által 
készített szakvéleményt felolvasta. A Be. 299. § (1) bekezdése kimondja, 
hogy az írásban előterjesztett szakvéleményt a tanács elnöke akkor 
olvashatja fel, vagy olvastathatja fel a jegyzőkönyvvezetővel, ha a szakértő 
értesítés ellenére nem jelent meg, vagy ha a szakértő értesítését a bíróság a 
108. § (6) bekezdése alapján mellőzte.  
 
Ezen eljárási szabálysértést észlelve az ítélőtábla a fellebbezési tárgyalás 
határnapjáról (2. sz. szakértő neve) igazságügyi elmeorvos-szakértőt, illetőleg 
(3. sz. szakértő neve) orvosszakértőt értesítette, és mivel ők a fellebbezési 
tárgyaláson nem jelentek meg, az általuk készített szakvéleményt az ítélőtábla 



felolvasással a tárgyalás anyagává tette, ezért a fentebb részletezett eljárási 
szabálysértés az ítélet érdemére nem volt kihatással. 
 
Az ítélőtábla a részbizonyítás és az iratok egybehangzó adatai alapján az első 
fokú ítélet tényállását az alábbiak szerint kiegészítette, illetve helyesbítette (Be. 
352. § (1) bekezdés a./ pont): 
 
A vádlott rokkantnyugdíjas. 
 
A Makói Városi Bíróság az 1996. évi augusztus hó 16. napján jogerős 
1.B.80/1996/2. sorszámú ítéletével a vádlottat 6.400.- forint pénzbüntetésre 
ítélte. 
 
A gyermekkorú sértett vezetékneve helyesen: (gyermekkorú sértett vezetékneve 
helyesen).  
 
A vádlott által használt benzin összetétele aromás paraffin és olefin 
szénhidrogének, amelyek szénatomszáma 5 és 10 között található, már -35°C 
hőmérsékleten meggyullad, az anyag tűz és robbanásveszélyes. 
 
A vádlott a kocsmába betérő sértett részére tette azt a megjegyzést, hogy fel 
fogja gyújtani az udvart még aznap. 
 
A sértett 2004. április 11-én este 20 óra körül a hazaérkezésükkor kinyitotta a 
lakásának ajtaját. 
 
A tényállás e körben történő helyesbítése azért szükséges, mert az elsőfokú 
bíróság iratellenesen állapította meg azt, hogy a sértett meg sem próbálta 
kinyitni az ajtót, mivel a sértett a 19. számú tárgyalási jegyzőkönyv. 7. illetve 
15. oldalain kifejezetten akként nyilatkozott, hogy kinyitotta azt, de ekként 
nyilatkozott 2. sz. tanú is ugyanezen jegyzőkönyv 15. oldalán. 
 
A vádlott az 1. sz. tanú tulajdonát képező öngyújtót vette magához. 
 
A vádlott a sértett ruháját benzinnel lelocsolta. 
 
E tény tekintetében is iratellenesen állapította meg az elsőfokú bíróság az 
ítéletében azt, hogy a vádlott csupán megkísérelte a kannában lévő folyadékot a 
sértettre önteni, mivel a sértett a 19. számú tárgyalási jegyzőkönyv. 7. illetve 8. 
oldalain azt nyilatkozta, hogy a vádlott a benzint ráöntötte, és ezt alátámasztotta 
7. sz. tanú – a helyszínen intézkedő egyik járőr – a 19. számú tárgyalási 



jegyzőkönyv 22. oldalán rögzített azon nyilatkozatával, miszerint a sértett 
ruháján is érezhető volt a benzinszag. 
 
A vádlott az öngyújtót a sértett testközelében próbálta meggyújtani. 
 
A vádlott legalább közepes fokú alkoholos befolyásoltság alatt állt a cselekmény 
elkövetésekor. 
 
Egyebekben az első fokú ítélet tényállása hiánytalan, azt az ítélőtábla a fenti 
kiegészítésekkel és helyesbítésekkel az ítélkezése alapjául elfogadta. 
 
Bf.I.110/2005/5. 
 
Az elsőfokú bíróság ítélete ellen bejelentett, a vádlott felmentésére irányuló 
fellebbezések a tényállást támadják és a bizonyítékok mérlegelése ellen 
irányulnak. Azt sérelmezik, hogy az elsőfokú bíróság a vádlott tagadásával 
szemben bűnösségét a rá nézve terhelő tanúvallomások alapján állapította meg. 
 
Az elsőfokú bíróság kellő indokát adta annak, hogy miért a vádlott védekezését 
cáfoló és lényegét tekintve egybehangzó a két helyszínen tartózkodó tanúk 
vallomásait fogadta el ítélkezése alapjául.  
 
A bizonyítási eljárást széles körben folytatta le és a rendelkezésére álló 
bizonyítékokat mérlegelési körébe vonva megalapozott és a fenti 
kiegészítésekkel és helyesbítésekkel hiánytalan tényállást állapított meg. 
Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletének indokolását azonban annyiban 
kiegészíti, hogy a (2. sz. szakértő neve) igazságügyi elmeorvos-szakértő, 
illetőleg (3. sz. szakértő neve) orvosszakértő által készített elmeorvosszakértői 
vélemény a nyomozás során készült ugyanilyen tárgyú szakvéleménnyel egyező 
véleményt fogalmazott meg a vádlott beszámítási képessége tekintetében, így az 
– a másik szakvéleménnyel együtt – aggály nélkül képezhette e körben az ítéleti 
tényállás alapját. 
 
Fellebbezési szakban megalapozott tényállás esetén nincs lehetőség a 
bizonyítékok eltérő értékelésére, ezért a tényállást támadó és a vádlott 
felmentését célzó fellebbezések eredményre nem vezethettek. 
 
Az elsőfokú bíróság helyes következtetést vont le a vádlott bűnösségére és 
cselekményeit is a törvénynek megfelelően minősítette.  
 



Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletének jogi indokolását csupán azzal 
egészíti ki, hogy az a tény, mely szerint a vádlott a sértett és gyermeke által 
használt lakás ajtajára, illetőleg a nyitott ablakon keresztül a wc helyiségébe 
benzint locsolt szét, illetőleg a sértettek hazaérkezését követően a közös 
használatú udvaron a sértett ruháját benzinnel lelocsolva, annak testközelében az 
öngyújtót folyamatosan megpróbálva meggyújtani, azt a kijelentést tette, hogy 
„megégsz cigánylány” azt mutatja, hogy a vádlottnak egyenes szándéka állt fenn 
a sértettek megölése vonatkozásában. 
 
Ami a jogszabály hivatkozásokat illeti az első fokú ítélet nyilvánvaló elírás miatt 
a vádlott által megvalósított bűncselekmény jogszabályhelyének hivatkozásánál 
nem a Büntető Törvénykönyvet (Btk.), hanem a Büntetőeljárási Törvényt (Be.) 
hívta fel, így azt az ítélőtábla helyesbítette. 
 
Az elsőfokú bíróság pontatlanul hívta fel a vádlottal szemben kiszabott 
szabadságvesztés büntetés-végrehajtási fokozatának jogszabályhelyét, ugyanis 
azt helyesen a Btk. 42. § (2) bekezdés b/2. pontja alapján kell fegyházban 
végrehajtani. 
 
Az elsőfokú bíróság által értékelt bűnösségi körülmények kiegészítésre, illetőleg 
helyesbítésre szorulnak. 
 
A 2./ tényállási pontban írt cselekmény vonatkozásában az ítélőtábla nem a több, 
hanem a három minősítő körülményt értékelte súlyosító körülményként, továbbá 
súlyosító körülményként értékelte a vádlott iszákos életmódját, mivel a büntetés 
kiszabási tényezőkről szóló BK. 154. számú kollégiumi állásfoglalás 7. pontja 
szerint az iszákos életmód azért súlyosító körülmény, mert a fokozott 
agresszivitásból az együttélési szabályok sorozatos megszegéséből arra lehet 
következtetni, hogy az elkövető személynek a társadalomra veszélyessége 
fokozott.  
 
Az így helyesbített és kiegészített bűnösségi körülmények mellett is úgy ítélete 
meg az ítélőtábla, hogy bár a vádlott kiemelkedő tárgyi súlyú 
bűncselekményeket valósított meg, azonban a beszámításának enyhe fokú 
korlátozottságára, valamint arra a tényre figyelemmel, hogy egyik cselekménye 
előkészületi, míg a másik cselekménye kísérleti szakban maradt, a vele szemben 
kiszabott 13 év 6 hónap fegyház eltúlzott, annak enyhítése indokolt, így azt a 
rendelkező részben foglaltak szerint enyhítette. 
 
Az ítélőtábla a vádlottal szemben kiszabott mellékbüntetést arányosnak ítélte, 
így annak mértékét nem változtatta meg. 



 
Osztotta az ítélőtábla a Szegedi Fellebbviteli Főügyészségnek az eljárás során 
lefoglalt és az elsőfokú bíróság által elkobzott öngyújtónak az 1. sz. tanú részére 
történő kiadására vonatkozó indítványát. 
 
Az ítélőtábla által helyesbített ítéleti tényállás szerint a bűnjeljegyzékben 
szereplő öngyújtó 1. sz. tanú tulajdonát képezi. 1. sz. tanúnak az irányadó 
tényállás szerint nem volt tudomása arról, hogy a tulajdonát képező öngyújtóval 
a vádlott bűncselekményt kíván elkövetni. 
 
A Btk. 77. § (1) bekezdés a./ pontja kimondja, hogy el kell kobozni azt a dolgot, 
amelyet a bűncselekmény elkövetéséhez eszközül használtak, vagy arra szántak. 
A (3) bekezdés szerint az elkobzást nem lehet elrendelni az (1) bekezdés a./ 
pontja esetén, ha a dolog nem az elkövető tulajdona, kivéve, ha a tulajdonos az  
 
Bf.I.110/2005/5. 
 
elkövetésről előzetesen tudott, feltéve, hogy az elkobzás mellőzését nemzetközi 
jogi kötelezettség nem zárja ki. 
 
Mindezekre figyelemmel tehát törvénysértő a lefoglalt öngyújtó elkobzása, ezért 
annak lefoglalását az ítélőtábla a Be. 155. § (1) bekezdése alapján megszüntette, 
és azt ugyanezen § (2) bekezdése alapján 1. sz. tanúnak kiadni rendelte. 
 
Az elsőfokú bíróság a vádlott által fizetendő bűnügyi költség összegét 
nyilvánvaló összeadási hiba miatt pontatlanul jelölte meg, így azt az ítélőtábla 
pontosította. 
 
Mindezekre figyelemmel az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét a fentiek 
szerint a Be. 372. § (1), (2) bekezdése alapján megváltoztatta, egyebekben pedig 
a Be. 371. § (1) bekezdése alapján helybenhagyta. 
 
A vádlott kirendelt védőjének a fellebbezési tárgyaláson való jelenléti díjával 
7.500.- forint bűnügyi költség merült fel, melynek megfizetésére az ítélőtábla a 
vádlottat a Be. 381. § (1) bekezdésére figyelemmel a Be. 338. § (1) bekezdése 
alapján kötelezte. 
 
A vádlott által az első fokú ítélet kihirdetésétől a mai napig előzetes 
fogvatartásban töltött időt a Btk. 99. § (1) és (2) bekezdése alapján a kiszabott 
szabadságvesztésbe beszámította. 
 



Szeged, 2005. évi április hó 12. napján 
 
 
Dr. Hegedűs István sk.          Dr. Harangozó Attila sk.       Dr. Nikula Valéria sk. 
a tanács elnöke                      a tanács tagja, előadó             a tanács tagja 
 
 
Ez az ítélet és a Csongrád Megyei Bíróság B.680/2004/19. számú ítéletének 
jelen ítélettel meg nem változtatott része 2005. évi április hó 12. napján jogerős 
és végrehajtható. 
 
 
Szeged, 2005. évi április hó 12. napján 
 
Dr. Hegedűs István sk. 
a tanács elnöke                                                             A kiadmány hiteléül: 


