
 

 

SZEGEDI ÍTÉL ŐTÁBLA 
Bf.I.3/2003/8. 
 

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, 2003. évi július hó 1. napján tartott nyilvános, 
fellebbezési tárgyalás alapján meghozta a következő  
 
 

Í T É L E T E T :  
 

Az emberölés bűntette miatt a vádlott ellen indított büntetőügyben a Hajdú-
Bihar Megyei Bíróság 2002. évi március hó 7. napján kihirdetett 
B.1232/2001/10. számú ítéletét m e g v á l t o z t a t j a  akként, hogy a börtön 
tartamát 8  (nyolc) év 6 (hat) hónapra  s ú l y o s b í t j a .  
 
Egyebekben az első fokú ítéletet helybenhagyja. 
 
A kiszabott szabadságvesztésbe beszámítja a vádlott által az első fokú ítélet 
kihírdetésétől a mai napig előzetes fogvatartásban töltött időt. 
 
Kötelezi a vádlottat a fellebbezési eljárás során felmerült 22.216.- 
(Huszonkettőezer-kettőszáztizenhat) forint bűnügyi költség megfizetésére külön 
felhívásra az állam javára. 
 
Megállapítja, hogy a vádlott neve helyesen (név). 
 
 

I N D O K O L Á S : 
 
 

Az elsőfokú bíróság a vádlottat emberölés bűntette miatt 7 évi börtönre és  6 évi 
közügyektől eltiltásra ítélte. 
 
Az ítélet ellen az ügyész részbeni megalapozatlanság miatt és a büntetés 
súlyosítása végett fellebbezett. 
 
A Legfőbb Ügyészség az ügyészi fellebbezést azzal a módosítással tartotta fenn, 
hogy bizonyítás felvételét – az ügyben eljárt igazságügyi-orvosszakértők 
meghallgatását – indítványozta. 
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A Fellebbviteli Főügyészség a részbizonyítás eredményeként a fellebbezési 
tárgyaláson a tényállás kiegészítését, a minősítés érintetlenül hagyása mellett, a 
jogi indokolás kiegészítését és a büntetés súlyosítását indítványozta. Rámutatott, 
hogy a vádlott a cselekményt nem vitásan felindult állapotban követte el, mely 
indulati állapota fiziológiai volt, de az nem menthető felindulásból származott. 
 
A védő fellebbezésében a cselekmény jogi minősítését vitatta és a büntetés 
enyhítését indítványozta. Fellebbezése írásbeli indokolásában – melyet a 
részbizonyítás eredményéhez képest a fellebbezési tárgyaláson is fenntartott – 
azt a jogi álláspontját fejtette ki, hogy a vádlott cselekménye erős felindulásban 
elkövetett emberölés bűntettét valósította meg, figyelemmel arra, hogy a vádlott 
a cselekményt méltányolható okból származó felindulásban követte el. 
Hivatkozott arra, hogy a sértett a vádlottat bántalmazta, vele szemben becsmérlő 
kijelentéseket használt és a lakás ajtaját bezárva a vádlott eltávozását 
megakadályozta. Ezen sértetti magatartás következtében került a vádlott 
felindult állapotba. 
 
Az ítélőtábla az ügyészi fellebbezést alaposnak ítélte. 
 
A Be. 348. § (1) bekezdésében írtaknak megfelelően felülbírálva a megyei 
bíróság ítéletét azt állapította meg,  - osztva az ügyészi álláspontot -  hogy a 
tényállás részben nincs felderítve – nevezetesen, hogy a sértett zúzódásos 
sérülései mikor, hogyan keletkezhettek -  így az első fokú ítélet a Be. 351. § (2) 
bekezdés a./ pontja alapján részben megalapozatlan. Ezen megalapozatlanság 
kiküszöbölése érdekében a Be. 353. § (1) és (2) bekezdése alapján felvett 
bizonyítás keretében az 1. sz. és a 2. sz. igazságügyi orvosszakértőket 
meghallgatta.  
 
A szakértők egyezően akként nyilatkoztak, hogy a sértettnek a boncjegyzőkönyv 
2., 3., 4., alatt szereplő nyolc napon belül gyógyuló zúzódásos sérülései halálát 
közvetlenül megelőzően, rövid idő intervallumban keletkeztek, azok ütéstől, 
ütődéstől, eleséstől származhattak, de valamennyi sérülése – azok 
elhelyezkedésére figyelemmel – nem lehet egyetlen elesés következménye. 
 
Az ítélőtábla az első fokú ítélet tényállását a Be. 352. § (1) bekezdés a./ pontja 
alapján az iratok tartalma, a részbizonyítás eredménye és ténybeli következtetés 
alapján az alábbiak szerint kiegészítette. 
 
A vádlott magyar nemzetiségű [állampolgárság megjelölése] állampolgár. 
 
A sértett a cselekmény elkövetésének idején félmeztelen volt. Ez a sérülés 
keletkezése vonatkozásában jelentőséggel bír, hiszen egy szúrt sérülés esetén 
nem mindegy, hogy a szúrás erejét valamilyen vastagságú ruházat tompítja-e. 
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A sértett nyolc napon belül gyógyuló sérülései legalább részben a sértett és a 
vádlott közötti tettlegesség során a vádlott tevőleges magatartása következtében 
keletkeztek. 
 
A cselekmény elkövetésének idején a vádlott véralkohol koncentrációja 2,35-  
2,50 ezrelék volt, mely közepes fokú alkoholos befolyásoltság állapotának felel 
meg. A vádlott ittasságának a mértékét az első fokú ítélet nem tartalmazza, 
holott ez – főként a védő által megállapítani indítványozott erős felindulásban 
elkövetés megítélése körében – értékelendő körülmény. 
 
Egyebekben az első fokú ítélet tényállása hiánytalan, az a fenti kiegészítéssel a 
másodfokú eljárásban is irányadó volt. 
 
Az így hiánytalan, megalapozott tényállásra figyelemmel  az elsőfokú bíróság 
helyesen következtetett a vádlott bűnösségére. 
 
Ami a cselekmény jogi értékelését illeti  a másodfokú bíróság osztotta az 
ügyészi álláspontot, hogy a vádlott cselekménye nem erős felindulásban 
elkövetett emberölés bűntettének minősül, tehát az elsőfokú bíróság a 
cselekményt a törvénynek megfelelően helyesen minősítette, de annak jogi 
indokaival adós maradt. 
 
Az elsőfokú bíróság az értékelt bizonyítékok alapján helyesen állapította meg, 
hogy a vádlott és a sértett italozó életmódot folytattak, gyakori volt közöttük a 
hangos veszekedés, mely olykor tettlegességig is fajult. A vádbeli alkalommal is 
konfliktus volt a vádlott és a sértett között, a vita, veszekedés ez esetben is 
verekedéshez vezetett. 
 
Ugyanakkor a tényállás kiegészítésére figyelemmel megállapítható, hogy 
nemcsak a sértett bántalmazta a vádlottat, hanem a vádlott is a sértettet. Így 
keletkeztek mindkettőjükön a nyolc napon belül gyógyuló sérülések. Nem vitás 
az sem, hogy a sértett megakadályozta a vádlottat a lakás elhagyásában, hiszen 
az ajtót bezárta, a vádlott cipőjét kidobta az ablakon. 
 
Az erős felindulás megállapítása szempontjából két fő tényállási elem vizsgálata 
szükséges: 

- az egyik a fiziológiás indulati állapot 
- a másik a méltányolható külső ok. 

 
Az kétségtelenül megállapítható, hogy az orvosszakértői vélemény szerint 
alacsonyabb tűrőképességű, ittas állapotban lévő vádlottnál fiziológiás indulati 
állapot állt fenn, ezt a cselekmény valamennyi körülménye alátámasztja. 
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Vizsgálni kellett tehát, hogy ez az indulati állapot méltányolható külső okból 
származott-e. Ilyen lehet a bántalmazás, a tettleges becsületsértés, a 
becsületcsorbító kijelentés. Ennek azonban olyan súlyúnak kell lennie, amely az 
erős felindulást eredményezheti. Így a felindulás mértékének vizsgálata során 
nem hagyható figyelmen kívül a vádlott és a sértett viszonya. Jelen cselekményt 
megelőzően is többször előfordult már olyan konfliktushelyzet a vádlott és a 
sértett között, amely tettlegességig fajult, így ez szokatlan helyzetet a vádlott 
számára nem teremtett. Nem csupán a vádlott bántalmazta a sértettet, hanem 
viszont is, így a kölcsönös bántalmazásra figyelemmel sem állapítható meg, 
hogy a felindulás menthető, külső okból származott volna. 
 
A vádlott sérelmezte, hogy a sértett őt [állampolgárság megjelölése] kurvának 
nevezte. Az erkölcsileg menthető felindulásnak azonban olyan mértékűnek kell 
lennie, amely a megfontolás szokásos mértékének a megtartását lehetetlenné 
teszi, tehát tudatszűkítő, vagy tudatborulást eredményező. Jelen esetben a 
vádlottnál bekövetkező indulat nem járt tudatszűkületet eredményező hatással. 
Ezt támasztja alá a vádlottnak a cselekmény előtt, alatt és után tanúsított 
magatartása. 
 
Az indulat hatása alatti elkövetés tehát egymagában nem alapozza meg az 
emberölésnek a Btk. 167.  § szerinti minősítését, ehhez az indulatnak a tudatot 
elhomályosító és az elkövető belső egyensúlyának a megbomlásához vezető 
magas foka szükséges, amely az adott esetben nem állapítható meg.  
 
Mindezekre figyelemmel helyes tehát, hogy az elsőfokú bíróság a vádlott 
cselekményét a Btk. 166. § (1) bekezdésébe ütköző és aszerint minősülő és 
büntetendő emberölés bűntetteként minősítette. 
 
Az elsőfokú bíróság által értékelt bűnösségi körülmények csupán annyiban 
szorulnak pontosításra, hogy az enyhítő körülményként értékelt beismerő 
vallomás a bűnösségre is kiterjedt, hisz ez csak ebben az esetben értékelhető 
enyhítő körülményként. 
 
Osztotta az ítélőtábla a Fellebbviteli Főügyészség azon álláspontját, hogy az 
elbíráláskor hatályban lévő Büntető Törvény összhatásában enyhébb elbírálást 
tesz lehetővé, ezért a Btk. 2. §-ára figyelemmel az elbírálás során ezt alkalmazta. 
 
Ennek ellenére is úgy ítélte azonban, hogy a cselekményt egyenes szándékkal 
megvalósító vádlottal szemben – még a sértetti közrehatást figyelembe véve is – 
az elsőfokú bíróság által kiszabott börtön tartama enyhe, az nem áll arányban a 
cselekmény tárgyi súlyával és társadalomra veszélyességével, ezért az elsőfokú 
bíróság ítéletét a Be. 372. § (2) bekezdése alapján megváltoztatva a börtön 
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tartamát 8 év 6  hónapra súlyosbította, egyebekben  a Be. 371. § (1) bekezdése 
alapján helybenhagyta. 
 
Az első fokú ítélet egyéb rendelkezései mindenben megfelelnek a törvénynek, 
de az időközben 2003. július 1. napján hatályba lépett a Büntetőeljárásról szóló 
1998. évi XIX. törvényre figyelemmel a bűnjelekre vonatkozó rendelkezés 
helyesen a Be. 155. § (1) és (8) bekezdésén, míg a bűnügyi költségre vonatkozó 
a Be. 338. § (1) bekezdésén alapszik. 
 
Rámutat az ítélőtábla, hogy az elsőfokú bíróság a jövőben esetleg felmerülő 
bűnügyi költségről szükségtelenül rendelkezett, mert arról a különleges eljárás 
keretében a Be. 578. § alapján lehetőség van rendelkezni,  így annak ítéletben 
történő megállapítása felesleges. 
 
A vádlott által az első fokú ítélet kihirdetésétől a mai napig előzetes 
fogvatartásban töltött időt az ítélőtábla a Btk. 99. § (1) bekezdése alapján a 
kiszabott szabadságvesztésbe beszámította. 
 
A fellebbezési tárgyaláson a szakértők megjelenésével és útiköltségével 
felmerült bűnügyi költség megfizetésére az ítélőtábla a vádlottat a Be. 381. § (1) 
bekezdésére figyelemmel a Be. 338. § (1) bekezdése alapján kötelezte. 
 
A vádlottnak több keresztneve van, de az első fokú ítélet azokat nem 
tartalmazza, ezért az ítélőtábla a vádlott pontos nevét megállapította.  
 
Szeged, 2003. évi július hó 1. napján 
 
Dr. Hegedűs István sk. a tanács elnöke, Gyurisné dr. Komlóssy Éva sk. a tanács 
tagja, előadó, Dr. Nikula Valéria sk. a tanács tagja 
 
Ez az ítélet és a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság B.1232/2001/10. számú ítéletének 
jelen ítélettel meg nem változtatott része jogerős és végrehajtható. 
 
A jogerőre emelkedés időpontja: 2003. július 1.  
 
Szeged, 2003. évi július hó 1. napján 
 
Dr. Hegedűs István sk.  
a tanács elnöke 
 
                                                                               
 


