
 

 

Szegedi Ítélőtábla 
Bf.I.7/2003//7. 
 
 

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 november hó 18. napján tartott 
fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta a következő  
 
 

V É G Z É S T :  
 
 

A gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt a vádlott ellen indított 
büntetőügyben a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 2002. évi  január hó 30. napján 
kihírdetett B.1382/2001/3. számú ítéletét  h e l y b e n h a g y j a  azzal, hogy a 
megsemmisíteni rendelt bűnjel a Hajdú-Bihar Megyei Bírósági Gazdasági 
Hivatalnál Bny.12/2002/1. szám alatt található. 
 
Az első fokú eljárás során felmerült és a vádlott által fizetendő bűnügyi költség 
összege helyesen 33.799.- (harmincháromezer-hétszázkilencvenkilenc) forint. 
 
Kötelezi a vádlottat a fellebbezési eljárás során felmerült 2.000.- (kettőezer) 
forint felmerült bűnügyi költség megfizetésére külön felhívásra, az állam javára. 
 
 

I N D O K O L Á S :  
 
 

Az elsőfokú bíróság a vádlottat gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége 
miatt 1 év 6 hónapi, végrehajtásában 3 évi próbaidőre felfüggesztett fogházra 
ítélte. A 803/2001. bü. szám alatt kezelt vérmaradvány lefoglalását 
megszüntetve, annak megsemmisítését rendelte el, és kötelezte a vádlottat 
27.320.- forint és a jövőben esetleg felmerülő bűnügyi költség megfizetésére. 
 
Az elsőfokú bíróság ítélete ellen az ügyész jelentett be fellebbezést a vádlott 
terhére, a kiszabott büntetés súlyosítása, a szabadságvesztés végrehajtásának 
felfüggesztésére vonatkozó rendelkezés mellőzése, és a vádlott további 6.379.- 
forint bűnügyi költség megfizetésére kötelezése végett. 
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A Legfőbb Ügyészség a vádlott terhére bejelentett fellebbezést az első fokú 
ítélet részbeni megalapozatlansága, valamint az ítélet meghozatalát lényegesen 
befolyásoló eljárási szabálysértés miatt, az első fokú ítélet hatályon kívül 
helyezése végett tartotta fenn. Álláspontja szerint az első fokú ítélet tényállása 
hiányos, a sérülés keletkezésének mechanizmusára vonatkozóan iratellenes 
megállapításokat tartalmaz, és az elsőfokú bíróság indokolási kötelezettségének 
sem tett mindenben eleget. 
 
A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség a fellebbezést azzal tartotta fenn, hogy 
álláspontja szerint az első fokú ítélet tényállása az iratok adatai alapján 
kiegészíthető. Álláspontja szerint nem vitásan az első fokú ítélet indokolása 
szűkszavú, hiányos, azonban a tényállásból egyértelműen megállapítható, hogy 
az elsőfokú bíróság mely vallomásokat fogadta el tényállása alapjául. Így az 
egymással ellentmondó bizonyítékok közül a vádlott tárgyalási védekezését 
fogadta el, tehát a sérülés keletkezésének mechanizmusára vonatkozóan ez nem 
tekinthető iratellenes megállapításnak. A tényállás kiegészítése mellett 
megalapozottá váló tényállás alapján az elsőfokú bíróság a bűnösségre helyesen 
vont le következtetést, azonban álláspontja szerint tévedett, amikor a 
cselekményt gondatlanságból elkövetett emberölés vétségének minősítette, 
halált okozó testi sértés bűntette helyett. Az ügyészi álláspont szerint arra 
figyelemmel, hogy a vádlott a sértett ittasságáról tudott, a helyszín előtte ismert 
volt akkor, amikor a sértettet ellökte, legalább eshetőleges szándéka a testi sértés 
okozására kiterjedt. Erre figyelemmel a minősítés fentiek szerinti 
megváltoztatását, és a vádlottal szemben végrehajtandó szabadságvesztés és 
közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. A bűnügyi költség 
vonatkozásában az ügyészi fellebbezést fenntartotta. 
 
Az ítélőtábla a fellebbezést nem ítélte alaposnak. 
 
A Be. 348. § (1) bekezdésében írtaknak megfelelően felülbírálva a megyei 
bíróság ítéletét azt állapította meg, hogy a tényállás részben hiányos, ezért az 
első fokú ítélet tényállását a Be. 352. § (1) bekezdés a./ pontja alapján az iratok 
egybehangzó adatai és a vádlott nyilvános ülésen tett nyilatkozata alapján az 
alábbiak szerint helyesbítette, illetve kiegészítette. 
 
A vádlott jelenleg munkanélküli, havi 30.000.- forintos segélyben részesül. A 
vádlott 164 cm magas, 93 kg  és a cselekmény elkövetésének idején 23 éves 
volt. 
 
A sértett 175 cm magas, sovány testalkatú, 57 éves férfi volt. 
 
Egyebekben az első fokú ítélet tényállása hiánytalan, ezért az a fenti 
kiegészítésekkel és helyesbítésekkel a másodfokú eljárásban is irányadó volt. 
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Bf.I.7/2003/7. 
 
A fenti kiegészítésen túl a tényállás, illetve a bűnösség megállapítása nem volt 
vitás, a módosított ügyészi fellebbezés csupán a cselekmény minősítését és a 
jogkövetkezményeket sérelmezte. 
 
A vádirati tényállás szerint is a vádlott a sértett kötekedése miatt, távozását 
akarta elérni úgy, hogy nyitott tenyérrel meglökte a mellénél fogva, amitől a 
sértett hátra tántorodott, és hanyatt vágódott a borozó előtti betonon. A vádirat 
tényállása sem tartalmazza a vádlottnak testi sértésre irányuló szándékát.  
 
Az előzményekből, illetve a cselekmény elkövetésének körülményeiből 
megalapozottan csak az állapítható meg, hogy a vádlott magatartása a sértett 
eltávolítására irányult, őt ennek érdekében lökte meg. Tudta, hogy a borozó 
bejárati ajtajánál küszöb van, azon kívül lépcső, majd betonozott tér található. 
Ugyanakkor a vádlott a sértettet, az italozó helyen belül, az ajtónál állva lökte 
meg, így bár előtte a sértett erősen ittas állapota ismert volt, az ő elesését a 
vádlott tudati állapota szerint korlátozhatta, hogy mindezen cselekményre az 
ajtónyílásban került sor, amely szűkebb teret és kapaszkodási lehetőséget is 
jelent. 
 
Figyelemmel a vádlotti cselekvőséget megelőző eseményekre, az állapítható 
meg, hogy a vádlottnak még eshetőleges szándéka sem terjedt ki arra, hogy a 
sértettnek testi sérülést okozzon. A sértett sérülésének bekövetkezésében őt 
csupán gondatlanság terheli, annak is enyhébb formája, a hanyagság, mivel a 
vádlott cselekményének következményeit azért nem látta előre, mert a tőle 
elvárható figyelmet, körültekintést elmulasztotta. 
 
A Legfelsőbb Bíróság több eseti döntésében rámutatott arra, hogy nem halált 
okozó testi sértés bűntettét, hanem gondatlanságból elkövetett emberölés 
vétségét valósítja meg a vádlott, aki testi sértésre irányuló szándék nélkül, akár 
az általa tudottan megromlott egészségi állapotú idős sértettet, akár erősen ittas 
állapotban lévő sértettet meglöki, aki ennek folytán elesve halálát eredményező 
koponyasérülést szenved (BH. 1995/553., BH. 2000/235.). 
 
Figyelemmel arra, hogy az elsőfokú bíróság a rendelkezésre álló ellentétes 
bizonyítékokat mérlegelve azt állapította meg, hogy a vádlott testi sértésre 
irányuló szándék nélkül, kis erővel, kézzel mellbe lökte a sértettet, nem tévedett, 
amikor ezt a magatartást gondatlanságból elkövetett emberölés vétségének 
minősítette, azt az ítélőtábla a fentebb kifejtettek mellett mindenben osztotta. 
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Az elsőfokú bíróság által értékelt bűnösségi körülmények kiegészítésre, illetve 
helyesbítésre szorulnak: 
 
Az ítélőtábla súlyosító körülményként értékelte, hogy a vádlott a cselekményt 
védekezésre képtelen, ittas sértett sérelmére követte el. Ugyanakkor enyhítő 
körülményként azt értékelte, hogy a beismerő vallomása bűnösségére is kiterjed, 
míg további enyhítő körülmény az időmúlás, illetve a gondatlanság enyhébb 
foka. 
 
Az így helyesbített bűnösségi körülmények mellett az ítélőtábla álláspontja 
szerint az elsőfokú bíróság által kiszabott szabadságvesztés arányos, annak 
súlyosítása nem indokolt. 
 
Az enyhítő körülmények túlsúlyára figyelemmel a büntetlen előéletű vádlottal 
szemben nem tévedett az elsőfokú bíróság akkor sem, amikor úgy ítélte, hogy a 
büntetés céljai a szabadságvesztés végrehajtása nélkül is elérhetők, és a próbaidő 
tartamát a vétség miatt lehetséges törvényi maximumban, 3 évben helyesen 
határozta meg. Nem hívta fel azonban a Btk. 89.§ (2) bekezdését, holott azt 
alkalmazta, hiszen az egy évet meghaladó szabadságvesztés végrehajtása ez 
alapján függeszthető fel, ezért az ítélőtábla azt pótolta. 
 
Az elsőfokú bíróság helyesen rendelkezett a bűnjelekről, nem jelölte azonban 
meg, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Bíróságnál Bny.12/2002/1. szám alatt kezelik 
azokat, ezért az ítélőtábla azt  is pótolta. 
 
A bűnügyi költség megállapítása során az elsőfokú bíróság figyelmen kívül 
hagyta, hogy két költségjegyzék került a nyomozás során kiállításra, s a második 
költségjegyzékben feltüntetett összesen helyes összeadás mellett 6.479.- forint 
bűnügyi költségről nem rendelkezett. Ezért az ítélőtábla a vádlottat az első fokú 
eljárásban felmerült helyesen 33.799.- forint bűnügyi költség megfizetésére 
kötelezte. 
 
Rámutat az ítélőtábla, hogy az elsőfokú bíróság az ezután esetleg felmerülő 
bűnügyi költség megfizetésére történő kötelezésről szükségtelenül rendelkezett, 
mert arról mind az első fokú ítélet meghozatalakor hatályban lévő, mind a 
jelenleg hatályban lévő Be. alapján a különleges eljárás keretében lehet dönteni. 
 
Figyelemmel a 2003. július 1. napján hatályba lépett új büntetőeljárási 
törvényre, a bűnjelekre vonatkozó rendelkezés e törvény 155. § (1) és (8) 
bekezdésén, míg a bűnügyi költségre vonatkozó rendelkezés a Be. 338. § (1) 
bekezdésén alapszik. 
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Bf.I.7/2003/7. 
 
A kifejtettekből következik, hogy az ítélőtábla a fellebbezést alaptalannak ítélte, 
ezért az elsőfokú bíróság ítéletét a Be. 371. § (1) bekezdése alapján 
helybenhagyta. 
 
A vádlott kirendelt védőjének fellebbezési nyilvános ülési jelenléti díjával 
2.000.- forint bűnügyi költség merült fel, ennek megfizetésére a vádlottat a Be.  
 
381. § (1) bekezdésére tekintettel a Be. 338. § (1) bekezdése alapján kötelezte. 
 
Szeged, 2003. évi november hó 18. napján 
 
 
Dr. Hegedűs István sk. a tanács elnöke, Gyurisné dr. Komlóssy Éva sk. a tanács 
tagja, előadó, Dr. Nikula Valéria sk. a tanács tagja  
 
A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság B.1382/2001/3. számú ítélete a jelen végzés 
folytán 2003. évi november hó 18. napján jogerős és fel nem függesztett 
részében végrehajtható. 
 
Szeged, 2003. évi november hó 18. napján 
 
 
Dr. Hegedűs István sk.  
a tanács elnöke  
                                                                         


