
SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA 
Bf.II.34/2003/16. 
 

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 augusztus hó 15. napján tartott 
fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta a következő 
 

Í T É L E T E T : 
 

Az emberölés bűntettének kísérlete miatt az I. r. vádlott ÉS TÁRSA ellen 
indított büntető ügyben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 2002. évi 
június hó 20. napján kihirdetett 3.B.347/2001/20. számú ítéletét    
m e g v á l t o z t a t j a : 
 
Az I.r.  vádlott cselekményét életveszélyt okozó testi sértés bűntettének   m i n 
ő s í t i . 
 
Főbüntetését 5 /Öt/ év 6 /Hat/ hónapra, mellékbüntetését 5 /Öt/ évre 
e n y h í t i . 
 
A II.r. vádlottal szemben az első fokú ítélet könnyű testi sértés vétségére 
vonatkozó rendelkezést   h a t á l y o n   k í v ü l   h e l y e z i   és az emiatti 
büntető eljárást   m e g s z ü n t e t i . 
 
A II.r. vádlottnál a halmazati büntetésre utalást   m e l l ő z i . 
 
Az első fokú bíróság által beszámított előzetes fogvatartás helyesen: 2000. 
augusztus 20. és 21. napja. 
 
A jövőbeni bűnügyi költségre kötelezést   m e l l ő z i . 
 
Egyebekben az első fokú  bíróság ítéletét   h e l y b e n h a g y j a . 
 
Az I.r. vádlott által a 2003. július 21. napjától a mai napig előzetes 
fogvatartásban töltött időt a szabadságvesztésbe beszámítja. 
 
Az I.r. vádlottat kötelezi, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 
Gazdasági Hivatalának felhívására fizesse meg az államnak a másodfokú 
eljárásban felmerült 4.000 /Négyezer / forint bűnügyi költséget. 
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Felhívja az ítélőtábla az első fokú bíróságot az I.r. vádlott vonatkozásában az 
összbüntetési eljárás lefolytatására. 
 

I N D O K O L Á S : 
 
Az első fokú bíróság az I.r. vádlott bűnösségét emberölés bűntettének 
kísérletében állapította meg. Ezért a többszörös visszaeső I.r. vádlottat 7 év 6 
hónap fegyházbüntetésre és 8 év közügyektől eltiltásra ítélte. A vádlott által 
2000. augusztus 20. napjától 2000. augusztus 22. napjáig őrizetben töltött időt 
beszámította a szabadságvesztésbe. Kimondta, hogy az I.r. vádlott feltételes 
szabadságra nem bocsátható. 
A II.r. vádlott bűnösségét garázdaság vétségében és könnyű testi sértés 
vétségében állapította meg. Ezért halmazati büntetésül 10 hónap, 
végrehajtásában 2 év próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte. 
 
Az első fokú ítélet ellen fellebbezést jelentettek be: 
-  az ügyész az I.r. vádlott terhére, a kiszabott fő- és  mellékbüntetés súlyosítása 
végett, a II.r. vádlott javára a könnyű testi sértés vétsége tekintetében a bűnösség 
megállapítása miatt; 
- az I.r. vádlott és védője a tényállás téves megállapítása és téves minősítés 
miatt, felmentés végett. 
 
A Legfőbb Ügyészség az I.r. vádlott esetében a fellebbezést a főbüntetés 
súlyosítására irányuló részében tartotta fenn. A II.r. vádlott esetében a vádlott 
javára bejelentett fellebbezést azzal a kiegészítéssel tartotta fenn, hogy 
indítványozta, a magánindítvány hiánya miatt a másodfokú bíróság az első fokú 
ítéletnek a könnyű testi sértés vétségére vonatkozó rendelkezését helyezze 
hatályon kívül és evonatkozásban az eljárást szüntesse meg. 
 
A fellebbezési nyilvános ülésen a védő az írásban indokolt fellebbezését 
fenntartotta. Elsődlegesen a vádlott felmentését kérte, másodlagosan az első 
fokú ítéletnek megalapozatlanság okából történő hatályon kívül helyezésére tett 
indítványt. Indítványozta tanúként kihallgatni (1. sz. név)-t, mint a vádbeli 
cselekmények szemtanúját. Álláspontja szerint az I.r. vádlott cselekménye 
életveszélyt okozó testi sértés bűntettének minősül. 
 
Az I.r. vádlott felmentésre irányuló fellebbezését fenntartotta, egyúttal 
indítványozta tanúként kihallgatni (2. sz. név)-t és (1. sz. név)-t.  
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Az ítélőtábla kizárólag az ügyész által a II.r. vádlott javára bejelentett 
fellebbezést ítélte alaposnak, illetőleg osztotta a védő azon álláspontját is, hogy 
az I.r. vádlott cselekménye az életveszélyt okozó testi sértés bűntettét valósítja 
meg. 
 
A fellebbezések folytán a másodfokú bíróság az első fokú ítéletet és az azt 
megelőző büntető eljárást teljes terjedelmében felülvizsgálta. Ennek során 
észlelte, hogy eljárási szabályt sértett az első fokú bíróság, amikor a II.r. vádlott 
bűnösségét a könnyű testi sértés vétségében is megállapította. Téves az az 
álláspontja, melyet az első fokú ítélet indokolásának 16. oldal első bekezdésében 
ekörben kifejtett. A vádirati tényállásnak az általa említett része – a II.r. vádlott 
a sértettet mellbe rúgta – a garázdaság vétségének a személy elleni erőszakos 
magatartásban megnyilvánuló tényállási része, nem pedig a könnyű testi sértés 
vétségének tekintendő elkövetői cselekmény. A vádirati tényállás utalást sem 
tartalmaz a sérülésre vonatkozóan. Az ügyész nem volt abban az eljárási 
helyzetben, hogy a könnyű testi sértés vétségét a vád tárgyává tegye, hiszen ez a 
bűncselekmény a Btk.170.§./7/ bekezdése alapján csak magánindítványra 
büntethető. A sértett azonban az eljárás során a II.r. vádlottal szemben 
magánindítványt nem terjesztett elő. A könnyű testi sértésre tehát sem 
magánindítvány, sem vád nem volt. 
  
A másodfokú bíróság a Be.352.§./1/ bekezdés a./ pontja alapján kizárólag azzal 
egészíti ki az első fokú ítélet tényállását, hogy a II.r. vádlott cselekménye 
alkalmas volt arra, hogy a szórakozóhelyen jelenlévőkben megbotránkozást és 
riadalmat keltsen, ugyanakkor a két vádlott társaságában lévő, ismeretlenül 
maradt személyek esetében nem bizonyítható az, hogy a vádlottakkal 
szándékegységben léptek fel. 
 
Egyebekben az első fokú ítélet tényállása hiánytalan, azt az előbb írt 
kiegészítésekkel a másodfokú bíróság határozatának alapjául elfogadta.  
 
Az I.r. vádlott felmentésére irányuló fellebbezések az első fokú bíróság 
mérlegelését támadják. Megalapozott tényállás esetében az elbíráláskor 
hatályban lévő büntetőeljárási törvény szerint sincs helye a bizonyítékok eltérő 
mérlegelésének, ezért az ezt támadó fellebbezések eredményre nem vezethettek. 
Nem sértett eljárási szabályt az első fokú bíróság azzal, hogy az 1. sz. és a 2. sz. 
tanúk vallomásainak csak egyes részeit értékelte bizonyítékként. A bíróság 
mérlegelési tevékenysége során lehetőség van arra, hogy az egyes 
tanúvallomásnak csak azt a részét fogadja el és értékelje bizonyítékként, amelyet 
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az egyéb bizonyítékok is alátámasztanak. Elvetheti azonban azokat a 
vallomásrészeket, amelyek az egyéb vallomásokkal nincsenek összhangban és 
más bizonyíték sincs azok megerősítésére. Az első fokú bíróság ítéletének 
indokolásában részletesen számot adott arról, hogy az 1. sz., a 2. sz., továbbá a 
3. sz. tanúk vallomásainak mely részeit és miért fogadta el bizonyítékként. Erre 
vonatkozó okfejtése logikus és megfelel az iratokban rögzítetteknek is. 
 
A megalapozott tényállásból az első fokú bíróság helyesen következtetett 
mindkét vádlott bűnösségére, az általuk elkövetett bűncselekmények minősítése 
azonban mindkét vádlott esetében helyesbítésre szorul. 
 
Az első fokú bíróság az I.r. vádlott esetében kizárólag a tárgyi oldalon 
jelentkező tényezőket vizsgálta és az ezekből levont következtetés alapján 
állapította meg az I.r. vádlott bűnösségét emberölés bűntettének kísérletében.  
 
A Legfelsőbb Bíróság 15. számú irányelve nyújt segítséget e bűncselekménynek 
az életveszélyt okozó testi sértés bűntettétől való elhatárolásához. Az elhatárolás 
nyilvánvaló alapja az, hogy míg az emberölés bűntettének kísérlete esetén az 
elkövető tudata átfogja a halálos eredmény bekövetkezésének a lehetőségét és 
ezt kívánja vagy ebbe belenyugszik, addig az életveszélyt okozó testi sértés 
bűntette esetében szándéka a testi sértés okozására irányul. Mindenkor vizsgálni 
kell az elkövető aktuális tudattartalmát. Ehhez viszont szükséges az alanyi 
oldalon jelentkező tényezők gondos vizsgálata is. Önmagában az elkövetési 
eszköz, a bántalmazott testtáj és az alkalmazott erőbehatás nem elegendő a 
súlyosabb bűncselekmény megállapításához, ha az alanyi oldalon jelentkező 
tényezők kétségessé teszik azt, hogy a vádlott szándéka a sértett halálára 
irányult. Az I.r. vádlott büntetett előéletű, főként garázdaság vétsége miatt volt 
elítélve. Az előéleti iratokból megállapíthatóan az I.r. vádlottól nem idegen az, 
hogy vitáit akár erőszakos módon rendezze. Jelen ügyben mondhatni egy 
szokványos kocsmai szóváltás vezetett a bántalmazásig. Az első fokú ítélet 
tényállása szerint az I.r. vádlott a sértettet haránt irányban szúrta meg. Az 
igazságügyi orvosszakértő nem zárta ki annak lehetőségét sem, hogy az I.r. 
vádlott vallomása szerint kaszáló vagy köríves mozdulattal szúrt. Az első fokú 
bíróság a haránt irányban kivitelezett szúrást arra tekintettel állapította meg, 
hogy amennyiben az I.r. vádlott álló helyzetben, köríves mozdulattal szúrta 
volna meg a sértettet, úgy azt több személynek is látnia kellett volna. Az 
irányadó tényállásban leírt haránt irányú szúrás sem tekinthető azonban 
célzottnak, az I.r. vádlott lényegében a szabadon maradt testfelületet támadta. 
Így  ebből  sem  vonható  le  arra  következtetés,  hogy tudata átfogta azt, hogy a  
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háton ejtett szúrással olyan sérülést okozhat, amely akár a sértett halálát is 
eredményezheti. 
 
Az I.r. vádlottnak a bűncselekmény elkövetése után tanúsított magatartása is 
cáfolja, hogy szándéka a sértett életének kioltására irányult. Az I.r. vádlott 
önként jelentkezett a rendőrségen, miután értesült arról, hogy fiát, a II.r. 
vádlottat előállították. Amennyiben az I.r. vádlott szándéka a sértett életének 
kioltására irányult volna, úgy nyilvánvalóan ő maga is tisztában lett volna azzal, 
hogy a kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmény miatt hosszabb tartamú 
szabadságvesztés kiszabása várható. Az I.r. vádlott azonban – vállalva azt, hogy 
a más ügyben jogerősen kiszabott szabadságvesztést foganatba veszik vele 
szemben – saját maga és fia tisztázása végett inkább önként jelentkezett a 
rendőrhatóságnál. 
 
Ezáltal az alanyi oldalon jelentkező körülmények együttes vizsgálata – a tárgyi 
oldalon kétségtelenül meglévő és a súlyosabb megítélésű bűncselekmény 
irányába mutató tényezők dacára – azt eredményezte, hogy az ítélőtábla az I.r. 
vádlott bűncselekményének minősítését megváltoztatta. Az alanyi és a tárgyi 
tényezők együttes vizsgálata alapján ugyanis nem merült fel kétséget kizáró 
bizonyíték arra, hogy az I.r. vádlott szándéka akár eshetőlegesen is kiterjedt a 
sértett halálára, szándékossága csak a testi sértés vonatkozásában bizonyított. 
Ezért az I.r. vádlott cselekménye a Btk.170.§./1/ bekezdésébe ütköző és az /5/ 
bekezdés I. fordulata szerint minősülő és büntetendő életveszélyt okozó testi 
sértés bűntettét valósítja meg.  
 
Az ítélőtábla az előzőekben már rámutatott arra, hogy eljárási szabályt sértett az 
első fokú bíróság, amikor a II.r. vádlott bűnösségét a könnyű testi sértés 
vétségében is megállapította. Ezért az első fokú ítéletnek a könnyű testi sértés 
vétségére vonatkozó rendelkezését hatályon kívül helyezte és könnyű testi sértés 
vétsége miatti büntető eljárást a II.r. vádlottal szemben a Be.373.§./1/ bekezdés 
I/b. pontja alapján megszüntette. 
 
A büntetéskiszabási körülményeket vizsgálva a másodfokú bíróság mindkét 
vádlott esetében mellőzte annak súlyosító körülménykénti megállapítását, hogy 
a vádlottak a bűncselekményt kiskorú jelenlétében követték el. Az irányadó 
tényállás szerint a vádbeli bűncselekményekre éjfél után egy utcabálon került 
sor, ahol egy 6 éves gyermeknek már semmi keresnivalója nincs. A gyermek a 
sértett társaságához tartozott, jelenléte a vádlottnak nem róható fel. A minősítés 
megváltoztatására figyelemmel a másodfokú bíróság az I.r. vádlott esetében 
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mellőzte az enyhítő körülmények közül a bűncselekmény kísérleti szakban 
maradását és az eshetőleges szándékot. 
 
A minősítés megváltoztatása indokolta az I.r. vádlott esetében a fő- és 
mellékbüntetés tartamának lényeges enyhítését. A hatályon kívül helyező 
rendelkezés miatt a másodfokú bíróság II.r. vádlott esetében mellőzte a 
halmazati büntetésre történő utalást. A másodfokú bíróság álláspontja az, hogy 
az első fokú bíróság által kiszabott szabadságvesztés és próbaidő tartama a 
minősítés részbeni változtatása ellenére is arányos a II.r. vádlott által elkövetett 
bűncselekmény tárgyi súlyával és a II.r. vádlott személyében rejlő társadalomra 
veszélyességgel. Csak ilyen súlyú jogkövetkezmény alkalmazásától várható az, 
hogy a II.r. vádlott a jövőben tartózkodjék újabb bűncselekmény elkövetésétől. 
 
A 2003. március 1. napján hatályba lépett 2003.évi II. tv. rendelkezésére 
figyelemmel a másodfokú bíróság mellőzte az első fokú ítélet indokolásából a 
törvényi középmértékre történt utalást. Ez a törvény hatályon kívül helyezte a 
Btk.83.§./2/ bekezdését, ezért a másodfokú bíróság a Btk.2.§.-ára figyelemmel a 
vádlottak számára kedvezőbb, elbíráláskor hatályban lévő törvény alapján 
állapította meg a szabadságvesztés tartamát, illetőleg tekinti azt kiszabottnak. 
 
A már előbb hivatkozott törvény és a Btk.2.§.-ára figyelemmel I.r. vádlott 
esetében mellőzi a Btk.47.§./4/ bekezdés c./ pontjára történő hivatkozást is. A 
II.r. vádlott azonban a Btk.47.§./4/ bekezdés a./ pontja alapján nem bocsátható 
feltételes szabadságra. 
 
Észlelte a megyei bíróság, hogy az első fokú bíróság tévesen állapította meg az 
I.r. vádlott által előzetes fogvatartásban töltött időtartamot, mert az helyesen 
2000. augusztus 20. és 21. napja (első fokú iratok 22. sorszám). 
 
Az első fokú bíróság szükségtelenül kötelezte a vádlottakat a jövőben felmerülő 
bűnügyi költség megfizetésére, mert arra csak az eljárás jogerős befejezése után 
különleges eljárás (Be.578.§.) keretében van lehetőség. 
 
A kifejtettekből következik, hogy az ítélőtábla az első fokú bíróság ítéletét a 
Be.372.§./1/ bekezdése alapján a rendelkező részben írtak szerint 
megváltoztatta, egyebekben a Be.371.§./1/ bekezdése alapján helybenhagyta. 
 
Az I.r. vádlott 2003. július 21. napjától ismét a jelen ügyben elrendelt előzetes 
fogvatartásban volt, ezért a másodfokú bíróság a Btk.99.§./1/ bekezdése alapján 
az ettől az időponttól a mai napig előzetes fogvatartásban töltött időt a vele 
szemben kiszabott szabadságvesztésbe beszámította. 
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A másodfokú bíróság a Be.381.§./1/ bekezdése alapján kötelezte az I.r. vádlottat 
a másodfokú eljárásban felmerült bűnügyi költség megfizetésére. 
 
Az I.r. vádlott jelen ügyben elbírált bűncselekménye quasi halmazatban áll a 
Jászberényi Városi Bíróság 6.B.464/2001/2. számú összbüntetési ítéletével 
érintett alapítéletekkel, ezért a másodfokú bíróság felhívja az első fokú bíróságot 
az összbüntetési eljárás lefolytatására. 
 
Az ítélőtábla szükségtelennek tartotta (2. sz. név) és (1. sz. név) tanúkénti 
kihallgatását, mert vallomásuktól eltérő tényállás megállapítása nem várható. 
Ezért az erre vonatkozó bizonyítási indítványokat elutasította. 
 
S z e g e d , 2003 évi augusztus hó 15. napján 
 
 
Dr.Maráz Vilmosné sk.            Dr.Cserháti Ágota sk.          Dr.Mezőlaki Erik sk. 
a tanács elnöke                         a tanács tagja, előadó            a tanács tagja  
 
Ez az ítélet és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 3.B.347/2001/20. 
számú ítéletének a jelen ítélettel meg nem változtatott része a mai napon jogerős 
és a II.r. vádlott esetében fel nem függesztett részében végrehajtható.  
 
S z e g e d , 2003. évi augusztus hó 15. napján 
 
 
Dr.Maráz Vilmosné sk. 
a tanács elnöke 
 
          


