
 

 

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA  

Bf.II.138/2003/7. 
 

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 6. napján tartott 
fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta a következő 

 
Í T É L E T E T :  

 
Az emberölés bűntette és más bűncselekmény miatt az I. r. vádlott ÉS TÁRSAI 
ellen indított büntető ügyben a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 2002. évi 
szeptember hó 13. napján kihirdetett 3.B.695/2002/7. számú ítéletének 
fellebbezéssel érintett részét   m e g v á l t o z t a t j a : 
 
Az I.r.  vádlott élet elleni bűncselekményét halált okozó testi sértés 
bűntettének, a II.r. vádlott igazságszolgáltatás elleni bűncselekményét 
bűnpártolás vétségének   m i n ő s í t i . 
 
Az I.r.  vádlott főbüntetését 6 /Hat/ év börtönre, 
A II.r.  vádlott büntetését 1 /Egy/ év fogházra, a próbaidőt 2 /Kettő/ évre 

e n y h í t i . 
 
Az első fokú eljárás során felmerült bűnügyi költségből az I.r. vádlott 34.890 
/Harmincnégyezer-nyolcszázkilencven/ forint, a II.r. vádlott 13.765 
/Tizenháromezer-hétszázhatvanöt/ forint bűnügyi költséget köteles megfizetni az 
államnak, a Bács-Kiskun Megyei Bíróság Gazdasági Hivatalának felhívása 
szerint, 58.160 /Ötvennyolcezer-egyszázhatvan/ forint bűnügyi költség az állam 
terhén marad. 

 
Egyebekben az első fokú ítéletnek fellebbezések folytán felülbírált részét    
h e l y b e n h a g y j a . 
 
Az I.r. vádlott és a II.r. vádlott személyenként, egyezően 2.000 – 2.000 
/Kettőezer-kettőezer/ forint, a másodfokú eljárásban felmerült bűnügyi költséget 
köteles megfizetni az államnak. 

 
Az I.r. vádlott által az első fokú ítélet kihirdetésétől a mai napig előzetes 
fogvatartásban töltött időt a szabadságvesztésbe beszámítja. 
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I N D O K O L Á S :  

 
Az első fokú bíróság az I.r. vádlott bűnösségét emberölés bűntettében és 
kegyeletsértés vétségében állapította meg. Ezért halmazati büntetésül 8 év 
börtönre és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte. Elrendelte kényszergyógyítását. 
 
A II.r. vádlott bűnösségét emberöléssel kapcsolatban elkövetett bűnpártolás 
bűntettében és könnyű testi sértés vétségében állapította meg. Ezért halmazati 
büntetésül 2 év, végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélte.  

 
A bűnjelek lefoglalását megszüntette és megsemmisítésüket rendelte el.  Az I.r. 
vádlottat 12.420,- Ft, a II.r. vádlottat 14.250,- Ft és a jövőben esetleg felmerülő 
bűnügyi költség megfizetésére kötelezte, az állam terhén maradó bűnügyi 
költség összegét 51.180,- Ft-ban állapította meg. 

 
Az első fokú ítélet ellen fellebbezést jelentettek be: 

-  az ügyész az I.r. és a II.r. vádlott terhére, az I.r. vádlott esetében hosszabb 
tartamú szabadságvesztés kiszabása, a II.r. vádlott esetében a szabadságvesztés 
végrehajtása felfüggesztésének mellőzése végett, 

- az I.r. vádlott védője az élet elleni bűncselekmény vonatkozásában téves 
minősítés miatt, a cselekmény halált okozó testi sértés bűntettének minősítése és 
a büntetés enyhítése végett. A védő fellebbezését írásban részletesen indokolta.  

 
A Legfőbb Ügyészség átiratában a vádlottak terhére bejelentett fellebbezést 
azzal a módosítással tartotta fenn, hogy a II.r. vádlott esetében a 
szabadságvesztés lényeges mérvű súlyosítását és közügyektől eltiltás 
mellékbüntetés kiszabását indítványozta. Észrevételezte, hogy az első fokú 
bíróság indokolási kötelezettségének igen hiányosan tett eleget és ítéleti 
tényállása, a bűnösségi körülmények kiegészítésre szorulnak. Álláspontja szerint 
az első fokú bíróság törvénysértően rendelkezett az eljárás során lefoglalt egy 
forintos pénzérméről és a sértett adó- és TB-kártyájáról, ez utóbbiakat a kiállító 
hatóságnak, a pénzt a sértett hozzátartozójának indítványozta kiadni. 
 
A fellebbviteli főügyészség nyilvános ülésen jelenlévő képviselője ez utóbbi 
indítványt a bűnjelek megtalálási helyére tekintettel visszavonta, a vádlottak 
terhére bejelentett fellebbezést és az átiratban tett egyéb észrevételeket 
fenntartotta. 
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Az I.r. vádlott védője fellebbezését azonos tartalommal fenntartotta, a II.r. 
vádlott védője az első fokú ítélet II.r. vádlottra vonatkozó részének 
helybenhagyását kérte annak észrevételezése mellett, hogy az I.r. vádlott élet 
elleni bűncselekményének eltérő minősítése kihat a II.r. vádlottra is. 
  
A másodfokú bíróság a védelmi fellebbezést ítélte alaposnak, de egyetértett a 
főügyészi átiratban részletezett észrevételekkel is. 
  
A fellebbezések folytán az ítélőtábla az első fokú ítéletnek fellebbezéssel érintett 
részén kívül az azt megelőző büntetőeljárást is felülbírálta. Megállapította, hogy 
az első fokú bíróság a perrendi szabályoknak megfelelően folytatta le az eljárást. 
Ítélete azonban részben megalapozatlan: a tényállást hiányosan állapította meg, 
a megállapított tényekből további tényekre helytelenül következtetett 
(Be.351.§./1/ bekezdés, /2/ bekezdés b./ és d./ pontja), továbbá indokolási 
kötelezettségének sem tett eleget maradéktalanul. A másodfokú bíróság a 
Be.352.§./1/ bekezdés a./ pontjára figyelemmel az első fokú ítélet tényállását a 
következőkkel egészítette ki, illetve helyesbítette: 

 
A sértett leánykori vezetékneve [név]. 

 
Az I.r. vádlott a bűncselekmény elkövetéséhez használt lécet – amely súlya miatt 
az élet kioltására kevéssé alkalmas – a bűncselekmény után kb. 3 nappal az 
anyja lakrészében lévő kályhában elégette. 

 
A sértett koponyaűri vérzését tompa tárggyal történt ütés is okozhatta, de nem 
zárható ki az sem, hogy az földre esés következtében alakult ki. 
 
A sértettnek – alulfejlett és alacsony termetű állapotát kivéve – olyan belszervi 
betegségei nem voltak, amelyek a halálát eredményezték, vagy amelyek a 
bántalmazás mellett a halálos eredmény bekövetkeztében szerepet játszottak. 

 
A sértett adó- és TB-kártyája és az egy forintos pénzérme a sértetten lévő 
övtáskában volt, amelyet a vádlottak a sértettel együtt hantoltak el. Ezek a 
bűnjelek is hullamaradvánnyal erősen szennyezettek voltak. 

 
A 2. sz. tanú, a sértett hozzátartozója az I.r. vádlottal szemben kegyeletsértés 
vétsége miatt 2001. november 27. napján, a II.r. vádlottal szemben könnyű testi 
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sértés vétsége miatt 2001. december 18. napján joghatályos magánindítványt 
terjesztett elő. 
Az előbb részletezett kiegészítésekkel vált megalapozottá az első fokú ítélet 
tényállásának I. és II.r. vádlottra vonatkozó része. 
 
A jogi indokolást illetően az ítélőtábla a következő kiegészítéseket illetve 
helyesbítéseket tette: 

 
Az első fokú bíróság elmulasztotta megjelölni mindazon bizonyítékokat, 
amelyekre tényállását alapította, jóllehet, ez mind az első fokú eljárás idején 
hatályban volt Be.163.§./4/ bekezdése, mind az elbíráláskor hatályban lévő 
Be.258.§./3/ bekezdés d./ pontja alapján kötelező. Ezért a rendelkezésre álló 
iratok alapján a másodfokú bíróság azzal egészítette ki az első fokú ítélet 
indokolását, hogy az első fokú bíróság ítéleti tényállását döntően az I.r. és a II.r. 
vádlott, illetve III.r. elítélt-társuk nyomozati vallomása, az 1. sz., a 2. sz., a 3. 
sz., a 4. sz., az 5. sz., a 6. sz., a 7. sz., a 8. sz. tanúk vallomása,  az 1. sz. és  a 2. 
sz. igazságügyi orvosszakértők nyomozás során előterjesztett orvosszakértői 
véleménye és e szakértők tárgyaláson tett nyilatkozata, a bűnjeljegyzék, a 
helyszíni szemle jegyzőkönyve, a halottszemléről készült jegyzőkönyv, az 
orvosi látleletek és vélemények, a vádlottakról készült igazságügyi elmeorvos-
szakértői vélemények, az erkölcsi bizonyítványok és további, a 7. sorszámú 
tárgyalási jegyzőkönyv 7. oldalán részletezett iratok alapján állapította meg.  
 
További kiegészítésként rámutat az ítélőtábla, hogy mind a két vádlott a 
nyomozás során ténybeli, a bűnösség elismerésére is kiterjedő beismerő 
vallomást tett. Az I.r. vádlott a tárgyaláson felolvasott nyomozati vallomására 
észrevételt nem tett, a II.r. vádlott észrevételében fenntartotta nyomozati 
vallomását. Az I.r. vádlott III.r. elítélt-társa vallomásának azt a részét, mely 
szerint megöléssel is fenyegette a sértettet, cáfolta. Helyesen mutatott rá az első 
fokú bíróság, hogy a nyomozás során tett, beismerő vallomásokat a helyszíni 
szemle jegyzőkönyve és az erről készült fényképfelvételek is alátámasztották. 

 
A másodfokú bíróság a Be.78.§./4/ bekezdés II. fordulatára figyelemmel 
kirekeszti a bizonyítékok köréből az első fokú ítélet indokolásának 8. oldal 5. 
bekezdését, mert már az első fokú eljárás idején uralkodó bírói gyakorlat szerint 
sem lehetett bizonyítékként értékelni a vádlottnak az orvosszakértő előtt tett 
nyilatkozatát. E nyilatkozat bizonyítékkénti felhasználását a 2003. július 1. 
napjától hatályos 1998. évi XIX. tv. 108.§./8/ bekezdése kifejezetten tiltja.  
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Az első fokú bíróság egyoldalúan, kizárólag azokat a tanúvallomásokat értékelte 
bizonyítékként, amelyek azt támasztották alá, hogy az I.r. vádlott korábban is 
megöléssel fenyegette a sértettet, illetőleg a vádbeli napon fojtogatta is 
élettársát. Egyáltalán nem foglalkozott azokkal a tanúvallomásokkal, amelyek 
ennek ellenkezőjét bizonyítják. Így az 1. sz. tanú, a 3. sz. tanú, de a sértett 
hozzátartozója, a 2. sz. tanú is egybehangzóan azt vallották, hogy bár az I.r. 
vádlott többször bántalmazta a sértettet, olyanról nincs tudomásuk, hogy az I.r. 
vádlott megöléssel fenyegette élettársát. 

 
A tárgyaláson is meghallgatott igazságügyi orvosszakértők egybehangzóan 
nyilatkozták, hogy a sértett koponyaűri vérzése akár a földre esés során is 
keletkezhetett. Egyebekben fenntartották a nyomozás során előterjesztett 
orvosszakértői véleményüket, azt azzal egészítették ki, hogy a sértett 
gégeporcainak és nyelvcsontjának törését is okozhatták a léccel történt 
ütlegeléssel, azok törése nem kizárólag fojtogatással idézhető elő. A lécről 
szakvéleményükben azt állapították meg, hogy az az élet kioltására nem 
feltétlenül alkalmas. 

 
Az első fokú bíróság csak ítéletének jogi indokolásában utalt arra, hogy a sértett 
hozzátartozója magánindítványt terjesztett elő a vádlottakkal szemben, annak 
időpontját azonban nem rögzítette. A kegyeletsértés vétsége és a könnyű testi 
sértés vétsége esetében a magánindítvány esetleges hiánya büntethetőséget 
kizáró ok, ezért a joghatályos magánindítvány léte a tényállás részét kell, hogy 
képezze. 
 
A tényállás és jogi indokolás előbb részletezett kiegészítésére és helyesbítésére 
is figyelemmel az első fokú bíróság okszerűen következtetett a vádlottak 
bűnösségére, de az I.r. vádlott élet elleni bűncselekménye tekintetében az általa 
megállapított tényekből további tényre helytelenül következtetett. A helytelen 
következtetést részben az eredményezte, hogy az első fokú bíróság az 
igazságügyi orvosszakértői véleményből is csak azokat a részeket emelte ki, 
amelyek az I.r. vádlottra terhelőek voltak. A tényállást e vonatkozásban is az 
iratok alapján kiegészítette a másodfokú bíróság és az így megállapított tényekre 
figyelemmel az I.r. vádlott büntetőjogi felelősségét illetően a következő 
megállapításokat tette: 
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Az első fokú ítélet tényállása az iratokkal egybehangzóan rögzítette, hogy a 
vádbeli bűncselekményt közvetlenül a sértett provokatív magatartása idézte elő. 
Az I.r. vádlott tanúk által is alátámasztott nyomozati vallomása szerint a sértett 
kifogásolható életvezetést folytatott, gyakran italozott és elcsavargott. A vádbeli 
napon is ilyen, többnapos távollét után, ittasan érkezett haza és távollétének 
indokolása helyett sértegetni kezdte az I.r. vádlott testvérét és annak élettársát. 

 
Az első fokú ítélet tényállása is tartalmazza, hogy a lakószobában történt 
veszekedés során még az I.r. vádlott volt az, aki a II.r. vádlott támadása elől a 
sértettet megvédte. 

 
A sértettet nem az I.r., hanem a II.r. vádlott rángatta ki az udvarra. A sértett itt 
tovább folytatta a szitkozódást, emiatti felháborodásában az I.r. vádlott 
kezdetben csak puszta kézzel bántalmazta őt. Ezután a sértett a II.r. vádlott 
közbeavatkozására sem hagyott fel a szitkozódással, az I.r. vádlott csak ekkor 
vette a kezébe a lécet és ütötte meg vele többször az élettársát. 

 
Ezt a bántalmazást azonban a sértett könyörgésére abbahagyta, bevitte és ágyba 
fektette, az éjszaka folyamán inni is adott neki. 

 
Az indokolás kiegészítésére figyelemmel csak az bizonyított, hogy a sértett és a 
vádlott között többször sor került már tettlegességre. Egyedül a 6. sz. tanú 
vallotta azt, hogy tudomással bírt arról, az I.r. vádlott azzal is megfenyegette a 
sértettet, hogy ismételt elcsavargása esetén felakasztja. A tanúvallomásból az is 
megállapítható, hogy ezt állítólag a sértett mondta el neki. A vádlott e 
vonatkozásban nem nyilatkozott. A Be.4.§.-ára figyelemmel e tanúvallomást az 
I.r. vádlott terhére nem lehet értékelni. 

 
A tényállás kiegészítésére figyelemmel az is megállapítható, hogy a vádlott által 
használt léc nem feltétlenül alkalmas az élet kioltására. A sértett halálát a 
gégeporcok és a nyelvcsont törése is előidézhette, de a halál a koponyaűri vérzés 
folytán is létrejöhetett. Ez utóbbi sérülés esetében nem állapítható meg kétséget 
kizáró módon, hogy az a léccel történt ütlegelés hatására következett be, vagy 
amiatt, hogy a sértett elesett. Az első fokú bíróság – egyébként helyesen – nem 
állapította meg tényállásában azt, hogy az I.r. vádlott fojtogatta is a sértettet. A 4. 
sz. tanú ilyen tartalmú tanúvallomását az orvosszakértők nyilatkozata nem 
támasztotta alá, e tanúvallomásra az I.r. vádlott nem tett észrevételt. A szakértői 
vélemény szerint a sértett halálában nagy szerepet játszott a magárahagyottság 
is. 
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Mindezen tények egybevetéséből a másodfokú bíróság azt a következtetést 
vonta le, hogy az I.r. vádlott – mint már több esetben – ez alkalommal is csak 
megleckéztetni akarta a sértettet, amiért több napig elcsavargott, italozott és ittas 
állapotában   hazatérve   még   ő   lépett   fel   támadólag.   A   sértett folyamatos  
Bf.II.138/2003/7. 
 
provokatív magatartása miatt kezdődött el a veszekedés, amelynek során az I.r. 
vádlott bántalmazta őt. Az I.r. vádlott szándéka minden kétséget kizáró módon a 
sértett bántalmazására irányult. Figyelemmel azonban az elkövetés összes – 
előbb részletesen felsorolt – körülményére, az ítélőtábla álláspontja az, hogy a 
vádlott szándéka nem irányult a sértett életének kioltására. Ezt támasztja alá az 
alanyi tényezők körében jelentkező körülmények közül az I.r. vádlottnak az 
elkövetés előtt, illetőleg az elkövetés után tanúsított magatartása is. A tárgyi 
oldalon jelentkező tényezők közül pedig az általa alkalmazott eszköz, amely az 
orvosszakértői megállapítás szerint nem feltétlenül alkalmas az élet kioltására. A 
tárgyi tényezők körében a sértett sérülései is azt mutatják, hogy a vádlott 
testszerte ütlegelte a sértettet, azaz a bántalmazást nem kizárólag életfontosságú 
testtájra, így pl. a fejre irányította. 

 
Ezért a vádlottat a sértett halálában a bűnösség csekélyebb foka, azaz a hanyag 
gondatlanság terheli. Az viszont kétségtelen, hogy a bántalmazás és a sértett 
halála között közvetlen okozati összefüggés áll fenn, a vádlott magatartása 
indította el azt az okfolyamatot, amely végső soron a sértett halálához vezetett. 
Ezért az I.r. vádlott a Btk.170.§./1/ bekezdésébe ütköző és az /5/ bekezdés II. 
fordulata szerint minősülő és büntetendő halált okozó testi sértés bűntettét 
követte el. 
 
Az I.r. vádlott élet elleni bűncselekménye minősítésének megváltoztatása 
kihatott a II.r. vádlott ezzel kapcsolatos bűncselekményének minősítésére is, 
ezért azt a másodfokú bíróság a Btk.244.§./1/ bekezdés b./ pontja szerint 
minősülő és büntetendő bűnpártolás vétségének minősítette. 
 
Egyebekben az első fokú bíróság a törvénynek megfelelően minősítette az I. és a 
II.r. vádlott tényállásban részletezett egyéb bűncselekményét. 

 
A bűnösségi körülményeket vizsgálva a másodfokú bíróság a II.r. vádlott terhére 
értékelte azt, hogy a testi épség elleni bűncselekményt ittas állapotban követte 
el, továbbá e bűncselekmények elszaporodottságát.  
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Mind a két vádlott esetében további enyhítő körülmény az időmúlás. A 
másodfokú bíróság mind a két vádlott javára nyomatékos enyhítő 
körülményként értékelte a sértett provokatív magatartását. 
 
A minősítés részbeni megváltoztatására és a bűnösségi körülmények 
helyesbítésére figyelemmel a másodfokú bíróság álláspontja az, hogy az első 
fokú bíróság által kiszabott szabadságvesztések és a II.r. vádlott esetében a 
próbaidő tartama is eltúlzott. Ezért mind a két vádlott büntetését a rendelkező 
részben írtak szerint enyhítette. 

 
A II.r. vádlott esetében a szabadságvesztés végrehajtási fokozatára vonatkozó 
rendelkezés a Btk.44.§.-án alapul. 

 
A II.r. vádlott esetében az enyhítő körülmények túlsúlya és az 
igazságszolgáltatás elleni bűncselekményének enyhébb minősítése továbbra sem 
teszik indokolttá a szabadságvesztés végrehajtását. A büntetés enyhítésére 
figyelemmel a másodfokú bíróság a próbaidőt is csökkentette. 

 
A tényállás kiegészítéséből megállapítható, hogy valamennyi lefoglalt 
bűnjeltárgy hullamaradványokkal szennyezett, ezért helyesen rendelkezett az 
első fokú bíróság, amikor a bűnjelek lefoglalásának megszüntetése mellett 
valamennyit megsemmisíteni rendelte. Ezt a rendelkezést csupán azzal egészíti 
ki a másodfokú bíróság, hogy a bűnjelekről az elbíráláskor hatályban lévő 
Be.155.§./1/ és /8/ bekezdése rendelkezik. 

 
Nyilvánvaló számítási hiba folytán az első fokú bíróság pontatlanul állapította 
meg az I. és a II.r. vádlottat terhelő bűnügyi költség, valamint az állam terhén 
maradó bűnügyi költség összegét, ezért azt a másodfokú bíróság a rendelkező 
részben írtak szerint helyesbítette. Tévedett azonban az első fokú bíróság, 
amikor a vádlottakat a jövőben esetleg felmerülő bűnügyi költség megfizetésére 
is kötelezte. Erre az eljárás jogerős befejezése után csak különleges eljárás 
(Be.578.§.) keretében van lehetőség, ezért az erre vonatkozó rendelkezést a 
másodfokú bíróság mellőzte. Egyebekben az első fokú bíróság a törvénynek 
megfelelően hívta fel a bűnügyi költségre vonatkozó jogszabályhelyeket, 
amelyek az elbíráláskor hatályban lévő Be.338.§./1/, /2/ és a Be.339.§./1/ 
bekezdéseinek felelnek meg.  

 
A kifejtettekből következik, hogy a másodfokú bíróság a védelmi 
fellebbezéseket alaposnak ítélte, ezért az első fokú ítéletnek fellebbezések 
folytán felülbírált részét a Be.372.§./2/ bekezdése alapján megváltoztatta, 
egyebekben a Be.371.§./1/ bekezdése alapján helybenhagyta. 
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Az I. és II.r. vádlottat a másodfokú eljárásban a kirendelt védők 
közreműködésével felmerült bűnügyi költség megfizetésére a Be.381.§./1/ 
bekezdése alapján kötelezte a másodfokú bíróság. 

 
 
Bf.II.138/2003/7. 
 
Az I.r. vádlott által az első fokú ítélet kihirdetésétől a mai napig előzetes 
fogvatartásban töltött időt a Btk.99.§./1/ bekezdése alapján számította be a 
szabadságvesztésbe. Itt jegyzi meg a másodfokú bíróság, hogy az I.r. vádlottat 
2001. október 17. napján vették őrizetbe és a Kecskeméti Városi Bíróság 2001. 
október 20. napján rendelte el előzetes letartóztatását. A II.r. vádlottat 2001. 
október 30. napján vették őrizetbe és a Kecskeméti Városi Bíróság 2001. 
november 1. napján rendelte el az előzetes letartóztatását. Ezért pontatlan a 
kényszerintézkedés megnevezése az első fokú ítélet rendelkező részében mind a 
két vádlott esetében. Célszerűbb az előzetes fogvatartás „gyűjtőfogalom” 
használata. 
  
S z e g e d , 2003. évi november hó 6. napján 

 
 
Dr.Maráz Vilmosné sk.            Dr.Cserháti Ágota sk.           Dr.Katona Tibor sk. 

a tanács elnöke                         a tanács tagja, előadó            a tanács tagja  

 
Ez az ítélet és a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 3.B.695/2002/7. számú ítéletének 
az I.r. és a II.r. vádlottra vonatkozó része a mai napon jogerős és a II.r. vádlott 
esetében a fel nem függesztett részében végrehajtható.  
 
S z e g e d , 2003. évi november hó 6. napján 

 
 
Dr.Maráz Vilmosné sk. 

a tanács elnöke 
 
          


