
SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA 
Bf.II.125/2004/6. 
 

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, 2004. évi május hó 13. napján tartott 
nyilvános fellebbezési tárgyalás alapján meghozta a következő 
 

V É G Z É S T : 
 

Az emberölés bűntette miatt a vádlott ellen indított büntető ügyben a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 2003. évi december hó 16. napján 
kihirdetett 7.B.934/2002/23. számú ítéletét 
h e l y b e n h a g y j a . 
 
Megállapítja, hogy (érdekelt neve) érdekelt lakcíme: (Település, utca, 
házszám). 
 
A vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztésbe beszámítja az első fokú 
ítélet kihirdetésétől a mai napig előzetes fogvatartásban töltött időt. 
 

I N D O K O L Á S : 
 

Az első fokú bíróság a vádlott bűnösségét emberölés bűntettében mondta 
ki, ezért 10 év börtönre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. A 
szabadságvesztésbe beszámította az előzetes fogvatartásban töltött időt. 
Rendelkezett a bűnjelekről és kötelezte a vádlottat a bűnügyi költség 
viselésére.  
 
Az első fokú ítélet ellen a vádlott és a védő a büntetés súlyossága miatt, 
enyhítés érdekében fellebbezett. 
 
A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség átiratában sérelmezte, hogy az első 
fokú bíróság az elmeorvos-szakértői véleményt előterjesztő szakértők közül 
csak az egyiket hallgatta meg a tárgyaláson, továbbá az elkövetés 
eszközének vértulajdonság-vizsgálatát nem végezte el;  indítványozta, hogy 
a másodfokú bíróság bizonyítást vegyen fel, a másik szakértőt írásban 
nyilatkoztassa társa által előadottakra, továbbá szerológiai vizsgálatot 
rendeljen el, ennek keretében az elkövetés eszközét vizsgáltassa meg. 
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A fellebbezéseket az ítélőtábla alaptalanoknak ítélte. A fellebbviteli 
főügyészségnek kizárólag a szakértő meghallgatásával kapcsolatos 
álláspontját osztotta, etekintetben bizonyítást rendelt el. 
 
 
Eljárási szabályt sértett az első fokú bíróság azzal, hogy figyelmen kívül 
hagyva a Be. 101. § (2) bekezdésében írtakat, csak (elmeorvos-szakértő 
neve) elmeorvos-szakértőt hallgatta meg annak ellenére, hogy (igazságügyi 
orvosszakértő neve) igazságügyi orvosszakértővel együtt terjesztették elő 
szakvéleményüket a vádlottra nézve. A Be. 101. § (2) bekezdés első 
mondatában írtak nem hagynak kétséget afelől, hogy nem csupán a vádlott 
elmeállapotának vizsgálatánál, hanem a vizsgálatot követő valamennyi 
ezzel kapcsolatos bizonyításban mindkét szakértőnek azonosan közre kell 
működnie. Ebből következik, hogy csak egyikük meghallgatása nem elég, a 
másik szakértőt olyan helyzetbe kell hozni a bizonyítás során, hogy 
megismerhesse társa később előadott álláspontját, és előterjeszthesse a 
sajátját. Ennek elmaradása az egy szakértő által előterjesztett további 
vélemény bizonyító erejét kétségessé teszi, mert a bizonyítás 
törvényességét érinti. 
 
A most írtak miatt az első fokú tényállás részleges megalapozatlansága állt 
elő, mert az egyedül nyilatkozó elmeorvos-szakértő véleménye a már írtak 
miatt nem vehető figyelembe, emiatt a vádlott elmeállapotára és 
alkoholizmusára nézve valójában nincs lefolytatva a bizonyítás a tárgyalási 
szakban.  
 
A Be. 351. § (2) bekezdés a) pontja szerinti felderítetlenséget - a 
főügyészség erre vonatkozó, bizonyítást célzó indítványát osztva - az 
ítélőtábla a Be. 352. § (1) bekezdés a) pontja alapján tárgyaláson felvett 
bizonyítással küszöbölte ki akként, hogy megkereste (igazságügyi 
orvosszakértő neve) igazságügyi orvosszakértőt, nyilatkozzon társa 
szakvélemény-kiegészítésére. 
 
A szakértő akként nyilatkozott írásban, hogy társa által az első fokú 
tárgyaláson előadottakkal mindenben, maradéktalanul egyetért. 
 
A másodfokú bíróság által felvett bizonyítással tehát törvényessé vált az 
igazságügyi elmeorvos-szakértői vélemény kiegészítése, ezért az ítélőtábla 
most már törvényes bizonyítás keretében felhasználtnak tekinthette a 
tényállás megállapításánál. 
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Nem osztotta viszont az ítélőtábla a fellebbviteli főügyészségnek a 
vértulajdonság-vizsgálatot célzó bizonyítási indítványát. Az első fokú 
bíróság maradéktalanul mérlegelte a szóbajöhető elkövetési eszközök közül 
– különös figyelemmel az orvosszakértő véleményére – , hogy a 35 cm 
hosszúságú, 21 cm pengehosszúságú barna nyelű kés volt az emberölés 
elkövetésének eszköze. Megalapozott ez az első fokú megállapítás, mert a 
lefoglalt 6 db kés közül kizárólag a most írt késen voltak tapasztalhatók – 
makroszkóposan - vérre gyanús szennyeződések. Ebből következik, hogy a 
többi kés megvizsgálása a meglehetősen költséges szerológus szakértővel 
az eljárás elhúzásán túli, a tényállás megalapozottságát érintő eredményt 
nem hozna, az egyetlen véres kés szerológiai vizsgálata pedig célszerűtlen 
bizonyítás. Ezért az ítélőtábla a fellebbviteli főügyészség most írt 
bizonyítási indítványát elutasította. 
 

*** 
 
Helyesen járt el az első fokú bíróság, amikor a folytatólagos tárgyalásról a 
nyilvánosságot kizárta. Ennek indokát azonban tévesen adta meg. 
 
Nyilvánvaló az volt az első fokú bíróság álláspontja, ezzel a másodfokú 
bíróság is egyetért, hogy a halott sértett kegyeleti jogait nagymértékben 
sértik azok a fényképfelvételek, amelyek a nyomozás és a későbbi eljárás 
szempontjából fontosak, de a sértettet méltatlan, emberi méltóságában 
megalázó helyzetben mutatják be. A Be. 237. § (3) bekezdés c) pontjára 
hivatkozás a nyilvánosság kizárására azonban téves, mert az elhalt sértettet 
már nem az eljárás részvevőjeként illeti meg a védelem, hanem erkölcsi 
okból szükséges kegyeleti jogainak megóvása. Az első fokú bíróság által 
felhívott törvényhely az un. tanúvédelmi programhoz kapcsolódó 
rendelkezés, ezért az ítélőtábla a nyilvánosság kizárására vonatkozó 
jogszabályi indokolást helyesbítette, az a Be. 237. § (3) bekezdés a) pontján 
alapult. 
 

*** 
 

Az ítélőtábla a tényállás zömét egyebekben megalapozottnak ítélte, mert az 
első fokú bíróság a megfelelően széles körben felvett bizonyítás 
eredményeképpen azt szinte hiánytalanul és maradéktalanul állapította 
meg. A Be. 352. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel, az iratok tartalma 
alapján a vádlott vagyoni körülményeire vonatkozó tényeket csupán azzal 
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egészítette ki a másodfokú bíróság, hogy a vádlott vagyonát képező 
lakásingatlan értéke 2,2 millió forint, továbbá van egy kb. 450.000,- Ft 
értékű szántója is. 
 
Helyesbítette továbbá a tényállást a másodfokú bíróság akként, hogy a 
cselekmény elkövetésekor a vádlott nem „erősen ittas”, hanem közepes 
fokú alkoholos befolyásoltság állapotában volt, továbbá a vérében észlelt 
2,17 – 2,37 ezrelék közötti véralkohol koncentráció – figyelemmel az 
orvosszakértői iránymutatásokon alapuló töretlen ítélkezési gyakorlatra – 
közepes fokú alkoholos befolyásoltságnak felel meg. A 2,51 ezrelék 
véralkohol koncentrációt el nem érő, de az 1,50 ezreléket meghaladó 
véralkohol-koncentráció tehát – helyes kifejezéssel - közepes fokú 
alkoholos befolyásoltság. 
 
Az első fokú ítélet 9. oldal utolsó bekezdésében és 10. oldal első 
bekezdésében írtakból az ott rögzített tényeket (a bizonyítékokra utalás 
nélkül) a másodfokú bíróság a tényállás részének tekinti, mert a sértett 
sérüléseit itt írta le pontosan az első fokú bíróság. A tényállás ugyanis a 
kiserejű szúrások tekintetében csupán bőrfolytonosság megszakításokról 
adott számot. Ez utóbbiak egyrészt nem felelnek meg a tényállás alapjául 
vehető tényeknek, mert nem alkalmasak a vád tárgyává tett bűncselekmény 
tárgyi súlyának kifejezésére, továbbá félrevezetőek, azt a látszatot keltik, 
mintha a sértettre leadott első két késszúrás csupán metszett bőrsérülést 
okozott volna. A szúrcsatorna haladási iránya pedig egyértelművé teszi, 
hogy a vádlott mindhárom szúrást felülről lefelé, „leszúró” mozdulattal 
adta le a sértett testére, aminek a vádlott szándékosságának formájára van 
lényeges kihatása. 
 
Egyebekben az első fokú bíróság megalapozott tényállást állapított meg, 
melyet az ítélőtábla a most írt kiegészítésekkel és helyesbítésekkel fogadott 
el ítélkezésének alapjául.  
 

*** 
 

A kellően megalapozott, fellebbezéssel nem is támadott tényállásból 
okszerűen következtetett az első fokú bíróság a vádlott bűnösségére és a 
bűncselekmény minősítése is megfelel a törvénynek. 
 
Ami a vádlott szándékosságának formáját illeti, az első fokú bíróság 
álláspontjával az ítélőtábla nem értett egyet. 
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Irányadó abban az ítélkezési gyakorlat, hogy az élet és testi épség elleni 
bűncselekmény elbírálása esetén az ítélet indokolásában meg kell állapítani 
a vádlott bűnösségének formáját és annak a meghatározása sem 
mellőzhető, hogy az elkövető egyenes vagy eshetőleges szándékkal 
cselekedett-e (Legfelsőbb Bíróság 15. számú irányelve, BH 1999. évf. 2. 
számú jogeset). 
 
Az első fokú bíróság – helyesen – vizsgálta a vádlott bűnösségének 
formáját és nem tévedett, amikor azt szándékosságban állapította meg. Az a 
megállapítása viszont, hogy a vádlott szándéka „legalább eshetőleges” volt, 
egyrészt téves, másrészt értelmezhetetlen. 
 
A szándékosság formája (Btk. 13. §) eshetőleges vagy egyenes. E két 
szándékossági forma között átmenetek, fokozatok nincsenek, az ítélő 
bíróságnak határozottan kell állást foglalni abban, hogy a vádlott 
szándékossága eshetőleges vagy egyenes, azaz a megvalósított cselekmény 
lehetséges következményét kívánja-e vagy abba csupán belenyugszik. A 
jelen ügyben az alapul elfogadott tényállásból kizárólag arra lehet 
következtetést levonni, hogy a vádlott emberölési szándéka egyenes volt, 
mégpedig a következők miatt: 
 
A vádlott munkaidőn kívül, szabadidejében faluszerte un. böllér 
tevékenységet folytatott, ami köztudomásúlag a sertés késsel történő 
leszúrását jelenti. Ebből, valamint a hentes vádlott foglalkozásából 
következtethető, hogy rendszeresen veszélyesebb eszközzel, késsel végzi 
munkáját. Nyilvánvalóan nem ismeretlen előtte – de a közfelfogás szerint 
sem – , hogy a viszonylag nagyobb pengehosszúságú késsel közepes erővel 
leadott szúrás az élő szervezetben milyen hatást fejt ki. A vádlott, aki 
közepes fokban ittas volt, felülről lefelé irányuló szúrcsatornát előidézve 
közepes erővel döfte bele a kést a sértettbe a tényállásban írt testtájékon 
úgy, hogy azt kissé még vissza is húzta, „mintegy igazította”. 
 
Ezek a tények – szemben a vádlott etekintetben nem értékelhető 
vallomásával – objektíve és aggálytalanul arra utalnak, hogy a vádlott előre 
látta magatartásának azt a lehetséges következményét, hogy a sértett 
testüregébe hatolva annak valamely életfontosságú szervét sérti a késsel és 
így halálát okozhatja, ezt kívánta, nem pedig abba csupán belenyugodott.  
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Mindebből következik tehát, hogy a vádlott a Btk. 13. § I. fordulata szerinti 
egyenes szándékkal valósította meg a sértett sérelmére az emberölést. 
 
A bűnösségi körülményeket vizsgálva az ítélőtábla további súlyosítóként 
értékelte a veszélyes eszköz használatát, hiszen nagyobb pengehosszúságú 
kést használt a vádlott, továbbá, hogy a cselekményt nála erősebben ittas, 
gyengébb fizikumú nő sérelmére valósította meg. Az időmúlás enyhítő 
körülménye most értékelhető, a másodfokú eljárásban. A Szegedi Ítélőtábla 
töretlen ítélkezési gyakorlata szerint a bűncselekmény elkövetésétől az 
elbírálásig két évnek kell eltelnie ahhoz, hogy az időmúlás enyhítőként 
értékelhető legyen. 
 
A helyesbített illetve kiegészített bűnösségi körülményeket alapul véve sem 
tévedett azonban az első fokú bíróság, amikor úgy ítélte, hogy a 
kedvezőtlen életvitelűnek ugyan nem mondható, de az alkoholizmus 
határán álló vádlott esetében a nem menthető indulati, brutális, élettársa 
sérelmére elkövetett emberölés kizárólag 10 év börtön és 10 év 
közügyektől eltiltás büntetés kiszabásával büntethető kellően. Ekörben 
kifejtett indokait a másodfokú bíróság mindenben osztotta, maga sem látott 
indokot arra, hogy akár a fő-, akár a mellékbüntetés tartamát lényegesen 
enyhítse. 
 
Ebből következik, hogy az enyhítést célzó védelmi fellebbezéseket 
alaptalanoknak ítélte, ezért az első fokú ítéletet a Be. 371. § (1) bekezdés I. 
fordulata alapján helybenhagyta. 
  

*** 
 

Az első fokú bíróság bűnjelek kiadására vonatkozó rendelkezése 
gyakorlatilag végrehajthatatlan, mert az érdekelt lakcímét nem tüntette fel a 
rendelkező részben. Ezért azt a másodfokú bíróság az iratok tartalma 
alapján pótolta. 
 
A bűncselekmény elbírálására a Btk. 2. §-ával került sor, ezt az ítélőtábla 
most felhívta, mert az első fokú bíróság nyilvánvalóan ezt alkalmazta, csak 
nem utalt rá. Az így alkalmazandó anyagi jog biztosít ugyanis 
összességében kedvezőbb elbírálást a vádlottra a középmértékre vonatkozó 
szabályozás hatályon kívül kerülése miatt. 
 
Ebből azonban következik, hogy az előzetes fogvatartásnak a 
szabadságvesztésbe  történt   beszámítására  a   Btk. 99. § (2) bekezdését  is  
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felhívta a másodfokú bíróság, melyet maga is alkalmazott a további 
beszámítás alapjaként. 
 
S z e g e d , 2004. évi május hó 13. napján 
 
 
Dr.Maráz Vilmosné sk.     Dr.Katona Tibor sk.           Dr.Mezőlaki Erik sk. 
a tanács elnöke                  a tanács tagja, előadó          a tanács tagja 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 7.B.934/2002/23. számú ítélete a 
jelen végzés folytán a mai napon jogerős és végrehajtható. 
 
S z e g e d , 2004. évi május hó 13. napján 
 
 
Dr.Maráz Vilmosné sk. 
a tanács elnöke 
 
         
 


