
 

 

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA 
Bf.II.646/2004/4. 
 
 

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, 2005. évi január hó 27. napján tartott 
fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta a következő 
 
 

V É G Z É S T : 
 
 

Az emberölés bűntettének kísérlete miatt a vádlott ellen indított 
büntetőügyben a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 2004. évi november hó 8. 
napján kihirdetett 4.B.1057/2004/8. számú ítéletét 
h e l y b e n h a g y j a . 
 
Kötelezi a vádlottat a másodfokú eljárás során felmerült 3.000 /Háromezer/ 
forint bűnügyi költség megfizetésére az államnak, a Bács-Kiskun Megyei 
Bírósági Gazdasági Hivatal felhívása szerint. 
 
 

I N D O K O L Á S : 
 
 

Az elsőfokú bíróság a vádlott bűnösségét emberölés bűntettének 
kísérletében állapította meg. Ezért 3 év börtönre és 3 év közügyektől 
eltiltásra ítélte. 
 
Az elsőfokú ítélet ellen a vádlott enyhítés, a kiszabott börtönbüntetés 
végrehajtásának felfüggesztése végett, a védő téves minősítés miatt, a 
cselekménynek életveszélyt okozó testi sértés bűntettének minősítése és 
erre figyelemmel a kiszabott büntetés enyhítése és végrehajtásának 
felfüggesztése végett jelentett be fellebbezést. 
 
A fellebbviteli főügyészség az elsőfokú ítélet helybenhagyását 
indítványozta, a bűnösségi körülmények kis mértékű kiegészítése és annak 



észrevételezése mellett, hogy álláspontja szerint az elsőfokú bíróság által 
kiszabott fő- és mellékbüntetés tartama inkább enyhe, semmint eltúlzott.Az 
ítélőtábla a fellebbezéseket alaptalanoknak, a főügyészségi átiratot a 
bűnösségi körülmények kiegészítésére vonatkozó részében alaposnak ítélte.



 

 

 
Az ítélőtábla a Be. 348. § (1) bekezdése szerint eljárva a fellebbezésekkel 
megtámadott elsőfokú ítéletet az azt megelőző bírósági eljárással együtt 
felülbírálta. Ennek során megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a 
bizonyítási eljárást a perrendi szabályok megtartása mellett folytatta le. Az 
ügy érdemi elbírálását érintő lényeges eljárási szabályt nem sértett. 
 
A kellő terjedelemben lefolytatott bizonyítási eljárás alapján megalapozott 
tényállást állapított meg, amely irányadó volt a másodfokú eljárásban is, és 
amelyet lényegében a fellebbezések sem támadtak. 
 
Az elsőfokú bíróság által megállapított történeti tényállás csupán annyiban 
szorul helyesbítésre, hogy az elsőfokú bíróság nyilvánvalóan elírás folytán 
tévesen jelölte meg (név)-t vádlottként tanú helyett. Ezért (név) neve után a 
„vádlott” szót az ítélőtábla mellőzte az elsőfokú ítélet tényállásának 3. oldal 
4. bekezdés utolsó mondatából. 
 
A megalapozott tényállásból az elsőfokú bíróság helyesen következtetett a 
vádlott bűnösségére és bűncselekményét is a törvénynek megfelelően 
minősítette. 
 
Az ítélőtábla nem osztotta a védőnek a minősítés megváltoztatására 
irányuló fellebbezését. A védelmi álláspont szerint a vádlott tudattartalma 
csak a testi sértés okozására terjedt ki, a halálos eredményre, mint 
lehetséges következményre azonban nem. 
 
Töretlen a bírói gyakorlat abban, hogy a sértett fojtogatása esetén az 
elkövető tudatában általában felmerül a halál bekövetkezésének a 
lehetősége, ezért az ilyen elkövetési mód esetén rendszerint az élet 
kioltására irányuló szándék fennállására lehet következtetni [BH 1986. 
46.]. A fojtás ugyanis olyan magatartás, amely a köztudatban a halál 
bekövetkezésének a lehetőségét kelti. A vádlott váratlanul, hátulról, minden 
méltányolható indok nélkül támadt rá a sértettre, őt kitartóan fojtogatta, 
hiszen a bántalmazással még akkor sem hagyott fel, amikor a sértettnek egy 
kis időre sikerült kiszabadulnia a vádlott szorításából. Az irányadó 
tényállás szerint a vádlott ekkor a hajánál fogva visszarántotta a sértettet a 
kövezetre és ismételten fojtogatta, amelyet csak külső körülmény hatására 
akkor hagyott abba, amikor (név) erre felszólította. 
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Egységes a bírói gyakorlat abban is, hogy ha és amennyiben az elkövető a 
bűncselekményt ittas állapotban követi el, úgy a törvényi tényállás alanyi 
oldalán jelentkező bűnösségre a tárgyi oldalon jelentkező körülményekből 
kell következtetést levonni. Az előbb részletezett körülményekre 
figyelemmel  a  szokványos  részegség  állapotában  lévő  vádlott tudatában  
szükségképpen fel kellett, hogy merüljön a sértett halála bekövetkezésének 
a lehetősége, miközben két kézzel közepes erővel kitartóan fojtogatta a 
sértettet. Szükségképpen észlelnie kellett azt is, hogy magatartása 
következtében a sértett orra vérezni kezdett és cselekvőképességét is 
elveszítette. A vádlott azonban közömbös volt az iránt, hogy a sértett halála 
is bekövetkezhet a magatartásával okozati összefüggésben. Ezért helyesen 
minősítette a vádlott cselekményét az elsőfokú bíróság emberölés bűntette 
kísérletének és helyesen foglalt állást akkor is, amikor azt állapította meg, 
hogy a vádlott eshetőleges szándékkal cselekedett. 
 
A büntetés kiszabásánál irányadó körülményeket az elsőfokú bíróság 
csaknem teljességgel felsorolta, az csupán annyiban szorul kiegészítésre, 
hogy az ítélőtábla további enyhítő körülményként értékelte az eshetőleges 
szándékot. 
 
Az elsőfokú bíróság méltányosan járt el, amikor a súlyosító körülmények 
túlsúlya ellenére  az ún. enyhítő szakasz alkalmazásával szabta ki a 
főbüntetést. Ebből viszont az is következik, hogy az ítélőtábla a 
szabadságvesztés további enyhítését nem tartotta indokoltnak, s így a 
szabadságvesztés tartamára figyelemmel a végrehajtás felfüggesztésére 
nincs törvényes lehetőség. A vádlott az egyik legsúlyosabb, élet elleni 
bűncselekmény kísérletét valósította meg, minden fajta elfogadható ok 
nélkül tört rá a nálánál nyilvánvalóan fizikailag gyengébb sértettre, őt 
kitartóan támadta, a cselekményt ittas állapotban követte el. Ezek a 
körülmények egyébként is feltétlenül indokolttá teszik a végrehajtható 
szabadságvesztés kiszabását, mert a Btk. 83. § (1) bekezdésében írt 
büntetési célok kizárólag így érhetők el. 
 
A kifejtettekből következik, hogy az ítélőtábla a fellebbezéseket minden 
tekintetben alaptalanoknak ítélte, ezért az elsőfokú ítéletet a Be. 371. § (1) 
bekezdése alapján helybenhagyta. 
 



 

 

A vádlott kirendelt védőjének fellebbezési nyilvános ülésen való jelenléti 
díjával felmerült bűnügyi költség megfizetésére az ítélőtábla a vádlottat a 
Be. 381. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel a Be. 338. § (1) 
bekezdésére is – kötelezte. 
 
S z e g e d , 2005. évi január hó 27. napján 
 
 
Gyurisné dr.Komlóssy Éva sk. Dr.Cserháti Ágota sk.   Dr.Katona Tibor sk. 
a tanács elnöke                         a tanács tagja,előadó     a tanács tagja 
 
A Bács-Kiskun Megyei Bíróság 4.B.1057/2004/8. számú ítélete a jelen 
végzés folytán a mai napon jogerős és végrehajtható. 
 
S z e g e d , 2005. évi január hó 27. napján 
 
 
Gyurisné dr.Komlóssy Éva sk. 
a tanács elnöke 
 
         
 


