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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, 2006. évi március hó 2. napján tartott 
fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta a következő 
 

V É G Z É S T : 
 

A társtettesként, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette és 
más bűncselekmény miatt az I. r. vádlott ÉS TÁRSAI ellen indított 
büntetőügyben a Békés Megyei Bíróság 2005. évi szeptember hó 20. 
napján kihirdetett 3.B.234/2005/20. számú ítéletének az I.r. és a II.r.  
vádlottra vonatkozó részét 
h e l y b e n h a g y j a   
azzal, hogy a bűnjelek közül a második kettőként megjelöltet (3., 4. 
tételszám alattit) kell az I.r.  vádlottnak kiadni. 
 
Az elsőfokú eljárásban felmerült összesen 1.444.992 (Egymillió-
négyszáznegyvennégyezer-kilencszázkilencvenkettő) forint bűnügyi 
költségből az I.r. vádlott 47.664 (Negyvenhétezer-hatszázhatvannégy) 
forintot, a II.r. vádlott 140.452 (Egyszáznegyvenezer-négyszázötvenkettő) 
forintot, az I. és a II.r. vádlott egyetemlegesen 1.072.492 (Egymillió-
hetvenkettőezer-négyszázkilencvenkettő) forintot, az I., II. és III.r. vádlott 
egyetemlegesen 2.734 (Kettőezer-hétszázharmincnégy) forintot kötelesek 
megfizetni, míg 99.375 (Kilenvenkilencezer-háromszázhetvenöt) forint az 
állam terhén marad. 
 
Az I. és II.r. vádlott által az elsőfokú ítélet kihirdetésétől a mai napig 
előzetes fogvatartásban töltött időt a kiszabott szabadságvesztésbe 
beszámítja. 
 
Megállapítja, hogy a másodfokú eljárásban az I.r. vádlott kirendelt 
védőjének díjával felmerült 10.760 (Tízezer-hétszázhatvan) forint bűnügyi 
költség az állam terhén marad. 
 
Felhívja az elsőfokú bíróságot, hogy a III.r. terhelt vonatkozásában a 
bűnügyi költségről a különleges eljárás szabályai szerint utólag határozzon. 
 

I N D O K O L Á S : 
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Az elsőfokú bíróság az I.r. és a II.r. vádlott bűnösségét társtettesként, 
különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében állapította meg. 
Ezért az I.r. vádlottat 12 év, a II.r. vádlottat 14 év fegyházbüntetésre ítélte. 
Mindkét vádlottat 10 évre tiltotta el a közügyek gyakorlásától. 
Rendelkezett a vádlottak által előzetes fogvatartásban töltött idő 
beszámításáról és a bűnjelekről. A II.r. vádlottat külön 1.079.792,- Ft 
bűnügyi költség megfizetésére kötelezte, a II.r. vádlottat a III.r. vádlottal 
egyetemlegesen terhelő bűnügyi költség összegét 173.141,- Ft-ban 
állapította meg, 113.340,- Ft-ról akként rendelkezett, hogy az az állam 
terhén marad. 
 
Az elsőfokú ítélet ellen fellebbezést jelentettek be: 
-   az ügyész, a vádlottak javára, az I.r. vádlott esetében eltérő minősítés, 
cselekményének különös kegyetlenséggel elkövetett súlyos testi sértés 
bűntettekénti minősítése és a kiszabott büntetés enyhítése végett, a II.r. 
vádlott esetében a társtettesség mellőzése érdekében; 
-  az I.r. és a II.r. vádlott a kiszabott büntetés enyhítése végett; 
-  az I.r. vádlott védője eltérő tényállás és minősítés megállapítása, az I.r. 
vádlott cselekményének különös kegyetlenséggel elkövetett súlyos testi 
sértés bűntettekénti minősítése, másodlagosan a kiszabott büntetés 
enyhítése végett; 
-  a II.r. vádlott védője a különös kegyetlenség megállapításának mellőzése 
és a kiszabott büntetés enyhítése érdekében. 
 
Az elsőfokú ítélet a III.r. terhelt vonatkozásában fellebbezések hiányában 
első fokon jogerőre emelkedett. 
 
A fellebbviteli főügyészség átiratában a vádlottak javára bejelentett ügyészi 
fellebbezést visszavonta és a tényállás kisebb mérvű kiegészítése mellett az 
elsőfokú ítélet fellebbezésekkel támadott részének helybenhagyására tett 
indítványt. 
 
A II.r. vádlott írásban részletesen megindokolt fellebbezésében az elsőfokú 
ítélet hatályon kívül helyezését kérte. Fellebbezésében arra hivatkozott, 
hogy az I.r. vádlott a bűncselekmény elkövetésekor nem a hatóság által 
lefoglalt fehér tornacipőben, hanem egy katonai bakancsban volt, amely 
alkalmas volt a sértett fején lévő halálos sérülés   előidézésére.  A  II.r. 
vádlott  azzal  is  védekezett,  hogy – orvosi  
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iratokkal bizonyított – fejlődési rendellenessége, un. dongaláb miatt 
erőteljes rúgásokra nem képes. Tartalmilag tehát fellebbezése az emberölés 
bűntette miatt emelt vád alóli felmentésre irányult. 
 
A fellebbezési nyilvános ülésen a vádlottak és védőik fellebbezéseiket 
fenntartották, azokat a védők részletesen indokolták. 
 
Az I.r. vádlott védőjének álláspontja szerint az I.r. vádlott tényállásban 
részletezett cselekvősége különös kegyetlenséggel elkövetett súlyos testi 
sértés bűntettének és emberöléssel kapcsolatban elkövetett bűnpártolás 
bűntettének minősül, mert a szándéka csupán a testi sértés okozására 
irányult. Sérelmezte, hogy az ítéleti tényállás nem állapította meg a II.r. 
vádlott terhére azt, hogy egy tompa tárggyal hátulról, nagy erővel fejen 
ütötte a sértettet, amelynek következtében a sértett meghalt. Álláspontja 
szerint a II.r. vádlott ezzel a többletcselekményével az elkövetők eredeti 
közös szándékán túlterjeszkedett, e részmozzanatnál a vádlottak között nem 
valósult meg szándékegység, ezért a túllépésért az I.r. vádlottat büntetőjogi 
felelősség nem terheli. Mindezek alapján az I.r. vádlottal szemben 
halmazati büntetésként viszonylag rövidebb tartamú börtönbüntetés 
kiszabását kérte. 
 
A II.r. vádlott védőjének álláspontja szerint az elsőfokú ítélet tényállása 
részben felderítetlen, részben iratellenes, ezen kívül eljárási szabályt sértett 
az elsőfokú bíróság, amikor egyes vallomásoknak csak bizonyos részeit 
fogadta el bizonyítékként. Álláspontja szerint a II.r. vádlottnak még az 
eshetőleges szándéka sem terjedt ki a sértett életének kioltására, ezért 
cselekménye legfeljebb halált okozó testi sértés bűntettének minősülhet, 
bár nem vitatta a bántalmazás különös kegyetlen voltát. A cselekmény 
enyhébb minősítésére figyelemmel kérte a kiszabott büntetés enyhítését. 
Sérelmezte, hogy a vádlottak büntetése között nincs meg a belső 
arányosság. 
 
A vádlottak – fenntartván fellebbezéseiket – mindenben csatlakoztak a 
védőjük által elmondottakhoz. 
 
A nyilvános ülésen jelenlévő ügyész fenntartotta az átiratában foglaltakat 
azzal a kiegészítéssel, hogy álláspontja szerint az I.r. vádlottal szemben 
kiszabott szabadságvesztés tartama inkább enyhe, semmint eltúlzott, ennek 
súlyosítására a terhére bejelentett fellebbezés hiányában azonban nem 
kerülhet sor. 
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Az ítélőtábla a fellebbezéseket alaptalanoknak, a fellebbviteli főügyészség 
észrevételeit alaposaknak ítélte. 
 
A másodfokú bíróság a Be. 348. § (1) bekezdése szerint eljárva a Be. 349. 
§ (1) bekezdésében írt keretek között az elsőfokú ítélet fellebbezésekkel 
megtámadott részét az azt megelőző bírósági eljárással együtt felülbírálta. 
Ennek során megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a bizonyítási eljárást 
a perrendi szabályok maradéktalan betartásával folytatta le. Ügyfelderítési 
kötelezettségének mindenben eleget téve beszerezte valamennyi, az ügy 
érdemi elbírálásához szükséges bizonyítékot, azokat egyenként és 
összességében is körültekintő gondossággal megvizsgálta. Nem sértett 
eljárási szabályt az elsőfokú bíróság akkor sem, amikor valamely vádlotti 
vagy tanúvallomásnak csak meghatározott részét, mégpedig az egyéb 
bizonyítékokkal összhangban álló, más bizonyítékokkal alátámasztott, 
megerősített részét fogadta el bizonyítékként. A bizonyítékok 
mérlegelésének nem tiltott, hanem gyakori módja az, hogy a bíróság egy 
adott vallomásnak csak egyes – általában más bizonyítékokkal is 
megerősített – részeit fogadja el hitelesnek. A vallomásnak pedig azokat a 
részeit, amelyek más bizonyítékokkal ellentétesek, figyelmen kívül hagyja 
és azt nem fogadja el irányadónak a történeti tényállás megállapítása során. 
Mindez nem érinti a mérlegelési tevékenység perrendszerű voltát (BH 
1998. évf. 418. számú jogeset).  
 
A teljesség érdekében jegyzi meg a másodfokú bíróság, hogy az elsőfokú 
bíróság az un. vádelvet sem sértette meg, amikor ítéleti tényállásában nem 
állapított meg un. eszközös bántalmazást. Az iratokból megállapíthatóan az 
ügyészi vádmódosítás csupán annyiban érintette a II.r. vádlottat, hogy a 
vádirati tényállásban megjelölt eszközt – a piszkavasat – az ügyész a 
vádmódosításában pontosan be nem azonosítható, szilárd anyagú, vonalas 
tárgyként jelölte meg. A Be. 2. § (2) bekezdésének II. fordulata szerint a 
bíróság csak olyan cselekmény alapján dönthet valakinek a büntetőjogi 
felelősségéről, amely cselekményt a vád tartalmaz. I. és II.r. vádlott 
cselekvőségét illetően a vádirati tényállás az összes, az elsőfokú ítéleti 
tényállásban is rögzített cselekvéssort tartalmazta. A vád szerinti 
minősítéshez, azaz ahhoz, hogy a tényállásban részletezett, büntetőjogilag 
értékelendő magatartás milyen bűncselekménynek minősül, a bíróság nincs 
kötve.  Ezért  nem  sértett  eljárási  szabályt az elsőfokú bíróság akkor sem,  
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amikor az ügyészi végindítványban írtaktól eltérően minősítette az I. és a 
II.r. vádlott cselekményét. 
 
Az elsőfokú ítélet fellebbezésekkel megtámadott részének felülbírálata 
során a másodfokú bíróság megállapította, hogy az elsőfokú ítélet 
tényállása kis mértékben megalapozatlan, mert az elsőfokú bíróság a 
tényállást hiányosan állapította meg, illetőleg a II.r. vádlott vonatkozásában 
iratellenes megállapítást tartalmaz [Be. 351. (1) bekezdés, (2) bekezdés b) 
pont II. fordulat). Ez a megalapozatlanság azonban a Be. 352. § (1) 
bekezdés a) pontjára figyelemmel a rendelkezésre álló iratok, illetőleg az 
I.r. vádlottnak a fellebbezési nyilvános ülésen tett nyilatkozata alapján a 
következők szerint volt kiküszöbölhető (a II.r. vádlott élt vallomás 
megtagadási jogával): 
 
Az I.r. vádlott 170 cm magas és a bűncselekmény elkövetésekor kb. 53-54 
kg volt a testsúlya. 
 
A sértett 1948-ban született, a testmagassága 162 cm volt. 
 
A II.r. vádlottat a Battonyai Városi Bíróság 2000. november 9. napján 
jogerőre emelkedett B.201/2000/4. számú ítéletével – amelyben 
megszüntette a vádlottal szemben a Battonyai Városi Bíróság 
B.430/1999/2. számú határozatában alkalmazott próbára bocsátást – 3 rb. 
társtettességben elkövetett lopás bűntette és társtettességben elkövetett 
lopás vétsége miatt halmazati büntetésül 1 év, végrehajtásában 2 év 
próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélte, egyúttal elrendelte pártfogó 
felügyeletét. A próbaidő 2002. november 8. napján eredményesen letelt. 
 
Az I.r. vádlott fele részben tulajdonosa a [település, utca, házszám] szám 
alatti ingatlannak. 
 
Egyebekben az elsőfokú ítélet tényállása hiánytalan, azt az előbb írt 
kiegészítésekkel, helyesbítéssel a másodfokú bíróság határozatának 
alapjául elfogadta. 
 
A bűncselekmények eltérő minősítésére irányuló védelmi fellebbezések az 
elsőfokú bíróság jogkövetkeztetését sérelmezve a bizonyítékok 
mérlegelését támadják. Azt sérelmezik, hogy az elsőfokú bíróság a 
vádlottak szándékegységére alapítottan mindkettőjük bűnösségét különös 
kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében állapította meg azzal, 
hogy a sértett halálára a vádlottak eshetőleges szándéka terjedt ki. 
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Az irányadónak tekintett elsőfokú ítéleti tényállás részletesen tartalmazza a 
vádlottak bántalmazó tevékenységén kívül a konkrét megverést megelőző 
eseménysort is, azaz azt, hogy az I.r. vádlottnak már a kocsmában 
konfliktusa támadt a sértettel. Ezt a konfliktust, amelynek eredményeként 
az I.r. vádlott már a kocsma előtt is bántalmazta a sértettet, az I.r. vádlott 
kezdeményezte. A későbbiekben is ő volt az, aki megkérte a II.r. vádlottat, 
hogy még aznap este közösen verjék meg odahaza is a sértettet. Az 
irányadó tényállás szerint a vádlottak ekkor 10-15 percen keresztül 
közepes, illetve nagy erővel rúgták a sértett fejét, ököllel testszerte ütötték, 
illetőleg közepes-nagy erővel testszerte meg is rúgdosták, mellkasát nagy 
erővel megtaposták. A sértetten nemcsak un. ütés és rúgás nyomok, hanem 
többszörös elesésből, megragadásból származó sérülések is voltak. Ilyen 
bántalmazási mechanizmus mellett annak nincs jelentősége, hogy a kocsma 
előtti bántalmazás során a sértetten külsérelmi nyom keletkezett-e. A 
kocsmai verés folytán létrejövő esetleges sérülések a későbbi elkövetés 
különös kegyetlen módjára nincsenek kihatással. 
 
Az elsőfokú bíróság ítéletének jogi indokolásában részletesen számot adott 
arról, hogy a vádlottak, illetőleg a III.r. elítélt vallomásának mely részeit 
fogadta el és értékelte bizonyítékként. Az iratokkal egybehangzóan 
mutatott rá arra, hogy az I.r. vádlott a nyomozás során beszerzett 
bizonyítékok ismeretében miként változtatta meg akként vallomását, hogy 
a II.r. vádlottat terhelte a végső soron halált eredményező eszközös 
bántalmazással. Ennek folytán eltérően vallott atekintetben is, hogy a 
sértett a bántalmazás után elhagyta-e a helyszínt, vagy a II.r. vádlott 
cselekménye eredményeként már a helyszínen meghalt. 
 
Az elsőfokú bíróság a halál elsődleges okaként megállapított 
koponyasérülésre vonatkozóan részletesen kihallgatta a nyomozás során 
eljárt igazságügyi orvosszakértőket. A szakértői nyilatkozatok szerint és a 
fényképmellékletek alapján tényként állítható, hogy a koponyatörés a 
fejtetőn jött létre, amely eleséstől kisebb valószínűséggel és csak abban az 
esetben jöhet létre, ha a fejtető falhoz vagy valamilyen más kiálló részhez 
ütődik (elsőfokú iratok 20. sorszámú jegyzőkönyv 21. oldal a szakértő 
nyilatkozata). Ezért alaptalan a II.r. vádlott védőjének másodfokú ülésen 
előterjesztett azon vélekedése, hogy a sértett az udvari betonjárda széléhez 
tántorodva elesés közben szenvedhette el ezt a sérülést. 
 
Bf.II.488/2005/11. 
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A szakértők egybehangzó nyilatkozata szerint kicsi annak a valószínűsége 
is, hogy ezt a koponyasérülést piszkavassal hozták létre. A piszkavas nyelét 
figyelembe véve az a koponyatöréshez nem elég hosszú, a piszkavas 
hajlított részével történt ütés esetén pedig a koponyán lyuktörés keletkezett 
volna (elsőfokú iratok 20. sorszámú tárgyalási jegyzőkönyv 22. oldal). A 
szakértők a sérülés elhelyezkedése alapján egybehangzóan állították, hogy 
a koponyatöréssel járó sérülés nem elesés során jöhetett létre, hanem direkt 
vonalas tárggyal történő megütés vagy kemény orr-részű, szélű cipővel 
történt megrúgás során. Álláspontjuk szerint ezt a fajta sérülést a lefoglalt 
cipő is okozhatta. 
 
Az aggálytalan szakértői nyilatkozatok, illetőleg I.r. vádlottnak e körben 
tett, folyamatosan változtatott, egyéb bizonyítékokkal alá nem támasztott és 
emiatt aggályos vallomása alapján az elsőfokú bíróság megalapozottan nem 
állapította meg tényállásában az eszközös bántalmazást és az iratokkal 
egybehangzóan hivatkozott az orvosszakértői nyilatkozatok alapján arra, 
hogy a vádlottak kemény orr-részű cipővel, minimálisan egy esetben fejbe 
rúgták a sértettet. A szakértői nyilatkozatok alapján ez a rúgás fekvő 
helyzetben érte a sértettet. Erre figyelemmel megalapozottan vetette el az 
elsőfokú bíróság az I.r. vádlottnak azt a vallomásrészét, hogy a II.r. vádlott 
az álló helyzetben lévő sértettet ütötte fejbe a piszkavassal. 
 
Az elsőfokú bíróság helyesen nem fogadta el az I.r. vádlott védőjének azt 
az érvelését, hogy a II.r. vádlott túllépett a vádlottak eredeti szándékán 
akkor, amikor halálos ütést (rúgást) mért a sértettre. Az ítélőtábla sem 
fogadta el a védőnek ezirányú érvelését. 
 
A sértett bántalmazására az I.r. vádlott kezdeményezésére került sor. Az 
irányadó tényállás szerint az otthoni bántalmazást az I.r. vádlott kezdte el, 
amelybe szinte rögtön bekapcsolódott a II.r. vádlott is. A védekező, 
többször eleső sértettet a vádlottak egymás tevékenységéről tudva, teljes 
szándékegységben, testszerte ütlegelték, rugdosták, taposták.  
 
A bántalmazás olyan intenzitású volt, hogy még a kívülálló, abban részt 
nem vevő III.r. elítéltben is felvetődött, hogy annak eredményeként a sértett 
meg is halhat. Ezt bizonyítja a III.r. elítélt vallomásának az a része, mely 
szerint „mondtam nektek, hogy ne üssétek agyon” (nyomozati iratok II. 
kötet 942. oldal). 
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Lényegében ezzel egybehangzóan vallott az I. r. vádlott 2004. október 25-i 
írásos vallomásában is (nyomozati iratok II. kötet 790. oldal) „úgy ütöttük 
mind a vadálat”.  
 
Az I.r. vádlottnak ez a vallomásrésze összhangban áll nem csak a III.r. 
elítélt ide vonatkozó vallomásrészével, hanem az igazságügyi boncolási 
jegyzőkönyv adataival és az orvosszakértői nyilatkozatokkal is. A 
bántalmazás intenzitását a sértetten lévő nagy számú sérülések mellett a 
vádlottak kezén észlelt sérülések is bizonyítják, amelyek nyilvánvalóan az 
ökölütések során keletkeztek. 
 
E bizonyítékok egybevetése alapján okszerűen és logikusan csak és 
kizárólag az a következtetés vonható le, hogy a vádlottak teljes 
szándékegységben bántalmazták a sértettet, mégpedig olyan intenzitással, 
hogy eközben szükségszerűen mindkettőjükben felmerült annak lehetősége, 
hogy a bántalmazás eredményeként a sértett meg is halhat. A vádlottak 
azonban még a III.r. elítélt közbeszólására sem hagytak fel a sértett 
bántalmazásával, hanem azt tovább folytatták. Ez a momentum is azt 
bizonyítja, hogy a vádlottak teljes közömbösséget tanúsítottak a sértett 
esetleges halála iránt, azaz eshetőleges szándékuk kiterjedt a halálos 
eredményre is. 
Ezért az elsőfokú bíróság megalapozottan állapította meg mind a két 
vádlott esetében a szándékosság enyhébb formáját. 
 
Nem tévedett akkor sem az elsőfokú bíróság, amikor társtettesi 
cselekvőséget állapított meg annak ellenére, hogy a felvett bizonyítás 
eredményeként azt nem lehetett pontosan megállapítani, hogy melyik 
konkrét vádlotti magatartás okozta a halálhoz vezető koponyasérülést. 
 
A Btk. 20. § (2) bekezdése szerint társtettesként követik el a 
cselekményüket azok, akik a szándékos bűncselekmény törvényi 
tényállását egymás tevékenységéről tudva, közösen valósítják meg. A 
vádlottak azonos időpontban, azonos körülmények között, azonos módon, 
egymás cselekményét észlelve támadták a sértettet. Ennélfogva 
magatartásuk mindenben megfelel a társtettesség fogalmi ismérveinek, 
ezért cselekményüket egységes bűncselekményként kell értékelni és mind a 
két vádlott közösen, a szándékegységben elkövetett bűncselekmény által 
előidézett eredményért felelős. A Btk. 166. § (1) bekezdése szerinti 
emberölés bűntette un. nyitott törvényi tényállás, amikor is a jogalkotó épp 
a különféle elkövetési magatartásokból kiindulva nem határozott meg 
konkrét, hanem csupán általános elkövetési magatartást. E bűncselekmény  
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elkövetési magatartása a „megöl”. A szándékos emberölés bűntette esetén 
ez alatt minden olyan elkövetési magatartás értendő, amikor a terhelt által 
kifejtett tevékenység indítja el azt az okfolyamatot, amely végső soron a 
sértett halálához vezet és az eredményre az elkövetőnek a szándéka 
kiterjedt. A vádlottak között nyilvánvaló szándékegység miatt ezért nincs 
jelentősége annak, hogy kettőjük közül melyikük magatartása idézte elő a 
halálos koponyasérülést. A szándékegység folytán a bekövetkezett 
eredményért mindketten egyaránt felelnek. A Legfelsőbb Bíróság több eseti 
döntésében kifejtette, hogy társtetteskénti elkövetés megállapítását nem 
zárja ki az a körülmény, hogy pontosan nem volt megállapítható, a két 
elkövető közös véghezviteli magatartása folytán ki okozta a sértett halálát 
előidéző sérüléseket. A szándékegység folytán cselekményük társtettesként 
elkövetettnek minősül (BH 1999. évf. 3. számú jogeset, a társtettesség 
megállapítása szempontjából hasonló okfejtést tartalmaz a BH 1992. évf. 
220., 1981. évf. 258. számú jogeset). 
 
Itt pontosítja a másodfokú bíróság az elsőfokú ítélet jogi indokolásának 15. 
oldal 4. és 5. bekezdését: az elsőfokú ítélet tényállása (9. oldal 2. bekezdés) 
megállapította azt is, hogy „a légutakba kerülő vér azok részleges 
elzáródását okozta, ami önmagában is a sértett halálához vezetett volna”. A 
már hivatkozott indokolás szerint a vérbelehelés a vádlottak ökölütéseinek 
eredménye, ez pedig eltérő jogi következtetések levonására lehet alkalmas. 
Ez a megállapítás így önmagában félrevezető és kiegészítésre szorul. A 
vádlottaknak az a magatartása, hogy a sértettet orron ütötték, abban az 
esetben minősülhetne eltérően – mégpedig halált okozó testi sértés 
bűntetteként – , ha ezen túlmenően többletcselekményt, azaz a sértett 
többszörös fejbe rúgását, mellkason taposását nem valósították volna meg, 
és az elkövetés egyéb körülményeiből sem lehetne megalapozott 
következtetést levonni arra, hogy a vádlottak szándéka – akár 
eshetőlegesen – kiterjedt a sértett halálára. 
 
Az előzőekben kifejtettek alapján az ítélőtábla mindenben osztotta az 
elsőfokú bíróságnak azt az álláspontját, hogy a vádlottak által közösen 
véghezvitt magatartás társtettesként elkövetett, minősített emberölést 
valósít meg. A különös kegyetlenséget – mint elkövetési módot – sem a 
vádlottak, sem a védők nem vitatták. E körben az ítélőtábla a jogi 
indokolást még a következőkkel egészítette ki: 
A különös kegyetlenségnél, mint elkövetési módnál nemcsak a sértetti 
oldalon jelentkező, az erőszakos cselekménnyel szükségképpen együtt járó, 
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de azt lényegesen meghaladó fájdalommal, kínszenvedéssel járó 
bántalmazást kell vizsgálni, hanem az elkövetői tudattartalmat is. A sértetti 
oldalon jelentkező, az elkövetési magatartás módjában megnyilvánuló 
különös kegyetlenséget az elsőfokú bíróság részletesen megindokolta. 
Adós maradt viszont annak megállapításával, hogy a vádlottak tudata is 
kiterjedt a bántalmazás különösen kegyetlen módjára, mely az alábbiakra 
figyelemmel kétséget kizáróan megállapítható. A vádlottak testszerte 
ököllel ütötték, lábbal rugdosták és mellkasán megtaposták a sértettet. Ezek 
az erőbehatások közepes, illetőleg nagy erejűek voltak. A sértett 
nyilvánvalóan védekezett, a direkt behatás nyomain kívül megragadási és 
elesési nyomok is voltak rajta. A bántalmazás intenzitását nemcsak a 
sérülések nagy száma, hanem a vádlottakon lévő sérülések is bizonyítják. 
Ez a bántalmazás időben elhúzódott. Még a kívülálló III.r. elítélt számára is 
nyilvánvaló volt, hogy a vádlottak cselekményükkel a sértett halálát 
okozzák, őt mintegy agyonverik. Annak nincs jelentősége, ha a sértett a 
bántalmazás folytán esetleg eszméletét vesztette, ez a különös 
kegyetlenséggel elkövetett elkövetési mód megállapítását nem befolyásolja. 
 
Nem foghat helyt az a védői érvelés sem, hogy az I.r. – illetve ugyanígy a 
II.r. – vádlott magatartása csupán testi sértés okozására irányult, hiszen 
eszközt nem használt. Az emberölés elkövetése nem szükségképpen jelent 
eszközhasználatot is. A bántalmazás eredményeként a koponyatörésen 
kívül a sértett kétoldali sorozat-bordatörést és szegycsonttörést is 
szenvedett, mindezeket a mellkas megtaposása révén. 
 
Ez az elkövetési magatartás mindenben kimeríti a különös kegyetlenséggel 
elkövetett emberölés bűntettének tényállását (BH 2000. évf. 523. számú 
jogeset). Ezért az elsőfokú bíróság helyesen minősítette a vádlottak 
cselekményét a Btk. 166. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés d) 
pontja szerint minősülő és büntetendő, a Btk. 20. § (2) bekezdésére 
figyelemmel társtettességben, különös kegyetlenséggel elkövetett 
emberölés bűntettének. 
 
Alaptalan a II.r. vádlottnak a fellebbezésében írt azon védekezése, hogy 
testi fogyatékossága folytán nem volt képes nagy erejű rúgás kifejtésére és 
ezzel a halálos eredményt okozó koponyatörés előidézésére, továbbá az I.r. 
vádlott az elkövetés után katonai bakancsát vászoncipőre cserélte. Az 
iratok szerint a II.r. vádlott dongalába ellenére részt vehetett iskolai 
tanulmányai során a testnevelési órákon (nyomozati iratok II. kötet 615-
625. oldal). A nyomozás során készített igazságügyi orvosszakértői 
vélemény sem  tartalmaz  olyan  megállapítást,  hogy a II.r. vádlottnak ez a  
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testi hibája a mozgását bármiben korlátozta volna (nyomozati iratok II. 
kötet 605. oldal). A korábbiakban az ítélőtábla is rámutatott arra, hogy a 
koponyatörést vászoncipővel is okozhatták. Csak megjegyzi az ítélőtábla, 
hogy ha és amennyiben valamelyik vádlotton az elkövetéskor katonai 
bakancs lett volna, úgy a sértetten a már leírtakon kívül még durvább 
sérülések keletkeztek volna. 
 
A kifejtettekből következik, hogy az elsőfokú bíróság a szükséges körben 
lefolytatott bizonyítási eljárás alapján megállapított irányadó tényállásból 
helyesen vont le következtetést a vádlottak bűnösségére és 
bűncselekményeiket a törvénynek megfelelően minősítette. 
 
A bűnösségi körülményeket vizsgálva az ítélőtábla az I.r. vádlott esetében 
további és nyomatékos súlyosító körülményként értékelte a bűncselekmény 
elkövetésében betöltött kezdeményező szerepét. A II.r. vádlott esetében a 
tényállás helyesbítésére figyelemmel további súlyosító körülmény büntetett 
előélete. A tényállás kiegészítésére figyelemmel az ítélőtábla mind a két 
vádlottnál további súlyosító körülményként vette figyelembe, hogy a 
bűncselekményt náluk jóval idősebb sértett sérelmére követték el. 
 
A fentiekből az is következik, hogy az ítélőtábla a II.r. vádlott 
vonatkozásában mellőzte enyhítő körülményként értékelni büntetlen 
előéletét. Mind a két vádlott esetében mellőzte enyhítő körülményként 
figyelembe venni a részbeni ténybeli beismerésüket, ezzel összefüggésben 
I.r. vádlottnál azt, hogy a beismerés lényeges megvalósult tényt is átfogott, 
hiszen egyik vádlott részbeni beismerő vallomása sem terjedt ki a bűnösség 
elismerésére. 
 
Az így kiegészített és helyesbített büntetéskiszabási körülmények alapján 
az ítélőtábla azt állapította meg, hogy az elsőfokú bíróság indokolatlanul 
differenciált a büntetés kiszabása során a két vádlott között, ráadásul úgy, 
hogy az I.r. vádlottal szemben szabott ki enyhébb büntetést. Ezzel 
figyelmen kívül hagyta, hogy az I.r. vádlott kezdeményezte a 
bűncselekmény elkövetését és abba a beszámítási képességében nem 
korlátozott, de az enyhe fokú elmebetegség szintjén álló II.r. vádlottat is 
bevonta. Ennek alapján az ítélőtábla azt állapította meg, hogy a II.r. 
vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztés tartama aránylik megfelelően 
a bűncselekmény tárgyi súlyához, az elkövető személyében rejlő 
társadalomra veszélyességhez és bűnösségének fokához. Ezzel szemben az 
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I.r. vádlott vonatkozásában megállapított szabadságvesztés tartama enyhe, 
amelynek súlyosítására a terhére bejelentett ügyészi fellebbezés hiányában 
nem kerülhetett sor. Ebből viszont az is következik, hogy az ítélőtábla 
egyik vádlott esetében sem tartotta alaposnak a kiszabott büntetések 
enyhítésére irányuló fellebbezéseket. 
 
A másodfokú bíróság a bűncselekmény elkövetési körülményeire, a 
kirívóan durva elkövetési módra, a vádlottak elvetemültségére figyelemmel 
osztotta az elsőfokú bíróságnak azt az álláspontját is, hogy mind a két 
vádlott méltatlan arra, hogy a közügyek gyakorlásában részt vegyen. A 
bűncselekmény tárgyi súlya és jellege indokolja, hogy az eltiltás tartamát a 
törvényi maximumban határozza meg a bíróság. 
 
Az elsőfokú ítéletnek a bűnjelekre vonatkozó rendelkezése értelemzavaró, 
ezért azt az ítélőtábla a rendelkező részben írtak szerint pontosította. 
 
Tévedett az elsőfokú bíróság, amikor az I.r. vádlottat egyáltalán nem 
kötelezte bűnügyi költség viselésére. Az I.r. vádlottat a személyes 
költségmentesség nem mentesíti az összes bűnügyi költség viselése alól. 
Az elsőfokú bíróság által nem hivatkozott 9/2003. (V.6.) IM-BM-PM 
együttes rendelet 7. § (2) bekezdése szerint ha a Be. szerint az eljárásban 
védő részvétele kötelező, és a terhelt részére már rendeltek ki védőt, a 
személyes költségmentesség engedélyezése esetén a kirendelt védő díját és 
igazolt készkiadásait a Be. 74. § (3) bekezdés c) pontja értelmében az állam 
viseli. E rendelkezésre és a Be. 339. § (1) bekezdésére figyelemmel az 
ítélőtábla az I.r. vádlott kirendelt védői díjával kapcsolatosan felmerült 
összesen 99.375,- Ft bűnügyi költségről azt állapította meg, hogy az az 
állam terhén marad. 
 
Az elsőfokú bíróság az elsőfokú eljárásban felmerült bűnügyi költség teljes 
összegét is pontatlanul állapította meg. Ez részben arra is visszavezethető, 
hogy a költségjegyzék 22. és 24. tételszáma alatt a nyomozó hatóság 
pontatlanul vezette be a nyomszakértői díjat, mert az helyesen 5.320,- Ft, 
illetőleg az orvosszakértői díjat, mert az helyesen 6.600,- Ft. Az ítélőtábla 
megállapította, hogy az elsőfokú eljárásban felmerült bűnügyi költség 
összege helyesen 1.444.992,- Ft. Ebből a II.r. vádlottal kapcsolatosan 
felmerült bűnügyi költség összege 140.452,- Ft. Az I. és a II.r. vádlottat 
egyetemlegesen terhelő bűnügyi költség összege 1.072.492,- Ft, míg a 
három terheltet egyetemlegesen terhelő bűnügyi költség összege 2.734,- Ft. 
Az elsőfokú bíróság a jogszabályokat helyesen hívta fel, ezért az ítélőtábla 
csak  a  már írt  összegszerűségeket  pontosította.  A  fennmaradó  összeg a  
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jogerősen elítélt III.r. terheltet terheli, amelyről a jogerő folytán a 
másodfokú bíróság nem rendelkezhetett. Ezért e körben felhívta az 
elsőfokú bíróságot, hogy a Be. 578. §-ában szabályozott eljárás keretében 
utólag határozzon. 
 
A vádlottak által az elsőfokú ítélet kihirdetésétől a mai napig előzetes 
fogvatartásban töltött időt a velük szemben kiszabott szabadságvesztésbe 
az ítélőtábla a Btk. 99. § (1) és (2) bekezdése alapján számította be. 
 
Az I.r. vádlott kirendelt védőjének fellebbezési nyilvános ülésen való 
közreműködésével felmerült bűnügyi költség a Be. 339. § (1) bekezdése 
alapján, figyelemmel a Be. 74. § (3) bekezdés c) pontjára és a 9/2003. 
(V.6.) IM-BM-PM együttes rendelet 7. § (2) bekezdésére az állam terhén 
marad. 
 
S z e g e d , 2006. évi március hó 2. 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 Békés Megyei Bíróság 3.B.234/2005/20. számú ítéletének az I.r. és a II.r. 
vádlottra vonatkozó része a jelen végzés folytán a mai napon jogerős és 
végrehajtható. 
 
S z e g e d , 2006. évi március hó 2. napján 
 
 
Gyurisné dr.Komlóssy Éva sk. 
a tanács elnöke 
 
        
         


