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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, mint másodfokú bíróság Szegeden, 2006. évi október 
hó 12. napján tartott fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta a 
következő 
 

V É G Z É S T : 
 

A nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt a 
vádlott ellen indított büntetőügyben a Csongrád Megyei Bíróság 2006. évi 
május hó 30. napján kihirdetett 2.B.1175/2005/18. számú ítéletét   h e l y b 
e n h a g y j a . 
 
A vádlott által az elsőfokú ítélet kihirdetésétől a mai napig előzetes 
fogvatartásban töltött időt a kiszabott szabadságvesztésbe beszámítja. 
 
A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 
 

I N D O K O L Á S : 
 

Az elsőfokú bíróság a vádlott bűnösségét nyereségvágyból elkövetett 
emberölés bűntettének kísérletében állapította meg. Ezért 11 év fegyházra 
és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Rendelkezett a vádlott által előzetes 
fogvatartásban töltött idő beszámításáról, a bűnjelekről és a bűnügyi 
költségről. 
 
Az elsőfokú ítélet ellen a vádlott és a védő jelentett be fellebbezést a 
bűncselekmény téves minősítése, rablás bűntettének megállapítása és a 
kiszabott büntetés enyhítése végett. 
 
A fellebbviteli főügyészség az elsőfokú ítélet helybenhagyását 
indítványozta a jogi indokolás kis mértékű kiegészítése mellett. 
 
A fellebbezési nyilvános ülésen a vádlott és a védő fellebbezéseiket, az 
ügyész az átiratában írtakat azonos tartalommal fenntartotta. 
 
Az ítélőtábla a fellebbezéseket minden tekintetben alaptalannak ítélte. 
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A másodfokú bíróság a Be. 348. § (1) bekezdése szerint eljárva a 
fellebbezésekkel megtámadott ítéletet az azt megelőző bírósági eljárással 
együtt felülbírálta. Ennek során megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a 
bizonyítási eljárást a perrendi szabályok betartásával folytatta le. 
Valamennyi, az ügy elbírálásához szükséges bizonyítékot beszerezte és 
azokat kellő körültekintéssel, alapossággal megvizsgálta. Részletes és 
meggyőző indokát adta annak, hogy a vádlott önmagának is ellentmondó 
vallomásaival szemben miért az egyéb bizonyítékokat fogadta el a tényállás 
megállapításánál. Erre vonatkozó okfejtése logikus és megfelel az 
iratokban rögzítetteknek. 
 
Az enyhébb minősítést (rablás megállapítását) célzó fellebbezés azt 
sérelmezi, hogy az elsőfokú bíróság nem fogadta el azt a vádlotti 
védekezést, mely szerint a vádlottnak nem állt szándékában a sértett 
életének kioltása. E körben a védő fellebbezésében arra is hivatkozott, hogy 
maga a sértett vallotta azt, néha úgy vélte, a vádlott csak szórakozik vele. A 
védelmi érvelés szerint nem a sértett ellenállása hiúsította meg az élet elleni 
bűncselekmény befejezését, hanem a vádlottnak eleve nem állt 
szándékában a sértett életének kioltása. 
 
Az elsőfokú bíróság ítéletének jogi indokolásában részletesen kifejtette azt 
is, hogy a védő által hivatkozott sértetti vallomásrész miért nem alapozza 
meg a vádlott számára az enyhébb minősítést. Az iratok tartalmával 
egybehangzóan hivatkozott arra az elsőfokú bíróság, hogy a sértett emellett 
azt is határozottan állította, hogy a vádlott nagy erővel fojtogatta, illetve a 
nagyobbik kést már szúrásra lendítette a sértett mellkasa irányába, a vádlott 
kezét azonban a sértettnek sikerült elkapnia. Ezek a mozzanatok viszont a 
vádlott szándékának komolyságát bizonyítják. 
 
Az irányadónak tekintett tényállás egyes mozzanatai is mind azt támasztják 
alá, hogy az elsőfokú bíróság helyesen vonta le a vádlotti cselekvőségből 
azt a következtetést, hogy a vádlott a vendéglátó egység napi bevételének 
megszerzésére törekedett, még akár a sértett életének kioltása árán is. 
 
Nem vitás, hogy a vádlott szándéka eredetileg csak azt fogta át, hogy a 
pénzt a sértett testi épsége elleni közvetlen fenyegetéssel, vagyis rablás 
útján szerzi meg. Az anyagi haszonszerzés célzatát bizonyítja a vádlott által 
sem vitatott részmozzanat, mellyel a bevétel átadására szólította fel a 
sértettet. Hogy szavainak nagyobb nyomatékot adjon, ekkor a magával vitt 
asztallábbal bántalmazta a sértettet. 
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A bűncselekmény megkezdése után azonban a vádlott szándéka 
megváltozott és már nemcsak a bevétel megszerzésére, hanem a sértett 
életének kioltására is irányult. Ennek oka az volt, hogy jóllehet a sértett 
nálánál idősebb volt és csak ketten tartózkodtak már a vendéglátó helyen, a 
sértett az első felszólításra nem adta át a bevételt, ellenkezőleg: a vádlott 
számára váratlanul intenzíven védekezett, sőt a vádlottól elvett asztallábbal 
a vádlottat többször megütötte. 
 
A teljes eseménysort vizsgálva az állapítható meg, hogy a vádlott ezt 
követően mind veszélyesebb eszközzel bántalmazta a sértettet, hiszen előbb 
a kisebb, majd a nagyobb kést is elővette, azokkal életfontosságú szervet 
támadott, mivel a szúrt-metszett sérülések a sértett fején, nyaktáján voltak. 
Az eszközös bántalmazás mellett a vádlott puszta kézzel is bántalmazta a 
sértettet és nemcsak ütötte, dulakodott vele, hanem fojtogatta is. A vádlott 
tehát többféle, de mindenképpen az emberi élet kioltására alkalmas módon 
cselekedett. Az igazságügyi orvosszakértői vélemény szerint az, hogy a 
sértett súlyosabb szúrt sérülést nem szenvedett, csupán a sértett intenzív 
ellenállásának volt köszönhető. A vádlott kitartóan támadta a sértettet még 
akkor is, amikor a sértett már felajánlotta a bevétel átadását, és annak 
ellenére tovább folytatta a sértett bántalmazását, hogy az intenzíven 
védekezett. 
 
A bántalmazást tehát a vádlott olyan eszközökkel és olyan módokon 
valósította meg, amely a közönséges élettapasztalat és a külső szemlélő 
számára is az élet elleni támadásként értékelendő. Ezt a sértett is így 
érzékelte, hiszen mindvégig kitartóan védekezett, ezt támasztják alá a 
helyszíni szemle adatai, a fényképmelléklet és a vádlotton lévő sérülések is. 
E mozzanatok mellett annak az ügy érdemi elbírálását befolyásoló 
jelentősége nincs, hogy maga a sértett vallotta, néha úgy érezte, a vádlott 
csak szórakozik vele. Az a körülmény, hogy a sértett halála nem 
következett be – e körben támaszkodva az igazságügyi orvosszakértői 
véleményre és a szakértők által elmondottakra – , csupán a sértett 
lélekjelenlétének, az intenzív elhárító magatartásának és a véletlen 
tényezők szerencsés alakulásának volt betudható (BH 2000. évf. 524. 
számú jogeset). 
 
Mindezekre figyelemmel az elsőfokú bíróság a megalapozott tényállásból 
helyesen vonta le azt a jogkövetkeztetést, hogy a vádlott a bevétel 
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megszerzése végett támadt a sértettre úgy, hogy szándéka utóbb már a 
sértett életének kioltására is irányult. 
 
Az elsőfokú bíróság ezért helyesen állapította meg, hogy a vádlott a 
tényállásban részletezett magatartásával a nyereségvágyból elkövetett 
emberölés bűntettének kísérletét valósította meg. A jogi indokolást 
annyiban egészítette ki az ítélőtábla, hogy a vádlott – az eseménysorozat 
összefüggéseit, az egyes részmozzanatokat összhatásukban vizsgálva – a 
sértett halálát kívánva, tehát egyenes szándékkal követte el a 
bűncselekményt. 
 
Erre vonható következtetés a bántalmazás kitartó módjából, az alkalmazott 
eszközökből, és abból, hogy a vádlott cselekvőségével akkor sem hagyott 
fel, amikor a sértett már felajánlotta a bevétel átadását. 
 
A bűnösségi körülményeket vizsgálva az ítélőtábla további súlyosító 
körülményként értékelte, hogy a vádlott a bűncselekményt idős sértett 
sérelmére követte el.  
 
Az egyebekben helyesen feltárt bűnösségi körülményekre figyelemmel az 
ítélőtábla álláspontja az, hogy az elsőfokú bíróság a bűncselekmény tárgyi 
súlyával arányban álló főbüntetést szabott ki. A vádlott játékszenvedélye 
miatt jutott nehéz anyagi helyzetbe, így semmiféle méltányolható vagy 
erkölcsileg menthető oka nem volt annak, hogy anyagi ellehetetlenülésére, 
kétségbe esett helyzetére hivatkozva arra az elhatározásra jusson, hogy akár 
büntetendő módon szerez pénzt. Kitartóan, az eszközöket váltogatva még 
akkor is bántalmazta a sértettet, amikor az már felajánlotta a napi bevétel 
átadását. Ilyen körülmények mellett az ítélőtábla nem látott indokot a 
kiszabott büntetés enyhítésére. 
 
Az elsőfokú bíróság helyesen döntött akkor is, amikor a vádlottat a 
közügyek gyakorlásától a törvényben írt leghosszabb időtartamra eltiltotta. 
A kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekményt ittas állapotban, kitartó módon 
elkövető vádlott méltatlan arra, hogy a közügyek gyakorlásában részt 
vegyen. 
 
Az elsőfokú bíróság egyéb rendelkezései is megfelelnek a törvényben 
írtaknak. Az elsőfokú ítélet 15. oldal utolsó bekezdését csupán annyiban 
helyesbítette az ítélőtábla, hogy a Be. 155. § (1) bekezdése alapján a 
bűnjelek lefoglalását az elsőfokú bíróság megszüntette (az elsőfokú ítélet 
elírás folytán lefoglalta kifejezést tartalmaz). 
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A kifejtettekből következik, hogy az ítélőtábla a fellebbezéseket 
alaptalanoknak ítélte, ezért az elsőfokú ítéletet a Be. 371. § (1) bekezdése 
alapján helybenhagyta. 
 
A vádlott által az elsőfokú ítélet kihirdetésétől a mai napig előzetes 
fogvatartásban töltött időt a Btk. 99. § (1) és (2) bekezdése alapján 
beszámította. 
 
A végzés ellen a Be. 386. § (1) bekezdése alapján fellebbezésnek nincs 
helye. 
 
S z e g e d , 2006. évi október hó 12. 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 Szegedi Ítélőtábla Bf.II.314/2006/4. számú végzése és a Csongrád 
Megyei Bíróság 2.B.1175/2005/18. számú ítélete a jelen végzés folytán a 
mai napon jogerős és végrehajtható. 
 
S z e g e d , 2006. évi október hó 12. napján 
 
 
Gyurisné dr.Komlóssy Éva sk. 
a tanács elnöke 
 
         


