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…………Rendőrkapitányság 

Bűnügyi Osztály részére           

Cím                                                                                                                    Tárgy: feljelentés 

 

 

Tisztelt Nyomozó Hatóság! 

 

 

Alulírott ………... (szig.szám: , levelezési cím: .) feljelentést teszek: 

- ………. (szig.szám, … alatti lakos) és  

- …………… (szig.szám: …. alatti lakos) ellen az alábbi tényállás szerint. 

 

Öröklés révén lettem tulajdonosa a …. forgalmi rendszámú ……………… típusú, 

alvázszámú, 1992-ben forgalomba helyezett személygépkocsi, amelyet átírattam 2012. 

…………. napján, rá felelősségbiztosítást kötöttem, majd az interneten eladásra 

meghirdettem.  

………... és élettársa, ……………. 2012. …………... napján, előzetes telefonos 

bejelentkezést követően este 20.30 perckor megjelentek a lakásomon azzal, hogy szeretnék 

megvásárolni az autót a kialkudott 50.000 forint vételár ellenében.  

Személyi igazolványuk bemutatása után kitöltöttem az általuk hozott adásvételi szerződés 

nyomtatvány rovatait a gépjármű adataival, a személyes adataimmal (kék tollal), majd 

eladóként aláírtam. A két vevő ekkor közölte, hogy az autót nem saját részükre szeretnék 

megvenni, hanem ………... édesanyja részére, aki nem volt jelen. …………. és ………... 

csak ügyleti tanúként kívántak szerepelni a szerződésen. A vételárat készpénzben rögtön 

kifizették és abban maradtunk, hogy az adásvételi szerződést néhány napon belül visszaküldik 

a vevő adataival kitöltve és általa aláíratva. ………….. megadta a mobiltelefonszámát is. 

Ezt követően - az általam írt sürgető jellegű ajánlott levélre válaszul - a fénymásolatban 

mellékelt szerződést és annak indigóval, illetve tollal kitöltött további példányait postán 

kaptam meg a csatolt borítékban. Az eredeti példányon a vevő és a tanúk adatai, aláírásai 

ugyanazon fekete tollal lettek kitöltve.  
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A szerződést bevittem a ………. Okmányirodába és bejelentettem a gépkocsi eladását, de 

nem fogadták el, mert az eladó személyi adatai – az okmányirodai alkalmazott közlése szerint 

– nem helyesek; a személyi igazolványszám helyett a személyi szám töredéke van feltüntetve, 

az is pontatlanul. Megtudtam azt is, hogy a vevő nem tett eleget a törvény által előírt 

határidőn belül átíratási kötelezettségének.  

Közben felmondtam a kötelező felelősségbiztosítást, viszont a gépjármű-súlyadó alól 

továbbra sem mentesültem a tulajdonosváltozás bejelentés sikertelen volta miatt. Több 

alkalommal hívtam telefonon ……………t, aki különböző okokra hivatkozva (külföldön volt, 

éppen vezet és sok a rendőr az utcán, Németországban dolgozott stb.) magyarázkodott, hogy 

miért elérhetetlen, illetőleg miért nem intézkedtek a szerződés adatainak kijavítása és 

okmányirodai bejelentés iránt.  

Mellékelten csatolom a …………….. Közterület-felügyelet bírságoló határozatát, mivel a 

tulajdonomból kikerült, de még mindig a nevemen lévő gépkocsival ismeretlen személy a 

tilosban parkolt 2013. ………….. napján. A szabálysértési bírság összegét nem fizettem be, 

mivel megpróbáltam az új tulajdonosokkal a kapcsolatot felvenni, ezért pótdíj fizetésére is 

felszólítottak. 

Hosszabb idő óta már nem tudom hívni ……………t, mert ki van kapcsolva a telefonja. 



A fenti tényállás alapján megvalósulni látszik az a bűncselekmény, miszerint a nevezettek 

közreműködtek abban, hogy a tulajdonjog megváltozására vonatkozó valótlan adat, illetőleg 

tény a közhitelű gépjármű-nyilvántartásba bekerüljön, mely cselekmény azért maradt kísérleti 

szakban, mert az okmányiroda az adatok hamisságát észlelte. 

A két személy, illetőleg – az elmondásuk szerint általuk képviselt – vevő nekem közvetett 

módon kárt is okoz azzal, hogy nem tesz eleget átíratási kötelezettségének, mivel közlekedési 

szabálysértés miatt engem bírságolt meg a közterület-felügyelet, mint nyilvántartás szerinti 

tulajdonost. 

 

Kérem a tisztelt nyomozó hatóságot, hogy az eljárást folytassa le! Csatolom a 

feljelentésemhez a hivatkozott dokumentumokat, melyek eredetijét a tanúkihallgatás 

alkalmával be fogok mutatni. 

 

 

 

………….., 2013. …………... napján  

 

 

                                                                                                 Tisztelettel:  

 

 

 

 

                                                                                            …………….. 

                                                                                               feljelentő 



……………………. Járási Ügyészség 

Ügyszám: ……………….. szám 

 

V á d i r a t  

 

A ………... év október hó ………... napjától őrizetben volt, azóta letartóztatásban lévő  

………………     születési helye, ideje: ……………. 

     anyja neve: ……………. 

     lakóhelye: ………………….. 

     személyi igazolvány száma: ……………….. 

     állampolgársága: magyar 

     büntetett: büntetlen 

 

vádlott ………….. ……… napján 17.00 és 18.00 közötti időszakban, pontosabban már meg nem 

határozható időpontban, ………….. sértettet az irodájába hívta. A vádlott a sértett megérkezését 

követően az irodahelyiség ajtaját kulcsra zárta, majd közölte a sértettel, hogy létszámleépítésre kerül 

sor a cégnél, de ha őt orálisan kielégíti, valamint ha ilyen célból a továbbiakban is rendelkezésére áll, 

hajlandó munkakörében megtartani a sértettet. A sértett megpróbált távozni a helyiségből, ekkor 

azonban közölte vele a vádlott, hogy addig őt nem engedi ki, míg nem tesz eleget kérésének, egyben 

nyomatékosította fenti kijelentését, miszerint kirúgja, ha nem engedelmeskedik. A sértett látva, hogy 

nincs más kiút, eleget tett a felhívásnak.   



Az eset után a vádlott még két alkalommal, …………….. napján, hívta fel a sértettet, azonban immár 

arra, hogy vele közösüljön, ismét kilátásba helyezve a munkaviszony megszüntetésének lehetőségét. 

Az utóbbi két esetben a vádlott már nem zárta be az ajtót. ………….-án a sértett már nem akart eleget 

tenni a vádlott kérésének, és a felhívás megtagadásával egyidejűleg átadta felmondását is a 

vádlottnak. Ekkor a vádlott feldúlt állapotban a sértettet két ízben közepes erővel, ököllel a fején 

megütötte, amelynek hatására a sértett a földre került. A földön fekvő sértettet a vádlott egyszer 

megrúgta, majd kijelentette: „ha akarod, ha nem, az enyém leszel!”. Ezt követően a vádlott a 

sértettet lefogta, majd vele közösült. Az események után a sértett még aznap orvoshoz ment, ahol 

megállapításra került, hogy az ütés nyomán orrcsonttörést szenvedett, melynek gyógytartama 2 

hónapra tehető.  

 

A cselekmény elkövetését és a vádlott bűnösségét a sértett vallomása, ………………… tanúk vallomása, 

ambuláns lap, igazságügyi orvos-szakértői vélemény, igazságügyi pszichológus-szakértői vélemény, 

igazságügyi elmeorvos-szakértői vélemény eredménye bizonyítja.  



A fenti tényállás alapján ……………….-t  

 

v á d o l om  

 

- a Btk. 194. § (1) bekezdésébe ütköző személyi szabadság megsértése bűntettével, 

- a Btk. 164. § (1) bekezdésében ütköző és a (2) bekezdés szerint minősülő súlyos testi sértés 

bűntettével és 

- a Btk. 197. § (1) bekezdésébe ütköző erőszakos közösülés bűntettével. 

  

 

A bírósági eljárás lefolytatására a Be. 12. § (1) bekezdés a/ pontja és 19.§-a, illetve a 21.§ (1) 

bekezdése alapján a ………… Járásbíróságnak, vádemelésre a Be. 29. § (1) bekezdése alapján a 

……………Járási Ügyészségnek van hatásköre és illetékessége.  



Indítványozom, hogy a bíróság: 

- tárgyalásra idézze meg vádlottként: ………………. 

védőként: …………….. 

sértett tanúként: ………………. 

szakértőként értesíteni indítványozom: ……………………. igazságügyi                          

elmeorvos-szakértőt, 

………………… igazságügyi 

orvos-szakértőt, 

…………………………. igazságügyi 

pszichológus szakértőt.  

      

 

A bizonyítási eljárás sorrendjét tekintve a vádiratban foglalt sorrendet indítványozom irányadónak 

tekinteni.  

 

Kelt: ……………………. 

 

 

        ………………………………………………………… 

          aláírás 



………………..Ítélőtábla mint másodfokú bíróság 

………………. szám 

 

 
 

A …………….. Ítélőtábla mint másodfokú bíróság a …………………. napján megtartott 

nyilvános ülés alapján meghozta a következő 

 

 

v é g z é s t: 

 

 

A testi sértés bűntette miatt ……………. és társa ellen indult büntetőügyben a ……………. 

Törvényszék ……………... napján kihirdetett ………………….. számú ítéletét 

helybenhagyja. 

Helybenhagyás



I n d o k o l á s  

 

[1] ……………….. sértetti jogutód feljelentése alapján a …………………. Megyei Rendőr-

főkapitányság Bűnügyi Osztálya a ………………. számú határozatával nyomozást rendelt el 

………………. ellen a Btk. 164.§ (1) bekezdésbe ütköző és a (8) bekezdés I. fordulata szerint 

minősülő életveszélyt okozó testi sértés bűntettének megalapozott gyanúja miatt. A gyanúsítás 

tárgya a II. fordulat szerinti halált okozó testi sértés bűntettére változott, mivel …………….. 

sértett ……………… napján elhunyt. 

[2] A nyomozás során beszerzett adatok alapján ……………ot is gyanúsítottként hallgatta ki a 

rendőrség ……………….. napján. 

[3] A …………….. Megyei Főügyészség a büntetőeljárást az …………………. számú 

határozatával ……………... napján megszüntette ………………tal szemben büntethetőséget 

kizáró ok (jogos védelem) miatt, ……………..tal szemben pedig; mivel - a rendelkezésre álló 

adatok, illetve bizonyítási eszközök alapján – nem állapítható meg, hogy a bűncselekményt a 

gyanúsított követte el. 

[4] A határozat ellen ……………sértetti jogokat gyakorló személy képviseletében eljáró 

…………….ügyvéd panaszt terjesztett elő, melyet a Legfőbb Ügyészség Nyomozás 

Felügyeleti és Vádelőkészítési Főosztálya az ………………….. számú, ………………... 

napján kelt határozatával elutasított. 

[5] A …………… Megyei Főügyészség a ……………... napján kelt és ……………….. napján 

jogerős ………………. számú határozatával …………………. terhelt vonatkozásában – 

ugyancsak jogos védelemre hivatkozva – megváltoztatta a megszüntetés okát.  
[6] A sértett jogutódja a meghatalmazott jogi képviselője útján …………….. napján a Be. 792.§ (1) bekezdésében 

meghatározott határidőn belül költségkedvezmény engedélyezését kérte a pótmagánvádas eljárás 

megindításához, majd ……………... napján a Be. 791.§ (1) bekezdésben írott – a panaszt elutasító határozat 

közlésétől számított - 2 hónapon belül pótmagánvádlóként lépett fel. 
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tárgya a II. fordulat szerinti halált okozó testi sértés bűntettére változott, mivel …………….. 

sértett ……………… napján elhunyt. 

[2] A nyomozás során beszerzett adatok alapján ……………ot is gyanúsítottként hallgatta ki a 
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[3] A …………….. Megyei Főügyészség a büntetőeljárást az …………………. számú 

határozatával ……………... napján megszüntette ………………tal szemben büntethetőséget 

kizáró ok (jogos védelem) miatt, ……………..tal szemben pedig; mivel - a rendelkezésre álló 

adatok, illetve bizonyítási eszközök alapján – nem állapítható meg, hogy a bűncselekményt a 

gyanúsított követte el. 

[4] A határozat ellen ……………sértetti jogokat gyakorló személy képviseletében eljáró 

…………….ügyvéd panaszt terjesztett elő, melyet a Legfőbb Ügyészség Nyomozás 

Felügyeleti és Vádelőkészítési Főosztálya az ………………….. számú, ………………... 

napján kelt határozatával elutasított. 

[5] A …………… Megyei Főügyészség a ……………... napján kelt és ……………….. napján 

jogerős ………………. számú határozatával …………………. terhelt vonatkozásában – 

ugyancsak jogos védelemre hivatkozva – megváltoztatta a megszüntetés okát.  
[6] A sértett jogutódja a meghatalmazott jogi képviselője útján …………….. napján a Be. 792.§ (1) bekezdésében 

meghatározott határidőn belül költségkedvezmény engedélyezését kérte a pótmagánvádas eljárás 

megindításához, majd ……………... napján a Be. 791.§ (1) bekezdésben írott – a panaszt elutasító határozat 

közlésétől számított - 2 hónapon belül pótmagánvádlóként lépett fel. 



[1] A pótmagánvádló és a jogi képviselője a ……………. napján az elsőfokú bírósághoz 

érkezett vádindítványában ………………..vádlottakat a Btk. 164.§ (1) bekezdésébe ütköző 

és a (8) bekezdés II. fordulata szerint minősülő, társtettesként elkövetett, halált okozó testi 

sértés bűntettével vádolta. 

 

[2] A …………. Törvényszék a ……………... napján kihirdetett ……………. számú ítéletével 

………... I.r. és …………... II.r. vádlottak bűnösségét megállapította a Btk. 164.§ (1) 

bekezdésébe ütköző és a (8) bekezdés II. fordulata szerint minősülő, társtettesként elkövetett 

testi sértés bűntettében, melyért őket egyaránt 2-2 év börtön fokozatú – végrehajtásában 5-5 

év próbaidőre felfüggesztett - szabadságvesztés büntetésre ítélte. 

[3] Megállapította, hogy a terheltek a szabadságvesztés végrehajtása esetén a büntetés kétharmad 

részének kitöltését követő napon bocsáthatók feltételes szabadságra. A bűnjelként kezelt 

videofelvételek, valamint DVD-k lefoglalását megszüntette és azokat az iratokhoz csatolta, 

továbbá kötelezte a vádlottakat egyetemlegesen, illetve külön-külön a bűnügyi költség 

viselésére. 

 

[4] Az ítélet ellen a pótmagánvádló és jogi képviselője mindkét vádlott terhére súlyosításért; 

hosszabb tartamú, végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása érdekében jelentett bekezdés 

fellebbezést. 
[5] …………... I.r. és …………... vádlott, valamint védőik az ítélet minden megállapítása és rendelkezése ellen, 

bűncselekmény hiánya (jogos védelem) okán történő felmentésért éltek jogorvoslattal. 



[1] A pótmagánvádló és a jogi képviselője a ……………. napján az elsőfokú bírósághoz 

érkezett vádindítványában ………………..vádlottakat a Btk. 164.§ (1) bekezdésébe ütköző 

és a (8) bekezdés II. fordulata szerint minősülő, társtettesként elkövetett, halált okozó testi 

sértés bűntettével vádolta. 

 

[2] A …………. Törvényszék a ……………... napján kihirdetett ……………. számú ítéletével 

………... I.r. és …………... II.r. vádlottak bűnösségét megállapította a Btk. 164.§ (1) 

bekezdésébe ütköző és a (8) bekezdés II. fordulata szerint minősülő, társtettesként elkövetett 

testi sértés bűntettében, melyért őket egyaránt 2-2 év börtön fokozatú – végrehajtásában 5-5 

év próbaidőre felfüggesztett - szabadságvesztés büntetésre ítélte. 

[3] Megállapította, hogy a terheltek a szabadságvesztés végrehajtása esetén a büntetés kétharmad 

részének kitöltését követő napon bocsáthatók feltételes szabadságra. A bűnjelként kezelt 

videofelvételek, valamint DVD-k lefoglalását megszüntette és azokat az iratokhoz csatolta, 

továbbá kötelezte a vádlottakat egyetemlegesen, illetve külön-külön a bűnügyi költség 

viselésére. 

 

[4] Az ítélet ellen a pótmagánvádló és jogi képviselője mindkét vádlott terhére súlyosításért; 

hosszabb tartamú, végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása érdekében jelentett bekezdés 

fellebbezést. 
[5] …………... I.r. és …………... vádlott, valamint védőik az ítélet minden megállapítása és rendelkezése ellen, 

bűncselekmény hiánya (jogos védelem) okán történő felmentésért éltek jogorvoslattal. 



[1] Fenti kiegészítésekkel az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás megalapozott, és a Be. 

593.§ (3) bekezdése szerint a másodfokú eljárásban is irányadó volt. 

 

[2] A fentiek szerint megalapozott tényállásból helyesen vont le következtetést a törvényszék 

……….. I.r. és id. …………. II.r. vádlottak bűnösségére és helyes a bűncselekmény 

minősítése is. A megnevezés akként helyes - a Kúria 61. számú Büntető Kollégiumi 

véleménye alapján -, hogy az elkövetői alakzat szöveges feltüntetése után nem kell zárójelben 

megjelölni a társtettesség jogszabályi helyét.  

 

[3] A törvényszék helytállóan állapította meg, miszerint a vádlottak nem voltak jogos védelmi 

helyzetben, amikor egymással akarategységben, mindketten tettleg bántalmazták ………... 

sértettet, de abban nem foglalt állást, hogy egyáltalán fennállt-e jogos védelmi helyzet.  

[4] E vonatkozásban a jogi indokolást a másodfokú bíróság az alábbiak szerint helyesbíti. 

 

[5] A jogos védelmi helyzet megállapíthatóságához a Btk. 22.§ (1) bekezdése szerint az alábbi 

kritériumoknak kell fennállni a bírói gyakorlatra irányadó 4/2013. Büntető jogegységi 

határozat alapján: 

 

[6] A védekezést támadás előzi meg. Az elhárítás válasz a támadásra. A védekezés azért jogos, 

mert a támadás jogtalan. A támadás objektív ismérve annak jogtalansága. A jogtalan támadás 

elhárításának kockázatát, következményeit a támadónak kell viselnie. 

A támadásnak „intézettnek”, vagy „közvetlenül fenyegetőnek” kell lennie. Intézett a támadás 

akkor, ha az elkövető valamely, a Különös Részben büntetni rendelt bűncselekmény 

(szabálysértés) törvényi tényállásának megvalósítását megkezdte. Közvetlenül fenyegető a 

támadás akkor, ha a támadás megkezdésétől azonnal vagy igen rövid időn belül reálisan 

tartani lehet. 



[1] Fenti kiegészítésekkel az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás megalapozott, és a Be. 

593.§ (3) bekezdése szerint a másodfokú eljárásban is irányadó volt. 

 

[2] A fentiek szerint megalapozott tényállásból helyesen vont le következtetést a törvényszék 

……….. I.r. és id. …………. II.r. vádlottak bűnösségére és helyes a bűncselekmény 

minősítése is. A megnevezés akként helyes - a Kúria 61. számú Büntető Kollégiumi 

véleménye alapján -, hogy az elkövetői alakzat szöveges feltüntetése után nem kell zárójelben 

megjelölni a társtettesség jogszabályi helyét.  

 

[3] A törvényszék helytállóan állapította meg, miszerint a vádlottak nem voltak jogos védelmi 

helyzetben, amikor egymással akarategységben, mindketten tettleg bántalmazták ………... 

sértettet, de abban nem foglalt állást, hogy egyáltalán fennállt-e jogos védelmi helyzet.  

[4] E vonatkozásban a jogi indokolást a másodfokú bíróság az alábbiak szerint helyesbíti. 

 

[5] A jogos védelmi helyzet megállapíthatóságához a Btk. 22.§ (1) bekezdése szerint az alábbi 

kritériumoknak kell fennállni a bírói gyakorlatra irányadó 4/2013. Büntető jogegységi 

határozat alapján: 

 

[6] A védekezést támadás előzi meg. Az elhárítás válasz a támadásra. A védekezés azért jogos, 

mert a támadás jogtalan. A támadás objektív ismérve annak jogtalansága. A jogtalan támadás 

elhárításának kockázatát, következményeit a támadónak kell viselnie. 

A támadásnak „intézettnek”, vagy „közvetlenül fenyegetőnek” kell lennie. Intézett a támadás 
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támadás akkor, ha a támadás megkezdésétől azonnal vagy igen rövid időn belül reálisan 

tartani lehet. 



[1] Az irányadó tényállás szerint ………………. a lakásán megalázta, bántalmazta a húgát, 

illetve férjét, őket onnan kidobta. Az I.r. vádlott csupán telefonon, illetve a ház előtt kiabálva 

kérte számon a sértetten a családját ért inzultálást, majd – a maguk részéről a konfliktust 

befejezettnek tekintve - hazament. …………... annak ellenére indult a vádlottak után, hogy a 

felesége és …………….. is vissza akarták tartani. 

[2] A haragos, magából kivetkőző, a két vádlottnál és lánytestvérénél jóval erősebb termetű – 

ekként félelmet keltő - sértett részéről közvetlen, jogtalan, életet és testi épséget komolyan 

veszélyeztetető támadás történt a vádlottak, illetve a húga irányába, amikor 25 cm hosszú 

késsel a kezében megöléssel fenyegette őket, feléjük közelített, majd a fiát védő asszonyt és 

férjét egymás után megütötte. 

 

[3] A jogos védelmi helyzet mindaddig fennáll, ameddig a megtámadott személy okkal tarthat a 

támadás megkezdésétől vagy annak folytatásától. A jogos védelem időbeli túllépése esetében 

pedig már megszűnik a jogos védelmi helyzet, így az nem is képezhet büntethetőséget kizáró 

okot. 

[4] A jogos védelmi helyzet időbeli túllépése esetén nincs jelentősége annak, hogy mennyi ideje 

szűnt meg ez a helyzet. A lényeg, hogy abban az időpillanatban fennállt-e vagy sem. 

Márpedig a vádlottak cselekményének elkövetésekor már biztosan nem állt fenn. 

 

[5] A jogtalan sértetti támadás véget ért, amikor Sz-né és – a kést elvenni szándékozó – 

……………. II.r. vádlott megpofozása után a sértettnek nekiugrani készülő I.r. vádlottat 

hozzátartozói eltávolították ………... közeléből, aki hátrálni kezdett és már nem volt a 

kezében kés. 

[6] ………... I.r. vádlott – immár a jogtalanság talaján, megtorlási céllal – támadott vissza, 

amikor …………..t egy alkalommal megütötte. 

[7] ………….. II.r. vádlott csatlakozva a fia erőszakos magatartásához, vele akarategységben, 

váratlanul ugyancsak megütötte a sértettet, ezzel előidézve az elesését. 
[8] A terheltek tehát már nem voltak jogos védelmi helyzetben, amikor …………. sérelmére a vádban foglalt cselekményt 

megvalósították. A büntethetőséget kizáró ok miatti felmentésre irányuló fellebbezés ekként nem foghatott helyt. 
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férjét egymás után megütötte. 
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támadás megkezdésétől vagy annak folytatásától. A jogos védelem időbeli túllépése esetében 

pedig már megszűnik a jogos védelmi helyzet, így az nem is képezhet büntethetőséget kizáró 

okot. 

[4] A jogos védelmi helyzet időbeli túllépése esetén nincs jelentősége annak, hogy mennyi ideje 

szűnt meg ez a helyzet. A lényeg, hogy abban az időpillanatban fennállt-e vagy sem. 

Márpedig a vádlottak cselekményének elkövetésekor már biztosan nem állt fenn. 

 

[5] A jogtalan sértetti támadás véget ért, amikor Sz-né és – a kést elvenni szándékozó – 

……………. II.r. vádlott megpofozása után a sértettnek nekiugrani készülő I.r. vádlottat 

hozzátartozói eltávolították ………... közeléből, aki hátrálni kezdett és már nem volt a 

kezében kés. 

[6] ………... I.r. vádlott – immár a jogtalanság talaján, megtorlási céllal – támadott vissza, 

amikor …………..t egy alkalommal megütötte. 

[7] ………….. II.r. vádlott csatlakozva a fia erőszakos magatartásához, vele akarategységben, 

váratlanul ugyancsak megütötte a sértettet, ezzel előidézve az elesését. 
[8] A terheltek tehát már nem voltak jogos védelmi helyzetben, amikor …………. sérelmére a vádban foglalt cselekményt 

megvalósították. A büntethetőséget kizáró ok miatti felmentésre irányuló fellebbezés ekként nem foghatott helyt. 



[1] A testi sértést egyenes szándékkal valósították meg, a halálos eredmény tekintetében a 

gondatlanság enyhébb foka; a hanyagság (negligencia) terheli őket, ahogyan az elsőfokú 

bíróság ezt helyesen indokolta, de hibásan – luxuria – jelölte meg (16. oldal 11. bekezdés). 

 

[2] A jogi indokolás körébe nem tartozik a pótmagánvádló fellépését megelőzően hozott eljárást 

megszüntető ügyészi határozat tartalmának értékelése, tekintve, hogy jelen ügy tárgya a 

vádindítványban foglalt cselekmény elbírálása volt. 

[3] A tényállás megállapítása pedig nem a bírói „szabadság”, hanem a bizonyítékok feltárása és 

mérlegelése körébe tartozik (15. oldal 1-2. bekezdés). 

 

[4] Az elsőfokú bíróság a büntetéskiszabási körülményeket nagyrészt feltárta. Ezek 

pontosítandók az alábbiak szerint: 

[5] …………. I.r. vádlott vonatkozásában a fiatal felnőttkor a helyesen megállapított enyhítő 

körülmény. Mindkét terheltre nézve enyhít a méltányolható okból történő erős felindulás; 

………….. több alkalommal is megütötte nőtestvérét, aki a vádlottak édesanyja, illetve 

felesége. 

[6] További enyhítő körülmény a bántalmazás és a halál bekövetkezte közötti közvetett 

okozatosság, a sértett rossz egészségi állapota, amelyek részoki szerepet játszottak, továbbá a 

vékony koponyacsontozat, melyről a terheltek nyilvánvalóan nem tudhattak. 
[7] Súlyosító szempont a testi sértés vonatkozásában a társtettesség. 



[1] A testi sértést egyenes szándékkal valósították meg, a halálos eredmény tekintetében a 

gondatlanság enyhébb foka; a hanyagság (negligencia) terheli őket, ahogyan az elsőfokú 

bíróság ezt helyesen indokolta, de hibásan – luxuria – jelölte meg (16. oldal 11. bekezdés). 

 

[2] A jogi indokolás körébe nem tartozik a pótmagánvádló fellépését megelőzően hozott eljárást 

megszüntető ügyészi határozat tartalmának értékelése, tekintve, hogy jelen ügy tárgya a 

vádindítványban foglalt cselekmény elbírálása volt. 

[3] A tényállás megállapítása pedig nem a bírói „szabadság”, hanem a bizonyítékok feltárása és 

mérlegelése körébe tartozik (15. oldal 1-2. bekezdés). 

 

[4] Az elsőfokú bíróság a büntetéskiszabási körülményeket nagyrészt feltárta. Ezek 

pontosítandók az alábbiak szerint: 

[5] …………. I.r. vádlott vonatkozásában a fiatal felnőttkor a helyesen megállapított enyhítő 
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[7] Súlyosító szempont a testi sértés vonatkozásában a társtettesség. 



[1] A kifejtettek alapján a törvényi minimumban megállapított mértékű szabadságvesztés, 

továbbá a végrehajtás felfüggesztésének a maximumban meghatározott próbaideje kifejezik a 

vádlottak terhére rótt bűncselekmény magas tárgyi súlyát, de a Btk. 79.§-ában foglalt 

büntetési célok elérésére is alkalmasak. 

[2] A joghátrány súlyosítására, de mérséklésére sem talált törvényes indokot a másodfokú 

bíróság. 

 

[3] Az ítélet egyéb rendelkezései törvényesek, azokat a felülbírálat nem érintette.  

 

[4] A másodfokú bíróság a fentiekre figyelemmel az elsőfokú bíróság ítéletét a Be. 605.§ (1) 

bekezdés szerint helybenhagyta. 

 

 

………………... 

 

 

 

 

………………..    ……………………    …………………  

a tanács elnöke   előadó bíró    bíró 

 

 

Záradék: 

 

Ezzel a végzéssel a ………….. Törvényszék ………….. napján kelt ………………. számú 

ítélete ………... I.r. és ………….. II.r. vádlott vonatkozásában a mai napon jogerőre 

emelkedett. 
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         a tanács elnöke 
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