
Kúriai esetek: Gondatlanságból elkövetett emberölés egy különleges 
esete 
 

A videó leírása: A Kúriai esetek-videós kerekasztal-beszélgetés legújabb fejezetében a Kúria 

bírái, valamint külsős szakértők egy tragikus kimenetelű ügyről értekeznek, amely bár egy 

autóban és közúton történt, a Kúria mégis gondatlanságból elkövetett emberölés vétségében 

ítélte el a terheltet. 

Dr. Bartkó Levente: Tisztelettel üdvözlők mindenkit a Kúriai esetek újabb videós kerekasztal-

beszélgetésén. A mai napon ismét egy olyan büntető ügyről beszélünk, amely jogerősen, 

harmadfokon a Kúrián zárult le, miután az elsőfokú bíróság, a törvényszék felmentő ítéletet 

hozott egy büntetőügyben, amelyet a másodfokú bíróság az ítélőtábla megváltoztatott, 

ellentétes döntést hozott és bűnösséget állapított meg és büntetést szabott ki. Azonban nem 

emiatt ülünk itt, most egymás között és beszélgetünk erről az ügyről, hanem egy sokkal 

szomorúbb, tragikusabb dolog miatt, Hiszen ez egy ilyen eset, amelyről bár azt mondhatnám, 

hogy fikció az egész csupán, azonban a történet igaz és rendkívül sok tanulsággal szolgál. 

Egyrészt tanulság jogi szempontból, másrészt pedig van egy komoly civil vetülete az ügyben a 

társadalom felé. Minden esetre ilyen felvezető után azt gondolom, hogy ideje bemutatnom a 

jelenlévő kollegákat, szakértőket, külsős szakértőket. Így elsőként dr. Csák Zsoltot, kúriai bírót, 

a Kúria Büntető Kollégiumának megbízott tanácselnökét, külsős szakértőinket, Milus 

Mariannát, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat III. Kerület Tagintézmények igazgató-

helyettesesét, és nem utolsósorban Kőrösi János nyugalmazott rendőralezredes urat. Most 

pedig azt gondolom, hogy térjünk át akkor a konkrét ügyre és felkérem tanácselnök urat, hogy 

ismertesse a tényállást, az ügy lényegét, ami beszélgetés elindításához szükséges. 

Dr. Csák Zsolt: A cselekmény egy megyeszékhelyen történt 2014. július 30-án. A terhelt, aki 

egy édesanya a három és fél éves kisfiával, valamint édesanyjával vendégségbe ment, 

mégpedig a saját tulajdonát képező gépjárművel. A közterületen az utcán parkolt le a 

gépkocsival, ezt azonban úgy tette, hogy a sebességváltót hátramenet fokozatban hagyta, a 

kéziféket pedig nem teljesen behúzott állapotban. A vendégség az este hat óra után ért véget 

és miközben kint a gépkocsi mellett búcsúzkodtak a vendéglátóktól megengedte a három és 

fél éves kisfiúnak, hogy átvegye tőle a gépjármű indítókulcsát, a gépkocsit kinyissa, beüljön a 



gépkocsiba és arra is engedélyt adott, hogy a kulcsot a gyújtáskapcsolóba helyezze. A 

kisgyermek ennek megfelelően a vezető felőli ajtót nyitotta fel, beült a gépkocsiba, 

gyújtáskapcsolóba helyezte a kulcsot, de ennél többet is tett, mert azt elfordította. Most 

tekintettel arra, hogy a kézifék nem volt teljesen behúzott állapotba, illetőleg 

sebességfokozatban maradt a gépkocsi pusztán az indítómotor erejéről beindult, mint egy két 

métert haladt hátrafelé, Ez távolság azonban elég volt arra, hogy a gépkocsi alá kerüljön a 

sértett, a terhelt édesanyja, aki ennek következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, 

amely a halálát okozta. Az ügy jogi vetülete abban nyilvánult meg, hogy az elsőfokon eljáró 

törvényszék felmentette a terheltet gondatlan emberölés miatt emelt vád alól és azt az 

okfejtést írta le az ítéletében, hogy az adott körülmények között nem volt elvárható tőle, hogy 

ugyan a kulcsot átadja a gyermekének, de előre lássa, hogy ebből ilyen súlyos 

következmények származhatnak. Ezzel nem értett egyet a másodfokon eljáró ítélőtábla, és azt 

állapította meg, hogy a terhelttől elvárható lett volna az, hogy kellő odafigyeléssel és 

gondossággal elkerülje ezt a helyzetet elsősorban is azzal, hogy egy három és fél éves 

kisgyermeknek - még ha az a sajátja is - nem adja oda a kulcsot. Most ugye, mint hallhattuk, 

ha ellentétes döntés születik a bűnösség kérdésében az első és a másodfokú bíróság között, 

akkor lehetőség van harmadfokú eljárásra, Harmadfokon a Kúria járt el és helybenhagyta a 

másodfokú bíróság ítéletét, amely gondatlan emberölésben állapította meg a terhelt 

büntetőjogi felelősségét. Röviden ezek a jogi vetületei ennek az ügynek. A civil vagy társadalmi 

vetületei pedig annak a megértése, hogy ebben az esetben a jog és elsősorban a büntető 

számára lényegesen több minden történt, mint egy egyszerű baleset, vagy egy egyszerű 

véletlen, mert vannak olyan helyzetek, amikor a jog nem tekint büntetlen balesetnek olyan 

élethelyzeteket, amiket kellő odafigyeléssel el lehetet volna kerülni. 

Dr. Bartkó Levente: Szeretném azt, hogy ha megvilágítaná, hogy ilyen ügyekben mi a 

nyomozóhatóság feladata, miként indul a nyomozás, és egyáltalán egy látszólag közlekedési 

bűncselekménynek tűnő ügy adott esetben a nyomozás során, - akár a kezdetén, akár később 

- miként változik meg, miként jutunk el egy élet elleni cselekményig.  

Dr. Kőrösi János: Ebben az esetben valószínű úgy kezdődött a rendőrség intézkedése, hogy 

bejelentést követően kimentek a helyszínre, helyszínbiztosítást majd helyszíni szemlét 

tartottak. Amit ebben az ügyben is problémának tartok, hogy egy ilyen esetben, amikor 

helyszíni szemlét tartanak és nagy valószínűséggel közlekedéssel is összefüggő ez a 



bűncselekmény valamilyen szinten, akkor a helyszínre mindenképp kellett volna egy műszaki 

szakértőt, egy igazságügyi gépjármű szakértőt kihívni, mert ott helyben jobban meglehetett 

volna állapítani, hogy valójában mi történt. Erre azért is szükség lett volna, mert azért a 

rendőröknek sem kell mindenhez érteniük és például ugyanúgy, mint egy robbantásos 

bűncselekmény során ugye, szakértőt kell kihívni vagy ha olyan helyszínen van egy emberölés, 

hogy tűzeset van, akkor a tűzoltókat kell kihívni, Tehát ez egy természetes dolog lett volna, 

hogy szakértőt kellett volna oda kirendelni és együtt kellett volna a szemlét csinálni. 

Dr. Bartkó Levente: Beszéljünk a civil vetületről igazgató-helyettes asszony, mert felmerült, 

hogy ennek a szomorú esetnek számos civil vetülete van, tanácselnök úr érintett néhány 

gondolatot ezzel kapcsolatban. 

Milus Marianna: Ugye egy három és fél éves gyermek még nem vonható felelősségre a 

cselekedetei miatt. A gyerekeknek születésük pillanatától másolással tanulnak, utánozzák a 

szüleiket, utánozzák a környezetet, ez alapján tanulnak a gyermekek. És igazából nem különül 

el bennük a játék és a valós helyzet, vagyis a valós vészhelyzet. Ezért nem lehet őket ugye 

ezért felelősségre vonni, mert a gyermeknek a tanulása az maga a játék folyamata. Tehát 

ilyenkor ő nincs tisztában azzal, hogy ez nem egy játék. Ez mind a felnőtnek és a szülőnek a 

feladata, hogy a gyermeket megerősítse bizonyos cselekedeteiben, illetve, hogy ezeket gátolja 

és korlátozza. Tehát minden ilyen vészhelyzet, ami bekövetkezhet sajnos ilyen esetekben a 

gyermekre vigyázónak kell előre gondolni, hogy mi következhet ebből. Tehát a gyermek 

játszik, megfigyel, próbálkozik, sok mindent kipróbál ahhoz, hogy aztán ugye eredményt érjen 

el, és neki is ez egy eredmény volt, hogy sikerült beindítani az autót, aminek aztán a 

következménye tragédia lett. 

Dr. Bartkó Levente: Van egy kulcs mondat, hogy ha lecsupaszítjuk a terhelti védekezést az 

ügyben, az a nem merült föl ugye baleset lehetősége, tulajdonképpen ez az alapkérdése az 

ügynek, hogy merült föl baleset lehetősége vagy sem.  

Dr. Csák Zsolt: Azt nem lehet mondani, hogy a baleset lehetősége nem merült fel, mert az 

elsőfokú bíróság indokolásából egy kicsit ez következik, hogy nem rótta fel a terheltnek azt, 

hogy látnia kellett volna előre, hogy ilyen súlyos baleset bekövetkezhet. A jog azonban a 

másodfokú bíróság és a harmadfokú bíróság részéről már álláspontot foglal el. Az ügy 

valamennyi körülményét kell vizsgálni, hogy baleset lehetőségét kizárjuk. Ha ebből a 



fogalomból indulunk el, akkor azt mondhatnám, hogy akkor van baleset és nincs büntetőjogi 

felelőssége a terheltnek, ha tőle elvárható valamennyi figyelem és gondosság betartása után 

is bekövetkezik ez a súlyos eredmény. Tehát ha teljes mértékben szabályosan parkolja le a 

gépkocsit, üres fokozatba teszi a sebváltót, teljesen behúzza a kéziféket, nem adja át a 

gyermeknek az indítókulcsot, Na, de éppen megcsúszik az úton egy kamion, az meglöki az 

autót, az neki megy a sértett édesanyjának, akinek a halálos sérült szenved ennek 

következtében, akkor a terhelt oldaláról, a mi vádlottunk oldaláról balesetről beszélünk, 

semmiféle büntetőjogi felelősség nincs. Az ő esetében azonban a gondatlanságot kell 

megállapítani, Ennek nagyon egyszerűen két formája van: az úgynevezett tudatos és a hanyag 

gondatlanság. A tudatos gondatlanság az azt jelenti, amikor előre látom a magatartásom 

lehetséges következményeit, de könnyelműen bizakodom abban, hogy ez nem fog 

bekövetkezni. Itt a hanyag gondatlanságról beszélünk, amelynek sem értelmi, sem érzelmi 

oldala nincsen, nem lehet előre látni az, hogy milyen következmény származik a terhelt 

magatartásából viszont, ha a kellő körültekintést és figyelmet tanúsítja akkor ez elkerülhető 

lett volna. Ezért a bizonyos kulcsfogalom, ami itt a büntetőjogi felelősséget megalapozza, az 

az úgynevezett tőle elvárhatóság, vagyis mi várható el egy megfelelő intelligenciával, 

megfelelő képzettséggel rendelkező embertől.  

Milus Marianna: Amikor megszületik a gyermekük, akkor az emberek szülővé válnak. Nem kell 

ehhez elvégezni tanfolyamot, különböző iskolákat, tehát mindenkiből lehet szülő, viszont az 

hogy ha valaki szülővé válik nagyon sok felelősséggel jár, amit az emberek nem szoktak végig 

gondolni, csak amikor a gyermek növekszik közben tapasztalnak dolgokat és észreveszik azt, 

hogy egy két másodpercre nem figyelek a gyermekre már lerántja a vasalót, nem figyelek oda 

a gyermekre csak felveszem a telefont és magára húzza a könyvespolcot, Tehát rengeteg vész, 

veszélyes forrás lehet egy lakáson belül is amíg a gyermek növekszik és amíg a gyermeknek 

nem tudja, nincs tisztába a cselekedeteinek a következményével. Itt ebben az esetben, amikor 

egy gépjármű beindításáról van szó, itt még nagyobb veszélyforrásnak ugye kitéve a gyermek, 

tehát hogy nem is mérjük azt fel, mert folyamatosan szoronganánk, hogy mennyi-mennyi 

veszély leselkedik mind a gyermekre, mind a gyermek cselekedetéből következő veszélyek 

miatt. 

Dr. Bartkó Levente: Konkrét ügyben a büntetőjogi felelősség megállapítása, hogy miként 

történt? Egyáltalán egy két szót a bizonyítási nehézségekről, vagy magáról a bizonyítási 



eljárásról, illetve arról, hogy valójában tényleg mi történt itt a konkrét tőle elvárhatóság 

kérdésében. 

Dr. Csák Zsolt: Tulajdonképpen a felelősség  leegyszerűsítve két csoportra osztható egy 

viszonylag enyhébb és egy súlyosabb magatartásbeli problémát állapítható meg a sértetnél. 

Az egyszerűbb az a parkolásnak talán nem a tanult, megfelelő módja, tehát aki ért a 

gépjárművezetéshez annak tudnia kell azt, hogy ha a gépkocsit sebességbe hagyjuk akkor még 

a tapasztalt vezető esetében is előfordulhat, hogy megugrik, amikor elfordítja az indítókulcsot, 

tehát a veszélyt azt mindenkinek látnia kell. De az igazi felelősség, ami itt megállapítható volt 

az az indítókulcs átadása a három és fél éves gyereknek, mert a terhelt egyéni képességeit, 

felkészültségét, szülői mivoltát figyelembe véve tudni kellett volna azt, hogy a gyermeknek 

nem adunk a kezébe indítókulcsot és mint gépjárművezetői jogosítvánnyal rendelkező 

személynek pedig tudnia kell azt, hogy mindez így bekövetkezhet. Nos a bizonyítás egyfajta 

szempontból mondható, hogy túlzottan nem volt nehéz az ügyben, mert maga a terhelt 

ténybeli beismerő vallomás tett, tehát ezt nehéz is lett volna eltagadnia a történteket, őt 

terheltkét hallgatták ki a jelenlévő vendéglátókat pedig akik szemtanúk voltak tanúként. 

Dr. Bartkó Levente: A nyomozóhatóság az amelyik a bizonyítékot beszerzi, lefolytatja a 

nyomozást és az alapján kerül elénk az ügy egyáltalán. 

Dr. Kőrösi János: Ez az ügy azért abban valamilyen szinten kicsit más, hogy ez nem egy 

klasszikus emberölés, amihez időzőjelben hozzá vagyunk szokva, mert ugye folyamatosan ezt 

csináljuk. Mert azért ez nagyon közel áll a közlekedési balesethez is, mert valamilyen szinten 

mondhatjuk azt, hogy nem jogi megítélés szempontjából, mert mondhatjuk, hogy ez egy 

közlekedési baleset. Na most mivel rendőrség igazán ebbe nem ért ennyire, meg igazságügyi 

szakértőt, mint már mondtam a legelején be kellett volna vonni, tehát valójában ott a 

helyszínen ha ott lett volna az igazságügyi szakértő az tudott volna tanácsokat adni a 

nyomozásba is, ami ugye felhasználható lett volna és akkor talán sokkal objektív véleményt 

kaptunk volna.  

Dr. Bartkó Levente: Nem is olyan egyértelmű, hogy miért gondatlanságból elkövetett 

emberölés, hiszen ebben az eljárásban is merült fel olyan indítvány, ami arra utalt, hogy nem 

életelleni ügyről van szó, hanem közlekedési bűncselekményről.  



Dr. Csák Zsolt: Már az eljárt bíróságok is vizsgálták annak a lehetőségét, hogy nem közlekedési 

bűncselekmény történt e. Egy közlekedési bűncselekmény jöhet szóba, a járművezetés tiltott 

átengedése. Ez nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy átengedjük a vezetést egy olyan 

személynek, aki erre alkalmatlan. Az alkalmatlanság az lehet alkohol vagy pedig kábító hatású 

anyag miatt beállt alkalmatlanság, illetve bármilyen más körülmény, például aki egyáltalán 

nem tud járművet vezetni, de mégis megengedjük, hogy a volán mögé üljön. Tulajdonképpen 

itt erről van szó, az egy pillanatig nem vitás, hogy egy három és fél éves gyermek az sem 

fizikailag sem szellemileg erre nem alkalmas, ez azonban azért nem járművezetés tiltott 

átengedése mert az egy szándékos szándékos bűncselekmény, ahol az elkövető azért adja át a 

lehetőségét a gépkocsivezetésnek, hogy azt ez az alkalmatlan személy végrehajtsa és vezesse 

a gépkocsit. Itt fel sem merült a terheltben az, hogy a gyermeknek azért adja át a kulcsot, 

hogy ő beindítsa a kocsit és majd kiálljon a parkolóból, hanem csak azért, hogy a 

gyújtáskapcsolóba helyezze. Ez a magatartássor vezetett a sértet halálához, ezért gondatlan 

emberölés és nem pedig a vezetés átengedése, a vezetés megengedése.  

Dr. Bartkó Levente: Térjünk át talán a vége felé az egyik legfontosabb kérdésre, még hát 

nyilván büntetőjogi főkérdéseket érintettünk már, hiszen a bűncselekmény megállapításáról 

beszéltünk, beszéltünk a bűnösség megállapításáról, eljutottunk a büntetéskiszabáshoz.  

Dr. Csák Zsolt: Először is abból kell kiindulni, hogy már a jogalkotó is gondatlan 

bűncselekmények szabályozások kifejezésre juttatta azt, hogy ez szerinte is egy enyhébb 

megítélésű bűncselekmény, ezt vétségnek nevezi a súlyosabb bűntettekkel szemben, és a 

büntetési tételek, amiket az egyes gondatlan bűncselekményekhez fűz is jóval enyhébbek. 

Ezzel párhuzamosan hasonló megítélésre helyezkedik a gyakorlat is. A bíróságok általában 

nem súlyos büntetéseket szabnak ki ebben az esetben, hiszen ne feledkezzünk el arról, hogy 

nem szándékos bűncselekményről van szó, hanem arról, hogy az elkövető akarja, hogy 

bekövetkezzen például a sértet halála, hanem a jelen esetben a figyelmetlenség, az oda nem 

figyelés a hanyag gondatlansága eredményezte a halált. Arról nem is beszélve, hogy nem 

bűnözőkről van szó ebben az esetben,  olyanokról akik megsértettek valamilyen jogszabályt, a 

társadalmi együttélés szabályait, akikkel szemben nem a törvény igazi szigorával kell 

lesúlytani, bár természetesen a tragédiát jóvá tenni nem lehet, hanem a jövőbe mutató olyan 

joghátrányt kell alkalmazni, hogy elkerülhető legyen minden gépkocsit használó, minden szülő 

számára az, hogy ilyen helyzetbehozza saját magát és a gyermekét. Rendkívül sok enyhítő 



körülményt értékelt a bíróság konkréten ebben az ügyben, így a büntetlen előéletet azt, hogy 

közeli hozzátartozó halála következett be, a ténybeli beismerő vallomást, míg súlyosító 

körülményt egyáltalán nemtaláltak a bíróságok, és ezért noha halálesett következett be az 

szóba se került, hogy végrehajtandó szabadságvesztést szabjanak ki a terheltel szemben. Hat 

hónapi fogházbüntetést szabott ki a másodfokú bíróság, ezt egy év próbaidő felfüggesztette, 

és ráadásul még előzetes mentesítésben is részesítette a terheltet. Vagy is büntetlen 

előéletűnek minősülő bíróság döntését követően. 

Milus Marianna: Itt nem is elsősorban a jogi büntetés az, ami elsődleges, hanem ugye az a 

lelkiismereti kérdés, amivel együtt kell élnie ennek az édesanyának. Valamint maga az egész 

famíliának az egész nagy családnak ez egy tragédia, ami éveken át kiséri annak minden tagját. 

Tehát itt az édesanyának nem csak önmaga felé kell magával kell dolgozni és valószínűleg 

segítséggel tudja majd idővel ezt feldolgozni, hanem a család többi tagjától is ugye bocsánatot 

kell, hogy nyerjen egy idő után, hiszen ez az elvesztett édesanya, nem tudom pontosan a 

hátteret de hát másnak is ugye máshoz is rokoni szálak fűzték, tehát ebből adódóan ez több 

embernek fájdalom. Valamint itt van a gyermek kérdése, aki konkrétan elkövette a 

cselekményt és ugye ő, még ő nem is fog arra emlékezni, hogy fiatal korában mi történt, 

viszont egy legendával fog együtt felnövekedni és élni, hogy ő három és fél évesen egy 

balesetet követett el, vagy baleset részese volt, amiből az ő nagymamája ezért nem 

találkozhat a nagymamájával, ezért nem játszhat együtt, tehát már ő hoz itt egy olyan lelki 

terhet, ami később szintén szakember segítségével lehet csak feldolgozni, tehát itt több olyan 

ember van akinek komoly munkát  jelent majd ennek az esetnek a feldolgozása.  

Dr. Kőrösi János: Ezzel az ítélettel én maximálisan elégedett vagyok, mert szerintem a 

felelősségre vonás megtörtént és eleve az anyának így is nagyon nagy gondot okoz ez az 

egész. Erkölcsileg én a társadalom szempontjából olyan komoly problémát én ebben nem 

látok, de a felelősséget, ezt a leventuális szándékot mindenképpen meg kellett állapítani, egy 

útmutató, előremutató cél érdekébe. 

Dr. Bartkó Levente: Milyen tanulságokkal szolgál ki ki részéről? 

Milus Marianna: Kés villa olló gyerek kezébe nem való, hát ezt kiegészíthetnénk most már 

ugye a slusszkulccsal is, de nagyon sok dolgot mögé tehetnénk, itt a lényeg az, hogy vannak 

olyan tárgyak amelyek mind a gyermekre mind a környezetére veszélyesek, tehát tényleg sem 



revolvert, sem kést, semmi olyan eszközt amivel kárt okozhat vagy balesetet okozhat magának 

vagy bárki másnak, erre különös figyelemmel és tekintettel kell lenni, hiszem a gyermek 

engedélyt kapott, tehát még ez egy nagyon jól nevelt gyerek volt, hiszem megkérdezte nem 

csak úgy megtett dolgokat amit a gyerekek nagyon gyakran ugye megtesznek hogy nem is 

kérdezik meg, ő még engedélyt is kapott, és hát nem egy fakockáról vagy egy plüssmaciról volt 

szó hogy játszhat e, tehát itt ezen kell elgondolkodni, hogy mik azok a veszélyes eszközök 

amitől a gyermeket óvni kell, és bizony még később sem, tehát még serdülő korban sem 

ajánlatos odaadni a gyermekeknek a slusszkulcsot, hogy gyakoroljanak a kertben vagy a 

mellékutcákon, amit néhány szülő gondatlanul megtesz. 

Dr. Csák Zsolt: Ehhez kapcsolódnék és én úgy érzem, hogy veszélyek kisebb gyermeknél talán 

sokkal nagyobb, mint egy serdülő korú vagy nagyobb gyermeknél. Először is nincs 

veszélyérzete egy ilyen kiskorú gyermeknek, másrészt nem tudja felfogni, hogy a 

magatartásának mik lehetnek a következményei, de ugyanakkor ez egy hallatlan élmény a 

számára, hogy megengedik, hogy beüljön a kocsiba a vezetőülés felé, hát melyik gyermek nem 

szeretné ezt tenni akár üres járatba csak mozgatni a kormányt, hogy ő most akkor kocsit vezet 

és akkor elképzelni, hogy ez milyen nagyszerű dolog. Még egy nagyobb gyermeknél talán 

kisebb a veszély, én szülőként ki merem jelenteni, hogy a tizenhárom éves fiamnak nyugodtan 

a kezébe adom az indítókulcsot, mert tudom, hogy a gépkocsit nem fogja beindítani és nem 

azért, mert félni fog a büntetéstől amit emiatt tőlem esetleg kap, hanem azért mert tudja 

nagyon jól, hogy nem tudja a kocsit vezetni, nem tudja hogy milyen következményei lesznek 

ha elindulna, és inkább a balesetettől fél ami ettől bekövetkezhet.  

Dr. Kőrösi János: Maga a gépjármű most ez más kérdés, hogy ez állt ez a gépjármű, de ez 

mindenképp veszélyes üzem, tehát erre egy szülőnek sokkal jobban oda kell figyelni, mert más 

az, hogy ha egy gyermek egy kertben játszik, meg más ami itt történt. Bár ne történt volna. 

Dr. Bartkó Levente: A beszélgetésünk végére érkeztünk és talán megvilágítottuk a hátterét egy 

nagyon tragikus ügynek és talán levonhatunk többféle tanulságot belőle úgy ahogy az 

eredetileg célunk is volt. Köszönöm szépen! 


