
16



Halálbüntetés: emberölés és
államellenes bűncselekmények
bizonyos eseteiben kiszabható
legsúlyosabb büntetés. A bün-
tetés kiszabhatóságához szük-
séges, hogy az elitélt tizennyol-
cadik életévét betöltse. Ha a
halálbüntetés jogerőre emelke-
dett, és az elítélt nem részesül

Felszólítás

Ez úton értesítem Önt hogy 1946. szeptember 3-án , perében a Ma-
gyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága által jogerőre emelkedett halálbün-
tetést a Budapesti Büntetésvégrehajtó Intézetben végrehajtottuk. Felszólítjuk,
hogy az ítélet végrehajtásának költségeit haladéktalanul térítse meg a
következők szerint:

1. Az ítéletet végrehajtó személyzet munkabére: 80 Ft
2. A halált megállapító szakorvos, valamint

a hatósági tanuk díjazása: 50 Ft
3. A halálbüntetés végrehajtásakor alkalmazott

2 folyóméter sodrott lenkötél: 12 Ft
4. az ítélet végrehajtásakor az elitélt fejére húzott

len vászon zsák forgalmi értéke: 8 Ft

Összesen: 150 Ft

Figyelmeztetem, hogy ezen értesítésben megállapított összeg befizetésének
elmulasztása esetén a kirótt összeget hatóságilag behajtjuk.

Budapest, 1946. dec. 1. Aláírás: sk.
Igazságügyi minisztériumi főosztályvezető

ph.

Megjegyzés:

A közreadott feszólítás rekonstrukciója egy általunk ismert eredeti levélnek, de kegyeleti okokból ennek kópiáját sem

tudjuk közölni, csupán az általunk stilizált, de tartalmilag azonos szöveget. (A szerk.)



kegyelemben, az ítéletet végre-
hajtják. Ez hazánkban zárt he-
lyen, kötél által történik. Kegye-
lem esetén a halálbüntetés
rendkívüli enyhítéssel bármely
enyhébb büntetésre változ-
tatható át, egyébként életfogy-
tig v. tíz évtől tizenöt évig tartó
börtönre.

Halál, mors: Az élő szervezet betegség, külső erőszak vagy elhasználódás
következtében beálló tönkremenetele, az életfolyamat irreversibilis meg-
szűnése. Generscih klasszikus meghatározása szerint a halál: „Az agyvelői és
gerincvelői idegrendszer végső és teljes bénulása, melynek következtében
a légzés és a szívverés minden élettani működése a minimumra száll le, és
rövid idő alatt teljesen megszűnik.”

Fiziológiás v. természetes a halál az öregedés következtében. A fizio-
lógiás halál belső oka elsősorban az asszimilációs és disszimilációs folya-
matok arányainak eltolódása az asszimiláció rovására. Még magas életkor-
ban elhaltakon is különböző halált okozó betegségek észlelhetők (pneumo-
nia, érsclerosis, agyvérzés, agylágyulás stb.) Ha a központi idegrendszer
tevékenysége – mely az összes életfolyamatot irányítja – megszűnik, be-
következik a fiziológiai halál, amelyet ezért agyhalálnak nevezhe-
tünk.

A klinikai halál a légzés és szívműködés megszűnése (a szívizom mű-
ködésének még kimutatható jeleivel, három perces időtartamra). Az ideg-
rendszerben bekövetkezett elváltozások ennyi ideig még reverzibilisek.
Gyors beavatkozással: a központi idegrendszer oxigénnel való ellátása, szív-
massage, intraarterialis vérátömlesztés, intratrachealis oxigén-lélegeztetés
hatására az életműködések újra folyamatba hozhatók. Ha ezek a beavat-
kozások sikertelenek maradnak, vagy későn érkeznek, a központi idegrend-
szer irreversibilis visszafordíthatatlan változása áll be elsősorban oxigénhiány
révén, és bekövetkezik a biológiai halál.

Erőszakos halál esetén eldöntendő, hogy emberölés, öngyilkosság
vagy véletlen szerencsétlenség (baleset) történt-e, ami adott esetben
komoly nehézséget okoz (különösen az öngyilkosság bizonyos módjainál).
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