
 

 

Szegedi Ítélőtábla 
Bf.I.25/2003/22. 
 
 

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 a Szegeden, 2003. évi szeptember hó 9. és október hó 7. napján tartott 
nyilvános fellebbezési tárgyalás alapján meghozta a következő  
 
 
 

Í T É L E T E T :  
 
 

A nyereségvágyból több emberen elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és más 
bűncselekmények miatt a vádlott ellen indított büntetőügyben a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Bíróság 2002. évi április hó 5. napján kihírdetett 7.B.1098/2000/32. számú ítéletét  m 
e g v á l t o z t a t j a    az alábbiak szerint: 
 
A vádlott 2 rb. minősített emberölés bűntettének kísérlete, továbbá minősített rablás 
bűntetteként értékelt cselekményeit nyereségvágyból, több emberen elkövetett emberölés 
bűntette kísérletének minősíti. 
 
A járművek elvételével kapcsolatos cselekményei megnevezése helyesen: 2 rb. jármű 
erőszakkal elvételének bűntette, melyből 1 rb. kísérlet. 
 
A fegyház tartamát 12 (tizenkettő) évre enyhíti. 
 
A kiadni rendelt bűnjeleket 1. sz. sértettnek (irányítószám, Telepüs, utca, házszám), míg 2. sz. 
sértettnek (irányítószám, Telepüs, utca, házszám, emelet, ajtószám) alá rendeli kiadni. 
 
Az elsőfokú eljárás során felmerült és a vádlott által fizetendő bűnügyi költség összege 
helyesen 96.250.- (kilencvenhatezer-kettőszázötven) forint. 
 
Egyebekben az első fokú ítéletet helybenhagyja. 
 
A kiszabott szabadságvesztésbe beszámítja a vádlott által az első fokú ítélet kihírdetésétől a 
mai napig előzetes letartóztatásban töltött időt. 
 
Kötelezi a vádlottat a fellebbezési eljárás során felmerült 31.043.- (harmincegyezer-
negyvenhárom) forint bűnügyi költség megfizetésére külön felhívásra az állam javára. 
 
Felhívja az elsőfokú bíróságot az összbüntetési eljárás lefolytatására. 
 
 

I N D O K O L Á  S :  
 



 

 

 
Az elsőfokú bíróság a vádlottat aljas indokból elkövetett emberölés bűntettének kísérlete, jelentős 
értékre, fegyveresen elkövetett rablás bűntette, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettének 
kísérlete, lőfegyverrel, lőszerrel visszaélés bűntette, fegyveresen elkövetett jármű önkényes 
elvételének bűntette, fegyveresen elkövetett jármű önkényes elvétele bűntettének kísérlete és 
cserbenhagyás vétsége miatt halmazati büntetésül 16 év és 6 hónap fegyházbüntetésre, 10 év 
közügyektől eltiltásra és 3 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte. A fegyházbüntetésbe a vádlott 
által 2000. augusztus hó 1. napjától az ítélet kihírdetése napjáig előzetes fogvatartásban töltött időt 
beszámította. A lefoglalt bűnjeleket elkobozta, illetve lefoglalásukat megszüntette és kiadni 
rendelte, a Bny.289/2000. tételszám alatt nyilvántartott ruhaneműk lefoglalását is megszüntette és 
azokat 1. sz. és 2. sz. sértetteknek kiadni rendelte. Kötelezte a vádlottat 24.180.- forint és a jövőben 
esetleg felmerülő bűnügyi költség megfizetésére.  
 
Az elsőfokú bíróság ítélete ellen az ügyész súlyosításért, a szabadságvesztés mértéke törvényi 
maximumra felemeléséért, a vádlott és védője enyhítésért jelentett be fellebbezést. 
 
A Legfőbb Ügyészség képviselője a vádlott terhére bejelentett ügyészi fellebbezést az elsőfokú 
bíróság ítéletének a részbeni megalapozatlansága miatt is fenntartotta. 
 
Az első fokú ítéletet megalapozatlannak, a tényállás részbeni hiányossága miatt találta, mert az 
elsőfokú bíróság a tanúk egybehangzó vallomása ellenére nem állapította meg, hogy a vádlott az  
(áruház megnevezése) Áruházban elkövetett bűncselekmény során (név) fejéhez is hozzászorította a 
pisztolyát, amikor a pénztárban lévő pénz átadását követelte. Ugyancsak azért is, mert a tárgyalási 
jegyzőkönyvekből kitűnően az igazságügyi orvos, nyom, illetve fegyverszakértői vélemények nem 
képezték a tárgyalás anyagát, holott a bíróság az ítélet tényállásában és annak indokolásában is, 
egyébként helyesen, ezekre hivatkozott. Mindezekre figyelemmel a tényállás megfelelő 
kiegészítését és a szakvéleményeknek a másodfokú tárgyaláson történő ismertetését indítványozta. 
 
Bf.I.25/2003/22. 
 
A fentieken túlmenően álláspontja szerint a vádlott bűnösségére vont következtetés helytálló, de a 
terhére megállapított bűncselekmények jogi minősítése téves. A két rendbeli minősített emberölés 
bűntettének kísérletét a Btk. 166. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés b./ és f./ pontja szerint 
minősülő nyereségvágyból, több emberen elkövetett emberölés bűntette kísérletének indítványozta 
minősíteni és az ezzel látszólagos halmazatot alkotó jelentős értékre, fegyveresen elkövetett rablás 
bűntettében a bűnösség megállapításának mellőzését. A bűnösségi körülmények körében pedig 
észrevételeket tett. 
 
A Fellebbviteli Főügyészség képviselője a másodfokú tárgyaláson az ügyészi fellebbezést és 
indítványokat fenntartva, a büntetőeljárás hatálya alatti elkövetés és a vádlott fegyverszerzési 
magatartásaival érintett személyek név szerinti megjelölésével kapcsolatban a tényállás 
helyesbítését indítványozta. 
 
Az ítélőtábla az eltérő minősítésre és az enyhítésre irányuló fellebbezéseket alaposnak találta. 
 
Eljárási szabályt sértett az elsőfokú bíróság, amikor az ügyész perbeszédében előterjesztett 
vádmódosítás után csak a vádlottat hallgatta meg a tárgyalás elnapolásáról ( 32. sorszámú tárgyalási 
jegyzőkönyv 10. oldal ). Az elbíráláskor hatályban volt Be. 209. § (3) bekezdése alapján erre nézve 
az ügyészt és a védőt is meg kellett volna hallgatni, akiknek a jelenleg hatályos Be. 310. § (2) 
bekezdése is ilyen indítványtételi lehetőséget biztosít. A tárgyalási jegyzőkönyvből kitűnően a 
vádlott a tárgyalás elnapolását nem, de a védőjével való fél órai konzultálás lehetővé tételét kérte, 
ami meg is történt. Az elnapolásra a védelem előkészítése érdekében van lehetőség, ennek 



 

 

korlátozásával a vádlottnak a védekezéshez való joga csorbát szenved. 
 
Az tény, hogy a bíróság elnapolás nélkül is helyes döntést tudott hozni, mivel a vádmódosítás nem 
új, hanem addig is ismert vádirati tényállás mellett került sor, vagyis az ügyész és a védő elnapolás 
tárgyában való meghallgatásának mellőzése az ügy érdemi elbírálását nem befolyásolta. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy eljárási szabálysértés nem történt, mert a vádlottat az eredménytelen 
védekezés lehetőségétől sem lehet megfosztani. 
 
Az elsőfokú bíróság ítéletét és az azt megelőző bírósági eljárást a Be. 348. § (1) bekezdése alapján 
felülvizsgálva az ítélőtábla egyéb, az ügy érdemére kiható eljárási szabálysértést nem észlelt. 
 
Az első fokú ítélet tényállása részben megalapozatlan, mert részben felderítetlen. Ennek egyik oka, 
hogy nem lettek felolvasva, illetve ismertetve azok az okiratok, szakértői vélemények, melyek 
alapján a tényállás megállapításra került és a bíróság bizonyítékként is értékelt. A bizonyítás 
eszközéül szolgáló okiratok, vagy iratok, melyek tartalmát a bíróság bizonyítékként értékeli, 
tárgyaláson való felolvasását az elbíráláskor hatályban volt Be. 203. § (1) bekezdése, jelenleg pedig 
a Be. 301. § (1) bekezdése írja elő. 
A megalapozatlanság másik oka, az elsőfokú bíróság nem tisztázta, hogy az (áruház megnevezése) 
Áruházban a fegyver a vádlott akaratlagos magatartásán kívül is elsülhetett-e. 
 
Az első fokú ítélet megalapozatlanságát az ítélőtábla kiküszöbölte azáltal, hogy a bizonyításhoz 
szükséges okiratokat és szakvéleményeket a másodfokú eljárásban felolvasta, illetve ismertette, így 
a tárgyalás anyagát képezték, a fegyver működési sajátosságaira pedig kiegészítő igazságügyi 
fegyverszakértői véleményt szerzett be. 
Mindezeken túlmenően szükségesnek tartotta az (áruház megnevezése) Áruház biztonsági kamerája 
által a cselekményről rögzítettek megtekintését, ezért a felvétel ezen része a követhetőség miatt 
VHS  rendszerre átmásolásra és a másodfokú tárgyaláson lejátszással megtekintésre került. 
 
A felvett bizonyítás és az iratok tartalma alapján az ítélőtábla az elsőfokú bíróság által megállapított 
tényállást a Be. 352. § (1) bekezdés a./ pontja alapján az alábbiak szerint helyesbíti és egészíti ki: 
 
A vádlott kiskorú gyermeke eltartásához nem járul hozzá. 
 
A vádlottat a Kecskeméti Városi Bíróság 2003. szeptember hó 17. napján kelt és jogerőre 
emelkedett 5.B.1500/2001/31. számú ítéletével 3 rb. fegyveresen elkövetett rablás bűntette, 1 rb. 
rablás bűntette, 1 rb. közfeladatot ellátó személy ellen elkövetett rablás bűntette, 1 rb. lőfegyverrel 
és lőszerrel visszaélés bűntette és 1 rb. maradandó fogyatékosságot okozó testi sértés bűntette miatt, 
mely bűncselekményeket a jelen ügy tárgyát képező bűncselekmények előtt követett el, 9 év 
fegyházra és 8 év közügyektől eltiltásra ítélte. 
 
A jelen ügy tárgyát képező bűncselekmények elkövetésekor a vádlott ellen a Kecskeméti Városi 
Bíróság előtt fenn megjelölt, vád tárgyává tett cselekmények miatt még nem volt folyamatban a 
büntetőeljárás. A nyomozás ismeretlen tettes ellen folyt, a vádlott gyanúsítottkénti kihallgatására 
csak 2000. október hó 18. napján került sor. Ezért az első fokú ítélet 4. és 5. oldalairól az ítélőtábla 
mellőzi azt, hogy a vádlott az említett büntetőeljárások hatálya alatt határozta el, illetve követte el a 
bűncselekményeket. 
 
Bf.I.25/2003/22. 
 
Azon személyekkel szemben, akiknek a vádlott a géppisztolyt eladta, illetve akiktől a pisztolyt és a 
pirotechnikai eszközt vásárolta ezen ügyben vádemelésre nem került sor. Ezért az ítélőtábla az 
ítéletben név szerinti megjelölésüket mellőzi és az előforduló valamennyi esetben helyesbíti akként, 



 

 

hogy ezen személyek a vádlott ismerősei voltak.  
 
Az első fokú ítélet tényállása 9. oldal 2. bekezdésének utolsó mondata azon részének helyébe, hogy 
„és mögé érve a pisztolyt a biztonsági őrre fogta” helyesen „és amikor a biztonsági őr az I. pénztár 
mögé ért, a vádlott a pisztolyt a biztonsági őrre fogta” mondatrész lép. 
 
Az első fokú ítélet tényállása 12. oldal 7. bekezdésének  első mondata, mely szerint „1. sz. sértett 
miután a vádlott rászegezte a fegyvert a testére, azt elsütötte, azonban a lövedék nem távozott a 
pisztolyból,” helyett, a helyes ténymegállapítás az, hogy: A vádlott rászegezte a fegyvert 1. sz. 
sértett testére és a ravaszt meghúzta, de lövés nem történt, mert előtte a fegyverből a tár kiesett és a 
csőben sem maradt lőszer (a vádlott nyomozati vallomása, nyomozati iratok I/1. kötet 351. oldal 6. 
és 7. bekezdés és 1. sz. sértett tanú vallomása, nyomozati iratok I/1. kötet 179. oldal 2. bekezdés, 
melyek az első fokú eljárásban felolvasásra kerültek, 15. sorszámú tárgyalási jegyzőkönyv 8. és 14. 
oldala). 
 
A vádlott elfogásakor a nála volt táskában és a bukósisak alatt az eltulajdonított pénzből  
2.253.200.- forintot (nyomozati iratok I. kötet 203. oldal) a (út megnevezése) útján a 
motorkerékpárja mellett a földön 11.500.- forintot (nyomozati iratok I. kötet 63. oldal) és az (áruház 
megnevezése) Áruházban a pénztárgépek között a földön elszóródva 50.000.- forintot (nyomozati 
iratok I. kötet 81. oldal) találtak. Így az eltulajdonított pénz és az (gazdasági társaság megnevezése) 
Kft. (Település, utca, házszám) szám alatti Áruháza sértettnek okozott kár összesen 2.314.700.- 
forint. Ez az összeg került lefoglalásra és a sértett képviselője részére kiadásra (nyomozati iratok I. 
kötet 49-54. oldal). 
 
A vádlottat az őt üldöző rendőrök  (község megnevezése) község határában  18 óra 12 perckor 
fogták el (nyomozati iratok I. kötet 68. oldal). 
 
A cselekmények elkövetését a vádlott megbánta. 
 
A fentiek szerint helyesbített és kiegészített tényállás az ítélőtábla álláspontja szerint már minden 
szempontból megalapozott és így irányadó volt a másodfokú eljárásban is. 
 
Az első fokú bíróság indokolási kötelezettségének eleget tett. Meggyőzően cáfolta a vádlott azon 
védekezését, mely szerint amikor 2. sz. sértettet meglőtte a fegyver véletlenül sült el és, hogy 
szándéka egyik sértett esetében sem irányult életük kioltására. Az elsőfokú bíróság által 
megállapítottakat támasztja alá a másodfokú eljárásban lefolytatott bizonyítás eredménye is.  
 
(szakértő neve) igazságügyi fegyverszakértő kiegészítő véleménye szerint a vádlott által használt 
pisztoly elsütéséhez szükséges erő átlagosnak tekinthető, a szabványban előírt biztonságos 
működtetéshez szükséges minimális értéket jelentősen meghaladja. A pisztolyból rázásra, ütésre, 
ejtésre lövés nem következik be, lövés leadásához az elsütő billentyű meghúzása szükséges. Ilyen 
körülmények mellett az ítélőtábla megítélése szerint kizárt, hogy a fegyver véletlenül sült el. 
 
A szándékot illetően a tárgyi és az alanyi tényezőkből lehet következtetést levonni. A lőfegyver 
olyan veszélyes eszköz, amely megfelelő irányítottsággal alkalmazva, jellegénél fogva általában az 
emberölésre irányuló szándék fennforgására enged következtetni. Ezekben az esetekben is vizsgálni 
kell azonban, hogy nincsenek-e olyan körülmények, amelyek az emberölésre irányuló szándékot 
kizárják. 
 
1. sz. sértett biztonsági őr sértett esetében a lövés előtt a vádlott a fegyvert újra tárazta, a testére 
irányítottan lőtt, életfontosságú szerveket tartalmazó testrészen lőtte meg oly módon, hogy a 
lövedék a testén áthatolt és közvetlenül életveszélyes sérülést szenvedett. Ilyen körülmények mellett 



 

 

a vádlott részéről a sértett élete kioltására irányuló egyenes szándék egyértelmű. Ilyen szempontból 
közömbös, hogy ebben mi motíválta, annak a bűncselekmény minősítésénél van jelentősége. 
 
2. sz. pénztárosnő sértett esetében további bizonyítékul szolgál az (áruház megnevezése) Áruház 
biztonsági kamerájának felvétele. A rossz kamerabeállítás miatt ugyan a I. pénztárnál történtek 
teljességgel nem kerültek rögzítésre, de az látható, hogy a pénztárosnő a pulton és a biztonsági őr 
hol helyezkedett el. Ugyancsak az és, hogy a pénztárosnő a pulton balra elmozdult. A lövésre pedig 
éppen akkor került sor, ami a jobb oldalát érte és lefelé a pultba történt. Ezen körülményekből pedig 
megállapítható, hogy amennyiben a lövés elől nem mozdult volna el balra, az mindenképpen a 
hátát, a gerincét, tehát életfontosságú szerveket tartalmazó testrészét érte volna. A lövés 
irányítottsága mellett szól még, hogy maga a vádlott szerint is előtte a fegyverrel visszintesen 
hadonászott, lövésre pedig lefelé került sor, ehhez pedig a fegyver csövének irányát meg kellett 
változtatni és lefelé kellett tartani, irányítani. 
 
Bf.I.25/2003/22. 
 
1. sz. sértett a nyomozás során és a tárgyaláson is vallotta, hogy 2. sz. sértett meglövése után a 
vádlott azt is mondta neki,  maradjon nyugton, mert úgy jár, mint a hölgy. Ebből pedig az 
következik, hogy a vádlott önmagában is úgy rögzítette a pénztárosnőre lőtt rá. Az ítélőtábla 
megítélése szerint a kifejtettek mellett megállapítható, hogy a vádlott 2. sz. sértettet is szándékosan 
lőtte meg és a körülményekből csakis élete kioltásának egyenes szándékára lehet következtetni.  
 
Az ítélőtábla egyetértett a Fellebbezési Főügyészség képviselőjének azon álláspontjával, hogy az 
elsőfokú bíróság részéről szükségtelen volt annak vizsgálata, hogy a vádlott, amikor 1. sz. sértettre 
lőtt, vele szemben jogos védelmi helyzetben volt-e. Ez esetben  a vádlott menekülésben volt, a 
menekülő elkövető elfogása érdekében történő támadás pedig jogszerű, ezért a jogos védelem fel 
sem merül. 
 
A Legfőbb Ügyészség indítványa ellenére az ítélőtábla mellőzte a tényállás azzal való kiegészítését, 
hogy az (áruház megnevezése) Áruházban elkövetett bűncselekmény során a vádlott (név) fejéhez is 
hozzászorította a pisztolyát, amikor a pénztárban lévő pénz átadását követelte. Ezt a vádirati 
tényállás nem tartalmazza és az Áruház videó felvételen az látható, hogy a vádlott a IV. pénztárnál, 
ahol (név) pénztáros tartózkodott, a pisztolyt a bal kezéből átvette a jobb kezébe és a pénztárosnő 
fejéhez nem a pisztolyt, hanem a kezét tette. 
 
A megállapított tényállás és a bizonyítékok kiegészített értékelése mellett a vádlott bűnösségére 
vont következtetés helytálló. 
 
A minősítést illetően az ítélőtábla osztotta a Legfőbb Ügyészség álláspontját. Az élet elleni 
bűncselekmény akkor tekintendő nyereségvágyból elkövetettnek, ha közvetlen anyagi előny 
megszerzését célozza. A konkrét esetben a vádlott 2. sz. pénztárosnő sértettet az (áruház 
megnevezése) Áruházban lévő pénz megszerzése céljából lőtte meg és azt a pénzt meg is szerezte. 
Ez az elkövetési magatartás összefoglalt bűncselekményként jelentkezik, ahol az emberölésbe a 
rablás beleolvad. A törvényi egységre tekintettel a két bűncselekmény halmazatban való 
megállapítása kizárt. 
 
Tévedett az elsőfokú bíróság, amikor 1. sz. biztonsági őr sértett sérelmére elkövetett cselekményt 
aljas indokból elkövetettnek minősítette. Az első fokú ítélet indokolása szerint is a vádlott 1. sz. 
sértett sérelmére az élet elleni bűncselekményt, másodlagosan a pénz megszerzése miatt követte el, 
annak érdekében, hogy a pénzzel elmenekülhessen és kiléte felfedésre ne kerüljön. Az állandó bírói 
gyakorlat szerint nyereségvágyból elkövetettnek minősül az élet elleni bűncselekmény akkor is, ha 
annak elkövetésére a megszerzett pénz visszaszerzése érdekében kerül sor. Ha pedig az elkövetőt a 



 

 

vagyoni érték közvetlen megszerzésének célja motíválja, ugyanez a körülmény az aljas indok 
megállapításának alapjául nem szolgálhat. A konkrét esetben az anyagi előny megszerzésének 
leplezése, mint indíték szorosan tapad a nyereségvágyhoz, annak a részét alkotja, ezért attól el sem 
különíthető. A két minősítő körülménynek a motívuma azonos, de kétszeres értékelés nem foghat 
helyt, így ez a cselekmény is nyereségvágyból elkövetettnek minősül. 
 
A vádlott szándékosan két személy sérelmére követte el az emberölés bűntettének kísérletét. Ezáltal 
a több emberen elkövetett emberölés bűntettének kísérlete valósult meg, amely egy, összefoglalt 
bűncselekmény, törvényi egység. Mindkét cselekményt nyereségvágyból követte el, ezért az 
ítélőtábla a 2 rb. minősített emberölés bűntettének kísérlete, továbbá a minősített rablás bűntetteként 
értékelt cselekményeit egységesen a Btk. 16. §-ára figyelemmel a Btk. 166. § (1) bekezdésébe 
ütköző és a (2) bekezdés b./ és f./ pontja szerint minősülő nyereségvágyból, több emberen elkövetett 
emberölés bűntette kísérletének minősítette. 
 
Az elsőfokú bíróság ítélete a vádlottnak a járművek elvételével kapcsolatos cselekményei 
megnevezését helytelenül tartalmazza, azt az ítélőtábla a bűncselekmények megnevezéséről szóló 1. 
számú BK. alapján 2 rb. jármű erőszakkal elvételének bűntette, melyből 1 rb. kísérletre helyesbíti.  
 
Egyebekben a vádlott cselekményeinek minősítése törvényes és a jogi indokolás is helytálló. 
 
A bűnösségi körülményeket az elsőfokú bíróság túlnyomó részt helyesen vette számba. A súlyosító 
körülmények köréből a megváltozott minősítés miatt, az ítélőtábla mellőzte a rablás előre kitervelt 
elkövetését, ehelyett súlyosító körülmény az élet elleni bűncselekmény kétszeres minősülése, nem 
súlyosító körülmény a büntetőeljárások, illetve ugyanilyen bűncselekmények elkövetése miatt 
indított büntetőeljárások nyomozati szakaszának hatálya alatti elkövetés, további súlyosító 
körülmények viszont, hogy a vádlott cselekményei az emberekben pánikot, rémületet keltettek, a 
fenyegetés, illetve erőszak több ember ellen irányult és, hogy a biztonsági őr személyében a 
cselekményt vagyonbiztonságot védő személy ellen is követte el. 
Az enyhítő körülmények köréből az ítélőtábla a vádlott  egyenetlen életvitelét mellőzte, további 
enyhítő körülmény a megbánása, mivel az elkövetéstől most már hosszabb  idő, több mint két év 
eltelt, az időmúlás nem súlytalan, a megváltozott minősítés miatt nem a rablási, hanem a tényleges 
kár megtérülése enyhítő körülmény és teljes, nem pedig kisebb nyomatékkal. További enyhítő  
körülmény,  hogy  maga  a  vádlott  is  megsérült.   Mivel  kiskorú      gyermeke  
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eltartásához nem járul hozzá, nem enyhítő körülmény az, hogy egy kiskorú gyermek eltartásáról 
kell gondoskodnia. 
 
A büntetés vonatkozásában az ítélőtábla a Btk. 2. §-ára figyelemmel az elbíráláskor hatályban lévő 
törvényt alkalmazta, mert ez a középmértékre vonatkozó szabály hiányában enyhébb. A kiegészített 
és módosított bűnösségi körülmények mellett az elsőfokú bíróság által kiszabott szabadságvesztést 
súlyosnak találta. Kétségtelen, hogy a vádlott által elkövetett élet elleni bűncselekmény kiemelkedő 
tárgyi súlyú, de az ítélőtábla a büntetés kiszabásánál figyelembe vette azt is, hogy a vádlott az 
áruházba eredetileg pénzszerzési és nem ölési szándékkal ment, a körülmények alakultak úgy, hogy 
élet elleni bűncselekményt is elkövetett. Ugyanakkor azt is, hogy a bűncselekményeket egy 
cselekménysorozatban követte el. Ezért a szabadságvesztés tartamát a rendelkező rész szerinti 
mértékben enyhítette. 
 
Mindezekre figyelemmel az elsőfokú bíróság ítéletét a fentiekben a Be. 372. § (1) bekezdése 
alapján megváltoztatta, egyebekben pedig a Be. 371. § (1) bekezdése alapján helybenhagyta. 
 
Észlelte az ítélőtábla, hogy az elsőfokú bíróság ítélete a halmazati büntetés Btk. 85. §-a szerinti 



 

 

felhívásánál nem tartalmazza az (1) - (3) bekezdést,  
a járművezetéstől eltiltásnál a Btk. 58. § (1) bekezdésénél, annak II. fordulatát és  (2) bekezdését,  
az elkobzásról való rendelkezésnél a Btk. 77. §-ánál az (1) bekezdést, 
a lefoglalás megszüntetésénél a Be. 102. §-ánál a (2) bekezdést, 
az ítélet rendelkező része pedig 1. sz. és 2. sz. sértettek lakcímét, ahová részükre a bűnjeleket ki kell 
adni. Az ítélőtábla álláspontja szerint végrehajtandó rendelkezések esetén (bűnjelkiadás, kártérítés) 
a határozat rendelkező részében az érintett személyek lakcímét zárt adatkezelés mellett is fel kell 
tüntetni.  Ezért ezeket a hiányosságokat ezennel pótolta. 
 
Az első fokú ítélet egyéb rendelkezései törvényesek, de az időközben 2003. július hó 1. napján 
hatályba lépett büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény szerint a bűnjelekre vonatkozó 
rendelkezés a Be. 155. § (1), (2) és (8) bekezdésén, a bűnügyi költségre vonatkozó rendelkezés a 
Be. 338. § (1) bekezdésén alapul. 
 
Az elsőfokú bíróság csupán a bírósági eljárás során felmerült 24.180.- forint bűnügyi költség 
megfizetésére kötelezte a vádlottat. Észlelte az ítélőtábla, hogy a költségjegyzék 11. sorszáma alatt 
lévő 6.000.- forint szakértői díj megállapításáról az elsőfokú bíróság határozatot nem hozott, és ez 
az összeg a bírósági gazdasági hivataltól kiutalásra sem került. Így ennek megfizetésére a vádlottat 
még kötelezni nem lehet, most már megállapítására csak különleges eljárás keretében van lehetőség. 
E nélkül, az elsőfokú bírósági eljárás során felmerült bűnügyi költség 18.180.- forint, ehhez 
hozzáadva a nyomozás során felmerült 78.070.- forintot, az ítélőtábla megállapította, hogy az 
elsőfokú eljárás során felmerült és a vádlott által fizetendő bűnügyi költség összege helyesen 
96.250.- forint. 
 
A jövőben esetleg felmerülő bűnügyi költség viselésére kötelezésnek törvényi alapja nincs, ezért az 
erre vonatkozó rendelkezést az elsőfokú bíróság ítéletéből mellőzte, hiszen a később felmerülő 
bűnügyi költségről különleges eljárás keretében lehet dönteni. 
 
Az ítélőtábla a Btk. 99. § (1) bekezdése alapján számította be a kiszabott szabadságvesztésbe a 
vádlott által az első fokú ítélet kihírdetésétől a mai napig előzetes fogvatartásban töltött időt. 
 
A fellebbezési tárgyaláson a kirendelt védő jelenléti díjával, az átmásoláshoz szükséges videó 
kazetta vásárlásával és kiegészítő fegyverszakértői vélemény beszerzésével összesen 31.043.- forint 
bűnügyi költség merült fel, ennek megfizetésére a vádlottat a Be. 381. § (1) bekezdésére 
figyelemmel a Be. 338. § (1) bekezdése alapján kötelezte. 
 
A vádlott a jelen eljárás tárgyát képező bűncselekményeket a Kecskeméti Városi Bíróság 
5.B.1500/2001/31. számú ítéletének jogerőre emelkedése előtt követte el, ezért a Btk. 92. § (1) 
bekezdése alapján összbüntetésbe foglalásnak van helye. Az ítélőtábla a Be. 574. § (1) bekezdése 
alapján, mint a legutóbb befejezett ügyben eljárt és mint magasabb hatáskörű bíróságot is, felhívta 
az elsőfokú bíróságot az összbüntetési eljárás lefolytatására. 
 
Szeged, 2003. évi október hó 7. napján 
 
Dr. Hegedűs István sk. a tanács elnöke, Dr. Nikula Valéria sk. a tanács tagja, előadó,  Sefta Márta dr. 
sk. a tanács tagja  
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 7.B.1098/2000/32. számú ítélete a jelen ítélet folytán 
jogerős és végrehajtható. 
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A jogerőre emelkedés időpontja: 2003. október 7. 
 
Szeged, 2003. évi október hó 7. napján 
 
Dr. Hegedűs István sk. 
a tanács elnöke                                                               


