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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 Szegeden, 2003. évi szeptember hó 4. napján tartott 
nyilvános fellebbezési tárgyalás alapján meghozta a következő 
 
 

Í T É L E T E T : 
 

Az életveszélyt okozó testi sértés bűntette és más bűncselekmény miatt az I. r. 
vádlott ÉS TÁRSA ellen indított büntető ügyben a Békés Megyei Bíróság 
2002. évi április hó 30. napján kihirdetett 3.B.212/2002/17. számú ítéletének 
fellebbezéssel érintett részét   m e g v á l t o z t a t j a : 
 
Az I.r. vádlott testi sértési cselekményét életveszélyt okozó testi sértés 
bűntettének, 
A II.r. vádlottét ehhez nyújtott bűnsegélynek   m i n ő s í t i . 
 
Az I.r. vádlott főbüntetését 5 /Öt/ év 6 /Hat/ hónapra    
s ú l y o s í t j a . 
 
Megállapítja, hogy a II.r. vádlott 2001. augusztus 28. napjától volt előzetes 
fogvatartásban. 
 
Egyebekben az első fokú ítélet felülbírált részét   h e l y b e n h a g y j a . 
 
Az I.r. vádlott esetében a 2003. június 19. napjától, a II.r. vádlott esetében a 
2002. június 17. napjától a mai napig előzetes fogvatartásban töltött időt is 
beszámítja a szabadságvesztésbe. 
 
A vádlottakat személyenként további 4.000 /Négyezer/ forint, egyetemlegesen 
9.687 /Kilencezer-hatszáznyolcvanhét/ forint, a másodfokú eljárásban felmerült 
bűnügyi költség megfizetésére kötelezi az állam részére a Békés Megyei Bíróság 
Gazdasági Hivatala felhívása szerint. 
 

I N D O K O L Á S : 
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Az első fokú bíróság az I.r. és a II.r. vádlott bűnösségét 1-1 rb. társtettesként 
elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntettében és 1-1 rb. társtettesként 
elkövetett rablás bűntettében állapította meg. Ezért – halmazati büntetésül – az 
I.r. vádlottat 4 év 8 hónap börtönre és 4 év közügyektől eltiltásra, a II.r. vádlottat 
3 év 11 hónap börtönre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte. Rendelkezett az 
előzetes fogvatartásban töltött idő beszámításáról.  (Magánfél neve) magánfél 
polgári jogi igényét egyéb törvényes útra utasította, e körben rendelkezett az I.r. 
vádlott ingatlanára elrendelt zár alá vételről. 
 
Az ítélet felmentő rendelkezései az első fokú eljárásban jogerőre emelkedtek. 
 
Az első fokú ítélet ellen ellenérdekű fellebbezéseket jelentettek be: 
-  az ügyész mind a két vádlott terhére a kiszabott büntetések súlyosítása végett, 
a II.r. vádlott esetében az anyagi jogszabály téves alkalmazása folytán téves 
minősítés miatt, a testi épség elleni bűncselekmény esetében a társtettesi 
elkövetői magatartás helyett bűnsegédi magatartás megállapítása végett. 
Sérelmezte a sértett egészségi állapotának megvizsgálására vonatkozó, újabb 
igazságügyi orvosszakértői vizsgálat elrendelését célzó bizonyítási indítvány 
elutasítását is. 
-  a vádlottak és védőik a kiszabott büntetések enyhítése végett. 
 
A Legfőbb Ügyészség átiratában a vádlottak terhére bejelentett fellebbezést 
fenntartotta, egyúttal indítványozta részbizonyítás felvételét arra vonatkozóan, 
hogy a sértett a bántalmazással okozati összefüggésben szenvedett-e maradandó 
fogyatékosságot vagy súlyos egészségromlást. 
 
Az első fokú bíróság ítélete részben megalapozatlan, mert az első fokú bíróság a 
tényállást hiányosan állapította meg (Be.351.§./1/, /2/ bekezdés b./ pontja). Az 
első fokú eljárásban felmerült, hogy a sértett a bántalmazással okozati 
összefüggésben az agyzúzódás maradvány tüneteként epilepsziás betegségben 
szenved. Az első fokú bíróság részben azzal az indokolással utasította el az 
ügyésznek e körülmény megvizsgálására vonatkozó bizonyítási indítványát, 
hogy a súlyos egészségromlás tényét a vádirat sem tartalmazza és a tárgyaláson 
sem tette vád tárgyává az ügyész (első fokú ítélet 8. oldal 1. bekezdése). Az első 
fokú bíróságnak ez az álláspontja téves. Nem jelenti a vádelv sérelmét, ha a 
bíróság az általa felvett bizonyítás eredményeként az életveszélyt okozó testi 
sértés bűntette mellett azt is megállapítja, hogy a sérülés súlyos 
egészségromlással vagy maradandó fogyatékossággal gyógyult. A vádhoz 
kötöttség azt jelenti, hogy a bíróság csak olyan személy büntetőjogi 
felelősségének kérdésében dönthet, akivel szemben az ügyész vádat emelt és  
Bf.II.32/2003/21. 
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csak olyan bűncselekmény miatt, amelyet a vádirat tartalmaz, vagy amelyre az 
ügyész a vádat a bizonyítási eljárás eredményeként kiterjesztette. A 
tettazonosság azonban nem jelenti azt, hogy a vádban írt tények és az első fokú 
ítéletben  részletezett  tények  teljes  mértékig  azonosak.  Nem  jelenti  a  vádelv 
sérelmét, ha a bíróság olyan tényeket is tényállásába emel, amelyeket a 
lefolytatott bizonyítási eljárás kétség kívül alátámasztott és amelyek szoros 
tárgyi összefüggésben állnak a vád tárgyává tett tényekkel. 
 
A másodfokú bíróság az ügyészi indítványnak helyt adott és a Be.353.§./1/ és /2/ 
bekezdése alapján bizonyítást rendelt el a sértett újbóli megvizsgálására. 
 
A fellebbezési tárgyaláson az ügyész a részbizonyítás eredményének 
ismeretében fenntartotta a vádlottak terhére bejelentett fellebbezést, 
indítványozta mindkettőjük esetében a fő- és mellékbüntetések súlyosítását, a 
II.r. vádlott esetében a testi épség elleni bűncselekmény minősítésének részbeni 
megváltoztatását, társtettesi elkövetés helyett bűnsegédi minőség megállapítását. 
 
Az I.r. vádlott védője elsődlegesen a büntetés enyhítését, másodlagosan az első 
fokú ítélet helybenhagyását kérte. 
 
A II.r. vádlott védője fenntartotta enyhítésre irányuló fellebbezését és elfogadta 
az ügyész álláspontját a II.r. vádlott testi épség elleni bűncselekményének 
minősítését illetően. 
 
A vádlottak a büntetések enyhítését kérték. 
 
A másodfokú bíróság a felvett részbizonyítás és az iratok egybehangzó adatai 
alapján a Be.352.§./1/ bekezdés a./ pontja alapján az első fokú ítélet tényállását a 
következőkkel egészítette ki, illetőleg helyesbítette: 
 
A sértett 1951-ben született. 
 
A sértett nem szenved epilepszia betegségben, ugyanakkor az elszenvedett 
sérülések következtében jobb oldali halláscsökkenés alakult ki nála, továbbá a 
koponyacsont műtéti területén csak kötőszövetes és nem csontos gyógyulás 
következett be. Mindezek maradandó fogyatékosságnak minősülnek. 
 
A vádlottak által okozott kár az eljárás során nem térült meg. 
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(Magánfél neve) magánfél a vádlottakkal szemben 310.000,- Ft-ra polgári jogi 
igényt terjesztett elő (I/131.). 
 
Az első fokú bíróság mind a két vádlott előzetes fogvatartását 2002. április 30. 
napján kelt 3.B.212/2002/17. számú végzésével megszüntette. Az első fokú 
végzést a Legfelsőbb Bíróság Bf.III.1380/2002/2. számú, 2002. május 16. 
napján kelt végzésével megváltoztatta és mind a két vádlott előzetes 
fogvatartását az eljárás jogerős befejezéséig, de legfeljebb az első fokú bíróság 
által kiszabott szabadságvesztés tartamáig fenntartotta. 
Az I.r. vádlott 2003. június 19. napjától, a II.r. vádlott 2002. június 17. napjától 
van ismét előzetes letartóztatásban.  
 
Mellőzi az ítélőtábla az első fokú ítélet 4. oldal utolsó bekezdésének azon 
mondatrészét, hogy „amit másnap reggel I.r. vádlott – II.r. vádlott tudta nélkül – 
magához vett és az összeget megtartotta”. Ezzel a megállapítással az első fokú 
bíróság túlterjeszkedett a vádon és az I.r. vádlott vonatkozásában olyan 
többletcselekményt állapított meg, amely további bűncselekmény 
megállapítására lenne alkalmas, de azt az ügyész nem tette vád tárgyává. 
 
Egyebekben az első fokú ítélet tényállása hiánytalan, azt az előbb írt 
kiegészítésekkel az ítélőtábla határozatának alapjául elfogadta. 
 
Az első fokú bíróság a megalapozott tényállásból helyesen következtetett a 
vádlottak bűnösségére, de a testi épség elleni bűncselekményük minősítése 
helyesbítésre szorul. Az első fokú bíróság abból a körülményből, hogy a II.r. 
vádlott segített kiválasztani a sértett leütéséhez alkalmasnak látszó botot, 
továbbá ő maga is futott a kerékpározó sértett után, tévesen vonta le azt a 
következtetést, hogy a II.r. vádlott társtettese volt az életveszélyt okozó testi 
sértés bűntettének. A testi sértés bűncselekményének elkövetési magatartása a 
bántalmazás. A Btk.20.§./2/ bekezdése szerint társtettesek azok, akik a 
szándékos bűncselekmény törvényi tényállását egymás tevékenységéről tudva, 
közösen valósítják meg. A társtettesség alanyi oldalon szándékegységet, tárgyi 
oldalon pedig a szándékos bűncselekmény tényállási elemeinek, így az 
elkövetési magatartásnak a közös megvalósítását jelenti. A társtettesség 
megállapításának tehát az is feltétele, hogy az elkövető magatartása 
tényállásszerű legyen. Ilyen tényállásszerű magatartást azonban csak az I.r. 
vádlott fejtett ki, hiszen ő bántalmazta a sértettet. A II.r. vádlott az eszköz 
kiválasztásával fizikai, ezt megelőzően pedig az ötletadással pszichikai 
segítséget nyújtott. Magatartása tehát olyan, tényálláson kívül eső cselekvőséget 
jelent, amely nem a társtettesi, hanem a bűnsegédi magatartás megállapítására 
nyújt alapot.   Ezért a másodfokú  bíróság az I.r. vádlott testi épség  
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elleni cselekményét a Btk.170.§./1/ bekezdésébe ütköző és az /5/ bekezdés I. 
fordulata szerint minősülő és büntetendő életveszélyt okozó testi sértés 
bűntettének, a II.r. vádlott cselekményét ugyanezen bűncselekményhez nyújtott, 
a Btk.21.§./2/ bekezdése szerinti bűnsegélynek minősítette. 
 
A bűnösségi körülményeket vizsgálva a minősítés részbeni megváltoztatására 
figyelemmel a másodfokú bíróság a II.r. vádlott esetében további enyhítő 
körülményként értékelte, hogy a testi épség elleni bűncselekményét 
bűnsegédként valósította meg. Mind a két vádlott esetében mellőzi a halmazatra, 
mint súlyosító körülményre vonatkozó utalást, hiszen a Btk.85.§./3/ bekezdése a 
halmazatban álló bűncselekményekre ún. kerettágító jellegű rendelkezéseket 
tartalmaz. A kétszeres értékelés tilalmába ütközik, ha a bíróság a törvényben 
előírt megemelt büntetési tételek mellett a halmazatot külön súlyosító 
körülményként értékeli. I.r. vádlott esetében mellőzi annak súlyosító 
körülménykénti megállapítását, hogy a vádlott a bűncselekményeket az ellene 
folyamatban lévő büntetőeljárás hatálya alatt követte el. Az irányadó 
tényállásban részletezett előéleti adatokból az állapítható meg, hogy a vádlott 
jelen ügyben elbírált bűncselekményének elkövetési időpontja korábbi, mint a 
legutolsó ügyében elbírált bűncselekményé. Az élet és a vagyon elleni 
bűncselekmények viszonylagos elszaporodottsága helyett a másodfokú bíróság a 
személy elleni erőszakos bűncselekmények elszaporodottságát tekinti súlyosító 
körülménynek. A részbizonyítás eredményére figyelemmel mind a két vádlott 
esetében további súlyosító körülmény, hogy a sértett a bántalmazással okozati 
összefüggésben több oknál fogva is maradandó fogyatékosságot szenvedett. A 
II.r. vádlott esetében enyhítő körülményként értékelendő fiatal felnőtt kora. 
 
Az így kiegészített és helyesbített bűnösségi körülmények alapján az ítélőtábla 
álláspontja az, hogy az I.r. vádlott esetében kiszabott szabadságvesztés enyhe, az 
nem áll arányban sem a vádlott által elkövetett bűncselekmények tárgyi 
súlyával, sem a vádlott személyében rejlő társadalomra veszélyességgel, de nem 
felel meg az ún. belső arányosságnak sem. Az I.r. vádlott többszörösen büntetett 
előéletű, főként vagyon elleni bűncselekmények elkövetése miatt volt elítélve. 
Az ügy tárgyát képező bűncselekményeket útonálló, garázda jelleggel követte 
el, a testi épség elleni bűncselekménynek önálló tettese volt, a sértettnek 
többféle maradandó fogyatékosságot is okozott. Az I.r. vádlott esetében csak 
egy hosszabb tartamú szabadságvesztés látszik kellően alkalmasnak a Btk.37.§.-
ában írt büntetési célok eléréséhez és ez fejezi ki jobban a két vádlott által 
elkövetett bűncselekmények tárgyi súlya közti különbséget is. Ezért a 
másodfokú bíróság az I.r. vádlott szabadságvesztését a rendelkező részben írt 
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tartamban súlyosította. A másodfokú bíróság a II.r. vádlott esetében nyomatékos 
enyhítő körülményként értékelte mindvégig töretlen, a bűnösség elismerésére is 
kiterjedő beismerő vallomását, fiatal felnőtt korát, a testi épség elleni 
bűncselekmény esetében bűnsegédi szerepét. Ezért a II.r. vádlott esetében nem 
tartotta indokoltnak a kiszabott szabadságvesztés súlyosítását. 
 
Szükségtelennek tartotta a vádlottakkal szemben az első fokú bíróság által 
kiszabott mellékbüntetések súlyosítását, hiszen azok tartama kellően igazodik a 
bűncselekmények tárgyi súlyához és a vádlottak társadalomra veszélyességéhez. 
 
Észlelte a másodfokú bíróság, hogy az első fokú ítélet rendelkező része 
nyilvánvaló elírás folytán tévesen tartalmazza a II.r. vádlott személyi adatai 
előtt, hogy a II.r. vádlott 2002-től van előzetes fogvatartásban, mert az helyesen 
2001. Ezért ezt a másodfokú bíróság helyesbítette. Az első fokú bíróság az 
előzetes fogvatartásban töltött idő beszámításánál nem hivatkozott a Btk.99.§./1/ 
bekezdésére, holott azt alkalmazta, ezért ezt a másodfokú bíróság pótolta. 
 
(Magánfél neve) magánfél az eljárás során 310.000,- Ft-ra polgári jogi igényt 
terjesztett elő. Az összeg a vádlottak által eltulajdonított pénzből (300.000,- Ft) 
és az iratok pótlásából (10.000,- Ft) adódott. Bár a vádlottak nem vitatták az 
okozott kár összegét, az első fokú bíróság – helytelenül – a magánfél teljes 
kárigényének érvényesítését egyéb törvényes útra utasította, ennek indokát 
azonban ítéletében nem adta. Tekintettel arra, hogy a másodfokú eljárásban már 
nincs lehetőség a polgári jogi igény megítélésére, ezért ennek csupán 
megállapítására szorítkozik a másodfokú bíróság. 
 
A kifejtettekből következik, hogy az ítélőtábla a fellebbezéseket részben 
alaposnak ítélte, ezért az első fokú ítélet felülbírált részét a Be.372.§./1/ 
bekezdése alapján a rendelkező részben írtak szerint megváltoztatta, egyebekben 
a Be.371.§./1/ bekezdése alapján helybenhagyta. 
 
Az I.r. vádlott 2003. június 19. napjától, a II.r. vádlott 2002. június 17. napjától 
ismét előzetes letartóztatásban van. Ezért ez időpontoktól a mai napig eltelt időt 
az ítélőtábla a Btk.99.§./1/ bekezdése alapján beszámította a 
szabadságvesztésekbe. 
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A másodfokú eljárásban felmerült bűnügyi költség viselésére a másodfokú 
bíróság a vádlottakat a Be.381.§./1/ bekezdése alapján – figyelemmel a 
Be.338.§./1/ és /3/ bekezdésére is – kötelezte. 
 
S z e g e d , 2003. évi szeptember hó 4. napján 
 
 
Dr.Maráz Vilmosné sk.          Dr.Cserháti Ágota sk.          Dr.Katona Tibor sk. 
a tanács elnöke                       a tanács tagja, előadó           a tanács tagja 
 
Ez az ítélet és a Békés Megyei Bíróság B.212/2002/17. számú ítéletének 
fellebbezéssel felülbírált és meg nem változtatott része a mai napon jogerős és 
végrehajtható. 
 
S z e g e d , 2003. évi szeptember hó 4. napján 
 
 
Dr.Maráz Vilmosné sk. 
a tanács elnöke 
 
          


