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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 12. napján tartott 
fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta a következő 
 

V É G Z É S T : 
 

A halált okozó testi sértés bűntette miatt az I. r. vádlott ÉS TÁRSA ellen indított 
büntető ügyben a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 2002. évi szeptember hó 12. 
napján kihirdetett 4.B.286/2001/25. számú ítéletét    
h e l y b e n h a g y j a . 
  

I N D O K O L Á S : 
 

Az első fokú bíróság az I.r. és a II.r. vádlott bűnösségét súlyos testi sértés 
bűntettének kísérletében állapította meg. Ezért az I.r. vádlottat 5 hónap, a II.r. 
vádlottat 8 hónap börtönre ítélte. Mind a két vádlott esetében a szabadságvesztés 
végrehajtását 1 évre felfüggesztette. 
 
Az első fokú ítélet ellen az ügyész jelentett be fellebbezést a vádlottak terhére, 
téves minősítés miatt, társtettesként elkövetett halált okozó testi sértés 
bűntettének megállapítása végett, súlyosításért, hosszabb tartamú végrehajtható 
szabadságvesztés és közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabása végett. 
  
A Legfőbb Ügyészség átiratában a vádlottak terhére bejelentett fellebbezést 
kizárólag a büntetés súlyosítására irányuló részében tartotta fenn akként, hogy 
hosszabb tartamú szabadságvesztés és próbaidő kiszabását indítványozta. 
  
Az ítélőtábla a fellebbezést alaptalannak ítélte. 
 
A másodfokú bíróság az első fokú ítéletet az azt megelőző büntetőeljárással 
együtt felülvizsgálta. Megállapította, hogy az első fokú bíróság a megismételt 
eljárásban széleskörű bizonyítást vett fel és mindenben eleget tett a Legfelsőbb 
Bíróság hatályon kívül helyező végzésében írtaknak. Így – többek között – 
helyszíni tárgyalás keretében 2002. április 19. napján bizonyítási kísérletet is 
lefolytatott arra vonatkozóan, hogy a II.r. vádlott rúghatott-e a sértett fejének 
jobb oldalába. 
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Az első fokú bíróság által megállapított tényállás a Be.351.§./1/ bekezdés és /2/ 
bekezdés b./ pontja alapján csupán annyiban szorul kiegészítésre, hogy az I.r. 
vádlott ütései illetve rúgása, valamint a II.r. vádlott rúgása a közepest meg nem 
haladó erejű volt. 
 
A vádlottaknak ez a cselekménye nem volt alkalmas arra, hogy a halálos 
okfolyamatot elindító arccsonttöréssel és állkapocstöréssel járó sérülést 
létrehozza. Az alkalmazott erőre és a bántalmazás módjára figyelemmel a 
vádlottak cselekménye csak súlyos testi sértés előidézésére volt alkalmas. Nem 
állapítható meg a jelen ügyben, hogy a halálos eredményhez vezető további 
bántalmazás kitől származott. 
 
Az elhunyt sértett anyja és a vádlottak között a Debreceni Városi Bíróságon 
P.23.541/2000. szám alatt kártérítés iránt polgári per van folyamatban, melyet a 
bíróság a büntető eljárás jogerős befejezéséig felfüggesztett. 
 
Mellőzi a másodfokú bíróság az első fokú ítélet jogi indokolásából a 6. oldal 1. 
bekezdésének első mondatát. Az első fokú bíróság a II.r. vádlottnak a nyomozás 
során 1998. október 18. napján gyanúsítottként tett vallomását is  bizonyítékként 
értékelte. Az iratokból megállapítható, hogy ekkor a II.r. vádlott azt nyilatkozta, 
hogy fenntartja tanúként tett vallomását (nyom.irat 208. oldal). A nyomozás 
során tanúként ugyanezen a napon hallgatták ki (nyom.irat 193. oldal). A 
tanúvallomás jegyzőkönyvéből kitűnik, hogy a II. r. vádlottat a nyomozó 
hatóság még akkor sem figyelmeztette a nyomozáskor hatályban volt Be.66.§./1/ 
bekezdés b./ pontjára, amikor tanúként saját magára terhelően vallott. Ezért sem 
a tanúként tett vallomása, sem pedig az a gyanúsítotti vallomása, melyben 
tanúként tett vallomását fenntartotta, bizonyítékként nem vehető figyelembe. Ezt 
az első fokú eljárás idején hatályban volt Be.60.§./3/ bekezdése és az 
elbíráláskor hatályban lévő Be.78.§./4/ bekezdése egyaránt tiltja. 
 
Egyebekben az első fokú ítélet tényállása hiánytalan, azt az előbb írt 
kiegészítésekkel a másodfokú bíróság határozatának alapjául elfogadta. Az ítélet 
megalapozottságát nem érinti az a körülmény sem, hogy a másodfokú bíróság a 
II.r. vádlott vallomásai közül kettőt az előbb írt okokból a bizonyítékok köréből 
kirekesztett.  
 
Az első fokú bíróság a megalapozott tényállásból helyesen következtetett a 
vádlottak bűnösségére és bűncselekményeiket a törvénynek megfelelően 
minősítette, ami annyiban szorul kiegészítésre, hogy a Btk.170.§./1/ bekezdésé-  
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be ütközik és az első fokú ítéletben hivatkozott /2/ bekezdés szerint minősül. Az 
első fokú bíróság jogi indokolásában részletesen kitért arra is, miért nem látta 
megállapíthatónak a társtettesi elkövetést, valamint a súlyosabb megítélésű 
bűncselekményt. Erre vonatkozó okfejtése logikus, az megfelel az iratokban 
rögzítetteknek is. Az első fokú bíróság által megállapított tényállást és jogi 
minősítést a módosított fellebbezés sem támadta.  
 
A bűnösségi körülményeket vizsgálva a másodfokú bíróság a II.r. vádlott 
esetében további enyhítő körülményként értékelte büntetlen előéletét. A 
bűncselekmény elkövetése óta csaknem öt év eltelt, az időmúlás nem a 
vádlottaknak felróható okból következett be. Ez olyan nyomatékos enyhítő 
körülmény, amely nem tette indokolttá egyik vádlott esetében sem a kiszabott 
szabadságvesztés tartamának súlyosítását. Az első fokú bíróság az elkövetéskor 
hatályban volt törvény kedvezőbb rendelkezését alkalmazta, amikor a kiszabott 
szabadságvesztés felfüggesztésének próbaidejét a törvényi minimumban 
állapította meg. Ez a rendelkezés a vádlottak számára kedvezőbb, mint az 
elbíráláskor hatályban lévő törvényi rendelkezés. Az ítélőtábla sem látta 
szükségesnek ennél hosszabb tartamú próbaidő megállapítását tekintettel arra, 
hogy a vádlottak csaknem öt éve állnak büntetőeljárás hatálya alatt. Az I.r. 
vádlott fiatal felnőttként követte el a bűncselekményt, a II.r. vádlott büntetlen 
előéletű, I.r. vádlott esetében enyhítő körülmény, hogy a sértett tanúsított 
provokatív magatartást. Ezekből a körülményekből megalapozottan feltehető, 
hogy a Btk.37.§.-ában írt büntetési célok ilyen tartamú szabadságvesztés és 
próbaidő kiszabásával is elérhetők. Osztotta a másodfokú bíróság az első fokú 
bíróságnak azt az álláspontját is, hogy a II.r. vádlott esetében azért indokolt a 
hosszabb tartamú szabadságvesztés, mert cselekményét nem motiválta a sértett 
közrehatása. 
 
A kifejtettekből következik, hogy az ítélőtábla a fellebbezést alaptalannak ítélte, 
ezért az első fokú ítéletet a Be.371.§./1/ bekezdése alapján helybenhagyta. 
 
Észlelte a másodfokú bíróság, hogy az első fokú bíróság a bűnjelek 
lefoglalásának megszüntetésekor nem hivatkozott az első fokú eljárás idején 
hatályban volt Be.102.§./1/ bekezdésére, ezt a másodfokú bíróság akként 
pótolta, hogy a bűnjelekre vonatkozó rendelkezések az elbíráláskor hatályban 
lévő Be.155.§./1/ és /2/ bekezdésein alapulnak. 
 
Az első fokú bíróság a bűnügyi költség esetében nem hivatkozott az első fokú 
eljárás idején hatályban volt Be.217.§./4/ bekezdésére, jóllehet azt alkalmazta. 
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Ezt a másodfokú bíróság akként pótolta, hogy a bűnügyi költségről az 
elbíráláskor hatályban lévő Be.338.§./1/ és /3/ bekezdése rendelkezik. Tévesen 
kötelezte azonban a vádlottakat a jövőben felmerülő bűnügyi költség viselésére, 
mert arra az eljárás jogerős befejezése után csak különleges eljárás (Be.578.§.) 
keretében van lehetőség. 
 
S z e g e d , 2003. évi szeptember hó 12. napján 
 
 
Dr.Maráz Vilmosné sk.          Dr.Cserháti Ágota sk.         Dr.Katona Tibor sk. 
a tanács elnöke                       a tanács tagja, előadó          a tanács tagja 
 
A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 4.B.286/2001/25. számú ítélete a jelen végzés 
folytán a mai napon jogerős és fel nem függesztett részében végrehajtható. 
 
S z e g e d , 2003. évi szeptember hó 12. napján 
 
 
Dr. Maráz Vilmosné sk. 
a tanács elnöke 
 
          


