
 

 

Szegedi Ítélőtábla 
Fkf.I.73/2003/8. 
 
 

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 november hó 18. napján tartott 
fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta a következő  
 
 

Í T É L E T E T :  
 
 

Az emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt az I. r. 
vádlott és társai  ellen indított büntetőügyben a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 
2002. évi november hó 26. napján kihírdetett Fk.211/2002/8. számú ítéletét 
megváltoztatja az alábbiak szerint: 
 
Az I.r. vádlottat az ellene társtettességben elkövetett rongálás vétsége miatt 
emelt vád alól  f e l m e n t i .  
 
A III.r. vádlott esetében a Debreceni Városi Bíróság Fk.4188/2001. számú 
ügyét  e l k ü l ö n í t i .  Az említett végzés hatályon kívül helyezésére, valamint 
a felbújtóként elkövetett lopás vétségének megállapítására vonatkozó 
rendelkezést m e l l ő z i . 
 
A III.r. vádlottat a terhére megállapított egyéb bűncselekményekben, illetőleg a 
IV.r. vádlottat a terhére megállapított bűncselekményekben bűnösnek mondja 
ki. 
 
A III.r. vádlott esetében a javítóintézeti nevelés tartamát 3 (három) évre 
súlyosbítja. 
 
Az I.r. és a II.r. vádlottak vonatkozásában a 2001. augusztus 10-től, augusztus 
12-ig előzetes fogvatartásban töltött időt a kiszabott szabadságvesztésbe, míg a 
III.r. vádlott esetében a 2001. augusztus 10-től, augusztus 12-ig, majd 2002. 
február 18-tól, február 19-ig előzetes fogvatartásban töltött időt a javítóintézeti 
nevelésbe beszámítja. 
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A kiadni rendelt bűnjeleket a sértettnek [település, tanya, szám] szám alá kell 
kiadni. 
 
Az első fokú eljárásban felmerült bűnügyi költségből helyesen az I.r. vádlott 
17.353.- (tizenhétezer-háromszázötvenhárom), a II.r. vádlott 18.353.- 
(tizennyolcezer-háromszázötvenhárom), a III.r. vádlott 44.254.- 
(negyvennégyezer-kettőszázötvennégy), míg a IV.r. vádlott 16.853.- 
(tizenhatezer-nyolcszázötvenhárom) forintot köteles megfizetni. 
 
Egyebekben az első fokú ítéletet helybenhagyja.  
 
Kötelezi az I.r. és a II.r. vádlottakat, személyenként 5.000.- (ötezer) forint, a  
III.r. és a IV.r. vádlottakat személyenként 3.750.- (háromezer-hétszázötven) 
forint a fellebbezési eljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére, külön 
felhívásra az állam javára. 
 
A II.r. vádlott leánykori vezetéknevének, egyben a IV.r. vádlott anyja 
vezetéknevének írásmódja helyesen [név]. 
 
A IV.r. vádlott neve helyesen [név]. 
 
A II.r. és a IV.r. vádlott lakcíme:[település, tanya, szám],  tényleges tartózkodási 
helye: [település, tanya, szám]. 
 
A III.r. vádlott lakcíme helyesen:[település, tanya, szám].  
 
  

I N D O K O L Á S :  
 
 

Az elsőfokú bíróság az I.r. és a II.r. vádlottakat bűnösnek mondta ki 
társtettességben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntettének 
kísérletében, társtettességben elkövetett rongálás vétségében, és társtettességben 
elkövetett magánlaksértés vétségében. Ezért őket halmazati büntetésül egyezően 
2 évi börtönre és 2 évi közügyektől eltiltásra ítélte. Elrendelte a II.r. vádlott 
kényszergyógyítását. 
 
A III.r. vádlott vonatkozásában a korábbi próbára bocsátást hatályon kívül 
helyezte és felbújtóként elkövetett lopás vétsége, lopás bűntette, társtettességben 
elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete, társtettességben 
elkövetett rongálás vétsége, társtettességben elkövetett magánlaksértés  vétsége 
és kényszerítés bűntette miatt - a III.r. vádlott esetében - 2 évi javítóintézeti 
nevelését rendelte el. 
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A IV.r. vádlottat társtettességben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés 
bűntettének kísérlete, társtettességben elkövetett rongálás vétsége és 
társtettességben elkövetett magánlaksértés vétsége miatt 2 évi próbaidőre 
próbára bocsátotta. Megállapította, hogy a próbaidő alatt pártfogó felügyelet 
alatt áll. 
 
Rendelkezett az eljárás során lefoglalt bűnjelekről és kötelezte a vádlottakat 
bűnügyi költség megfizetésére. 
 
Az elsőfokú bíróság ítélete ellen fellebbezést jelentettek be:  
 
Az ügyész a sértett sérelmére elkövetett cselekmény téves jogi minősítése, 
annak emberölés bűntette kísérleteként történő értékelése, valamint mind a négy 
vádlott vonatkozásában a büntetés, illetve intézkedés súlyosítása végett. 
 
Az I.r. vádlott és védője, valamint a II.r. vádlott és védője egyezően az I., II.r. 
vádlottak felmentése, másodlagosan a kiszabott büntetés enyhítése végett. 
 
A főügyészség képviselője a fellebbezést a minősítést támadó részében nem 
csupán a súlyosítás érdekében tartotta fenn. 
 
Indítványozta továbbá, az I.r. vádlott társtettességben elkövetett rongálás 
vétsége alóli felmentését. 
 
A II.r. vádlott védője a nyilvános ülésen a felmentés mellett másodlagosan az 
életveszélyt okozó testi sértés bűntette kísérleteként értékelt cselekményt, súlyos 
testi sértés kísérletének indítványozta minősíteni.  Bizonyítási indítványt 
terjesztett elő a III.r. vádlott ismételt meghallgatására, mert előadása szerint a 
III.r. vádlott tett olyan nyilatkozatot, hogy a tárgyaláson nem a valóságnak 
megfelelően vallott.  
 
Az ítélőtábla az ügyészi fellebbezést ítélte részben alaposnak. 
 
Eljárási szabályt sértett az elsőfokú bíróság, amikor a III.r. vádlott terhére rótt II. 
r. vádlott sérelmére elkövetett  cselekmény kapcsán a jelen ügy II. és IV.r. 
vádlottját tanúként hallgatta ki. Töretlen a bírói gyakorlat, hogy az azonos 
ügyben szereplő vádlottak tanúkénti kihallgatására nem kerülhet sor, csak az 
ügy végleges elkülönítése után. Az azonos ügyben szereplő vádlottak egy 
eljárásban történő meghallgatása csak vádlotti helyzetben történhet, akkor is, ha 
a vádlott valamely vádlott-társára vonatkozó vádban sértett. (BH.1995/4/203.) 
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Ezen eljárási szabálysértésre figyelemmel az ítélőtábla a II.r. és a IV.r. vádlottak 
tanúként tett vallomását a bizonyítékok köréből kirekesztette, mert az nem 
tekinthető törvényesen beszerzett bizonyítéknak. Ugyanakkor ez a megállapított 
tényállást nem teszi megalapozatlanná, mert a III.r. vádlott beismerő vallomása 
mellett a behatolás módja, a helyszíni szemle jegyzőkönyv adatai alapján, míg 
az eltulajdonított tárgyak értéke, az értékközlés alapján megállapítható. 
 
Észlelte az ítélőtábla, hogy az első fokú ítélet dátumát az elsőfokú bíróság 
tévesen jelölte meg 2002. november 20. napját feltüntetve. Az elsőfokú bíróság 
a 2002. november 20-i tárgyalást ítélethirdetésre elnapolta. A 2002. november 
26-i, 8. sorszám alatti jegyzőkönyvből megállapíthatóan, a bíróság zárt 
tanácskozásban meghozta, és a tanács elnöke kihirdette a külön íven szövegezett 
ítéletet, tehát a Be. 322. § (1) bekezdése - az első fokú ítélet meghozatalakor 
hatályos Be. 222. § (2) bekezdése -  alapján a határozat meghozatalára és 
kihírdetésére elnapolt tárgyaláson, azaz november 26-án hozta meg az ítéletét. 
Erre figyelemmel, ennek feltüntetése az ítélet fejrészében is szükséges lett volna, 
és az ítélet meghozatalának dátuma helyesen, 2002. november 26.  
 
Ugyanakkor tévesen tüntette fel az ítélet fejrészében az elsőfokú bíróság a 2002. 
május 22-i tárgyalást, mert akkor érdemi tárgyalást nem tartott, így annak 
feltüntetése szükségtelen. Ezen ügyviteli szabálysértések az ügy érdemére 
kihatással nem voltak, ezért csupán ezek megállapítására szorítkozott a 
másodfokú bíróság. 
 
Az ítélőtábla a Be. 352. § (1) bekezdés a./ pontja alapján az első fokú ítélet 
tényállását az iratok egybehangzó adatai, és a II.r. vádlott nyilvános ülésen tett 
nyilatkozata alapján az alábbiak szerint helyesbítette, illetve kiegészítette: 
 
A IV.r. vádlott 18. életévét betöltötte, ezért a II.r. vádlott utána családi pótlékot 
és árvaellátást már nem kap, csupán alkalmi munkából rendelkezik 
jövedelemmel, mely napi 2.000.- forint és kb. havi 20 napot tud dolgozni. A 
IV.r. vádlottal együtt albérletben élnek, az ő eltartásáról a II.r. vádlott 
gondoskodik, az albérlet díja havi 5.000.- forint. 
 
A III.r. vádlottal szemben a Debreceni Városi Bíróság 2002. január 9-én kelt 
Fk.4188/2001. számú végzése 2002. május 14. napján emelkedett jogerőre. A 
próbaidő 2003. május 13. napjáig tartott. Ez a kiegészítés azért bír jelentőséggel, 
mert ha a próbára bocsátást kimondó határozat jogerőre emelkedése előtt 
elkövetett bűncselekmény miatt, a próbaidő alatt a terhelttel szemben újabb 
büntetőeljárás indul, a korábbi próbára bocsátást kimondó végzés  
Fkf.I.73/2003/8. 
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hatályon kívül helyezésével a cselekmények együttes elbírálására csak akkor 
van lehetőség, ha a határozat jogerőre emelkedésének az időpontjában a 
próbaidő még nem telt el. 
 
Az első fokú ítélet meghozatalának időpontjában a próba hatályon kívül 
helyezésének feltételei fennálltak, figyelemmel azonban arra, hogy időközben a 
próbaidő  2003. május 13. napján eredményesen eltelt, ezek a feltételek az 
ítélőtábla határozatának meghozatalakor nem állnak fenn, ezért a III.r. vádlott 
vonatkozásában a Debreceni Városi Bíróság Fk.4188/2001. számú ügyét 
elkülönítette, egyben a III. pontban foglalt 2001. július 30-i eseményekkel 
kapcsolatos tényeket a tényállásból mellőzte (Bk.149. BH. 2001/509.). 
 
A IV.r. vádlott az általános iskola nem nyolc, hanem öt osztályát végezte el. 
 
A IV.r. vádlottat a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség 2000. október 12-én kelt 
B.1986/2000. számú határozatával lopás vétsége miatt megrovásban részesítette. 
 
A II., III., IV.r. vádlottak a rongálással 21.000.- forint kárt okoztak, amely nem 
térült meg. 
 
A sértett a magánlaksértés vonatkozásában a magánindítványát 2001. augusztus 
11. napján terjesztette elő,  így állapítható meg, hogy az joghatályosan  
előterjesztésre került. 
 
 A tényállás I. pontjában foglalt cselekmény kapcsán a sértett zúzódásos, 
hámhorzsolásos sérülései kiserejű, repesztett sérülései közepes-nagy erejű, míg 
töréses sérülései nagy erejű tompa erő behatására keletkeztek. 
 
A fejtető, a fültájék repesztett sebei, a háttájék vonalas zúzódásai keletkezhettek 
vascsőtől, fakarótól, seprűnyéltől, a bal kéz és ujjak sérülései is keletkezhettek 
hasonló eszközöktől. Ezen kiegészítés azért vált szükségessé, mert a tényállás 
nem tartalmazta, hogy a sértett sérülései milyen erőbehatás következtében, 
milyen eszköztől származhattak. 
 
A II.r. vádlott 2001. augusztus 10-től augusztus 12-ig, a III.r. vádlott 2001. 
augusztus 10-től augusztus 12-ig, majd 2002. február 18-tól február 19-ig, míg a 
IV.r. vádlott 2001. augusztus 10-től augusztus 12-ig volt jelen ügyben őrizetben. 
Az első fokú ítélet csak az I.r. vádlottnál jelölte meg, hogy mettől meddig volt 
őrizetben, a többi vádlottnál nem, és a beszámításról történő rendelkezés miatt 
ennek feltüntetése szükséges. 
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Az első fokú ítélet nyilvánvalóan leírási hiba folytán két elírást tartalmaz. Az 
ítélet 5. oldal utolsó bekezdésében a III.r alappercének megjelölést a  III. ujj 
alappercére helyesbíti az ítélőtábla. 
 
A 6. oldal  harmadik bekezdésében a lakat személt helyett, a lakat szemét 
letörve jutottak a házba. 
 
Egyebekben az első fokú ítélet tényállása hiánytalan, az a fenti kiegészítésekkel, 
és helyesbítésekkel a másodfokú eljárásban is irányadó volt. 
 
Ami az I. és II.r. vádlottak felmentését célzó fellebbezéseket illeti, azok a 
bizonyítékok mérlegelése ellen irányulnak. Azt sérelmezik, hogy az elsőfokú 
bíróság döntően a III.r. vádlott és a sértett vallomására alapította a tényállást. E 
körben a II.r. vádlott védőjének, a III.r. vádlott ismételt kihallgatására irányuló 
indítványa nem foghat helyt, hiszen a másodfokú eljárásban lefolytatható 
részbizonyítás nem azt a célt szolgálja, hogy az elsőfokú bíróság által 
lefolytatott bizonyítást a másodfokú bíróság megismételje. 
 
A III.r. vádlott egyébként is, nem csak a tárgyaláson, hanem többször, így a 
nyomozás során is terhelő vallomást tett a II.r. vádlottra, ezért a bizonyítási 
indítványt elutasította. 
 
Az elsőfokú bíróság a bizonyítási eljárást hiánytalanul lefolytatta és számot 
adott arról, hogy az I., II.r. vádlottak tagadásával szemben miért a III.r. vádlott 
és a  sértett vallomását fogadta el tényállása alapjául. Okfejtése a logika 
szabályainak, és az iratokban rögzítetteknek mindenben megfelel.  
 
A bizonyítékok értékelése, az azokat közvetlenül észlelő elsőfokú bíróság 
feladata, és a bizonyítékok eltérő mérlegelésére megalapozott tényállás esetén a 
másodfokú eljárásban nincs törvényes lehetőség. 
 
Így a tényállást támadó, és az I., II.r. vádlottak felmentését célzó fellebbezések 
eredményre nem vezethettek. 
 
A megalapozott tényállásból az elsőfokú bíróság döntően helyesen 
következtetett a vádlottak bűnösségére. Tévedett azonban, amikor az I.r. vádlott 
bűnösségét társtettességben elkövetett rongálás vétségében is megállapította. 
Sem a vádirat, sem pedig az első fokú ítélet tényállása nem tartalmaz az I.r. 
vádlott által megvalósított tényállásszerű magatartást a rongálás 
vonatkozásában. A megállapított tényállás szerint a II., III., IV.r. vádlottak 
verték az ajtót, ablakokat karókkal, tehát valósították meg a rongálást, illetve a  
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tényállás azt tartalmazza, hogy valaki, pontosan meg nem állapítható személy a 
villanyórát is szétverte. Így az I.r. vádlott terhére tényállásszerű magatartás 
megállapítására nem került sor, az nem állapítható meg kétséget kizáróan, hogy 
a villanyórát az I.r. vádlott verte volna szét, ezért az ítélőtábla az I.r. vádlottat a 
Btk. 324. § (1) bekezdésébe ütköző és (2) bekezdés a./ pontja szerint minősülő 
és büntetendő a Btk. 20. § (2) bekezdése szerinti társtettességben elkövetett 
rongálás vétsége miatt emelt vád alól a Be. 331. § (1) bekezdése alapján 
felmentette, mert nem bizonyítható, hogy bűncselekményt követett el.  
 
Az ítélőtábla a tényállás kiegészítésében foglalt megállapításaira figyelemmel a 
III.r. vádlott vonatkozásában az Fk.4188/2001. számú végzés hatályon kívül 
helyezésére, valamint a III.r. vádlott tekintetében a felbújtóként elkövetett lopás 
vétségének megállapítására vonatkozó rendelkezést mellőzte, figyelemmel arra, 
hogy időközben a próbaidő eredményesen eltelt. Az elsőfokú bíróság 
határozatának meghozatalakor még helyesen járt el, azonban a határozat 
jogerőre emelkedésének időpontjában kell vizsgálni, hogy a próbaidő még tart-e, 
s amennyiben az eredményesen eltelt, akkor annak hatályon kívül helyezésére és 
a büntetőjogi felelősség megállapítására nem kerülhet sor. 
 
Az első fokú bíróság a határozatának meghozatalakor hatályban lévő Be. szerint 
eljárva, helyesen a III. és IV.r. vádlottakat, a terhükre megállapított 
bűncselekményben nem mondta ki bűnösnek. A 2003. július 1. napján hatályba 
lépett Be. 330. § (1) bekezdése, illetve a Be. 465. §-a alapján mind próbára 
bocsátás alkalmazása, mind pedig javítóintézeti nevelés elrendelése esetén 
bűnösséget kell megállapítani, ezért a III.r. vádlottat a fentebb mellőzött 
bűncselekményen túli egyéb bűncselekményekben, illetőleg a IV.r. vádlottat a 
terhére megállapított bűncselekményekben bűnösnek mondta ki. 
 
Ami a II.r. vádlott sértett sérelmére elkövetett cselekményének a II.r. vádlott 
védője által vitatott minősítését illeti, az ítélőtábla a védő jogi álláspontját nem 
osztotta. 
 
A megállapított tényállás szerint a vádlottak mind a négyen testi sértésre 
irányuló szándékkal, egymással szándékegységben eljárva, egymás 
tevékenységéről tudva, azt látva, különböző eszközökkel, testszerte 
bántalmazták a sértettet. A bántalmazás következtében a sértettnek nyolc napon 
túl gyógyuló súlyos sérüléseket okoztak, de az elkövetés módjára, a testtájékra, 
és az egyes vádlottaknál lévő eszközökre figyelemmel  életveszélyes sérülés 
bekövetkezésének a lehetősége is fennállt. 
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Ilyen körülmények mellett valamennyi vádlott, a lehetséges életveszélyes 
sérülés bekövetkezésének lehetőségét látta, de aziránt közömbös maradt, ilyen 
eredmény bekövetkezését bár nem kívánta, de abba belenyugodott. 
 
Ezért nem tévedett az elsőfokú bíróság, amikor a vádlottak ezen cselekményét 
társtettességben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntette kísérletének 
minősítette, és a fenti kiegészítésre figyelemmel az ítélőtábla azt állapította meg, 
hogy azt eshetőleges szándékkal valósították meg.  
 
Egyebekben az elsőfokú bíróság a vádlottak cselekményeit a törvénynek 
megfelelően minősítette, az csupán annyiban szorul kiegészítésre, hogy az 
életveszélyt okozó testi sértés bűntette a Btk. 170. § (1) bekezdésébe ütközik és 
az (5) bekezdés I. fordulata és nem I. tétele szerint minősül és büntetendő. 
 
 Az I., II., III.r. vádlottak vonatkozásában a társtettességben elkövetett 
cselekmények kapcsán elmulasztotta felhívni a Btk. 20. § (2) bekezdését, holott 
a társtettességet helyesen megállapította, ezért az ítélőtábla azt pótolta.  
 
Az elsőfokú bíróság által értékelt bűnösségi körülmények az I., II.r. vádlott 
vonatkozásában, míg III., IV.r. vádlott vonatkozásában a terhükre, javukra 
jelentkező körülmények kiegészítésre, illetve helyesbítésre szorulnak. Az 
ítélőtábla a II.r. vádlott vonatkozásában nem a halmazatot, hanem a többszörös 
halmazatot értékelte súlyosító körülményként és súlyosító körülmény az I., II.r. 
vádlottak vonatkozásában a társtettességben történt elkövetés. 
 
 Ugyanakkor mindkét vádlott vonatkozásában enyhítő körülmény az, hogy a 
legsúlyosabb cselekmény kísérleti szakban maradt, valamint az időmúlás. 
 
A III.r. vádlott javára értékelte az ítélőtábla a bűnösségre is kiterjedő beismerő 
vallomását, az időmúlást, azt, hogy a legsúlyosabb cselekmény kísérleti szakban 
maradt. Ugyanakkor terhére vette figyelembe a személy elleni erőszakos 
bűncselekmények elszaporodottságát, és, hogy a cselekményt durva, gátlástalan 
módon követte el, valamint a többszörös halmazatot, és a társtettességet.  
 
A IV.r. vádlott vonatkozásában mellőzte a büntetlen előéletet, hiszen korábban 
ügyészi megrovásban részesült, így a büntetlen előélet fiatalkorú voltára is 
figyelemmel nem értékelhető, valamint azt is mellőzte, hogy a cselekményt 
felnőtt társai és a III.r. vádlott indulatkitörésére, az ő ráhatásukra követte el, 
hiszen éppen a IV.r. vádlott volt az, aki már előző nap is konfliktusba került a 
sértettekkel, és jelen cselekmény vonatkozásában sem állapítható meg, hogy  
Fkf.I.73/2003/8. 
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más ráhatására valósította volna azt meg. Ugyanakkor javára értékelte az 
időmúlást, azt, hogy a legsúlyosabb cselekmény kísérleti szakban maradt. 
Terhére értékelte a többszörös halmazatot, a személy elleni erőszakos 
bűncselekmények elszaporodottságát, és a durva, gátlástalan elkövetési módot, a 
társtettességet. 
 
Az ítélőtábla vizsgálta, hogy a Btk. módosítására figyelemmel mely törvényt 
kell alkalmazni, s arra tekintettel, hogy az elbíráláskor hatályban lévő törvény az 
általános részi rendelkezések módosítására figyelemmel enyhébb elbírálást tesz 
lehetővé, a Btk. 2. §-ára figyelemmel azt alkalmazta. 
 
Az elsőfokú bíróság az I., II.r. vádlottakkal szemben helyesen szabott ki 
halmazati büntetést, azonban a Btk. 85. §-ának (1), (2), (3) bekezdését nem hívta 
fel, ezért az ítélőtábla azt pótolta. 
 
Az elsőfokú bíróság által az I., II.r. vádlottakkal szemben kiszabott, a törvényi 
minimumban meghatározott szabadságvesztés büntetés nem olyan enyhe, hogy 
annak lényeges súlyosítása lenne indokolt. Ugyanakkor az ítélőtábla álláspontja 
szerint annak enyhítése, illetve a cselekmény jellegére, elkövetési módjára és a 
halmazatra tekintettel végrehajtásának felfüggesztése szóba sem kerülhet. 
 
A III.r. vádlott vádlott-társaihoz képest több bűncselekményt valósított meg, és a 
legsúlyosabb bűncselekményben neki volt a legnagyobb a tevőleges 
magatartása, abban kezdeményező szerepet játszott. Ezért az ítélőtábla a Fk. 
helyes irányú, fejlődésére figyelemmel úgy ítélte, hogy vele szemben a 
javítóintézeti nevelés tartamának a törvényi maximumban, három évben való 
meghatározása szükséges, ezért a javítóintézeti nevelés tartamát három évre 
súlyosbította. 
 
Az elsőfokú bíróság a IV.r. vádlottat a törvényi maximumban megállapított 
kettő évi próbaidőre próbára bocsátotta megállapítva, hogy a próbaidő alatt 
pártfogó felügyelet alatt áll. Különös figyelemmel arra, hogy időközben a IV.r. 
vádlott a 18. életévét betöltötte az ítélőtábla álláspontja szerint ezen intézkedés 
alkalmazása helyes, a IV.r. vádlottal szemben javítóintézeti nevelés kiszabása, 
életkorára is figyelemmel, nem célravezető. 
 
A próbára bocsátás jogszabályhelyét hiányosan hívta fel az elsőfokú bíróság, 
amikor a Btk. 117. § (2) bekezdését  nem tüntette fel, ezért az ítélőtábla azt 
pótolta. 
 
A vádlottak az eljárás során voltak őrizetben, ennek beszámításáról az elsőfokú 
bíróság I., II., III.r. vádlottak vonatkozásában elmulasztott rendelkezni. Ezért az 
ítélőtábla az I., II.r. vádlott vonatkozásában a Btk. 99. § (1) bekezdése szerint, a  
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2001. augusztus 10-től augusztus 12-ig előzetes fogvatartásban töltött  időt a 
kiszabott szabadságvesztésbe, míg a III.r. vádlott esetében a Btk. 120/B § (1), 
(2) bekezdése alapján a 2001. augusztus 10-től augusztus 12-ig, majd 2002. 
február 18-től február 19-ig előzetes fogvatartásban töltött időt a javítóintézeti 
nevelésbe beszámította. 
 
Az elsőfokú bíróság helyesen rendelkezett a kiadni rendelt bűnjelekről, azonban 
a sértett lakcímét nem jelölte meg, ezért az ítélőtábla azt pótolta. 
 
Az elsőfokú bíróság arra visszavezethetően, hogy a nyomozás során bejegyzett 
bűnügyi költség 1.000.- forinttal tévesen került összeadásra, a vádlottakat téves 
összegű bűnügyi költség megfizetésére kötelezte. Ezért az ítélőtábla 
megállapította, hogy az első fokú eljárásban felmerült bűnügyi költségből 
helyesen az I.r. vádlott 17.353.-, a II.r. vádlott 18.353.-, a III.r. vádlott 44.254.-, 
a IV.r. vádlott 16.853.- forint bűnügyi költséget köteles megfizetni, míg az első 
fokú ítéletnek a jövőben esetleg felmerülő bűnügyi költségre vonatkozó 
rendelkezését mellőzte, mert az mind az elsőfokú bíróság határozatának 
meghozatala időpontjában, mind a jelenleg hatályos Be. szerint a különleges 
eljárás keretében megtörténhet, így az arról való rendelkezés szükségtelen. 
 
A 2003. július 1. napján hatályba lépett büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. 
törvényre figyelemmel a bűnjelekre vonatkozó rendelkezés most már a Be. 155. 
§ (1) és (8) bekezdésén, míg a bűnügyi költségre vonatkozó rendelkezés 
valamennyi vádlott vonatkozásában a Be. 338. §  (1) és (3) bekezdésén alapszik. 
Az elsőfokú bíróság a határozatának meghozatalakor hatályban lévő Be. szerint 
is pontatlanul, illetve tévesen hívta fel a jogszabályt, hiszen a Be. 217. § (2) 
bekezdése szükségtelen, míg a (4) bekezdésre nem hivatkozott, és a IV.r. vádlott 
vonatkozásában az akkor még próbára bocsátás kapcsán külön rendelkezést 
tartalmazó Be. 214/A § (3) bekezdését sem hívta fel. 
 
A kifejtettekből következik, hogy az ítélőtábla az ügyészi fellebbezést részben 
alaposnak ítélte, ezért az elsőfokú bíróság ítéletét, azt hivatalból is felülbírálva a 
Be. 372. § (1) bekezdése alapján megváltoztatta, egyebekben pedig a Be. 371. § 
(1) bekezdése alapján helybenhagyta. 
 
A vádlottak kirendelt védőinek fellebbezési, nyilvános ülési díjával I., II.r. 
vádlott esetében személyenként 5.000.-, III., IV.r. vádlott esetében 
személyenként 3.750.- forint bűnügyi költség merült fel. Ennek megfizetésére az 
ítélőtábla a vádlottakat a Be. 381. § (1) bekezdésére figyelemmel, a Be. 338. § 
(1) bekezdése alapján kötelezte. 
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Az első fokú ítélet a II.r. vádlott leánykori vezetéknevét téves írásmóddal 
tartalmazza, ezért az ítélőtábla megállapította, hogy a II.r. vádlott leánykori 
vezetéknevének, egyben a IV.r. vádlott anyja vezetéknevének írásmódja [név]. 
 
A IV.r. vádlott második keresztnevét az ítélet  nem tartalmazza, ezért 
megállapította, hogy a IV.r. vádlott neve helyesen [név]. 
 
A II. és IV.r. vádlottak tartózkodási helye időközben megváltozott, ezért 
megállapította, hogy  II., IV.r. vádlott állandó lakcíme [település, tanya, szám], 
míg tényleges tartózkodási helyük [település, tanya, szám] . 
 
A III.r. vádlott lakcímének helyrajzi számát nyilvánvaló elírás folytán az ítélet 
tévesen tartalmazza, ezért megállapította, hogy a III.r. vádlott lakcíme helyesen 
[település, tanya, szám]. 
 
Szeged, 2003. évi november hó 18. napján 
 
 
Dr. Hegedűs István sk. a tanács elnöke, Gyurisné dr. Komlóssy Éva sk. a tanács 
tagja, előadó, Dr. Nikula Valéria sk. a tanács tagja 
 
Ez az ítélet, és a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Fk.211/2002/8. számú ítéletének 
jelen ítélettel meg nem változtatott része mind a négy vádlott vonatkozásában  
2003. november hó 18. napján jogerős és végrehajtható. 
 
Szeged, 2003. évi november hó 18. napján 
 
 
Dr. Hegedűs István sk.  
a tanács elnöke  
                                                                                


