
 

 

Szegedi Ítélőtábla 
Bf.I.247/2003/29. 
 
 

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, 2004. évi március hó 16. és április hó 16. napján tartott 
nyilvános fellebbezési tárgyalás alapján meghozta a következő  
 
 

Í T É L E T E T :  
 
 

A több emberen elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt az I.r. vádlott és társa ellen 
indított büntetőügyben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 2003. évi március hó 25. 
napján kihírdetett 7.B.1094/2001/52. számú ítéletét 
m e g v á l t o z t a t j a   az alábbiak szerint: 
 
Az I.r. vádlott cselekvőségét maradandó fogyatékosságot okozó közúti veszélyeztetés 
bűntettének és 
 
segítségnyújtás elmulasztásának a veszélyhelyzetet előidéző által elkövetett bűntettének 
minősíti. 
 
Az I.r. vádlott büntetését, mint halmazati büntetést,  4 (négy) év börtönre, 4 (négy) év 
közúti járm űvezetéstől eltiltásra és 4 (négy) év közügyektől eltiltásra   e n y h í t i .  
 
Az eljárás során lefoglalt és (1. sz. név)-nek kiadni rendelt ( típus megjelölése) gépkocsit az 
I.r. vádlottnak rendeli kiadni. 
 
Az 1. sz. sértettnek kiadni rendelt bűnjeleket (irányítószám, Település, utca, házszám) alá kell 
kiadni. 
 
Az első fokú eljárásban felmerült bűnügyi költségből az I.r. vádlott 108.652.- 
(egyszáznyolcezer-hatszázötvenkettő) forintot, a II.r. vádlott 5.500.- (ötezer-ötszáz) forintot, 
míg a vádlottak egyetemlegesen 25.410.- (huszonötezer-négyszáztíz) forintot kötelesek 
megfizetni. 
 
Felhívja az első fokú bíróságot, hogy az első fokú eljárásban felmerült további 317.832.- 
(háromszáztizenhétezer-nyolcszázharminckettő) forint bűnügyi költségről különleges eljárás 
keretében határozzon. 
 
Egyebekben az első fokú ítéletet helybenhagyja.  
 
Kötelezi az I.r. vádlottat a fellebbezési eljárás során felmerült 94.825.- (kilencvennégyezer-
nyolcszázhuszonöt) forint, míg a II.r. vádlottat 22.500.- (huszonkettőezer-ötszáz) forint 
bűnügyi költség megfizetésére külön felhívásra az állam javára.



 

 

 
A kiszabott szabadságvesztésbe beszámítja az I.r. vádlott által az első fokú ítélet kihírdetésétől a mai 
napig előzetes letartóztatásban töltött időt. 
 
 

I N D O K O L Á S : 
 
 

Az első fokú bíróság az I.r. vádlottat több emberen elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt 
7 év fegyházbüntetésre, 6 év közúti járművezetéstől eltiltásra és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte. A 
fegyházbüntetésbe a 2001. július hó 22. napjától az ítélet kihírdetése napjáig előzetes fogvatartásban 
töltött időt beszámította. 
A II.r. vádlottat segítségnyújtás elmulasztásának vétsége miatt 10 hónap fogházbüntetésre ítélte, 
melynek végrehajtását 2 évi próbaidőre felfüggesztette. Az elkövetéshez használt (típus 
megjelölése) gépkocsi és a többi bűnjel lefoglalását megszüntette, a gépkocsit (1. sz. név)-nek 
kiadni, a többi bűnjelet pedig megsemmisíteni, illetve 1. sz. sértettnek kiadni rendelte. 
1. sz és 2. sz. sértettek, mint magánfelek polgári jogi igényének érvényesítését egyéb törvényes útra 
utasította. 
Kötelezte a vádlottakat egyetemlegesen 457.380.- forint bűnügyi költség és a jövőben esetleg 
felmerülő bűnügyi költség külön-külön történő megfizetésére. 
 
Az első fokú bíróság ítélete ellen az ügyész mindkét vádlott terhére súlyosításért jelentett be 
fellebbezést, mégpedig a szabadságvesztések mértékének és a II.r. vádlottal szemben a felfüggesztés 
próbaideje mértékének is a felemelése végett. 
Az I.r. vádlott és védője a tényállás téves megállapítása miatt, eltérő minősítés végett és enyhítésért,  
A II.r. vádlott és védője enyhítésért jelentettek be fellebbezést. 
 
A Fellebbviteli Főügyészség képviselője Bf.198/2003. számú átiratában mindkét vádlott 
vonatkozásában a súlyosítás érdekében bejelentett ügyészi fellebbezést fenntartotta azzal, hogy az 
I.r. vádlottal szemben hosszabb tartamú mellékbüntetés kiszabását is indítványozta. A másodfokú 
eljárásban lefolytatott részbizonyítást    követően    a      sebességek    és  az  ütközés 
bekövetkezésének  
Bf.I.247/2003/29. 
 
körülményeivel a tényállás kiegészítését, illetve helyesbítését indítványozta és a bűnösségi 
körülményeket észrevételezte.  
 
Az ítélőtábla az I.r. vádlott és védője fellebbezését alaposnak találta. 
 
Az első fokú bíróság ítéletének tényállása részben nincs felderítve abban, hogy a baleset milyen 
körülmények között, útviszonyok és mechanizmus mellett következett be és, hogy ezekből milyen 
következtetés vonható le az I.r. vádlott szándékára. Így, ítélete a Be. 351. § (2) bekezdés a./ pontja 
alapján részben megalapozatlan. Ezen megalapozatlanság kiküszöbölése érdekében az ítélőtábla a 
Be. 353. § (1) és (2) bekezdése alapján tárgyalást tűzött ki és részbizonyítás keretében a leírtak 
véleményezésére először meghallgatta (1. sz. szakértő neve) igazságügyi műszaki szakértőt, majd 
kirendelte a Szegedi Igazságügyi Műszaki Szakértői Iroda vezetője által kijelölt igazságügyi 
műszaki szakértőt, melynek alapján (2. sz. szakértő neve) igazságügyi műszaki szakértő terjesztett 
elő az ítélőtábla által feltett kérdéskörben, írásban szakvéleményt. Az ezt követő tárgyaláson 
mindkét szakértőt meghallgatta. A csapadék hullás időpontjára megkereste az Országos 
Meteorológiai Szolgálatot. 
A helyszíni látási és talajviszonyokra tanúként megidézte (2. sz. név)-et és (3. sz. név)-et. 
2. sz. sértett vonatkozásában bordatörés dokumentálása végett megkereste a (Település)-i (kórház 



 

 

megnevezése) Traumatológiai Osztálya osztályvezető főorvosát. 
 
Az első fokú bíróság a következő eljárási szabályokat sértette meg: 
 
(3. sz. szakértő neve) és (4. sz. szakértő neve) igazságügyi elmeorvos-szakértőket és (1. sz. szakértő 
neve) igazságügyi műszaki szakértőt tárgyalási meghallgatásukon figyelmeztette a hamis 
véleményadás következményeire. Az elbíráláskor hatályban volt Be. 76. § (1) bekezdése alapján 
erre csak az eseti szakértőt kellett figyelmeztetni és a jelenleg hatályos Be. 110. § (1) bekezdése is 
ezzel azonos rendelkezést tartalmaz. Az igazságügyi szakértőkre vonatkozóan a szakértői esküre 
való figyelmeztetést rendelte el a jelenleg hatályos Be. 110. § (2) bekezdése. 
 
Az első fokú bíróság az eljárás lefolytatásakor hatályban volt Be. 194. §-a alapján a 2003. március 
hó 25. napján tartott tárgyalásról készült 52. sorszámú tárgyalási jegyzőkönyvben nem rögzítette, 
hogy az előző tárgyalási jegyzőkönyvek ismertetése előtt (4. sz. név) és (3. sz. név) tanúk a 
tárgyalótermet elhagyták. A jegyzőkönyv 2. és 3. oldalán leírtakból azonban megállapítható, hogy 
kihallgatásukra a tárgyalóterembe bemenetel után került sor, tehát az ismertetésnél nem voltak jelen 
csupán ennek jegyzőkönyvi rögzítésére nem került sor. 
 
(5. sz. szakértő neve) igazságügyi orvos-szakértőnek és (5. sz. név) gépírónak nem állapította meg a 
41. sorszám alatt írásban előterjesztett orvos-szakértői véleményért a szakértői díjat, illetve a leírói 
díjat és ugyancsak nem állapította meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság által 
benyújtott 32. és 47. sorszám alatt lévő számlák alapján a lefoglalt személygépkocsi tárolási díját, 
holott ezek az elbíráláskor hatályban volt Be. 120. § (1) bekezdés a./ pontja alapján bűnügyi 
költségek voltak. Kifizetésükre sem került sor, csupán a költségjegyzékbe kerültek bevezetésre. 
 
A fenti eljárási szabálysértések az ügy érdemére kihatással nem voltak, ezért a másodfokú bíróság 
azok megállapítására szorítkozott. 
 
Az első fokú bíróság ítéletét és az azt megelőző bírósági eljárást a Be. 348. § (1) bekezdése alapján 
felülbírálva az ítélőtábla az ügy érdemére kiható eljárási szabálysértést nem észlelt, a felvett 
bizonyítás, tényből levont következtetés és az iratok egybehangzó adataira figyelemmel az elsőfokú 
bíróság által megállapított tényállást a Be. 352. § (1) bekezdés a./ pontja alapján az alábbiak szerint 
kiegészítette, illetve helyesbítette: 
 
a II.r. vádlott a cselekmény elkövetésekor – helyesen – 23. életévét töltötte be. 
Havonta 16.400.- forint rendszeres szociális járadékban is részesül. 
Epilepszia, inkontinencia és vele születetett szívbetegségben szenved. 
Felfüggesztett szabadságvesztésének próbaideje 1996. december 7. napján telt el eredményesen. 
 
Az I.r. vádlottnak 1998. május hó 20. napjától volt B kategóriára érvényes vezetői engedélye. 
 
Az (frsz. megjelölése) frsz. (szín megjelölése) színű, (típus megjelölése) típusú személygépkocsi az 
I.r. vádlott tulajdona. 
 
Az úton, ahol az ütközés történt az útburkolat száraz volt. 
A sértettek először a személygépkocsi mellett azzal szemben, haladtak el. 
Az 1. sz. sértett ittas volt. 
Az I.r. vádlott azzal a szándékkal tért le az útról a személygépkocsival a sértettek mögé, hogy 
megijessze őket. 
 
Az I.r. vádlott által vezetett személygépkocsi fékezés előtti sebessége legalább 63 km/h, ütközési 
sebessége pedig, legalább 57 km/h volt.  



 

 

Bf.I.247/2003/29. 
 
A vádlott a személygépkocsi lefékezését már az útról való lehaladása előtti pillanatban elhatározta. 
 
Az I.r. vádlott megszegte: 
a KRESZ 3. § (1) bekezdés c./ pontját, mely szerint, aki a közúti közlekedésben részt vesz köteles 
úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat a 
közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon és ne zavarjon, 
a 25. § (1) és (2) bekezdését, ami a forgalmi, időjárási és a látási viszonyoknak, továbbá az 
útviszonyoknak megfelelő és az út menetirány szerinti jobb oldalán, illetve jobbra tartva való 
közlekedést írja elő, 
a 26. § (1) bekezdés a./ pontját, mely szerint egyes járművekkel köztük személygépkocsival is, 
lakott területen legfeljebb 50 km/h sebességgel szabad közlekedni. 
 
A 2. sz. sértett az elütés következtében a bal combcsontjának és a jobb sípcsontjának törését 
szenvedte el és bordatörést nem szenvedett. 
 
Kb. 1.500.000.- forint megjelölésével a 2. sz sértett terjesztett elő polgári jogi igényt. 
 
Egyebekben az első fokú ítélet tényállása hiánytalan, ezért a fenti kiegészítésekkel, illetve 
helyesbítésekkel a másodfokú eljárásban irányadó volt. 
 
Az ítélőtábla kirendelése alapján (2. sz. szakértő neve),az Igazságügyi Műszaki Szakértői Intézet 
szakértője által előterjesztett szakvéleményt az érintettek már a tárgyalás előtt megismerték. Mivel 
másik szakértő kirendelésére (1. sz. szakértő neve) igazságügyi műszaki szakértő véleményében 
fellelhető bizonytalanságok miatt került sor, az ítélőtábla az elbíráláshoz szükséges adatokat illetően 
(2. sz. szakértő neve) szakértő véleményéből indult ki, amivel a szakértők meghallgatása során (1. 
sz. szakértő neve) szakértő is többnyire egyetértett. Végül, csak két dologban maradt ellentmondás a 
szakértők között, egyrészt abban, hogy nedves, illetve füves volt-e az útpadka, másrészt, hogy hol 
volt az elütés helye.  
A padka állapota (2. sz. szakértő neve) szakértő véleménye szerint száraz volt, mert csak a száraz 
útfelület esetében maradnak meg az akkor keletkezett súrlódási féknyomok és nedves útpadka 
esetén a személygépkocsi nem lett volna nyomtartó. Mivel a helyszínelésről készült jegyzőkönyv is 
azt tartalmazza, hogy a baleset bekövetkezésekor a kérdéses útszakasz száraz volt és az ítélőtábla 
által az Országos Meteorológiai Szolgálattól beszerzett éghajlati adatszolgáltatás szerint is erre az 
időszakra csapadékot nem jelentettek, csupán a délutáni órákra kisebb záporesőt, zivatart a 
térségből, az ítélőtábla ebben a kérdésben is (2. sz. szakértő neve) szakértő véleményét fogadta el. 
Az elütés helyét illetően azt, (1. sz. szakértő neve) szakértővel szemben, mely szerint a féknyomtól 
1-2 méter lehetett, (2. sz. szakértő neve) szakértő 4-5 méterben adta meg. Mivel az utóbbi a 
helyszíni adatokba jobban beleilleszthető és a vádlottra is kedvezőbb, az ítélőtábla ebben is (2. sz. 
szakértő neve) szakértő véleményét fogadta el. 
A leglényegesebb körülmény a fékezés elhatározásának, illetve elkezdésének időpontja volt, amiben 
a szakértők véleménye egyező, mégpedig, hogy a vádlott már azt megelőző pillanatban elhatározta 
a fékezést, mielőtt az útról az útpadkára lehaladt. Ezt pedig nyilvánvalóan azért tette, mert a 
sértetteket akkor látta meg, akik ekkor tőle durván 30 méter távolságra voltak. Ez pedig az I.r. 
vádlott védekezését támasztja alá, mely szerint a sértettek mögött azzal a szándékkal  tért le az útról 
a személygépkocsival, hogy megijessze őket. 
 
Az ítélőtábla az ütközés után a helyszínre érkezett (2. sz. név)-et a látási viszonyokra, (3. sz. név) 
rendőr zászlós baleseti helyszínelőt, pedig a talajviszonyokra szándékozott tanúként meghallgatni. A 
tárgyaláson a tanúk szabályszerű idézés ellenére nem jelentek meg, (3. sz. név) távolmaradását 
előzetesen, alapos okkal kimentette. Mivel a kérdéses körülmények a két műszaki szakértő 



 

 

meghallgatásával tisztázódtak, az ítélőtábla a két tanú kihallgatását mellőzte. 
 
A most már megalapozott tényállás alapján helyes a vádlottak bűnösségére való következtetés. 
 
 
A minősítést illetően viszont tévedett az első fokú bíróság, amikor az I.r. vádlott cselekményét a 
váddal egyezően több emberen elkövetett emberölés bűntette kísérletének minősítette. Az ítélet 
indokolásából megállapítható, hogy az első fokú bíróság, amikor a vádlott szándékára vont le 
következtetést egyrészt téves adatokból indult ki, másrészt a tárgyi és alanyi tényezőket hiányosan 
értékelte és így helytelen következtetésre jutott. Abból indult ki, hogy az I.r. vádlott, amikor a 
gépkocsit a sértettek felé irányította a sebességét fokozta és 80 km/h sebességet elérve tért át a 
menetirány szerinti bal oldalra. Ilyen sebességre viszont semmilyen adat nem volt, ezt az általa 
elfogadott (1. sz. szakértő neve) igazságügyi műszaki szakértő véleménye sem tartalmazza. Csupán 
annak tulajdonított jelentőséget, hogy a személygépkocsi az elütéstől milyen távolságra fékeződött 
le ténylegesen és nem vette figyelembe, hogy a fékhatást megelőzi az erre irányuló elhatározás és a 
fékhatás megjelenéséig eltelt idő. A vádlott tudatában pedig a fékezés szándéka már az 
elhatározáskor megjelenik, így a cselekményre vonatkozó szándékának megítélése szempontjából 
ennek van döntő jelentősége.  
 
Bf.I.247/2003/29. 
 
Az irányadó tényállás szerint a vádlottak azért fordultak vissza a sértettek után az I.r. vádlott által 
vezetett személygépkocsival, mert azt feltételezték, hogy amikor korábban kikerülték őket, a 
személygépkocsira ütöttek és ezért felelősségre akarták vonni a sértetteket. Az I.r. vádlott a 
személygépkocsival azért ment le az útról utánuk, hogy megijessze őket. Az alanyi oldalon ezen 
túlmenően más körülmény nem merült fel és az sem, hogy a vádlottak részéről akár egymás között, 
akár mások előtt élet vagy testi épség elleni fenyegetés elhangzott volna a sértettek irányába. 
A tárgyi tényezők körében azt kell értékelni, hogy az I.r. vádlott amikor durván 30  méter 
távolságról meglátta a sértetteket, szándékos irányítással vezette a járművet mögéjük, a bal oldali 
kerekekkel az útpadkára legalább 63 km/h  sebességgel. A fékezést azonban az útról való lehaladást 
közvetlenül megelőzően elhatározta, tehát a letérést követően a sértettek mögött, illetve irányukban 
végig fékezési cselekvést hajtott végre. Mivel irányt nem változtatott, ebből az a következtés 
vonható le, hogy a sértettek mögött meg akart állni, de a sebességet és a távolságot rosszul mérte fel 
és a sértettek elütése pillanatáig a személygépkocsit csak legalább  57 km/h sebességre tudta 
fékezni. A sértetteket tehát nem akarta elütni, hanem azért ütötte el őket, mert nem tudott megállni. 
A szakvéleményben szereplő sebességeknél a bíróság minden esetben a vádlottra legkedvezőbbet 
vette figyelembe. 
 
A fentiekre tekintettel az ítélőtábla úgy ítélte meg, hogy az alanyi és tárgyi tényezők alapján az I.r. 
vádlott magatartásából azt a következtetést lehet levonni, hogy elkövetéskori tudattartalma nem 
terjedt ki a sértettek élete kioltására, e tekintetben még az eshetőleges szándéka sem állapítható 
meg. A sértettek mögé azért hajtott, mert meg akarta őket ijeszteni, szándéka csak a veszélyhelyzet 
létrehozásáig terjedt (limitált veszélyeztetési szándék), magatartásával nem materiális sértő, hanem 
veszélyeztető bűncselekményt valósított meg. Az okozott súlyosabb eredményre, a maradandó 
fogyatékosságra csupán a gondatlansága terjedt ki (BK.123. számú állásfoglalás). Ezért az ítélőtábla 
cselekvőségét a Btk. 186. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés b./ pontja szerint minősülő, 
maradandó fogyatékosságot okozó közúti veszélyeztetés bűntettének és mivel a veszélyeztetésen és 
a sérülés okozáson túlmenően a sérülteket segítség nélkül hagyta, ezzel halmazatban a Btk. 172. § 
(1) bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés 1. tétel I. fordulata szerint minősülő segítségnyújtás 
elmulasztásának a veszélyhelyzetet előidéző által elkövetett bűntettének minősíti. Az első fokú 
bíróság ez utóbbi cselekménnyel kapcsolatban is a bizonyítékokat értékelte és kellően 
megindokolta. 



 

 

 
A II.r. vádlott cselekményének minősítése törvényes és a jogi indokolása is helytálló. 
 
Az első fokú bíróság által értékelt bűnösségi körülményeket vizsgálva az ítélőtábla azokat az 
alábbiak szerint helyesbítette, illetve kiegészítette. 
 
A megváltozott minősítésre tekintettel az I.r. vádlott vonatkozásában nem súlyosító körülmény, 
hogy a 2. sz. sértettnek maradandó fogyatékosságot okozott, hogy az elkövetés eszköze 
személygépkocsi volt, az ilyen és hasonló cselekmények elszaporodottsága, viszont súlyosító 
körülmény a többszörös KRESZ szabályszegés és a két sértett sérelmére elkövetés. 
Nem enyhítő körülmény most már a cselekmény kísérleti szakban maradása, a vádlott un. fiatal 
felnőtt kora mellett a büntetlen előélete, a bűnösségre is kiterjedő beismerése enyhítő körülmény és 
további enyhítő, hogy a bűncselekmény elkövetésétől hosszabb idő telt el. 
 
A II.r. vádlott vonatkozásában további súlyosító körülmény, hogy a segítségnyújtást két sértettel 
szemben mulasztotta el. 
Büntetett előélete és életkora mellett nem enyhítő körülmény az un. fiatal felnőtt kora, a bűnösségre 
is kiterjedő beismerő vallomása az enyhítő és további enyhítő körülmények a több megbetegedése, 
hogy egy kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik és hogy a bűncselekmény elkövetésétől 
hosszabb idő telt el. 
 
Az ítélőtábla a Btk. 2. §-ára figyelemmel az elbíráláskor hatályban lévő törvényt alkalmazta, mert 
az összhatásában a vádlottakra enyhébb, mivel nem tartalmazza a kötelező középmérték 
alkalmazására vonatkozó szabályt. Már az első fokú bíróságnak is ezt kellett volna alkalmaznia 
határozata meghozatalakor, de elmulasztotta a törvényhelyre hivatkozást.  Az I.r. vádottal szemben 
a Btk. 85. § (1)- (3) bekezdése alapján halmazati büntetést kell kiszabni. Azonban e mellett is, az 
enyhébb minősítésre és a büntetés kiszabási körülményekre tekintettel úgy ítélte, az első fokú 
bíróság által kiszabott fő- és mellékbüntetések eltúlzottak, ezért azok tartamát a rendelkező rész 
szerint enyhítette. 
 
A II.r. vádlott vonatkozásában a nagyobb számú enyhítő körülmény mellett is, az első fokú bíróság 
által kiszabott mértékű szabadságvesztést arányosnak találta és ugyancsak a felfüggesztés 
próbaidejének tartamát is. A kiszabott büntetés megfelel a büntetés-kiszabási elveknek, ezért annak 
megváltoztatása nem indokolt. 
 
Mindezekre figyelemmel az elsőfokú bíróság ítéletét a fentiek szerint a Be. 372. § (1), (2) 
bekezdése alapján megváltoztatta, egyebekben pedig a Be. 371.  (1) bekezdése alapján 
helybenhagyta. 
 
 
Bf.I.247/2003/29. 
 
Az eljárás során lefoglalt, (1. sz. név)-nek kiadni rendelt és az elsőfokú bíróság által biztosítási 
intézkedéssel ténylegesen is kiadott (frsz. megjelölése) frsz-ú, (szín megjelölése) színű (típus 
megjelölése) típusú személygépkocsi az iratokhoz csatolt országos járműnyilvántartással 
(nyomozati iratok 377. oldal) igazoltan az I.r. vádlott tulajdona. Ezért az ítélőtábla részére rendelte 
kiadni a Be. 155. § (1), (2) bekezdés alapján. 
 
Az első fokú bíróság elmulasztotta megjelölni, hogy az 1. sz. sértettnek a bűnjeleket hová kell 
kiadni, ezért azt az ítélőtábla (irányítószám, Település, utca, házszám) alá rendelte el. 
 
Az első fokú bíróság a vádlottakat az ügyben felmerült valamennyi bűnügyi költség egyetemleges 



 

 

megfizetésére kötelezte és számítási hibát is vétett. Az elbíráláskor hatályban volt Be. 217. § (1) és 
(4) bekezdése és a jelenleg hatályos Be. 338. § (1) és (3) bekezdése alapján is, a bíróság a bűnösnek 
kimondott vádlottakat külön-külön kötelezi a bűnügyi költség viselésére és egyetemlegesen csak 
arra a részre, ami vádlottak szerint nem különíthető el. Ezért az ítélőtábla a felmerült összes 
bűnügyi költségből azt a részt, melynek megfizetésére a vádlottak kötelezhetők, a fentiek szerint 
elosztotta és úgy rendelkezett, hogy abból az I.r. vádlott 108.652.- forintot, a II.r. vádlott 5.500.- 
forintot és a vádlottak egyetemlegesen 25.410.- forintot kötelesek megfizetni. 
 
Megállapította, hogy az első fokú bíróság a költségjegyzék 10. tétele alatt bejegyzett 3.000.- forint 
szakértői díjat, 8. tétele alatt bejegyzett 207.312.- forint és 18. tétele alatt bejegyzett 107.520.- forint 
gépkocsi tárolási díjat felmerüléskor nem állapította meg és ezek az összegek a Bírósági Gazdasági 
Hivatal részéről kifizetésre sem kerültek. Ezért a Be. 578. §-ára figyelemmel felhívta az első fokú 
bíróságot, hogy ezen felmerült, összesen 317.832.- forint bűnügyi költségről utólag, különleges 
eljárás keretében határozzon. 
 
Észlelte az ítélőtábla, hogy az első fokú bíróság elmulasztotta felhívni a Btk. 42. § (2) bekezdésének 
b./2. pontját, a Btk. 58. §-ának (1) bekezdés I. fordulatát és (2) bekezdését, a Btk. 55. § (1) 
bekezdését, ezért ezeket a hiányosságokat ezennel pótolta. 
 
Az első fokú ítélet egyéb rendelkezései törvényesek, de az időközben 2003. július hó 1. napján 
hatályba lépett a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. számú törvény szerint a bűnjelekre 
vonatkozó rendelkezés a Be. 155. § (1), (2) és (8) bekezdésén alapul. 
 
A jövőben esetleg felmerülő bűnügyi költség megfizetésére kötelezésnek törvényi alapja nincs, 
ezért az erre vonatkozó rendelkezést az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletéből mellőzte, hiszen a 
később felmerülő bűnügyi költségről különleges eljárás keretében lehet dönteni és erre a korábban 
hatályos eljárási törvény alapján is lehetőség volt. 
 
A fellebbezési tárgyaláson az Országos Meteorológiai Szolgálattól beszerzett éghajlati 
adatszolgáltatással, másik igazságügyi műszaki szakértői vélemény beszerzésével, (1. sz. szakértő 
neve) és (2. sz. szakértő neve) igazságügyi műszaki szakértők megjelenésével összesen 94.825.- 
forint, a II.r. vádlott védőjének díjával összesen 22.500.- forint bűnügyi költség merült fel, ezért az 
ítélőtábla a Be. 381. § (1) bekezdésére figyelemmel a Be. 338. § (1) és (3) bekezdése alapján az I.r. 
vádlottat 94.825.- forint, a II.r. vádlottat 22.500.- forint bűnügyi költség megfizetésére kötelezte. 
 
A Btk. 99. § (1) és (2) bekezdése alapján a kiszabott szabadságvesztésbe beszámította az I.r. vádlott 
által az első fokú ítélet kihírdetésétől a mai napig előzetes letartóztatásban töltött időt. 
 
Szeged, 2004. évi április hó 16. napján 
 
Dr. Hegedűs István  sk. a tanács elnöke,   Dr. Nikula Valéria sk. a tanács tagja, előadó,   Sefta Márta 
dr. sk. a tanács tagja 
 
Ez az ítélet és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 7.B.1094/2001/52. számú ítéletének jelen 
ítélettel meg nem változtatott része 2004. évi április hó 16. napján jogerős és – a II.r. vádlott 
esetében fel nem függesztett részében - végrehajtható. 
 
Szeged, 2004. évi április hó 16. napján 
 
Dr. Hegedűs István sk.  
a tanács elnöke  
                                                                                  


