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A  MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! 
 
 

A Szegedi Ítélőtábla Szegeden, 2004. évi április hó 6. és május hó 7. napján 
tartott nyilvános fellebbezési tárgyalás alapján meghozta a következő  
 
 

Í T É L E T E T :  
 

A közveszély okozás bűntette és más bűncselekmények miatt a vádlott ellen 
indított büntetőügyben a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 2003. évi október hó 13. 
napján kihírdetett 3.B.187/2003/4. számú ítéletét  m e g v á l t o z t a t j a  
az alábbiak szerint: 
 
A vádlott által elkövetett közveszély okozás bűntette esetében a kísérletre 
utalást m e l l ő z i . 
 
A vádlott súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás bűntette kísérleteként értékelt 
cselekményét önbíráskodás bűntettének m i n ő s í t i . 
 
A vádlott bűnösségét kényszerítés bűntettében is  m e g á l l a p í t j a . 
 
Az előzetes mentesítést m e l l ő z i . 
 
Egyebekben az első fokú ítéletet helybenhagyja. 
 
Kötelezi a vádlottat a fellebbezési eljárás során felmerült 16.002.- (tizenhatezer-
kettő) forint bűnügyi költség megfizetésre külön felhívásra az állam javára. 
 
 

I N D O K O L Á S :  
 

Az első fokú bíróság a vádlottat közveszély okozás bűntettének kísérlete, súlyos 
fenyegetéssel elkövetett zsarolás bűntettének kísérlete, lőfegyverrel és lőszerrel 
visszaélés bűntette és felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni 
erőszak bűntette miatt – halmazati büntetésül – 2 év, végrehajtásában 3 év 
próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélte, egyben őt előzetes mentesítésben 
részesítette. 
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Az első fokú bíróság ítélete ellen fellebbezést jelentettek be: 
 
Az ügyész, a vádlott terhére eltérő minősítés, közveszély okozás bűntettének 
kísérlete és a súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás bűntette cselekményeinek 
terrorcselekménnyel elkövetett bűntettekénti minősítése és végrehajtandó 
szabadságvesztés kiszabása érdekében. 
 
A védő, enyhítés érdekében, mely fellebbezését a fellebbezési tárgyaláson 
visszavonta és indítványozta az első fokú ítélet helybenhagyását. 
 
A Fellebbviteli Főügyészség az ügyészi fellebbezést részben módosítva, az első 
fokú ítélet részbeni megalapozatlansága miatt is fenntartotta. A részbizonyítás 
lefolytatását követően a terrorcselekménnyel elkövetett bűntettekénti 
minősítésre irányuló fellebbezést nem tartotta fenn, indítványozta, hogy a 
zsarolás kísérletében ne állapítsa meg a vádlott bűnösségét az ítélőtábla, a 
vádlott cselekményeit közveszély okozás bűntettének, továbbá kényszerítés 
bűntettének minősítse, míg a további két cselekmény minősítése helyes, 
ugyanakkor indítványozta a kiszabott szabadságvesztés próbaidőre történő 
felfüggesztésének mellőzését, közügyektől eltiltás mellékbüntetés alkalmazását, 
valamint az előzetes mentesítés mellőzését. 
 
Az ítélőtábla az ügyészi fellebbezést részben ítélte alaposnak. 
 
Osztotta a másodfokú bíróság az ügyészség azon álláspontját, mely szerint az 
első fokú ítélet tényállása részben megalapozatlan volt. 
 
1./ Az első fokú bíróság eljárása során nem tisztázta, hogy a vádlott által 
elfogyasztott alkohol milyen szerepet játszott a cselekmény elkövetése során. 
Nem tisztázta továbbá, hogy a vádlott esetében fennállt-e patológiás vagy 
abortív patológiás részegség állapota. 
 
2./ Nem tisztázta az első fokú bíróság az eljárása során azt sem, hogy igaz-e a 
vádlott azon állítása, mely szerint a [takarékszövetkezet megnevezése]-vel  
történt szóbeli megállapodás alapján a panziót saját maga üzemeltethette a vád 
szerinti időszakban.  
 
3./ A fentieken túl az első fokú bíróság nem tisztázta a vádlottól lefoglalt 
lőszerek eredetét sem, erre vonatkozóan tényállást sem állapított meg. 
 
Az ítélőtábla a Be. 351. § (2) bekezdés a./, b./ pontja szerinti részbeni 
megalapozatlanságot akként küszöbölte ki, hogy a Be. 353. § (1), (2) bekezdése 
alapján elrendelt részbizonyítás keretében a vádlott ittasságára vonatkozóan 
elmeorvos-szakértői véleményt szerzett be, a takarékszövetkezettel megkeresés  
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útján tisztázta, hogy a vádlott a vádbeli cselekmény idején milyen minőségben 
tartózkodott a panzióban, illetőleg kihallgatta a vádlottat. 
 
A másodfokú bíróság ezen részbizonyítás, illetőleg az iratok egybehangzó adatai 
alapján, figyelemmel a Be. 352. § (1) bekezdés a./ pontjára az első fokú ítélet 
tényállását az alábbiak szerint kiegészítette, illetőleg helyesbítette: 
 
A  [panzió megnevezése] jelenleg ismételten a vádlott élettársának és fiának 
tulajdonában áll, melyet a takarékszövetkezet javára jelzálogjog terhel. A vádlott 
élettársa a panzióban dolgozik, melyet április közepén nyitottak meg újból, így 
ebből származó jövedelme nem ismert.  
 
A panziót a takarékszövetkezet két szerződéssel, összesen 67.140.764.- forintért 
vásárolta meg a vádlott élettársától és annak gyermekétől. 
 
A vádlott a takarékszövetkezettel szóbeli üzemeltetési szerződést kötött, erre 
figyelemmel a cselekmény elkövetése idején a vádlott jogszerűen birtokon belül 
volt. 
 
A vádlott a cselekmény elkövetésekor abortív patológiás részegség állapotában 
volt, mely súlyos fokban korlátozott beszámítási képességet eredményezett nála. 
 
Az épületben megtalált két gázpalackból – a vádlott meg nem cáfolt védekezése 
szerint – a cselekmény elkövetése kezdetén csak egy volt teli, mert a másik 
palack üres volt. 
 
A vádlottól a helyszínen lefoglalt lőszerek egy része ahhoz a fegyverhez 
tartozott, amit - a vádlott állítása szerint - a vendégei hagytak hátra, más részük 
pedig kispuska lőszer volt, ami még vadász korából maradt nála. 
 
A vádlottól lefoglalt lőfegyverek és lőszerek a 115/1991 (IX.10.) 
Kormányrendelet alapján minősülnek lőfegyvernek és lőszernek. 
 
A vádlott vérének véralkohol-koncentrációja a bűncselekmény elkövetésekor – 
helyesen -  2,31- 2,51 ezrelék volt. 
 
A vádlott a cselekmény során orrcsont-törést szenvedett, majd fogvatartása 
során az események hatására öngyilkosságot kísérelt meg. 
 
Egyebekben az első fokú ítélet tényállása hiánytalan, azt az ítélőtábla a fenti 
kiegészítésekkel, illetőleg helyesbítésekkel határozatának alapjául elfogadta. 
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Az első fokú bíróság a fenti részbizonyítás kivételével a bizonyítási eljárást 
széles körben lefolytatta, melynek eredményeképpen az általa megállapított 
tényállásból is helyesen vont következtetést a vádlott bűnösségére. 
 
A vádlott cselekménye minősítését illetően az ítélőtábla álláspontja szerint a 
vádlott terhére a terrorcselekménnyel elkövetett bűntett több okból sem volt 
megállapítható: 
 
1./ A Fellebbviteli Főügyészség ide vonatkozó fellebbezését arra figyelemmel 
vonta vissza, hogy a részbizonyítás eredményeként megállapítható, hogy a 
vádlott számára nem idegen dolgot kerített hatalmába. Ezzel az ítélőtábla nem 
értett egyet, mert a másodfokú bíróság álláspontja szerint a vádlott a panziót 
jogszerűen birtokolta a bank hozzájárulásával. Így nem történt meg annak 
hatalomba kerítése, tehát a tényállásnak ezen eleme hiányzik. A dolog idegen 
volta a tényállás szempontjából nem bír jelentőséggel. 
 
2./ Osztotta az ítélőtábla az első fokú bíróságnak azt az álláspontját, mely szerint 
a vádlott követelésének nem a rendőrség volt a címzettje, hanem a 
takarékszövetkezet. A takarékszövetkezet nem állami, nem társadalmi szerv. A 
rendőrök pedig, akik nem is a vádlott hívására érkeztek a helyszínre, csak a 
követelést közvetítették a takarékszövetkezet irányába. Ebből a szempontból 
tehát ez a tényállási elem is hiányzott e bűncselekmény megvalósulásához. E 
körben tehát szintén nem osztotta a főügyészség álláspontját, hogy a vádlott 
követelése állami szerv, a rendőrség felé irányult. 
 
A fent kifejtettekre figyelemmel tehát az ítélőtábla álláspontja szerint a vádlott 
cselekménye nem minősülhet a Btk. 261. § (1) bekezdése szerinti 
terrorcselekménnyel elkövetett bűntettként. 
 
Tévedett azonban az első fokú bíróság, amikor a vádlottnak (név) sérelmére 
elkövetett magatartását jogi értékelés nélkül hagyta. Az első fokú bíróság által 
elfogadott és a fellebbezési eljárás során irányadó tényállás szerint ugyanis a 
vádlott, a magához vett pisztolyt (név) biztonsági őrre fogta és felszólította, 
hogy takarodjon az épületből. A biztonsági őr a fenyegetés hatására elhagyta az 
épületet. Mindezeket a megállapításokat a vádirat is tartalmazza. A másodfokú 
bíróság álláspontja szerint, osztva a főügyészi álláspontot, a vádlott ezzel a 
magatartásával megvalósította a Btk. 174. §-ába ütköző, aszerint minősülő és 
büntetendő kényszerítés bűntettét, hiszen jelentős érdeksérelmet okozott azzal, 
hogy a tulajdonos  képviselőjét – a  
 
Bf.I.359/2003/12. 
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biztonsági őrt – az épületből eltávolította, ezért bűnösségét e bűncselekményben 
megállapította. 
 
Helyesen értékelte az első fokú bíróság a vádlott magatartását közveszély 
okozás bűntettének, azonban tévedett, amikor arra az álláspontra helyezkedett, 
hogy a cselekmény kísérleti szakban maradt. A közveszély okozás bűntette 
veszélyeztető bűncselekmény. Az eljárás során beszerzett szakértői vélemény 
egyértelmű abban, hogy a vádlott azzal a magatartásával, hogy a gázvezetéket 
megbontotta és a gázpalackból a gázt kiengedte, közvetlen veszélyhelyzetet 
teremtett, azaz a közveszély ténylegesen bekövetkezett. Erre figyelemmel az 
ítélőtábla a vádlott e cselekményének minősítéséből mellőzte a Btk. 16. §-a 
szerinti kísérletre utalást. 
 
Nem osztotta a másodfokú bíróság az első fokú bíróság azon álláspontját, mely 
szerint a vádlott azzal a cselekményével, hogy lőfegyverrel a kezében azzal 
fenyegetőzött, hogy a panziót felrobbantja, ha azt tovább nem üzemeltetheti, 
súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás bűntettének kísérletét valósította meg. 
 
A zsarolás ugyanis célzatos bűncselekmény, melyet az elkövető jogtalan 
haszonszerzés végett követ el. A jelen ügyben a vádlott oldalán jogtalan 
haszonszerzési célzat nem állapítható meg, ebből következően e cselekménye 
nem minősíthető súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás bűntette kísérletének. 
 
Ugyanakkor a kényszerítésen túl, - melyet a vádlott (név) sérelmére, elkülönülő 
magatartással követett el - a fentiekben megjelölt magatartása a Btk. 273. § (1) 
bekezdésébe ütköző, aszerint minősülő és büntetendő önbíráskodás bűntettét 
valósította meg, hiszen a vádlott jogosnak vélt vagyoni igénye érdekében 
cselekedett. Erre figyelemmel az ítélőtábla a vádlott ezen cselekményét ekként 
minősítette. 
 
A vádlott egyéb cselekményeinek minősítése törvényes, azonban megjegyzi az 
ítélőtábla, hogy a lőfegyverrel, lőszerrel visszaélés bűntette megnevezésében a 
Legfelsőbb Bíróság BK. 1. számú Kollégiumi Állásfoglalása szerint nem 
tartalmazza az és kötőszót. 
 
A fentieken túlmenően pedig a felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy 
elleni erőszak bűntettének jogszabályi hivatkozását kiegészíti a Btk. 229. § (1) 
bekezdés I. fordulatára történő hivatkozással. 
 
Az első fokú bíróság által értékelt bűnösségi körülmények kiegészítésre, 
illetőleg helyesbítésre szorulnak: 
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Az ítélőtábla a vádlott javára a beismerő vallomás helyett a bűnösségre is 
kiterjedő beismerő vallomást értékelte enyhítő körülményként, míg e 
körülmények köréből mellőzte a két cselekmény kísérleti szakban maradását, 
míg a közepes fokú korlátozottság helyett a súlyos fokú korlátozottságot 
értékelte ekként. További enyhítő körülmény – osztva a főügyészi indítványt – a 
vádlott idős kora, a hosszú büntetőeljárás hatálya alatt állás, valamint az, hogy a 
vádlott cselekményének hátterében nagy összegű kintlévőségeinek 
behajthatatlansága állt. 
 
Ezzel szemben súlyosító körülményként a többször állt bíróság előtt 
megfogalmazás helyett a büntetett előéletet értékelte ekként. 
 
Az így kiegészített és helyesbített bűnösségi körülmények mellett, - különös 
tekintettel a vádlott súlyos fokban korlátozott beszámítási képességére - annak 
ellenére, hogy a vádlott több súlyos megítélésű bűncselekményt követett el, az 
ítélőtábla álláspontja szerint az első fokú bíróság által kiszabott 
szabadságvesztés tartama arányos, annak súlyosítása nem indokolt.  
 
Ugyanakkor a kedvező személyi körülményekre figyelemmel, - így a vádlott 
idős korára, a cselekmény hátterére - az ítélőtábla álláspontja szerint a büntetési 
célok a szabadságvesztés végrehajtása nélkül is elérhetők, ezért helyes a 
próbaidőre történő felfüggesztés. A próbaidő tartama arányos, annak további 
súlyosítása nem indokolt. 
 
Ugyanakkor a súlyos megítélésű bűncselekmények többszörös halmazatára 
figyelemmel nem indokolt a vádlott előzetes mentesítése, ezért a másodfokú 
bíróság azt mellőzte. 
 
A 2003. március 1. napjával hatályba lépett új Btk. rendelkezések a vádlottra 
nézve kedvezőbb szabályokat tartalmaznak, ezért az ítélőtábla a Btk. 2. §-ának 
felhívása mellett a vádlottal szemben az elbíráláskor hatályban lévő Btk-t 
alkalmazta. 
 
Az első fokú bíróság az általa alkalmazott jogszabályhelyeket hiányosan hívta 
fel, így nem hivatkozott a Btk. 24. § (2) bekezdésére, a Btk. 85. §-ának (1) és (3) 
bekezdésére, a Btk. 89. § (1) bekezdésére, ezért e jogszabályhelyekre történő 
hivatkozást az ítélőtábla jelen határozatával pótolta. Felhívta továbbá a Btk. 99. 
§ (2) bekezdését, tekintettel arra, hogy az elbíráláskor hatályos Btk. alkalmazása 
mellett az előzetes fogvatartásban töltött idő beszámítása e jogszabályhelyen 
alapul. 
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A kifejtettekből következik, hogy az ítélőtábla az ügyész fellebbezését részben 
alaposnak ítélte, ezért az első fokú bíróság ítéletét a Be. 372. § (1) bekezdése 
alapján a rendelkező részben foglaltak szerint megváltoztatta, egyebekben pedig 
a Be. 371. § (1) bekezdése alapján helybenhagyta.  
 
A fellebbezési tárgyaláson a szakértők díjával 16.002.- forint bűnügyi költség 
merült fel, melynek megfizetésére a másodfokú bíróság a vádlottat a Be. 381.  § 
(1) bekezdése és a Be. 338. § (1) bekezdése alapján kötelezte. 
 
Szeged, 2004. évi május hó 7. napján 
 
 
Dr. Hegedűs István sk. a tanács elnöke,         Sefta Márta dr. sk. a tanács tagja, 
előadó,               Dr. Nikula Valéria sk. a tanács tagja 
 
                     
Ez az ítélet és a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 3.B.187/2003/4. számú ítéletének 
jelen ítélettel meg nem változtatott része 2004. évi május hó 7. napján jogerős és 
fel nem függesztett részében végrehajtható. 
 
Szeged, 2004. évi május hó 7. napján 
 
 
Dr. Hegedűs István sk. 
a tanács elnöke  
                                                                                


