
SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA 
Bf.II.365/2004/3. 
 

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 október hó 28. napján tartott 
fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta a következő 
 

V É G Z É S T : 
 

A foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés bűntette miatt 
az I.r. vádlott ÉS TÁRSA ellen indult büntetőügyben a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Bíróság 2004. évi március hó 23. napján kihirdetett 
7.B.1192/2002/9. számú ítéletét   h e l y b e n h a g y j a   azzal, hogy 
mellőzi a pénzbüntetés és a bűnügyi költség megfizetésére vonatkozó 
határidő meghatározását. 
 
Kötelezi az I.r. vádlottat a másodfokú eljárásban felmerült 3.750 
/Háromezer-hétszázötven/ forint bűnügyi költség megfizetésére az 
államnak, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bírósági Gazdasági Hivatal 
felhívása szerint. 
 

I N D O K O L Á S : 
 

Az elsőfokú bíróság a vádlottak bűnösségét társtettesként megvalósított, 
foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés bűntettében 
mondta ki. Ezért az I.r. vádlottat 90 napi tétel – egy napi tétel 500,- Ft – , 
összesen 45.000,- Ft, a II.r. vádlottat 150 napi tétel – egy napi tétel 1.000,- 
Ft – , összesen 150.000,- Ft pénzbüntetésre ítélte. Rendelkezett a 
pénzbüntetések meg nem fizetése esetén szabadságvesztésre 
átváltoztathatóságáról. Rendelkezett továbbá a bűnjelről és a bűnügyi 
költség megfizetésére a vádlottakat egyetemlegesen, illetve az I.r. vádlottat 
külön kötelezte. 
 
Az elsőfokú ítélet ellen fellebbezést jelentettek be: 
-  az I.r. vádlott és védője, a tényállás téves megállapítása miatt, 
elsődlegesen bűncselekmény hiánya okából felmentés, másodlagosan a 
pénzbüntetés végrehajtásának próbaidőre való felfüggesztése érdekében, 
-  a II.r. vádlott és védője bűncselekmény hiánya okából való felmentés 
végett, melyet a fellebbezés írásbeli indokolása szerint akként módosított, 
hogy bizonyítottság hiányában kérte a II.r. vádlott felmentését. 
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A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség az elsőfokú ítélet megváltoztatását 
indítványozta annyiban, hogy álláspontja szerint a vádlottak cselekménye a 
Btk. 186. § (1) bekezdésébe ütköző, aszerint minősülő és büntetendő, a 
Btk. 20. § (2) bekezdése szerinti társtettességben elkövetett közúti 
veszélyeztetés bűntetteként minősül. 
 
 
A másodfokú bíróság a fellebbezéseket alaptalanoknak ítélte, és nem 
osztotta a fellebbviteli főügyészség álláspontját sem.  
 

*** 
 
Az elsőfokú tényállás kismértékben megalapozatlan, mert az elsőfokú 
bíróság olyan tényt is ítélkezése körébe vont, amely túlmutat az egyik 
vádlott bűnösségi körülményein, a tényállás nem tartalmaz arra adatot, 
hogy a sértett magánfélként lépett-e fel, a minősítésre is kihatóan nem nyert 
egyértelmű rögzítést, hogy az elsőfokú bíróság a KRESZ szabályszegéseket 
foglalkozási szabályszegésnek tekintette-e (erre csak az indokolás utal), az 
I.r. vádlott vagyoni, jövedelmi viszonyait illetően nem tartalmaz 
aggálytalan adatokat, nyilvánvaló elírás tapasztalható a tényállásban, illetve 
vélhetően ugyancsak elírás folytán értelemzavaró módon nem szerepel  egy 
lényeges tény az egyik tényállási részben. 
 
Az így előállott részleges megalapozatlanságot [Be. 351. § (2) bekezdés a) 
pont és b) pont] a másodfokú bíróság a Be. 352. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti, az iratok alapján történő tényállás-kiegészítéssel, illetve 
helyesbítéssel, a hiánytalan tényállás megállapításával, és a Be. 353. § (3) 
bekezdése szerint az I.r. vádlott fellebbezési nyilvános ülésen történt 
szűkkörű kihallgatásával, mint bizonyítással orvosolta a következők 
szerint: 
 
Az I.r. vádlott esetében másodikként megjelölt, büntetett előéletre 
vonatkozó adat a jelen bűncselekmény elbírálása szempontjából nem jön 
szóba, mert a jogerő későbbi, mint a mostani elkövetés időpontja.  
 
Az I.r. vádlott időközben munkanélküli lett, önálló keresete, jövedelme 
nincs. Családja lényegében önfenntartó, a veteményeskertjük, illetve 
állatállományuk kizárólag saját fenntartásukat szolgálja. Az I.r. vádlottnak 
adóköteles vagyona sincs (elsőfokú iratok 8. sorszám alatti 
vagyonnyilatkozat). 
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Kizárólag az I.r. vádlott közlekedett a (típus megjelölése) típusú erőgéppel, 
(név) a (típus megjelölése) típusú traktorral közlekedett (elsőfokú ítélet 3. 
oldal 4. bekezdés). 
 
Az elsőfokú ítélet 4. oldalának 3. bekezdése 12. sorát kiegészítette a 
másodfokú bíróság azzal, hogy az ott írt vádlott folyamatosan haladt a 
sértett felé. 
 
A sértettnek okozott kár legkevesebb 1.500,- Ft, de az közelebbről nem 
állapítható meg (elsőfokú ítélet 4. oldal 3. bekezdés 18. sor) és a sértett 
nem lépett fel magánfélként, azaz polgári jogi igényt nem érvényesített. 
 
Az elsőfokú ítélet 5. oldal 4. bekezdésében sértettként megnevezett 
személy helyesen: (ifj. vezetéknév utónév) (7. sor). 
 
Az elsőfokú bíróság által felsorakoztatott és a vádlottak terhére rótt KRESZ 
szabályszegések a vád tárgyát képező bűncselekmény minősítése 
szempontjából foglalkozási szabályszegéseknek minősülnek.  
 
 
Egyebekben az elsőfokú bíróság a megfelelően széles körben lefolytatott 
bizonyítás eredményeképpen megalapozott tényállást állapított meg, melyet 
a másodfokú bíróság a most írt kiegészítésekkel és helyesbítésekkel 
fogadott el ítélkezésének alapjául. 
 

*** 
 

Az elsőfokú bíróság kellő elmélyültséggel foglalkozott az egymással 
szembenálló bizonyítékokkal. Megnyugtató indokát adta annak, hogy a két 
vádlott sok tekintetben látszólag azonos tartalmú ténybeli előadásával 
szemben miért mégis a sértett vallomását és az azt támogató bizonyítékokat 
fogadta el a tényállás alapjául. Az indokolás köréből a másodfokú bíróság 
azonban – mint értelemzavarót és nyilvánvalóan kellően meg nem 
alapozottat – mellőzte az arra utalást, hogy „ a sértett egyik esetben sem 
volt olyan veszélyhelyzetben, amely őt közvetlenül érintette, miután 
minden esetben volt kitérési lehetősége „ (elsőfokú ítélet 11. oldal felső 
bekezdés utolsó mondata).  
Éppen ellenkezőleg: - a műszaki szakértő véleményéből aggálytalanul 
megállapítható, hogy a sértett mindkét vádlott szándékegységben kifejtett 
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KRESZ-szabályszegése – a rájuk, mint gépjárművezetőkre vonatkozó 
foglalkozási szabályok megszegése – következtében folyamatos és közvetlen 
veszélynek volt kitéve (nyomozati anyag 51-53. oldal). 
 
Önmagában a műszaki szakértő most írt megállapítását alapul véve 
megalapozott az az elsőfokú következtetés, hogy – elfogadva a sértett 
mindvégig következetesen előadott védekezését és azt a nem mellékes 
körülményt, hogy a vádlottak helyezkedtek a jogtalanság talajára azzal, 
hogy nehézgépjárművel, illetve terepjáróval áthajtottak a sértett földjén – a 
sértetti vallomást elfogadva a műszaki-balesetelemző szakértői vélemény 
kellően megalapozza a vádlottak büntetőjogi felelősségét. Az pedig, hogy 
az elsőfokú bíróság miért a sértett vallomását és az azt támogató 
bizonyítékokat fogadta el, az elsőfokú bíróság mérlegelési jogköre. Az 
elsőfokú bíróság kötelessége a bizonyítékok közvetlen megvizsgálása, 
számbavétele, azoknak egyenként és összességükben való értékelése, 
mérlegelése és akként a tényállás hiánytalan megállapítása. 
 
Az elsőfokú bíróság – a már korábban írtakat leszámítva – a tényállást 
megállapító és bizonyíték mérlegelő kötelezettségét maradéktalanul 
teljesítette, egyenként és összességében is kellően értékelte az egymással 
szembenálló bizonyítékokat, logikus és iratszerű indokait adta annak, hogy 
miért a sértett vallomását fogadta el a tényállás alapjául. Indokai 
meggyőzőek, mindenben megfelelnek az iratok tartalmának is és az 
elsőfokú bíróság a mérlegelés körében nem vétett perrendi hibát sem.  
 
 
A kellően bizonyított, ezért alapul elfogadott tényállásból az elsőfokú 
bíróság helyesen következtetett mindkét vádlott bűnösségére, és az 
ítélőtábla álláspontja az, hogy a bűncselekményük minősítése is 
maradéktalanul törvényes.  
 
 
Ekörben tehát nem osztotta a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség anyagi, 
jogi álláspontját. Nyilvánvaló, hogy annak kidolgozásánál figyelmen kívül 
maradt a Btk. 191. § (1) bekezdése, mely szerint a közúton elkövetett 
bűncselekményekre megállapított rendelkezéseket kell alkalmazni akkor is, 
ha a közúti járművezetésre vonatkozó szabályok megszegése nem közúton 
okoz sérülést vagy halált. Ebből egyértelműen az következik, hogy a 
rendelkezés kizárólag abban az esetben alkalmazható, amennyiben a 
cselekmény kapcsán ténylegesen sérülést vagy halált szenvedett a sértett.  
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Az irányadó tényállásból azonban megállapítható, hogy a vádlottak által 
kifejtett cselekvőség tipikusan immateriális veszélyeztető, azaz a közvetlen 
veszélyhelyzet létrejöttével a bűncselekmény befejezett, sérülés és halál 
nem következett be, így nyilvánvaló, hogy közlekedési bűncselekményként 
minősítése szóba sem kerülhet. (Megjegyzi az ítélőtábla, hogy a 
fellebbviteli főügyészség által felsorakoztatott eseti döntések közül 1988. 
évi 472. számú nincs, az vélhetően a 172. számú, de az és a többi is abban 
az esetben lenne irányadó, amennyiben sérülés vagy halál következett 
volna be.) 
 
Mindebből az ítélőtábla álláspontja szerint az következik, hogy az elsőfokú 
bíróság által eszközölt, váddal megegyező minősítés törvényes. 
 
Az elsőfokú bíróság ugyan bővebben nem fejtette ki – etekintetben az 
indokolással adós maradt – , de az ítélőtábla most pótolja, hogy milyen 
anyagi jogi megfontolás alapján került sor erre a minősítésre: 
 
A közlekedési bűncselekményeknek a Büntető Törvénykönyvben való 
rendszerbeli elhelyezkedéséből, a Btk. 191. § (1) bekezdésében írt – 
lényegében analogia iurist keletkeztető szabályozásából – és a Btk. 171. §-
ában meghatározott foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés 
elnevezésű bűncselekmény rendszerbeli elhelyezkedéséből következik, 
hogy amennyiben a terhelt veszélyeztető cselekményét nem a KRESZ 1. 
számú függelékében meghatározott közúton, nem is a Btk. 191. § (1) 
bekezdése alapján quasi közúton fejti ki, ez a magatartása büntetőjogilag 
nem maradhat értékelés nélkül. Ettől eltérő álláspont oda vezetne, hogy a 
nem közúton, illetve nem quasi közúton elkövetett, de a Büntető 
Törvénykönyvnek a Btk. 171. §-ába ütköző, a történeti tényállásnak e 
törvényi tényállásban írtakat megvalósító cselekvősége minden esetben 
értékeletlen maradna, ami nyilvánvalóan nem tükrözi a törvényhozó 
akaratát. 
 
Valamely foglalkozási szabály és az ahhoz kapcsolódó személyi hatály 
bírói értelmezéssel történő kiterjesztését nyilvánvalóan nem kívánta 
ugyanis a jogalkotó tiltani vagy korlátozni. Ennek eredményeképpen állt 
elő az a hosszú ideje irányadó bírói gyakorlat is, amely szerint a halált 
okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségében 
helytálló a bűnösség megállapítása, ha a gázkészüléket szabálytalanul 
üzembe helyező, ténylegesen nem gázszerelő foglalkozású terhelt nem 
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akadályozza meg, hogy a helyiségben alvók a berendezést éjjel is 
működtessék, s ezáltal közülük szénmonoxid mérgezés folytán ketten 
meghalnak (BH 1996. évf. 7. számú jogeset, Legfelsőbb Bíróság 
Bfv.IV.2655/1994. szám). 
 
A felhívott eseti döntés az anyagi jog körében a következőket fejtette ki: 
-  a törvényi szabályozásból következően (t.i. a Btk. 171. § (1) 
bekezdésében írt) bűncselekmény elkövetője az lehet, aki valamely 
meghatározott foglalkozási szabály hatálya alatt áll, vagyis olyan 
tevékenységet folytat, amellyel kapcsolatos előírásokat foglalkozási 
szabályok rendeznek. A bűncselekmény elkövetési magatartása az előbb 
jelzett foglalkozási szabály bűnös, tehát szándékos vagy gondatlan 
megszegése és a büntetőjogi felelősség megállapításának további feltétele, 
hogy a foglalkozási szabályszegéssel okozati összefüggésben az eredmény, 
tehát a közvetlen veszély bekövetkezzen és ennek tekintetében az elkövető 
bűnösségének valamely formája is fennálljon. 
 
A jogesetbeli történeti tényállás alapulvételével vitathatatlan, hogy az ottani 
terhelt a foglalkozási szabályok hatálya alatt állt, minthogy olyan 
tevékenységet végzett, nevezetesen gázkészüléket helyezett üzembe, 
melynek a szabályait a foglalkozási szabályok tartalmazzák.  
 
A most írt anyagi jogi álláspontot alapul véve nyilvánvaló, hogy az ott 
eljárt Legfelsőbb Bíróság álláspontja is az, hogy amennyiben valamely 
bűncselekmény elkövetője foglalkozási szabály alatt áll – akkor is, hogy ha 
az nem foglalkozása – a Btk. 171. §-ában írt bűncselekmény elkövetője 
lehet, és az általa megvalósított bűncselekményt ekként kell minősíteni. 
 
Az ítélőtábla mindenben osztotta ezt az anyagi jogi álláspontot.  
 
Maga is úgy ítélte, hogy amennyiben a KRESZ szabály, mint alapvetően 
a gépjárművezetők most írtak szerinti foglalkozási szabálya nem 
alapozza meg valamely közlekedési bűncselekmény vagy - a Btk. 191. § 
(1) bekezdésében írtakra tekintettel - quasi-közlekedési bűncselekmény 
megállapíthatóságát, mintegy maradékbűncselekményként a Btk. 171. 
§-ában írt foglalkozás körében elkövetett gondatlan vagy a (3) 
bekezdés I. fordulata szerinti szándékos veszélyeztetés vétségét, illetve 
bűntettét meg kell állapítani. Amint arra az ítélőtábla korábban 
rámutatott, ezzel ellentétes álláspont elfogadása esetén a vádlottakéhoz 
hasonló   cselekmények     elkövetése    kivétel    nélkül,   minden    esetben  
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büntetőjogi értékelés nélkül maradhatna, ami ellentétes a törvényhozó 
akaratával. 
 
A kifejtettekből következik, hogy a másodfokú bíróság mindenben osztotta 
az elsőfokú minősítésre vonatkozó álláspontot.  
 
 
Ami a bűnösségi körülményeket illeti, a másodfokú bíróság a 
társtettességet értékelte súlyosítóként, mert az elsőfokú megfogalmazás 
ennek lényegét nem fejezi ki, és további enyhítőként értékeli mindkettőjük 
esetében a hosszú büntetőeljárást is, ami az időmúlás mellett további terhet 
rótt a vádlottakra. 
 
A kizárólag szabadságvesztéssel büntethető bűncselekmény miatt az 
elsőfokú bíróság – helyesen – az enyhítő rendelkezés alkalmazásával szabta 
ki a büntetést, a bűncselekmények elbírálása kapcsán az enyhítő 
rendelkezés alkalmazására figyelemmel is nem hivatkozott a Btk. 2. §-ára, 
ezért az ítélőtábla azt pótolta. 
  
Nem tévedett, amikor úgy ítélte, hogy pénzbüntetés kiszabásával 
megfelelően megvalósulnak a Btk. 37. §-ában írt céljai, a napi tételek 
száma kellően igazodik a vádlottak bűnösségének differenciált fokához, az 
egy napi tétel összege is a kereseti, jövedelmi viszonyaikhoz és 
életvezetésükhöz mérten adekvát. Az I.r. vádlott esetében azonban ez a 
megfelelőség a másodfokú eljárásban állt elő, tekintettel arra,  
hogy megváltozott kereseti viszonyaira tekintettel indokolt az egy napi tétel 
csekélyebb mértékű összege. Az I.r. vádlott esetében a pénzbüntetés 
végrehajtásának próbaidőre történő felfüggesztésére nem látott indokot az 
ítélőtábla, mert ezzel a  büntetés súlytalanná válna. 
 
 
Abban tévedett az elsőfokú bíróság, hogy a pénzbüntetés és a bűnügyi 
költség megfizetésére határidőt állapított meg, mert ezáltal a vádlottakat 
abba a kockázatos helyzetbe hozta, hogy a másodfokú bíróság 
határozatának kihirdetésétől kezdődő határidő túllépése esetén azonnal 
szabadságvesztésre lenne átváltoztatható a pénzbüntetés. Ezért ezt a 
rendelkezést a másodfokú bíróság mellőzte. A pénzbüntetést és a bűnügyi 
költséget majd külön felhívásra kell megfizetniük.  
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A kifejtettekből következik, hogy a felmentést, illetve enyhítést célzó 
fellebbezéseket az ítélőtábla alaptalanoknak ítélte és – a tényállás 
kiegészítésén túli – fellebbviteli főügyészségi indítványt sem osztotta, ezért 
az elsőfokú ítéletet a Be. 371. § (1) bekezdés I. fordulata alapján a már írtak 
szerint helybenhagyta. 
 
Az I.r. vádlottat a Be. 381. § (1) bekezdése és 338. § (1) bekezdése alapján 
kötelezte a kirendelt védelmével felmerült bűnügyi költség viselésére. 
 
S z e g e d , 2004. évi október hó 28. napján 
 
 
Gyurisné dr.Komlóssy Éva sk. Dr.Katona Tibor sk.    Dr.Mezőlaki Erik sk. 
a tanács elnöke                          a tanács tagja,előadó   a tanács tagja 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 7.B.1192/2002/9. számú ítélete a 
jelen végzés folytán az itt írt helyesbítéssel a mai napon jogerős és 
végrehajtható. 
 
S z e g e d , 2004. évi október hó 28. napján 
 
 
Gyurisné dr.Komlóssy Éva sk. 
a tanács elnöke 
 
         
 


