
 

 

Szegedi Ítélőtábla 
Bf.I.112/2005/5. 
 
 
A Szegedi Ítélőtábla Szegeden, a 2005. évi május hó 3. napján tartott tanácsülésen meghozta a 
következő 
 
 

V É G Z É S T :  
 
 

A hivatali visszaélés bűntette miatt a vádlott ellen indított büntetőügyben a Bács-Kiskun 
Megyei Bíróság 2004. évi december hó 17. napján kihirdetett 5.B.650/2004/12. számú ítéletét 
hatályon kívül helyezi és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasítja. 
 
Megállapítja, hogy a megismételt eljárás során az elsőfokú bíróság másik tanácsa jár el. 
 
 

I N D O K O L Á S :  
 
 

Az elsőfokú bíróság a vádlottat az ellene hivatali visszaélés bűntette miatt emelt vád alól 
felmentette. Az eljárás során lefoglalt bűnjelek lefoglalását megszüntette és elrendelte azok 
megsemmisítését, megállapította, hogy az eljárás során felmerült bűnügyi költséget az állam 
viseli. 
 
Az elsőfokú bíróság ítélete ellen az ügyész jelentett be fellebbezést a vádlott terhére, 
felmentése miatt, megalapozatlanság okából, hatályon kívül helyezés érdekében. Fellebbezése 
írásbeli indokolásában a hatályon kívül helyezésre irányuló indítványt arra is alapította, hogy 
az elsőfokú bíróság az indokolási kötelezettségének nem tett eleget. 
 
A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség a Bf.83/2005. számú átiratában az ügyészi fellebbezést 
fenntartotta. Kifejtette, hogy álláspontja szerint az elsőfokú bíróság ítélete a Be. 351. § (2) 
bekezdés a./, b./, c./ és d./ pontjai alapján megalapozatlan, azaz a tényállást kellő képen nem 
derítette fel, illetve hiányosan állapította meg, az általa megállapított tényállás az iratok 
tartalmával ellentétes, és a megállapított tényekből további tényekre helytelenül 
következtetett. Ezen túlmenően eljárási szabálysértés vonatkozásában is észrevételeket tesz, 
továbbá kifejtette, hogy az elsőfokú bíróság indokolási kötelezettségének csak részben tett 
eleget. 
 
A vádlott meghatalmazott védője beadványában az első fokú ítélet helybenhagyására tett 
indítványt.  
 
Az ítélőtábla álláspontja szerint az ügyészi fellebbezés alapos, míg a főügyészi átiratban 
foglaltak részben helytállóak. 
 
Az ítélőtábla megállapította, hogy az elsőfokú bíróság ítéletének tényállása felderítetlen, (Be. 
351. § (2) bekezdés a./ pont) illetőleg az elsőfokú bíróság nem állapított meg tényállást (Be. 



351. § (1) bekezdés b./ pont). Megállapította továbbá az ítélőtábla azt is, hogy az első fokú 
eljárásban olyan eljárási szabálysértés történt, amely lényeges hatással volt az eljárás 
lefolytatására, illetőleg a bűnösség megállapítására. 
Eljárási szabályt sértett az elsőfokú bíróság akkor, amikor 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. és 10. 
sz. tanúk vonatkozásában annak tisztázását követően, hogy nincs-e a tanúk vallomástételének 
akadálya őket a Be. 293. § (1) bekezdésének megfelelően nem hallgatta ki. 
 
A Be. 293. § (1) bekezdése kimondja, hogy a tanú kihallgatásának kezdetén, 
a tanács elnöke a Be. 85. § (2) és (3) bekezdése szerint jár el – a kihallgatás 
kezdetén tisztáznia kell, hogy nincs-e a tanú vallomástételének akadálya 
(81-82. §), majd ezt követően, ha a tanú vallomástételének nincs akadálya, a 
tanács elnöke a Be. 88. § rendelkezéseire figyelemmel kihallgatja. 
 
A rendelkezésre álló iratok alapján megállapítható, hogy az elsőfokú bíróság a tanúkat meg 
sem kísérelte kihallgatni a Be. fentebb írt rendelkezéseinek megfelelően, hanem 
mindegyiküknél egyezően a jegyzőkönyvben azt rögzítette, hogy nem kívánnak vallomást 
tenni, majd felolvasta nyomozati vallomásukat, holott erre a jelenleg hatályos büntetőeljárási 
törvény szerint, csak a Be.  296. § (1) bekezdésében meghatározott esetben van lehetőség. 
 
Ezen eljárási szabálysértés sorozat miatt az első fokú ítélet teljes mértékben megalapozatlanná 
vált, hiszen ezáltal egyetlen tanú vonatkozásában sem állt az elsőfokú bíróság rendelkezésére 
törvényes bizonyíték, mivel vallomásuk felolvasására vagy ismertetésére csupán a Be. 296. §, 
illetőleg a Be. 297. §-ban meghatározott esetekben nyílt volna lehetősége az elsőfokú 
bíróságnak, azonban ilyen esetek a rendelkezésre álló adatok szerint a tanúk vonatkozásában 
nem forogtak fenn. 
 
 
Bf.I.112/2005/5. 
 
Az elsőfokú bíróság által megvalósított eljárási szabálysértések a Be. 375. § (1) bekezdése 
szerint olyannak minősülnek, amely lényeges hatással voltak az eljárás lefolytatására, illetőleg 
a bűnösség megállapítására.  
 
A fentieken túlmenően az elsőfokú bíróság az indokolási kötelezettségének sem tett eleget, 
hiszen a rendelkezésre álló bizonyítékokat ugyan feltüntette az ítéletében, azonban azokat 
nem értékelte, azaz nem adott számot arról, hogy melyeket fogadta, illetőleg vetette el. Ebből 
következően a kialakított álláspontjának a bizonyítékokon nyugvó alapja sem állapítható meg. 
 
10. sz. tanú vonatkozásában ugyan utal arra az elsőfokú bíróság, hogy vallomásában 
bizonytalanságot vélt felfedezni, azonban arra vonatkozóan nem tett megállapítást, hogy ez a 
vallomásának értékelését milyen módon érintette, esetlegesen más bizonyítékokkal összevetve 
szolgált vagy nem szolgált az ítélet tényállása megállapításakor annak alapjául. 
 
Eljárási szabályt sértett az elsőfokú bíróság akkor is, amikor a tényállásbeli időszakban a 
vádlottal egy személygépkocsiban utazó 6. sz. tanú és 7. sz. tanú pénzügyőröket úgy hallgatta 
meg tanúként, hogy őket nem figyelmeztette a Be. 82. § (1) bekezdés b./ pontjában írt 
mentességi okra, miszerint a tanúvallomást megtagadhatja az, aki magát vagy hozzátartozóját 



bűncselekmény elkövetésével vádolná az ezzel kapcsolatos kérdésben. 
 
Ami a tényállás felderítetlenségét illeti, az elsőfokú bíróság nem tisztázta, hogy a vádlott és a 
vele egy gépkocsiban tartózkodó személyek közül kinek kellett volna a szolgálati 
személygépkocsit a hivatalos út befejeztekor leállítani, és ebből adódóan elmulasztotta 
tisztázni azt is, hogy kinek lett volna lehetősége a gépkocsiban elrejtett cigarettához 
hozzáférni.  
 
Mellőzte 11. sz. és 12. sz. pénzügyőr tanúk meghallgatását annak ellenére, hogy a vádlott 
cselekvősége vonatkozásában mindketten közvetlen ismeretekkel rendelkeztek, és erről a 
nyomozás során nyilatkoztak. 
 
Az elsőfokú bíróság az ítéletében nem állapított meg tényállást, mivel csak a vádban írt 
tényállást, illetőleg a vádlott személyi körülményeit tartalmazza az első fokú ítélet.  
 
Az elsőfokú bíróság ítélete tehát a fenti okok miatt megalapozatlan, ezért az ítélőtábla ezekre 
figyelemmel a Be. 376. § (1) bekezdése alapján, míg a korábban írt, az ítélet érdemére 
összességükben kiható eljárási szabálysértések köztük amiatt, hogy az elsőfokú bíróság az 
indokolási kötelezettségének nem tett eleget, a Be. 375. § (1) bekezdése alapján az elsőfokú 
bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására 
utasította. 
 
Az ítélőtábla azonban nem osztotta a fellebbviteli főügyészség azon álláspontját, miszerint az 
elsőfokú ítélet a Be. 351. § (2) bekezdés c./ és d./ pontjai alapján is megalapozatlan, hiszen 
azáltal, hogy az elsőfokú bíróság egyáltalán nem állapított meg tényállást, az nem lehet az 
iratok tartalmával ellentétes, és megállapított tényekből további tényekre sem következtetett 
helytelenül. 
 
A megismételt eljárást a tárgyalási szaktól kell kezdeni. Ennek során újra ki kell hallgatni a 
vádlottat és a már kihallgatott tanúkat a Be. rendelkezéseinek megfelelően, külön ügyelve 
arra, hogy azon tanúk vonatkozásában, ahol a mentességi okok közül bármelyik felmerülhet, a 
szükséges figyelmeztetéseket az eljáró tanácselnöknek meg kell tennie. 
 
A kihallgatott tanúkon túlmenően tanúként kell kihallgatni 11. és 12. sz. tanúkat is arra 
vonatkozóan, hogy nyilatkozzanak a dohányáru égetésekor általuk tapasztalt eseményekről, 
külön figyelemmel a vádlott cselekvőségére. 
 
Csak ezt követően a rendelkezésre álló valamennyi bizonyíték körültekintő, gondos 
mérlegelése alapján lehet állást foglalni a vádlott büntetőjogi felelősségének kérdésében. Az 
elsőfokú bíróságnak mindenekelőtt tényállást kell megállapítania, illetőleg az indokolási 
kötelezettségének maradéktalanul eleget téve számot kell adnia arról, hogy mely bizonyítékot 
miért fogadott, illetőleg miért vetett el. 
 
A törvény kötelező rendelkezése a Be. 21. § (3) bekezdés c./ pontja alapján a megismételt 
eljárás során az elsőfokú bíróság másik tanácsa jár el. 
 
Szeged, 2005. évi május hó 3. napján 
 



Dr. Hegedűs István sk.    Dr. Harangozó Attila sk.     Dr. Nikula Valéria sk. 
a tanács elnöke                a tanács tagja, előadó          a tanács tagja 
 
 
                                                                            


