
 

 

Szegedi Ítélőtábla 
Bf.I.319/2005/13. 
 
 

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, 2005. évi december hó 13. napján tartott fellebbezési 
nyilvános ülés alapján meghozta a következő  
 
 

Í T É L E T E T :  
 
 

A hivatalos személy által, kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés bűntette és más 
bűncselekmények miatt az I.r. vádlott és társai ellen indított büntetőügyben a Békés Megyei 
Bíróság 2005. évi április hó 27. napján kihirdetett 3.B.50/2005/31. számú ítéletének az I.r., a 
II.r, a III.r, a IV.r. és az V.r. vádlottakra vonatkozó részét m e g v á l t o z t a t j a  az alábbiak 
szerint: 
 
az I.r. vádlott hivatalos személy által kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés bűntetteként 
értékelt cselekményét hivatali befolyással üzérkedés bűntettének, 
 
a 2 rb. felbujtóként elkövetett hivatali visszaélés bűntetteként értékelt cselekményét tettesként 
elkövetettnek minősíti. 
 
Az I.r. vádlottat az ellene felbujtóként elkövetett szabálysértésre vonatkozó hamis vád vétsége 
miatt emelt vád alól felmenti. 
 
A IV.r. vádlott közokirattal kapcsolatos cselekményeit 2 rb. bűnsegédként elkövetett 
közokirattal visszaélés vétségének minősíti. 
 
A börtön tartamát az I.r. vádlott esetében 3 (három) évre, a közügyektől eltiltás tartamát 
4 (négy) évre, 
 
a II.r. vádlottal szemben kiszabott börtön tartamát 2 (kettő) év 4 (négy) hónapra, a 
közügyektől eltiltás tartamát 3 (három) évre, 
 
míg a a III.r. vádlottal szemben kiszabott börtön tartamát 2 (kettő) év 8 (nyolc) hónapra, 
a közügyektől eltiltás tartamát 3 (három) évre   e n y h í t i . 
 
Az I.r. vádlott vonatkozásában 100.000.- (egyszázezer) forint vagyoni előnyre,  a II.r. vádlott 
vonatkozásában 30.000.-  (harmincezer) forint vagyoni előnyre, míg a III.r. vádlott 
vonatkozásában 20.000.- (húszezer) forint vagyoni előnyre vagyonelkobzást rendel el. 
 
Az V.r. vádlottal szemben kiszabott büntetést visszaesővel szemben kiszabottnak tekinti. 
 
Az I.r. és a II.r. vádlottak vonatkozásában az általuk 2004. évi április hó 5. napjától 2004. évi 



május hó 7. napjáig előzetes fogvatartásban töltött időt számítja be a kiszabott 
szabadságvesztésbe. 
Egyebekben az első fokú ítélet I.r., II.r, III.r., IV.r. és V.r. vádl ottakra vonatkozó részét 
helybenhagyja. 
 
Megállapítja, hogy az I.r. vádlott lakcíme helyesen: (Település, utca, házszám), 
 
a III.r. vádlott neve helyesen: (vádlott neve helyesen). 
 

 
 

I N D O K O L Á  S :  
 
 

Az elsőfokú bíróság az I.r. vádlottat bűnösnek mondta ki 1 rb. hivatalos személy által 
kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés bűntettében, 2 rb. felbujtóként elkövetett hivatali 
visszaélés bűntettében, 2 rb. közokirattal visszaélés vétségében, 1 rb. felbujtóként, hivatalos 
személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntettében, 1 rb. felbujtóként elkövetett 
szabálysértésre vonatkozó hamis vád vétségében, 1 rb. bűnsegédként elkövetett csalás  
bűntettében és 1 rb. bűnsegédként elkövetett hivatali vesztegetés bűntettében. Ezért őt 
halmazati büntetésül 4 év börtönre, mellékbüntetésül 5 év közügyektől eltiltásra ítélte. A 
kiszabott börtönbüntetésbe beszámította az általa 2004. évi április hó 5. napjától 2004. évi 
május hó 3. napjáig előzetes fogvatartásban töltött időt. 
 
A II.r. vádlottat bűnösnek mondta ki 1 rb. hivatalos személy által elkövetett közokirat-
hamisítás bűntettében, 1 rb. szabálysértésre vonatkozó hamis vád vétségében, 1 rb. 
bűnsegédként elkövetett csalás bűntettében és 1 rb. hivatalos személy által 
kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés bűntettében.  
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Ezért őt halmazati büntetésül 3 év börtönre, mellékbüntetésül 4 év közügyektől eltiltásra 
ítélte. A kiszabott börtönbüntetésbe beszámította az általa 2004. évi április hó 5. napjától 
2004. évi május hó 3. napjáig előzetes fogvatartásban töltött időt. 
 
A III.r. vádlottat bűnösnek mondta ki 1 rb. hivatali visszaélés bűntettében, 2 rb. bűnsegédként 
elkövetett közokirattal visszaélés vétségében, 1 rb. hivatalos személy által kötelességszegéssel 
elkövetett vesztegetés bűntettében, 1 rb. hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás 
bűntettében és 1 rb. szabálysértésre vonatkozó hamis vád vétségében. Ezért őt halmazati 
büntetésül 3 év 6 hónap börtönre, mellékbüntetésül 5 év közügyektől eltiltásra ítélte. 
 
A IV.r. vádlottat bűnösnek mondta ki 2 rb. bűnsegédként elkövetett közokirattal visszaélés 
bűntettében és 1 rb. hivatali visszaélés bűntettében. Ezért őt halmazati büntetésül 400 napi 
tétel pénzbüntetésre ítélte, az egy napi tétel összegét 200.- forintban állapította meg. Az így 
kiszabott, összesen 80.000.- forint pénzbüntetést meg nem fizetése esetén fogházban 
végrehajtandó szabadságvesztésre rendelte átváltoztatni akként, hogy megállapította, egy napi 
tétel összegének a helyébe egy napi szabadságvesztés lép. 
 
Az V.r. vádlottat bűnösnek mondta ki 1 rb. hivatali vesztegetés bűntettében, ezért őt 1 év 3 



hónap börtönre, mellékbüntetésül 3 év közügyektől eltiltásra ítélte. Elrendelte a Békéscsabai 
Városi Bíróság vele szemben 14.B.327/2003/3. számon hozott végzésével kiszabott 5 hónap 
fogházbüntetés végrehajtását. 
 
A megyei bíróság rendelkezett továbbá az első fokú eljárás során felmerült bűnügyi költségről 
is. 
 
Az ítélet a VII.r. és a VIII.r. vádlottak vonatkozásában a kihirdetésekor jogerőre emelkedett, 
míg a VI.r. vádlott és védője az ítélet kihirdetését követően bejelentett védői fellebbezést a 
másodfokú eljárásban visszavonták, így az ítélet a VI.r. vádlott vonatkozásában szintén 
jogerős. 
 
Az ítélőtábla a nyilvános ülésen hozott végzésével a IX.r. és a X.r. vádlottak vonatkozásában a 
büntetőügyet elkülönítette, így az eljárás velük szemben még folyamatban van. 
 
Az első fokú ítélet ellen fellebbezést jelentettek be: 
 
- az ítélet kihirdetésekor az I.r. vádlott, az 1 rb. felbujtóként elkövetett szabálysértésre 
vonatkozó hamis vád vétsége és az 1 rb. bűnsegédként elkövetett csalás bűntette miatt emelt 
vád alóli felmentése, illetőleg a kiszabott büntetés enyhítése érdekében, melyet a fellebbezési 
nyilvános ülésen akként módosított, hogy a csalás bűntette miatt emelt vád alóli felmentését 
már nem kérte; 
 
- az I.r. vádlott meghatalmazott védője az ítélet kihirdetésekor a vádlottal egyezően jelentett 
be fellebbezést, de azt meghaladóan a hivatalos személy által kötelességszegéssel elkövetett 
vesztegetés bűntetteként értékelt cselekmény eltérő jogi minősítését is kérte. Fellebbezésének 
írásban beadott indokolásában ezt annyiban pontosította, hogy elsődlegesen a hivatalos 
személy által kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés bűntetteként értékelt cselekmény 
helyett hivatali befolyásolással üzérkedés bűntettének a megállapítását kérte. Abban az 
esetben, ha ezen minősítéssel kapcsolatos álláspontját az ítélőtábla nem osztja, védencének a  
2 rb. felbujtóként elkövetett hivatali visszaélés bűntette miatt emelt vád alóli felmentését 
kérte. 
 
A nyilvános ülésen a védő a bűnsegédként elkövetett csalás bűntette miatt emelt vád alóli 
felmentés érdekében bejelentett fellebbezését nem tartotta fenn, azonban kérte az I.r. vádlottal 
szemben kiszabott szabadságvesztés büntetés enyhítését és vele szemben próbaidőre 
felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabását is; 
 
- a II.r. vádlott az 1 rb. hivatalos személy által kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés 
bűntette miatt emelt vád alóli felmentés és enyhítés érdekében, míg védője, a tényállás 
részben téves megállapítása miatt, a vesztegetés bűntette alóli felmentés és a kiszabott 
büntetés enyhítése érdekében, a II.r. vádlottal szemben próbaidőre felfüggesztett 
szabadságvesztés büntetés kiszabása, és ebből következően a közügyektől eltiltás 
mellékbüntetés mellőzése érdekében; 
 
- a III.r. vádlott a kiszabott büntetés enyhítése, míg védője a vádlott felmentése érdekében, 
melyet a fellebbezési nyilvános ülésen annyiban egészített ki, hogy ezen elsődleges 
indítványa mellett másodlagosan a kiszabott büntetés enyhítését és a védencével szemben 



próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabását kérte; 
 
- a IV.r. vádlott az elsőfokú bíróság határozat hirdetésekor nem volt jelen és mivel az ítélet 
nem vétívvel került kézbesítésre, az iratokból nem állapítható meg, hogy az elsőfokú bíróság 
az ítéletét kézbesítette-e a részére, és ha igen mikor. A fellebbezési nyilvános ülésen a védője 
akként nyilatkozott, lehetséges, hogy a Szegedi Ítélőtábla által beszerzett - a másodfokú iratok 
között 5. sorszám  
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alatt megtalálható - beadványban a IV.r. vádlott az ítéletről tőle kapott írásbeli tájékoztatásra 
gondolt akkor, amikor az elsőfokú ítélet kézhezvételéről nyilatkozott. 
 
Mindezekre figyelemmel az ítélőtábla úgy ítélte meg, hogy a IV.r. vádlott vonatkozásában a 
2005. évi november hó 14. napján előterjesztett fellebbezés joghatályos arra figyelemmel, 
hogy részére az ítélőtábla felhívása a jogorvoslati jog gyakorlására - az iratok között elfekvő 
vétív szerint - 2005. évi november hó 10. napján került kézbesítésre. 
 
A IV.r. vádlott ezen beadványában ugyan nem jelölte meg fellebbezésének okát és az ítélet 
kihirdetésekor a védője sem jelentette be, hogy milyen okból fellebbez az ítélet ellen, azonban 
az ítélőtábla a fellebbezési nyilvános ülésen a IV.r. vádlott védőjét fellebbezése okának a 
megjelölésére hívta fel. A védő akként nyilatkozott, hogy védence felmentését kéri. 
Figyelemmel arra, hogy a IV.r. vádlott a fentebb hivatkozott beadványában jelezte, hogy 
fellebbezésével a védőjéhez csatlakozik, ezért az ítélőtábla a IV.r. vádlott egyébként önálló 
fellebbezését is a felmentés érdekében bejelentettnek tekintette.  
 
- Az V.r. vádlott és védője egyaránt a kiszabott büntetés enyhítése érdekében jelentettek be 
fellebbezést. 
 
A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség a Bf.270/2005. számú átiratában a bejelentett 
fellebbezéseket nem ítélte alaposnak, a tényállás vonatkozásában észrevételeket tett, továbbá 
indítványozta a IV.r. vádlott jogorvoslati nyilatkozatának a beszerzését is. Ezek mellett 
azonban az első fokú ítélet helybenhagyását indítványozta. 
 
Az ítélőtábla álláspontja szerint a bejelentett fellebbezések közül az I., a II. és a III.r. 
vádlottaknak és védőiknek az enyhítésre irányuló, illetőleg az I.r. vádlottnak és védőjének a 
részbeni felmentésre, valamint az eltérő minősítésre irányuló fellebbezései alaposak. 
 
Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét és az azt megelőző bírósági eljárást a Be. 348. § (1) 
bekezdése alapján felülbírálva lényeges eljárási szabálysértést, amely az ügy érdemére 
kihatott volna nem észlelt. 
 
Az első fokú ítélet tényállását a Be. 352. § (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásával az iratok 
egybehangzó adatai, valamint tényekből levont következtetések alapján az alábbiak szerint 
kiegészítette, illetőleg helyesbítette: 
 
A személyi rész vonatkozásában: 
 
Az I.r. vádlott élettársi viszonyban él, élettársa határőr, aki havi nettó 90.000.- forint 



jövedelemmel rendelkezik. Az I.r. vádlott tulajdonában álló családi ház értéke 5,8 millió 
forint, míg a tulajdonában álló (típus megjelölése) típusú személygépkocsi értéke 700.000.- 
forint. 2005. nyara óta már nem részesül munkanélküli járadékban.  
 
A II.r. vádlott felesége köztisztviselő, aki havi 130.000.- forint jövedelemmel rendelkezik, a 
II.r. vádlottnak jelenleg 120.000.- forint jövedelme van. A tulajdonában álló családi ház értéke 
10.000.000.- forint, míg a tulajdonában álló (típus megjelölése) típusú személygépkocsi 
értéke 400.000.- forint. 
 
A II.r. vádlott két esetben volt büntetve: 
 
1) A Csongrád Megyei Bíróság Katonai Tanácsa KB.II.6/1995/5. számú ítéletével, amely 
1995. évi január hó 30. napján emelkedett jogerőre, szolgálatban kötelességszegés vétsége 
miatt 100 napi tétel, összesen 15.000.- forint pénzbüntetésre ítélte. 
 
2) A Csongrád Megyei Bíróság Katonai Tanácsa KB.II.221/1996/11. számú ítéletével, amely a 
Legfelsőbb Bíróság Bf.V.512/1997/3. számú ítélete folytán 1997. évi május hó 6. napján 
emelkedett jogerőre, szolgálatban kötelességszegés vétsége miatt 100 napi tétel, összesen 
15.000.- forint pénzbüntetésre ítélte. 
 
A III.r. vádlott felesége 45.000.- forint GYED-ben részesül. Két gyermek eltartásáról köteles 
gondoskodni, jelenleg egy csavarboltban eladó, jövedelme a minimálbér. A tulajdonában álló 
ingatlanrész értéke 5.000.000.- forint, az ingatlanon 5,8 millió forint tartozás áll fenn, a havi 
törlesztő részlet összege 44.000.- forint. 
 
Az első fokú ítélet 9. oldal 2. bekezdésében (IV. rendű vádlott neve) nem VI.r., hanem 
helyesen IV. r. vádlott az ügyben. 
 
Az V.r. vádlott jelenleg élettársi viszonyban él, élettársa tanul és ezért jövedelemmel nem 
rendelkezik. A tulajdonában álló külterületi szántó értéke 500.000 - 600.000.- forint. 
 
Az első fokú ítéletben megjelölt – végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett - 
szabadságvesztés próbaideje 2005. június 3-án telt el. 
 
Az I./ tényállási pont vonatkozásában: 
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- a IV.r. vádlott 2003. évi október hó 5. napján hajnali 3 óra 20 perckor igazoltatta az V.r. 
vádlottat. 
 
Az ítélőtábla a IV.r. vádlott által készített feljelentésekben írt időpontot alapul véve 
helyesbítette az első fokú ítélet tényállását. 
 
- az V.r. vádlott 2003. évi október hó 5. napján 6 óra 48 perckor a szolgálaton kívül lévő I.r. 
vádlottat hívta fel telefonon. 
 



Az első fokú ítélet - nyilvánvaló elírás folytán -  értelemzavaróan azt tartalmazta, mintha a 
tényállásbeli időpontban szolgálatban lett volna az I.r. vádlott, így ennek helyesbítésére ezért 
volt szükség. 
 
- az I.r. vádlott hivatali helyzetével visszaélve kereste meg a III. és a IV.r. vádlottakat. 
 
Ezen kiegészítésre amiatt volt szükséges, mert így lett tényállásbeli alapja az I.r. vádlott 2 rb. 
hivatali visszaélés bűntetteként értékelt cselekményének. 
 
- a III.r. és a IV.r. vádlottak hivatali kötelességüket azért szegték meg, hogy az V.r. vádlottnak 
és édesapjának, (név)-nek jogtalan előnyt szerezzenek. 
 
Ezen kiegészítéssel lett tényállásbeli alapja a III.r. és IV.r. vádlottak által megvalósított 1-1 rb. 
hivatali visszaélés bűntetteként értékelt cselekménynek. 
 
A II./ tényállási pont vonatkozásában: 
 
- Mellőzi az ítélőtábla az ítélet II./ tényállási pontjából azon részt, mely szerint az I.r. vádlott 
megkérte a II.r. vádlottat, hogy valótlan tartalmú szabálysértési feljelentést tegyen a VII.r. 
vádlottal szemben. 
 
- A bűncselekmények (Település)-en történtek. 
 
A III./ tényállási pont vonatkozásában: 
 
- a III.r. vádlott a gyorshajtást elismerő nyilatkozatot Békéscsabán, a Városi 
Rendőrkapitányság épületében lévő öltözőszekrényben rejtette el. 
 
A II./ és III./ tényállási pontok vonatkozásában az elkövetés helyei nem kerültek felültetésre, 
így ezért került sor az ítélet ezirányú kiegészítésére . 
 
Egyebekben az első fokú ítélet tényállása hiánytalan, azt az ítélőtábla a fenti helyesbítésekkel 
és kiegészítésekkel az ítélkezésének alapjául elfogadta. 
 
Ami a II.r. vádlott és védője által részbeni, illetőleg a III. és IV.r. vádlottak, illetőleg védőik 
által bejelentett teljes körű felmentést célzó fellebbezéseket illeti, azok a bizonyítékok 
mérlegelését támadják. Azt sérelmezik, hogy az elsőfokú bíróság a II., III. és IV.r. vádlottak 
védekezésével szemben álló bizonyítékokat fogadta el az ítéletének tényállása 
megállapításakor. 
 
Az I./ tényállási pontot illetően, rámutat az ítélőtábla arra, hogy az elsőfokú bíróság széles 
körű bizonyítást folytatott le, és a rendelkezésére álló bizonyítékokat a logika szabályainak 
megfelelően értékelte, mely során elvetette a III. és a IV.r. vádlottaknak a védekezését. 
 
Kétségtelen tény, hogy az I. r. vádlott kezdeményezte a III.r. és IV.r. vádlott által megvalósított 
bűncselekményeket, azonban az I.r. vádlott vallomása alapján – amit a telefonlehallgatási 
jegyzőkönyvek teljes mértékben alátámasztanak – minden kétséget kizáróan volt 
megállapítható az, hogy a III. és a IV.r. vádlottak nem zárkóztak el attól, hogy az I.r. vádlott 



megsemmisítse a IV.r. vádlott  által készített feljelentéseket, tehát a tudomásul vételükkel 
szegték  meg a hivatali kötelességüket azért, hogy az I. r. vádlottra tekintettel az V.r. 
vádlottnak és az édesapjának jogtalan előnyt szerezzenek.  
 
Ami a II.r. vádlott vonatkozásában megállapított II./ tényállási pontot illeti, ez esetben is a 
bizonyítékok mérlegelésével állapította meg a tényállást az elsőfokú bíróság, amely a 
lehallgatási jegyzőkönyvekben rögzítettekkel összhangban lévő, az I.r. vádlottnak a II.r. 
vádlottat terhelő vallomásán alapult. Az elsőfokú bíróságnak az e tényállási pont 
vonatkozásában kifejtett indokai is helytállóak és ebből adódóan helyesen jutott arra a 
következtetésre is, hogy a II.r. vádlott a tényállásban írt pénzösszeget megkapta. 
 
Az elsőfokú bíróság tehát a bizonyítási eljárást a szükséges és lehetséges körben lefolytatta és 
a rendelkezésre álló bizonyítékokat teljes mértékben mérlegelési körébe vonva megalapozott 
és a fentebb írt kiegészítésekkel és helyesbítésekkel hiánytalan tényállást állapított meg. 
 
Fellebbezési szakban megalapozott tényállás esetén nincs lehetőség a bizonyítékok eltérő 
értékelésére, ezért a tényállást támadó és felmentést célzó vádlotti és védői fellebbezések 
eredményre nem vezethettek. 
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Az elsőfokú bíróság döntően helyes következtetést vont le az I., a II., a III., a IV. és az V.r. 
vádlottak bűnösségére is, és cselekményeik többségét is a törvénynek megfelelően 
minősítette. 
 
Az ítélőtábla azonban alaposnak ítélte az I.r. vádlott hivatalos személy által 
kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés bűntetteként értékelt cselekményének eltérő 
minősítése érdekében bejelentett fellebbezést, és osztotta az ezzel kapcsolatosan kifejtett 
védői álláspontot. 
 
A hivatkozott jogirodalmi forrás és a kialakult bírói gyakorlat szerint ugyanis a jogi megítélés 
szempontjából valóban annak van jelentősége, hogy az előny és a hivatalos személy 
működése között az összefüggés megállapítható legyen, az előny kérése, illetőleg adása a 
hivatalos személy működésére tekintettel történjen. Ha a hivatalos személy nem a működése 
körében, hanem pl. a hivatali tekintélye, vagy az ebből származó személyes kapcsolata révén 
kíván az ügyintézőre hatni, és az előnyt ezzel kapcsolatban kéri, vagy fogadja el, akkor a 
cselekménye nem hivatali vesztegetésnek, hanem hivatali befolyással üzérkedésnek minősül. 
 
Az elsőfokú bíróság által megállapított és ezáltal a másodfokú eljárásban is irányadó tényállás 
szerint az I.r. vádlott nem a működése körében fejtette ki a jogellenes tevékenységét, hanem 
személyes kapcsolata révén érte el az ügyintézésre jogosult III. és a IV.r. vádlottaknál azt, 
hogy ők megszegjék a hivatali kötelességüket, és ezzel tegyék lehetővé azt, hogy az V.r. 
vádlott illetve az édesapja ellen tett feljelentéseket az iktatóból ki tudja emelni, majd azokat 
meg tudja semmisíteni. 
 
Mindezekre figyelemmel az ítélőtábla tehát az elsőfokú bíróság erre vonatkozó rendelkezését 
megváltoztatva az I.r. vádlott fentebb írt cselekményét a Btk. 256. § (1) bekezdésébe ütköző, 



aszerint minősülő és büntetendő hivatali befolyással üzérkedés bűntettének minősítette. 
 
Osztotta továbbá az I.r. vádlott vonatkozásában a felbujtóként elkövetett szabálysértésre 
vonatkozó hamis vád vétsége miatt emelt vád alóli felmentésére irányuló fellebbezéssel 
kapcsolatban kifejtetteket is az alábbiak szerint. 
 
Az ítélőtábla az elsőfokú ítélet II./ pontjából azért mellőzte azt a tényállásrészt, mely szerint 
az I.r. vádlott megkérte a II.r. vádlottat, hogy valótlan tartalmú szabálysértési feljelentést 
tegyen a VII.r. vádlottal szemben, mert az iratok között nem található olyan adat, amely azt 
bizonyítaná, vagy amelyből az a következtetés lenne levonható, hogy az I.r. vádlott ilyen 
magatartást bármikor kifejtett volna. 
 
Az iratokból ugyanis az állapítható meg, hogy az I. r. vádlott kizárólag arra kérte meg a II.r. 
vádlottat, hogy az általa is tudottan be nem következett baleset helyszínelését folytassa le, és 
neki ezt meghaladóan azzal kapcsolatosan nem volt semmiféle konkrét tudomása. Tehát nem 
tudta, hogy milyen baleseti szituációt állítottak be a helyszínen, a gépjárműveken milyen 
sérülések voltak és milyenek keletkeztek, a beállított helyszín milyen szabálysértés 
megvalósulásának megállapítására látszott alkalmasnak, és ez alapján az általános gyakorlat 
szerint szükséges volt-e feljelentést tenni vagy lehetőség nyílt helyszíni birság kiszabására. 
 
Úgy ítélte meg tehát az ítélőtábla, hogy a fentiekre tekintettel nem nyert kétséget kizáró 
bizonyítást az, hogy ezen bűncselekményt az I.r. vádlott elkövette volna, így őt a Be. 331. § 
(1) és (3) bekezdésére figyelemmel a Be. 6. § (3) bekezdés b) pont I. fordulat alapján 
bizonyítékok hiányában az ellene ezen bűncselekmény miatt emelt vád alól felmentette. 
 
Nem értett egyet azonban azzal a védői állásponttal, mely szerint a vádirat a fentebb 
hivatkozott – és az ítélőtábla által mellőzött – tényállásrészt nem tartalmazta és ezért az 
elsőfokú bíróság túlterjeszkedett a vádon. Az iratokból megállapíthatóan a vádirat 
ismertetésekor az ügyészség tárgyaláson eljáró képviselője a benyújtotthoz képest e 
tekintetben is módosította a vádirati tényállást, amit egyrészt az elsőfokú bíróság is rögzített a 
tárgyalási jegyzőkönyvben, másrészt az iratokhoz csatolásra került az írásban is benyújtott 
vádmódosítás, tehát megállapítható, hogy nem járt el törvényes vád hiányában az elsőfokú 
bíróság. 
 
A cselekmények minősítése körében nem értett egyet az elsőfokú bírósággal az ítélőtábla 
abban, hogy az I.r. vádlottnak az I./ tényállási pontban írt azon cselekménye, miszerint az, 
hogy megkérte a III., illetőleg a IV.r. vádlottakat arra, hogy a feljelentéseket az iktatóból 
következmények nélkül kivehesse, 2 rb felbujtóként elkövetett hivatali visszaélés bűntetteként 
minősül. 
 
A Legfelsőbb Bíróság BH.1999.245. számon közzétett eseti döntésében kimondta, hogy a 
hivatali visszaélés bűntettének „a hivatali helyzetével egyébként visszaélés” elkövetési 
fordulata, azokat a magatartásokat is magában foglalja, amikor a hivatalos személy a hivatali 
beosztásából, állásából folyó ismertségét, személyes célokra való befolyásolás érdekében 
használja fel. 
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Az eseti döntés közzétett indokolása rámutat arra, hogy ilyen esetben a jogellenes 
magatartásra indító hivatalos személy, sikeres felkérés esetében sem a befolyásolt személy 
által megvalósított hivatali visszaélés bűntettének felbujtójaként, hanem saját cselekménye 
folytán ezen bűncselekmény önálló tetteseként tartozik büntetőjogi felelősséggel. 
 
Mindezekre figyelemmel az ítélőtábla mellőzte az I.r. vádlott ezen cselekménye 
vonatkozásában a Btk. 21. § (1) bekezdésére történő utalást és az I.r. vádlott bűnösségét a Btk. 
20. § (1) bekezdésére figyelemmel tettesként megvalósított 2 rb. hivatali visszaélés 
bűntetteként értékelte. 
 
Észlelte az ítélőtábla, – ahogy erre a főügyészség képviselője is utalt – hogy a IV.r. vádlottnak 
a közokirattal kapcsolatos cselekményei feltehetően tévedésből nem a BK 1. számú 
kollégiumi állásfoglalásnak megfelelően kerültek az elsőfokú ítélet rendelkező részében 
megnevezésre, így azt annak megfelelően – ahogy az ítélet jogi indokolása is tartalmazza – 2 
rb. bűnsegédként elkövetett közokirattal visszaélés vétségének minősítette. 
 
Ami az elsőfokú bíróság ítéletének jogi indokolását illeti, az lényegét tekintve teljes körű, 
azonban nem jelöli meg azt, hogy az I., II., III. és IV.r. vádlottak a Btk. 137. § 1/k. pontja 
alapján hivatalos személynek minősülnek, így ezt az ítélőtábla pótolta. 
 
A II.r. vádlott által a II./ tényállási pontban, és a III.r. vádlott által a III./ tényállási pontban 
írtak szerint megvalósított szabálysértésre vonatkozó hamis vád vétségének az elsőfokú 
ítéletben írt jogi minősítésével az ítélőtábla egyetértett, azonban álláspontja szerint mivel 
mindkét vádlott a hamis vádoláson túl, koholt bizonyítékokat is hozott a szabálysértési 
hatóság tudomására, ezért cselekményeik nem csak a Btk. 235. § a), hanem a b) pontja szerint 
is minősülnek. 
 
Észlelte továbbá az ítélőtábla azt is, hogy az elsőfokú bíróság az V.r. vádlott által 
megvalósított bűncselekményt az ítéletének rendelkező részében a BK 1. számú kollégiumi 
állásfoglalásnak megfelelően nevezte meg, azonban a jogi indokolásában nem, így azt akként 
pontosítja, hogy az V.r. vádlott a magatartásával a hivatali vesztegetés bűntettét valósította 
meg. 
 
Az elsőfokú bíróság által értékelt bűnösségi körülmények kiegészítésre, illetőleg helyesbítésre 
szorulnak. 
 
Az ítélőtábla a III.r. vádlott vonatkozásában további enyhítő körülményként értékeli az 
időközben megszületett gyermekére tekintettel, hogy két kiskorú gyermek tartásáról köteles 
gondoskodni.  
 
Mivel a I/, II/ és III/ tényállási pontban írt cselekmények elkövetése óta több mint két év 
eltelt, ezért az ítélőtábla valamennyi vádlott vonatkozásában az időmúlást enyhítő 
körülményként értékeli. 
 
Az I., a II., és a III.r. vádlott vonatkozásában – mivel az elsőfokú bíróság csak a IV. r. vádlott 
tekintetében hivatkozik erre – azokban az esetekben, ahol a bűncselekményeket bűnsegédként 
valósították meg, ezen tényt az ítélőtábla szintén enyhítő körülményként értékeli. 



 
Súlyosító körülményként értékeli viszont a II.r. vádlott vonatkozásában azt, hogy büntetett 
előéletű, az I., a III. és a IV.r. vádlottak vonatkozásában pedig a társas elkövetést, mivel a 
büntetéskiszabási tényezőkről szóló BK 154. számú kollégiumi állásfoglalás szerint, ha a 
bűncselekményt több személy együttesen követi el, akkor az elkövetők egymás szándékát és 
önbizalmát kölcsönösen erősíthetik, ami súlyosító körülmény. 
 
További súlyosító körülményként értékeli az I., a II., a III. és a IV.r. vádlottak vonatkozásában, 
hogy olyan bűncselekményt vittek véghez, amit meg kellett volna akadályozniuk. Ennek 
különös a nyomatéka akkor, - a BK 154. szerint – ha a bűnüldöző hatóság tagja az 
igazságszolgáltatás elleni, a közélet tisztaságát sértő, vagy más olyan korrupciós jellegű olyan 
bűncselekményt követ el, amely a bűnüldöző szerv érdekeit is sérti. 
 
További súlyosító körülmény az I. és V.r. vádlottaknak a megállapítható kezdeményező 
szerepe. 
 
Nem tévedett az elsőfokú bíróság akkor, amikor úgy ítélte meg, hogy a Btk. 37. §-ában 
meghatározott büntetési célok az I., II., III. és V. r. vádlottakkal szemben csak és kizárólag 
börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetéssel valósulnak meg. 
 
A fentebb írtak szerint azonban az I.r. vádlott vonatkozásában a 2 évtől 8 évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntethető hivatalos személy által kötelességszegéssel elkövetett 
vesztegetés bűntette helyett, az 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett hivatali 
befolyással üzérkedés bűntettét állapította meg az ítélőtábla, valamint felmentette őt a 
felbujtóként elkövetett szabálysértésre vonatkozó hamis vád vétsége miatt emelt vád alól. Erre 
is figyelemmel úgy ítélte meg, hogy a vonatkozásában is helyesbített és kiegészített bűnösségi 
körülmények mellett a vele szemben kiszabott  
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szabadságvesztés büntetés enyhítése indokolt, így annak tartamát 3 évre, míg a 
mellékbüntetésként kiszabott közügyektől eltiltás tartamát 4 évre enyhítette. 
 
Az elsőfokú bíróság helyesen határozta meg az enyhítő és súlyosító körülmények alapján a 
büntetések belső arányait, ezért figyelemmel arra, hogy az I.r. vádlottal szemben az ítélőtábla 
mind a fő-, mind a mellékbüntetést enyhítette, így ez a II. és III.r. vádlottak vonatkozásában is 
indokolttá vált, ezért a II.r. vádlottal szemben kiszabott börtön tartamát 2 év 4 hónapra, a 
közügyektől eltiltás tartamát 3 évre, míg a III.r. vádlottal szemben kiszabott börtön tartamát 2 
év 8 hónapra, a közügyektől eltiltás tartamát 3 évre enyhítette. 
 
Ami a felfüggesztett szabadságvesztés büntetésekre irányuló indítványokat illeti, rámutat az 
ítélőtábla arra, hogy az I., II. és III.r. vádlottak nagy tárgyi súlyú és magas törvényi 
fenyegetettségű bűncselekményeket valósítottak meg. Ezek amellett, hogy az állami szervek 
befolyástól mentes működésébe vetett társadalmi hitnek a megrendítésére alkalmasak, a 
rendőrség és ezen belül a (Település)-i Rendőrkapitányság megítélését és tekintélyét is 
közvetlenül rontják. Hangsúlyozza az ítélőtábla, hogy mind a törvény, mind a bírói gyakorlat 
a fenti okok miatt súlyosabban ítéli meg azokat a cselekményeket, amelyeket hivatalos 
személyek e minőségükben követnek el, ezért az I., a II. és a III.r. vádlottak vonatkozásában a 
velük szemben kiszabott szabadságvesztés büntetés végrehajtásának felfüggesztése, amellett, 



hogy azok időtartama miatt ez egyébként is kizárt, szóba sem kerülhetett. 
 
Az ítélőtábla álláspontja szerint a IV.r. vádlottal szemben az elsőfokú bíróság helyesen 
alkalmazott a büntetési célok elérése érdekében pénzbüntetést, és annak mind a napi 
tételszáma, mind az egy napi tétel összege megfelelő, így lényeges enyhítésére nem látott 
lehetőséget. 
 
Arányos az V.r. vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztés is. Az 1 évtől 5 évig terjedő 
szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett bűncselekményt megvalósító V.r. vádlott visszaeső, 
és emellett a cselekményét felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt követte el. 
Megállapítható, hogy életvitelével tudatosan helyezkedik szembe a törvénnyel, hiszen azt 
követően, hogy a szabadságvesztés büntetéséből szabadult, majd felfüggesztett 
szabadságvesztés büntetés került vele szemben kiszabásra, az annak hatálya alatt 
megvalósított szabálysértés miatti felelősség alól vesztegetéssel próbált kibújni. Így tehát a 
vele szemben kiszabott szabadságvesztés büntetés indokolt, és a védő által indítványozott 
pénzbüntetés kiszabásának lehetősége az ítélőtáblában fel sem merült.  
 
Tévedett azonban az elsőfokú bíróság, amikor a Btk. 77/B § (1) bekezdés e) pontjában írt 
kötelező rendelkezés ellenére – miszerint vagyonelkobzást kell elrendelni arra a 
bűncselekmény elkövetéséből eredő vagyonra, amely az adott vagyoni előny tárgya volt – 
nem rendelt el vagyonelkobzást az I.r. vádlott által kapott 100.000.- forint, a II.r. vádlott által 
kapott 30.000.- forint és a III.r. vádlott által kapott 20.000.- forint vonatkozásában. 
 
Figyelemmel arra, hogy a vagyonelkobzás intézkedés alkalmazása nem esik a Be. 354. § (4) 
bekezdés a) – g) pontjában írt súlyosítási tilalom körébe, sőt ezen § (5) bekezdése kimondja, 
hogy ha az elsőfokú bíróság a vagyonelkobzásról a törvény rendelkezése ellenére nem 
rendelkezett, a tényállás azonban a döntéshez szükséges adatokat tartalmazza, erről a 
másodfokú bíróság is határozhat abban az esetben is, ha a terhelt terhére nem jelentettek be 
fellebbezést. Erre figyelemmel az ítélőtábla az elsőfokú bíróság által nem alkalmazott 
intézkedést a rendelkező részben írtak szerint pótolta. 
 
Észlelte az ítélőtábla, hogy az elsőfokú bíróság bár feltüntette az V.r. vádlott elítélésére 
vonatkozó adatokat, azonban ítéletének rendelkező részében nem jelölte meg azt a tényt, hogy 
az V.r. vádlott visszaeső, és a jogi indokolásában sem hivatkozott a Btk. 137. § 14. pontjára, 
ezért azt pótolta. Megállapítható ugyanis, hogy az V.r. vádlottat vegyes bűnösségű, de 
alapesetben szándékos bűncselekmény - halált okozó ittas járművezetés bűntette - miatt ítélte 
a bíróság végrehajtandó szabadságvesztésre, és a büntetésének kitöltése és az általa 
megvalósított bűncselekmény elkövetési ideje között három év nem telt el, így a visszaesői 
minőség megállapítása a törvény alapján kötelező. 
 
Észlelte az ítélőtábla, hogy az elsőfokú bíróság az I. és a II.r. vádlottak előzetes fogvatartási 
adatait pontatlanul tüntette fel ítéletének rendelkező részében, ezért rövid úton megkereste a 
Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetet, és az ott adott tájékoztatás alapján rögzítette a 
vádlottak előzetes fogvatartásának helyes adatait, melyet a II.r. vádlott fellebbezési nyilvános 
ülésen tett nyilatkozata is megerősített. 
 
A fentebb kifejtettekre tekintettel az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletének felülbírálattal 
érintett részét a Be. 372. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben írtak szerint 



megváltoztatta, egyebekben pedig a Be. 371. § (1) bekezdés alapján helybenhagyta. 
 
Észlelte az ítélőtábla azt is, hogy az I.r. vádlott lakcíme nyilvánvaló elírás miatt az elsőfokú 
ítélet rendelkező részében pontatlanul, míg a III.r. vádlott  neve nem  
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teljes egészében került feltüntetésre, ezért a nyilvános ülésen a megtekintett iratokból azokat 
rögzítette és ítéletének rendelkező részében helyesbítette. 
 
 
Szeged, 2005. évi december hó 13. napján 
 
 
Dr. Hegedűs István sk.       Dr. Harangozó Attila sk.         Dr. Nikula Valéria sk. 
a tanács elnöke                   a tanács tagja, előadó              a tanács tagja 
 
 
Ez az ítélet és a Békés Megyei Bíróság 3.B.50/2005/31. számú ítéletének a jelen ítélettel meg 
nem változtatott része az I.r., a II.r, a III.r., a IV.r. és az V.r. vádlottak vonatkozásában 2005. 
évi december hó 13. napján jogerős és végrehajtható. 
 
Szeged, 2005. évi december hó 13. napján 
 
Dr. Hegedűs István sk. 
a tanács elnöke 
 
                                                                                       


