
 

 

Szegedi Ítélőtábla 
Bf.I.496/2005/7. 
 
 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN  
 
 
A Szegedi Ítélőtábla a Szegeden, 2006. évi március hó 7. napján tartott nyilvános fellebbezési 
tárgyalás alapján meghozta a következő 
 

 
Í T É L E T E T : 

 
 
A hivatalos személy által elkövetett vesztegetés bűntette és más bűncselekmény miatt a 
vádlott ellen indított büntetőügyben a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 2005. évi november hó 
23. napján kihirdetett 3.B.862/2005/6. számú ítéletét  m e g v á l t o z t a t j a  az alábbiak 
szerint: 
 
A vádlott hivatalos személy által kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés bűntetteként 
értékelt cselekményét hivatali visszaélés bűntettének minősíti. 
 
A börtön tartamát 1 (egy) évre, a próbaidő tartamát 2 (kettő) évre enyhíti. 
 
A vagyonelkobzást a 16.000.- (tizenhatezer) forint vagyoni előnyre rendeli el. 
 
Egyebekben az első fokú ítéletet helybenhagyja. 
 
Megállapítja, hogy a vádlott anyja neve helyesen: ( anyja neve helyesen).   
 
 

I N D O K O L Á S :  
 
 

Az elsőfokú bíróság a vádlottat 1 rb. tettesként, hivatalos személy által kötelességszegéssel 
elkövetett vesztegetés bűntette és 1 rb. tettesként elkövetett hivatali visszaélés bűntette miatt – 
halmazati büntetésül – 2 év börtönre és 16.000.- forint vagyonelkobzásra ítélte. A börtön 
végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggesztette. A bűnjelek lefoglalását megszüntette és 
megsemmisíteni, illetve az 1 db audió kazettát a Kecskeméti Rendőrkapitányság 
Közrendvédelmi Osztály Körzeti Megbízotti Alosztályának kiadni rendelte. Kötelezte a 
vádlottat az eljárás során felmerült 6.682.- forint bűnügyi költség megfizetésére az államnak. 
 
Az elsőfokú bíróság ítélete ellen a vádlott és védője jelentettek be fellebbezést a vádlott 
felmentése érdekében. 
 
A fellebbezési nyilvános tárgyaláson a védő, melyhez a vádlott is csatlakozott, a vádlott 
mindkét cselekmény alól bizonyítottság hiánya okából történő felmentését indítványozta. 
Indítványát arra alapította, hogy az elsőfokú bíróság ítéletében számos felmerült 



ellentmondásra nem tért ki és e körben indokolási kötelezettségének sem tett eleget. 
Konkrétan kiemelte, nem került értékelésre, hogy (1. sz. név) a vele történtek miatti 
felháborodása ellenére nem tett mindjárt feljelentést és, hogy kezdetben más elkövetési 
időpontot jelölt meg. Ezen túlmenően álláspontja szerint, az elsőfokú bíróság nem vette 
figyelembe, hogy (1. sz. név)-nek az igazoltatás időtartamára, helyére, az igazoltató 
személyéről adott leírására vonatkozó vallomása nem életszerű és egyéb bizonyítékok is 
cáfolják, valamint, hogy az igazoltatás körülményeit a vele volt (2. sz. név) másként adta 
elő.(3. sz. név) vonatkozásában elkövetett cselekménnyel kapcsolatban álláspontja szerint az 
egész eljárás során, még a másodfokú eljárásban a tanúk kihallgatásával lefolytatott 
bizonyítás is azt igazolta, a vádlott nem volt abban a helyzetben, hogy elkövethesse a 
cselekményt, kizárt, hogy elkövette volna.  
 
A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség Bf.436/2005. számú átiratában a tényállás és a jogi 
indokolás kiegészítése mellett, az első fokú ítélet helybenhagyását indítványozta. 
 
Az ítélőtábla a vádlott és védője fellebbezését nem ítélte alaposnak. 
 
Az elsőfokú bíróság ítéletének tényállása részben felderítetlen (Be 351. § (2) bekezdés a) 
pont) és ezért részben megalapozatlan, mert az elsőfokú bíróság nem tisztázta kellő mértékben 
a tényállás 2./  pontja szerinti cselekmény elkövetési időpontját. Az ítélőtábla a 
megalapozatlanságot akként küszöbölte ki, hogy a Be. 353. § (1) és (2) bekezdése alapján 
bizonyítást rendelt el, az ügyben tárgyalást tűzött ki. A Bács-Kiskun Megyei Bíróság 
Gazdasági Hivatala bűnjelkezelőjétől beszerezte és a tárgyaláson meghallgatta (3. sz. név) 
rendőrségi bejelentéséről készült hangkazettát, a tárgyalásra megidézte és tanúként 
meghallgatta a kérdéses napon a vádlottal együtt szolgálatban volt (4. sz. név) és (5. sz. név) 
rendőröket. 
 
Az elsőfokú bíróság ítéletét és az azt megelőző bírósági eljárást a Be. 348. § (1) bekezdése 
alapján felülbírálva az ügy érdemére kiható eljárási szabálysértést nem észlelt, a felvett 
részbizonyítás és az iratok egybehangzó tartalma alapján az elsőfokú bíróság által 
megállapított tényállást a Be. 352. § (1) bekezdés a) pontja alapján az alábbiak szerint 
kiegészítette, illetőleg helyesbítette: 
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A vádlott jelenleg munkanélküli segélyből él, melynek összege havi 42.000.- forint. 
 
A tényállás 1./ pontját: 
(1. sz. név) személygépkocsiján a szélvédő üveg fényáteresztő képességének csökkentése 
gyárilag történt, mely tényt a szélvédőbe gravírozott számsor jelez, ami a műbizonylatot 
helyettesíti. (1. sz. név)-nek nem kellett műbizonylattal rendelkeznie. 
 
A tényállás 2./ pontját: 
(3. sz. név) személygépkocsiján a szélvédő üveg fényáteresztő képességének csökkentése 
utólagos átalakítással történt. Az ilyen átalakítást bevizsgálás után, a Közlekedési Felügyelet 
engedélyezi és ezt, a forgalmi engedélybe bejegyzi. Ennek hiánya miatt (3. sz. név) 
szabálysértést valósított meg. 
 



(3. sz. név) igazoltatására  közvetlenül 20 óra előtt került sor. 
 
Az első fokú ítélet 4. oldalán a 2./ tényállás első bekezdés 9. és 10. sorában az ítélőtábla 
nyilvánvaló elírás folytán, az adatok felírására vonatkozó mondatot akként helyesbíti, hogy a 
vádlott (3. sz. név) adatait írta egy papírra. 
 
Egyebekben az első fokú ítélet tényállása hiánytalan, ezért a fenti kiegészítésekkel, illetve 
helyesbítésekkel a másodfokú eljárásban is irányadó volt. 
 
A felmentésre irányuló fellebbezések a bizonyítékok mérlegelését támadják. 
 
Az 1./ tényállással kapcsolatban a védői indítványban felsorolt körülmények az elsőfokú 
bíróság előtt is ismertek voltak és értékelésre kerültek. (1. sz. név) mivel a vádlott nevét nem 
tudta, ő maga nem is tett feljelentést, viszont még aznap a vele történteket barátjának, (6. sz. 
név)-nek elmondta. (6. sz. név) ismerőse volt (7. sz. név) rendőrtiszt, akinek a tudomására 
jutottakat továbbította, majd a feljelentés megtételére is (7. sz. név) bejelentése alapján, 
amikor már a vádlott személye ismert volt, 2004. augusztus hó 18. napján hivatalosan a 
rendőrség részéről került sor (nyomozati iratok 137. - 138. oldal). Ebből vonta le az elsőfokú 
bíróság helyesen azt a következtetést, hogy (1. sz. név) először a megfelelő jogi megoldás 
lehetőségét kereste. 
 
Kétségtelen, hogy (1. sz. név) azoknak, akiknek kezdetben beszélt a történtekről az elkövetési 
időpontot 2004. május hó 10. napjában jelölte meg, de akkor is (2. sz. név)-vel volt üzleti 
útjához kötötte. Amikor viszont a nyomozás során először kihallgatták, már két számba jöhető 
elkövetési időpontot jelölt meg, ismét 2004. május hó 10. és e mellett 27. napját. Ennek okát 
abban adta meg, hogy ezen két alkalommal találkozott (2. sz. név)-vel és az igazoltatás az 
egyik ilyen esetben történt. Átgondolás után viszont inkább a 2004. május hó 27. napját 
valószínűsítette, és ezt vallotta már megelőzően (2. sz. név) is. 
 
Az igazoltatás helyének és tárgyának megállapítása az elsőfokú bíróság részéről az esetre 
egyedi beazonosításra alkalmas bizonyítékok alapján is történt.  Ilyen, hogy a vádlott járőr 
társa (5. sz. név) emlékezett egy esetre, amikor (8. sz. név) színművészt igazoltatta, amiről (1. 
sz. név) is vallott akként, hogy ez az ő igazoltatásának ideje alatt zajlott és a helyet is (1. sz. 
név)-vel egyezően jelölte meg. (2. sz. név) tanú is látta, hogy másik rendőr is igazoltatott és 
vallomása alapján megállapítható, úgy látta, (1. sz. név) igazoltatás utáni viselkedése is az 
általa elmondottakat tükrözte.  
 
Az ítélőtábla álláspontja szerint a fentiekre tekintettel megalapozott az elsőfokú bíróságnak az 
igazoltatás idejére, helyére és tárgyára vonatkozó megállapítása. 
 
(1. sz. név) és (2. sz. név) tanúk vallomása között lényeges ellentmondás nem volt, (2. sz. név) 
csupán arra nem emlékezett, hogy (1. sz. név) a vádlottnak átadott pénzért visszament volna a 
gépkocsihoz és abból vette ki. Ez viszont az időmúlásnak tudható be, a két tanú vallomását 
kétségessé nem teszi.  
 
A vádlott személyét illetően, (6. sz. név) már a nyomozás során a felismerésre bemutatáskor 
felismerte a vádlottban azt a személyt, akit (1. sz. név)-vel később együtt láttak, és akiről (1. 
sz. név) azt mondta, ő volt az, aki igazoltatta és tőle a pénzt átvette. A nyomozás során (1. sz. 



név) az őt igazoltató rendőrt magasnak, vékonynak, egészen rövid hajúnak írta le, mely 
jellemzők ráillenek a vádlottra, csupán a hajszínét illetően nyilatkozott ettől eltérően akként, 
hogy neki szőkének rémlik. Viszont azt is vallotta, hogy az arcát megjegyezte. Egyébként a 
nyomozás során (6. sz. név) tanú is azt vallotta, hogy miután a vádlottat látta, neki is 
szőkésnek maradt meg az emlékezetében. Ettől függetlenül a tárgyaláson a vádlottat (6. sz. 
név) és (1. sz. név) is határozottan felismerték és (1. sz. név) erre vonatkozó tanúvallomását 
az elsőfokú bíróság is értékelte. A kifejtettek mellett az elsőfokú bíróságnak a vádlott 
személyére vonatkozó következtetése is helytálló. 
 
A védő álláspontjával szemben a 2./ tényállással kapcsolatban a másodfokú eljárásban 
lefolytatott bizonyítás sem igazolta a vádlott védekezését.  
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(3. sz. név) rendőrségi bejelentéséről készült hangkazetta meghallgatásával megállapítást 
nyert, hogy azon a bejelentés kezdő időpontjaként – az erről készült leírással egyezően - 
(nyomozati iratok 56. oldal) 2004. július 22-e 20 óra 6 perc 14 másodperc szerepel. 
A vádlottal ezen a napon szolgálatban együtt volt (4. sz. név) rendőr főtörzsőrmester és az 
akkor gyakorlati idejét töltő (5. sz. név) rendőrhallgató egybehangzóan vallották, hogy az ő 
szolgálatuk végén a rendőrőrsről a vádlottal együtt 20 órakor mentek el és látták, hogy a 
vádlott innen személygépkocsival nem az (3. sz. név) által megjelölt igazoltatási hely, hanem 
ellenkező irányban a szülei háza felé távozott. Mivel a távolság ismeretében 6 perc és 14 
másodperc a vádlott helyszínre érkezéséhez és az igazoltatás lefolytatásához nem lehetett 
elegendő, azt kellett vizsgálni, hogy a két időpont hogyan egyeztethető össze, illetve a vádlott 
személyét illetően a két tanú vallomása alkalmas-e a többi bizonyíték megdöntésére. 
 
A hangkazettán rögzített adattal kapcsolatban az ítélőtábla abból indult ki, hogy ez egy fix 
időpont,  nem manipulálható. 
A két tanú vallomásával kapcsolatban osztotta az ügyész álláspontját, hogy mindkettőjük 
érdekében állt a rendőrőrsről elmenetel időpontjának a vádlottal és a szolgálati idő végével 
egyező megjelölése. Egyrészt a kollegális kapcsolat  miatt, másrészt (4. sz. név)-nek azért is, 
mert ő hivatásos állományú volt és ha előbb elment mint a szolgálati idő vége, az részéről 
szabályszegő magatartásnak minősül. Ugyanakkor  vallomásukat cáfolja a teljesen érdektelen 
(9. sz. név), a közeli tanya tulajdonosának tanúvallomása is, aki a kérdéses igazoltatást 20 óra 
előtti időpontban jelölte meg. Ilyen körülmények mellett (4. sz. név) és (5. sz. név) tanúk 
vallomása az időpontot illetően kétséges. A hangkazettán rögzített időpontból és (9. sz. név) 
tanú vallomásából csakis az a következtetés vonható le, hogy a rendőrőrsről a vádlottal együtt 
már 20 óra előtt el kellett menjenek és (3. sz. név) igazoltatására is közvetlenül 20 óra előtt 
került sor. 
 
A hangkazettán rögzítettekből megállapítható, hogy (3. sz. név) bejelentése során a vádlott 
nevét is megmondta és az igazoltatás körülményeit életszerűen adta elő. A helyszínen 
megtalált, összeégett papírdarabok szintén (3. sz. név) állítását bizonyítják. A lényeget illetően 
vele azonos tartalmú tanúvallomást tett (10. sz. név) is, aki a gépkocsiban vele együtt utazott. 
Azt pedig, hogy az adott helyszínen és időpontban egy rendőr igazoltatott szintén bizonyította 
(9. sz. név) tanú is. Ezen nagyszámú és egybehangzó bizonyíték megdöntésére az ítélőtábla 
álláspontja szerint a vádlott személyét illetően sem alkalmas a másodfokú eljárásban 
meghallgatott (4. sz. név) és (5. sz. név) tanúk vallomása. Nem vált kétségessé, hogy (3. sz. 



név)-et igazoltató rendőr a vádlott volt. 
 
A rendelkezésre álló bizonyítékok és a másodfokú eljárásban lefolytatott bizonyítás 
eredményeképpen megállapítható, hogy az elsőfokú bíróság helyesen következtetett a vádlott 
bűnösségére. 
 
A minősítést illetően viszont tévedett, amikor a vádlott (1. sz. név) vonatkozásában elkövetett 
cselekményét hivatalos személy által kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés bűntettének 
minősítette és az ítélőtábla e vonatkozásban nem osztotta az ügyész által kifejtett álláspontot 
sem. Az a hivatalos személy, aki azért, hogy jogtalan előnyt szerezzen, hivatali helyzetével 
egyébként visszaél, a hivatali visszaélés bűntettét követi el. A következetes ítélkezési 
gyakorlat szerint a hivatali visszaélés bűntettének megállapítása szempontjából a hivatali 
helyzettel való visszaélésként kell értékelni, ha a hivatalos személy fellépése a hivatali 
jogosultság törvényes feltételeinek a hiányában kizárólag személyes célból és érdekből 
történik (BH 1996.185. és BH 2000.525.) A jelen esetben (1. sz. név) szabálysértést nem 
követett el, így a vádlott, mint hivatalos személy fellépése a hivatali jogosultság törvényes 
feltételeinek a hiányában és csupán azzal a céllal történt, hogy jogtalan előnyt szerezzen. 
Ezért az ítélőtábla a hivatalos személy által kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés 
bűntetteként értékelt cselekményét a Btk. 225. §-ába ütköző és aszerint büntetendő hivatali 
visszaélés bűntettének minősítette. 
 
A közúti járművek forgalomba helyezéséről szóló 6/1990. (IV.12.) KöHÉM rendelet 97 § (5) 
bekezdése szerint a személygépkocsi ablakain menet közben nem szabad olyan megoldást 
(fólia, üvegre felhordott fényelnyelő, vagy fényvisszaverő réteg stb.) alkalmazni, amely a 
személygépkocsi ablakain a kilátást, illetőleg az átlátást akadályozza. A gépkocsi 
szélvédőjének és ablakainak fényáteresztő képessége vizsgálatának technikai műveleteit a 
közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.12.)  KöHÉM rendelet 4. pontja 
tartalmazza. Amennyiben a gépkocsi szélvédőjének bármilyen sötétítettsége nem gyárilag, 
hanem utólag történik, arról az ezt elvégző cégnek a gépkocsi tulajdonosának műbizonylatot 
kell adnia. Mivel ez engedélyköteles átalakításnak minősül, a gépkocsi tulajdonosának a 
Közlekedési Felügyeletnél be kell vizsgáltatnia, hogy a fényáteresztő képesség a jogszabályi 
előírásoknak megfelel-e. Amennyiben a Közlekedési Felügyelet ezt rendben találja, bejegyzi a 
forgalmi engedélybe. Ennek hiánya megalapozza a szabálysértés miatti felelősségre vonást. 
Ez esetben ugyanis az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Korm. rendelet 54. 
§ (1) bekezdésébe ütköző közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértésének 
szabálysértése, vagy a 65. §-ába ütköző műszaki vizsgálat elmulasztásának szabálysértése 
valósul meg, figyelemmel a KRESZ 5. § (1) bekezdés b) pontjára is, mely szerint a  
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közlekedésben olyan járművel szabad részt venni, amely a jogszabályban meghatározott 
műszaki feltételeknek megfelel. 
(3. sz. név) személygépkocsija szélvédőjének fényáteresztő képesség csökkentése utólagos 
átalakítással történt, amiről sem műbizonylattal, sem a forgalmi engedélybe bejegyzett 
engedéllyel nem rendelkezett. Az ilyen engedély nélkül a közúti forgalomban való részvétele 
miatt vele szemben figyelmeztetés, vagy helyszíni bírság alkalmazásának, illetve a forgalmi 
engedély elvételével együtt szabálysértési feljelentés megtételének volt helye. A vádlott a 
helyszíni bírságot alkalmazta, de hivatali kötelességét megszegte, mert erről nem készpénz-



átutalási megbízást adott, hanem annak összegét a 6.000.- forintot átvette és azt a papírt, 
amire az esettel kapcsolatban jegyzetelt, megsemmisítette. A pénzt, mint jogtalan előnyt a 
saját részére megtartotta. Mivel ez az elkövetési magatartás is a Btk. 225. §-ába ütköző és 
aszerint büntetendő hivatali visszaélés bűntettének törvényi tényállását meríti ki, a vádlott 
ezen cselekményének minősítése törvényes. 
 
Mindkét cselekmény vonatkozásában az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletének jogi 
indokolását kiegészíti azzal, hogy a vádlott a Btk. 137. § 1/j) pontja alapján minősül hivatalos 
személynek. 
 
A bűnösségi körülményeket illetően nem hagyható figyelmen kívül, hogy a vádlott 2003. 
július hó 1. napján történt szolgálatba lépését követő egy éven belül, majd rövid idővel ezután 
már hivatali bűncselekményeket követett el. Ilyen körülmények mellett az ítélőtábla az 
elsőfokú bíróság által értékelt azon egyetlen enyhítő körülményt, hogy a vádlott a cselekmény 
elkövetésekor tapasztalatlan fiatalember volt, mellőzte. 
 
Az (1. sz. név) vonatkozásában elkövetett bűncselekmény enyhébb minősítésére tekintettel 
azonban ennek ellenére úgy ítélte meg, hogy az elsőfokú bíróság által kiszabott 
szabadságvesztés büntetés tartama túl súlyos, a próbaidő tartama pedig aránytalanul hosszú. 
Ezért a börtön tartamát 1 évre, a próbaidő tartamát 2 évre enyhítette. 
 
Az elsőfokú bíróság nem határozta meg a vagyonelkobzás jogalapját, ezért az ítélőtábla ezt 
pótolta és úgy rendelkezett, hogy a vagyonelkobzást a 16.000.- forint vagyoni előnyre rendeli 
el. 
 
Mindezekre figyelemmel az elsőfokú bíróság ítéletét a fentiek szerint a Be. 372. § (1) 
bekezdése alapján megváltoztatta, egyebekben a Be. 371. § (1) bekezdése alapján 
helybenhagyta. 
 
Az elsőfokú bíróság ítéletének rendelkező része nem tartalmazza a vádlott anyjának második 
keresztnevét. Az ítélőtábla a vádlott személyi igazolványából megállapította, hogy a vádlott 
anyja neve helyesen: (anyja neve helyesen ). 
 
Szeged, 2006. évi március hó 7. napján 
 
 
 
Dr. Hegedűs István sk.        Dr. Nikula Valéria sk.            Sefta Márta dr. sk. 
a tanács elnöke               a tanács tagja, előadó            a tanács tagja 
 
 
 
Ez az ítélet és a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 3.B.862/2005/6. számú ítéletének jelen ítélettel 
meg nem változtatott része 2006. évi március hó 7. napján jogerős és fel nem függesztett 
részében végrehajtható. 
 
Szeged, 2006. évi március hó 7. napján 
 



 
Dr. Hegedűs István sk. 
a tanács elnöke 
 
 
                                                                          
 


