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Bf.II.190/2006/3. 
 

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 Szegeden, 2006. évi június hó 29. napján tartott 
nyilvános fellebbezési tárgyalás alapján meghozta a következő 
 

Í T É L E T E T : 
 

Az életveszélyt okozó testi sértés bűntette és más bűncselekmény miatt az 
I. r. vádlott ÉS TÁRSA ellen indított büntetőügyben a Csongrád Megyei 
Bíróság 2006. évi március hó 14. napján kihirdetett 2.B.195/2005/7. számú 
ítéletének az I.r. vádlottra vonatkozó részét   m e g v á l t o z t a t j a   
akként, hogy a kábítószerrel visszaélés vétségeként értékelt cselekményét 
társtettesként elkövetettnek 
m i n ő s í t i . 
 
Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletének az I.r. vádlottra vonatkozó 
részét   h e l y b e n h a g y j a . 
 
Kötelezi az I.r. vádlottat a másodfokú eljárásban felmerült 3.000 
(Háromezer) forint bűnügyi költség megfizetésére az államnak, a Csongrád 
Megyei Bírósági Gazdasági Hivatal felhívása szerint. 
 

I N D O K O L Á S : 
 

A megyei bíróság az I.r. vádlott bűnösségét életveszélyt okozó testi sértés 
bűntettében és kábítószerrel visszaélés vétségében állapította meg. Ezért 
halmazati büntetésül 1 év, végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett 
börtönre ítélte. Kötelezte 84.087,- Ft bűnügyi költség megfizetésére, a II.r. 
vádlott-társával (akire az ítélet első fokon jogerőre emelkedett) 
egyetemlegesen terhelő bűnügyi költség összegét 23.020,- Ft-ban 
állapította meg. 
 
Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész jelentett be fellebbezést az I.r. vádlott 
terhére súlyosításért, hosszabb tartamú börtönbüntetés és a felfüggesztés 
próbaidejének hosszabb tartamban történő megállapítása végett. Az első 
fokon eljárt ügyész írásban indokolt fellebbezése szerint az I.r. vádlott a 
testi épség elleni bűncselekményét egyenes szándékkal követte el. Az 
ügyész által felhívott további bűnösségi körülményekre tekintettel 
indítványozta a már írtak szerint a kiszabott büntetés súlyosítását. 
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A fellebbviteli főügyészség átiratában, majd a nyilvános fellebbezési 
tárgyaláson jelen lévő ügyész perbeszédében az I.r. vádlott terhére 
bejelentett fellebbezést fenntartotta. A fellebbezésben foglaltakat annyiban 
módosította, hogy az elsőfokú ügyészi fellebbezéssel ellentétben a testi 
épség elleni bűncselekmény vonatkozásában egyetértett az elsőfokú bíróság 
által az I.r. vádlott bűnösségére vont következtetéssel, vagyis azzal, hogy 
az I.r. vádlott ezt a bűncselekményt eshetőleges szándékkal követte el. A 
kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény vonatkozásában fenntartotta azt 
az indítványát, hogy a másodfokú bíróság a bűncselekmény minősítését 
annyiban változtassa meg, hogy az I.r. vádlott ezt a cselekményt 
társtettességben követte el. Az átiratában is részletesen kiegészített 
súlyosító körülményekre tekintettel a kiszabott szabadságvesztés és a 
próbaidő tartamának lényeges súlyosítását indítványozta. 
 
Az ítélőtábla az ügyészi fellebbezést csak a kábítószerrel kapcsolatos 
bűncselekmény minősítésének részbeni megváltoztatására irányulóan ítélte 
alaposnak. 
 
A másodfokú bíróság a Be. 348. § (1) bekezdése szerint eljárva a 
fellebbezéssel megtámadott ítéletet az azt megelőző bírósági eljárással 
együtt felülbírálta. Megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a bizonyítási 
eljárás során lényeges eljárási szabályt nem sértett. Észlelte azonban az 
ítélőtábla, hogy az elsőfokú bíróság a Be. 291. § (2) bekezdésének téves 
értelmezése folytán olvasta fel és tette ezáltal a bizonyítás részévé a II.r. 
terhelt nyomozás során tanúként tett vallomását. 
 
Nem vitás, hogy a már hivatkozott jogszabályhely az ott írt feltételek 
fennállása esetén lehetővé teszi azt, hogy a bíróság a tárgyaláson felolvassa 
a vádlottnak azt a vallomását is, amelyet a vádlott a nyomozás során még 
tanúként tett. E jogszabályhelyhez fűzött kommentárokból azonban az a 
következtetés vonható le, hogy a jogalkotó a Be. 291. § (2) bekezdésében 
írt esetben az olyan tanúvallomás bizonyítékkénti értékelését teszi lehetővé, 
amikor a terheltet a nyomozó hatóság saját cselekvőségére vonatkozóan 
hallgatta ki előbb tanúként, majd az eljárás során beszerzett információk, 
bizonyítékok birtokában – esetleg épp a tanú vallomásból nyert 
információkra figyelemmel – a nyomozó hatóság utóbb ezt a személyt 
„begyanúsítja”. A Be. 291. § (2) bekezdésében írt vagylagos feltétele e 
vallomás   felhasználhatóságának  az,  hogy  vagy  a  vádlott  indítványozza  
Bf.II.190/2006/3. 
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ennek felolvasását, vagy a tanúként tett vallomás jegyzőkönyvéből 
egyértelműen kitűnjön a Be. 85. § (3) bekezdésének alkalmazása (ide értve 
a Be. 81. és 82. §-ában írt törvényes figyelmeztetéseket is). 
 
A jelen ügy azonban nem ilyenfajta szituációt tartalmaz. A II.r. terheltet a 
nyomozó hatóság 2004. június 29. napján hallgatta ki először tanúként. 
Nevezett ekkor az abszolút mentességi jogára történt figyelmeztetés után a 
sérelmére a férje által elkövetett testi épség elleni bűncselekményre 
vonatkozóan tett tanúvallomást. Második tanúkénti kihallgatására 2004. 
augusztus 5. napján került sor, ekkor részben a sérelmére elkövetett 
bűncselekménnyel kapcsolatosan, részben a kábítószer fogyasztásával 
kapcsolatosan hallgatták ki.  
 
A II.r. vádlott a tárgyaláson élt vallomás megtagadási jogával, ezért az 
elsőfokú bíróság helyesen járt el, amikor gyanúsítottként tett vallomását 
felolvasta.  
 
A jogalkotói szándékkal ellentétesen járt el azonban akkor, amikor a II.r. 
terheltnek a nyomozati iratok 151-155. oldalig terjedő tanúvallomását, 
illetve a 156-157. oldal alatti vallomásának kizárólag az I.r. vádlottra 
vonatkozó részét is a bizonyítási eljárás anyagává tette. A II.r. terhelttel 
szemben az ügyész csak a kábítószerrel visszaélés vétsége miatt emelt 
vádat. Az I.r. vádlottal szemben viszont az ettől jól elkülönülő életveszélyt 
okozó testi sértés bűntette miatt is. Töretlen a bírói gyakorlat, hogy az 
eljárásban résztvevők csak egy eljárási pozíciót tölthetnek be, vagyis a 
vádlottat nem lehet a sérelmére elkövetett bűncselekménnyel kapcsolatosan 
tanúként is kihallgatni. A jelen ügyben az életveszélyt okozó testi sértés 
bűntettével összefüggésben a II.r. terhelt lényegében az ügy sértettje volt, 
ezzel kapcsolatosan az ítélőtábla álláspontja szerint őt a hozzátartozói 
viszonyra tekintettel az eljárás során bármikor teljes vallomás megtagadási 
jog illette volna meg, ha nem lett volna egyúttal más bűncselekmény miatt 
az ügy II.r. vádlottja. Arra, hogy mint a testi épség elleni bűncselekmény 
sértettje, hozzátartozóként vallomás megtagadási jogával a II.r. terhelt élni 
is akart, abból lehetett következtetni, hogy vádlottként nem kívánt 
vallomást tenni. Az I.r. vádlottra vonatkozó terhelő tanúvallomásának 
felolvasása és bizonyítékkénti értékelése lényegében e mentességi jog 
megkerülését jelentette. Ezt az eljárásjogi problémát úgy lehetett volna 
megoldani, ha az elsőfokú bíróság a vádlottak ügyeit elkülöníti és az 
eljárást előbb lefolytatja a II.r. terheltre és miután a vele szemben hozott 
ügydöntő határozat jogerőre emelkedik, az I.r. terheltre is lefolytatja a 
büntetőeljárást. Ebben az esetben a II.r. terhelt az ügyben már sértetti 
pozíciót foglalt volna el és lehetőség nyílt volna tanúkénti kihallgatására. 
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Tekintettel arra, hogy az elsőfokú eljárás a II.r. vádlottra jogerősen 
befejeződött, a másodfokú bíróság az I.r. vádlottal szemben folyamatban 
lévő ügyet tárgyalásra utalta és bizonyítást rendelt el [Be. 353. § (1) és (2) 
bekezdés]. Ennek keretében megkísérelte a II. r. terhelt tanúkénti 
kihallgatását, aki azonban élt a Be. 82. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 
mentességi jogával. A tanú a vallomástételt jogszerűen megtagadta, ezért a 
nyomozás során tanúként tett vallomása sem volt bizonyítékként 
értékelhető. Emiatt az ítélőtábla a II.r. vádlott nyomozás során tanúként tett 
I.r. vádlottra vonatkozó vallomásait a bizonyítékok köréből kirekesztette, 
az elsőfokú bíróság ítéletéből is mellőzte a II.r. terhelt tanúvallomására 
történt hivatkozásokat, továbbá az elsőfokú ítélet tényállásából mellőzte 
azokat a részeket, amelyek kizárólag a II. r. terhelt ezen tanúvallomásain 
alapultak. 
 
Ezért a másodfokú bíróság az elsőfokú ítélet tényállásának 4. oldal 3. 
bekezdéséből mellőzte annak tényként történő megállapítását, hogy az I.r. 
vádlott egy tele lévő műanyag sörös rekeszt is a II.r. vádlott fejéhez vert. 
Erre a mozzanatra ugyanis az I.r. vádlott nem emlékezett, csupán arra, hogy 
a rekesz tartalmát a II.r. terheltre öntötte. 
 
Egyebekben az I.r. vádlott maga is vallotta, hogy puszta kézzel is fizikailag 
bántalmazta a házastársát, illetve több vonalas eszközt, úgy mint 
seprűnyelet, lovaglópálcát és porszívónyelet vert szét házastársa testén. 
Arra is visszaemlékezett, hogy a menekülni igyekvő házastársát többször 
visszaráncigálta a helyszínre, majd a házból kimenekült sértettet talicskán 
próbálta hazatolni. 
 
A sértetten lévő test-szerte látható bántalmazási nyomok, az igazságügyi 
orvosszakértői vélemény és a helyszíni szemle adatai az I.r. vádlott által 
előadottakat támasztották alá. 
 
Mindezekből az következik, hogy a II.r. terhelt tanúként tett vallomásának 
kirekesztésével sem vált megalapozatlanná az elsőfokú bíróság ítéletének 
tényállása. 
 
A másodfokú  bíróság az iratok alapján kiegészítette az elsőfokú ítélet 
tényállását  azzal,  hogy  az I.r. vádlottat a Szegedi Városi Ügyészség 2004.  
Bf.II.190/2006/3. 
 
március 30-án kelt B.3619/2003. számú határozatával közfeladatot ellátó 
személy elleni erőszak bűntette miatt megrovásban részesítette. 
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Az I.r. terhelt tárgyaláson tett nyilatkozata alapján azzal is kiegészítette az 
elsőfokú ítélet tényállását, hogy az I.r. vádlott 2006. június 17. napjától 
2006. június 27. napjáig skizofrénia miatt kezelés alatt állt a SZTE 
Pszichiátriai Klinikáján. Klinikai elbocsátása után további gondozásra 
szorul. 
 
Egyebekben az elsőfokú ítélet tényállása hiánytalan, az az előbbi 
kiegészítésekkel, a II.r. terhelt vallomásán alapuló részek mellőzésével 
irányadó volt a másodfokú eljárásban. 
 
A megalapozott tényállásból az elsőfokú bíróság helyesen következtetett az 
I.r. vádlott bűnösségére, a bűncselekmények minősítése azonban a 
kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény esetében helyesbítésre szorult. Az 
elsőfokú bíróság figyelmen kívül hagyta, hogy a kábítószerrel kapcsolatos 
bűncselekményt az I. és a II.r. terhelt egymás tevékenységéről tudva, 
szándékegységben valósították meg. A kábítószert tartalmazó vadkendert 
közösen gyűjtötték be, szárították, majd őrölték meg, és az abból készült 
süteményt együtt fogyasztották el. Ez a magatartás a Btk. 20. § (2) 
bekezdése szerinti társtettesi elkövetést megalapozza. Ezért az ítélőtábla az 
I.r. vádlottnak ezt a cselekményét a Btk. 282. § (1) bekezdésébe ütköző és 
az (5) bekezdés a) pontja szerint minősülő és büntetendő, a Btk. 20. § (2) 
bekezdésére figyelemmel társtettességben elkövetett kábítószerrel 
visszaélés vétségének minősítette. 
 
A bűnösségi körülményeket vizsgálva az ítélőtábla további enyhítő 
körülményként értékelte, hogy az életveszély közvetett volt. Súlyosító 
körülményként nem az élet elleni, hanem a testi épség elleni 
bűncselekmények elszaporodottságát értékelte, továbbá azt, hogy ezt a 
bűncselekményt az I.r. vádlott kitartó szándékkal, hosszú ideig (mintegy 4 
órán keresztül) folytatta és a sértettnek nagyszámú sérülést okozott. 
Tévedett az elsőfokú bíróság, amikor a 4 db metszőfog kitörését, illetőleg 
meglódulását nem értékelte maradandó fogyatékosságként. Ez ellentétes az 
orvosszakértői véleményben írtakkal és független attól, hogy ez a 
károsodás később fogművel pótlásra került. Ezért az ítélőtábla a maradandó 
fogyatékosságot is az I.r. vádlott terhére értékelte. A minősítés 
megváltoztatására figyelemmel további súlyosító körülmény a kábítószerrel 
kapcsolatos bűncselekmény esetében a társtettesi elkövetés. Az I.r. vádlott 
büntetett előéletén belül nyomatékos súlyosító körülményként vette 
figyelembe az ítélőtábla, hogy a vádlott erőszakos jellegű bűncselekmény 
miatt volt már elítélve, illetőleg az ügyészi megrovással befejeződött ügye 
szintén erőszakos bűncselekmény volt. 
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A bűnösségi körülmények ily módon történt kiegészítése és helyesbítése 
ellenére az ítélőtábla szükségtelennek tartotta az elsőfokú bíróság által 
kiszabott szabadságvesztés és próbaidő tartamának lényeges súlyosítását. 
Az iratok szerint az I.r. vádlott hosszú ideje tudathasadásos elmebetegség 
miatt áll orvosi kezelés alatt. Ez a betegsége beszámítási képességét a 
bűncselekmény elkövetésekor súlyos fokban korlátozta. Az I.r. vádlottnál 
további nyomatékos enyhítő körülmény, hogy a bűncselekmény elkövetését 
beismerte, azt megbánta, a sértett megbocsátott és az I.r. vádlottal továbbra 
is házasságban él. Most már enyhítő körülmény az időmúlás is, hiszen a 
cselekmény elkövetésétől számítottan a 2 év éppen eltelt. 
 
Mindezekre a személyi körülményekre tekintettel az ítélőtábla egyetértett 
az elsőfokú bíróságnak azzal az álláspontjával, hogy a Btk. 24. § (2) 
bekezdésének alkalmazásával az I.r. vádlottal szemben halmazati 
büntetésként a súlyosabb bűncselekményre előírt törvényi minimum alsó 
határa alatti szabadságvesztés kiszabása is elegendő. 
 
E körben az elsőfokú bíróság nem hivatkozott a Btk. 43. § a) pontjára 
(börtön fokozat), ezért azt az ítélőtábla pótolta. 
 
A próbaidő tartamának súlyosítását sem tartotta indokoltnak az ítélőtábla, 
figyelemmel arra, hogy a vádlott rendezett házassági kötelékben él és 
folyamatosan önként vesz részt orvosi kezelésen. 
 
A kifejtettekből következik, hogy az ítélőtábla csak a kábítószerrel 
kapcsolatos bűncselekmény minősítésének részbeni megváltoztatására 
vonatkozó ügyészi fellebbezést ítélte alaposnak, ezért az elsőfokú ítéletnek 
az I.r. vádlottra vonatkozó részét a Be. 372. § (2) bekezdése alapján 
megváltoztatta, egyebekben a Be. 371. § (1) bekezdése alapján 
helybenhagyta. 
 
Az I.r. vádlott kirendelt védőjének fellebbezési tárgyaláson való 
közreműködésével felmerült bűnügyi költség megfizetésére az I.r. vádlottat 
a Be. 381. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel a Be. 338. § (1) 
bekezdésére is – kötelezte. 
 
S z e g e d , 2006. évi június hó 29. napján 
 
 
Gyurisné dr.Komlóssy Éva sk. Dr.Cserháti Ágota sk.  Dr.Katona Tibor sk. 
a tanács elnöke                         a tanács tagja,előadó     a tanács tagja 
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Bf.II.190/2006/3. 
 
Ez az ítélet és a Csongrád Megyei Bíróság 2.B.195/2005/7. számú 
ítéletének az I.r. vádlottra vonatkozó és jelen ítélettel meg nem változtatott 
része a mai napon jogerős és fel nem függesztett részében végrehajtható. 
 
S z e g e d , 2006. évi június hó 29. napján 
 
 
Gyurisné dr.Komlóssy Éva sk. 
a tanács elnöke 
 
         


