
 

 

Szegedi Ítélőtábla                      
Bf.I.343/2006/22.                        
  

 
 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN  
 
 
A Szegedi Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság a Szegeden, 2006. évi december 
hó 5. és 8. napján tartott fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta a 
következő 
 

Í T É L E T E T:  
 
 
A hivatalos személy által elkövetett bűnpártolás bűntette és más 
bűncselekmények miatt I.r. vádlott és társai ellen indított büntetőügyben a 
Békés Megyei Bíróság 2006. évi június hó 21. napján kihirdetett 
3.B.107/2005/130. számú ítéletét megváltoztatja az alábbiak szerint: 
 
A III.r. vádlott büntetőügyben hamis tanúzásra felhívás bűntetteként értékelt 
cselekményét társtettességben elkövetettnek, 
 
a IV-V.r. vádlottak személyi szabadsággal kapcsolatos cselekményét 
társtettességben elkövetett személyi szabadság megsértése bűntettének minősíti. 
 
Az I.r. vádlott esetében a szabadságvesztés végrehajtásának elrendelése esetén 
tekinti az előzetes fogvatartásban töltött időt  beszámítottnak. 
 
A IV-V.r. vádlottak esetében a szabadságvesztés beszámításának kezdő 
időpontja helyesen: 2005. december 8. 
 
Az első fokú eljárás során felmerült bűnügyi költségből helyesen: az I.r. vádlott 
5.788.- (ötezer-hétszáznyolcvannyolc) forintot, a IV.r. vádlott 266.400.- 
(kettőszázhatvanhatezer-négyszáz) forintot köteles megfizetni, míg az állam 
terhén maradó bűnügyi költség összege helyesen: 7.300.- (hétezer-háromszáz) 
forint. 
 
Egyebekben az első fokú ítéletet helybenhagyja. 
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Kötelezi a IV.r. vádlottat 7.200.-  (hétezer-kettőszáz) forint, míg az V.r. vádlottat 
15.000.- (tizenötezer) forint fellebbezési eljárás során felmerült bűnügyi költség 
megfizetésére külön felhívásra az állam javára. 
 
Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs. 
 

 
 

I N D O K O L Á S : 
 
 

Az elsőfokú bíróság az I.r. vádlottat bűnösnek mondta ki hivatalos személy által 
elkövetett bűnpártolás bűntettében és hivatalos személy által elkövetett 
közokirat-hamisítás bűntettében, ezért - halmazati büntetésül - 1 év 6 hónap 
börtönre ítélte, annak végrehajtását azonban 2 évi próbaidőre felfüggesztette. 
A kiszabott börtönbüntetésbe beszámította az I.r. vádlott által 2004. évi 
augusztus hó 23. napjától 2004. évi szeptember hó 22. napjáig előzetes fogva 
tartásban töltött időt. 
 
Az I.r. vádlottat az ellene hivatali visszaélés bűntette és magánokirat-hamisítás 
vétsége miatt emelt vád alól felmentette. 
 
A II.r. vádlottat bűnösnek mondta ki büntetőügyben hamis tanúzásra felhívás 
bűntettében, ezért őt 9 hónap börtönre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte. 
 
A III.r. vádlottat bűnösnek mondta ki bűnpártolás vétségében és büntetőügyben 
hamis tanúzásra felhívás bűntettében, ezért őt – halmazati büntetésül – 7 hónap 
börtönre, mellékbüntetésül az ügyvédi foglalkozástól 2 évi eltiltásra ítélte. A 
börtönbüntetés végrehajtását 2 évi próbaidőre felfüggesztette. 
 
A IV.r. vádlottat bűnösnek mondta ki társtettesként elkövetett büntetőügyben 
hamis tanúzásra felhívás bűntettében és aljas indokból, társtettesként elkövetett 
személyi szabadság megsértésének bűntettében, ezért, mint többszörös 
visszaesőt – halmazati büntetésül – 2 év 8 hónap fegyházra és 5 év közügyektől 
eltiltásra ítélte. A kiszabott fegyházbüntetésbe beszámította a IV.r. vádlott által 
2005. évi december hó 9. napjától 2006. évi június hó 21. napjáig előzetes fogva 
tartásban töltött időt. 
 
Az V.r. vádlottat bűnösnek mondta ki társtettesként elkövetett büntetőügyben 
hamis tanúzásra felhívás bűntettében és aljas indokból, társtettesként elkövetett 
személyi szabadság megsértésének bűntettében, ezért őt, mint különös 
visszaesőt – halmazati büntetésül – 2 év börtönre és 4 év közügyektől eltiltásra 
ítélte. A kiszabott börtönbüntetésbe beszámította az V.r.  
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Bf.I.343/2006/22. 
 
vádlott által 2005. évi december hó 9. napjától 2006. évi június hó 21. napjáig 
előzetes fogva tartásban töltött időt. 
 
Az eljárás során felmerült bűnügyi költségből az I.r. vádlottat 3.248.- forint, a 
IV.r. vádlottat 261.400.- forint, az V.r. vádlottat 225.000.- forint megfizetésére, 
míg az I. és a III.r. vádlottakat egyetemlegesen 8.640.-, a IV. és az V.r. 
vádlottakat egyetemlegesen szintén 8.640.- forint megfizetésére kötelezte. Ezen 
túlmenően megállapította, hogy a fennmaradó 9.840.- forint bűnügyi költség az 
állam terhén marad. 
 
Az I. r. vádlott vonatkozásában hozott felmentő rendelkezések ellen nem került 
fellebbezés bejelentésre, így az elsőfokú ítélet ebben a részében jogerőre 
emelkedett. 
 
Az elsőfokú bíróság ítélete ellen fellebbezést jelentettek be: 
- az I. és a III.r. vádlottak, valamint védőik, elsődlegesen felmentés, 
másodlagosan enyhítés, míg  
- a II., IV. és V.r. vádlottak és védőik egyezően a felmentés érdekében. 
 
A fellebbezési nyilvános ülésen az I.r. vádlott védője a korábban bejelentett 
fellebbezését akként módosította, hogy kizárólag az első fokú ítélet hatályon 
kívül helyezésére tett indítványt annak megalapozatlansága miatt. A védő 
indítványhoz az I. r. vádlott is csatlakozott.  
 
A fellebbezésének írásbeli indokolásában a II.r. vádlott védője a korábban 
bejelentett fellebbezését akként módosította, hogy eljárási szabálysértések és 
teljes megalapozatlanság miatt elsődlegesen az első fokú ítélet hatályon kívül 
helyezését és az elsőfokú bíróság új eljárásra utasítását, másodlagosan pedig a 
védence bizonyítékok hiányában, harmadlagosan bűncselekmény hiányában 
történő felmentését kérte. 
 
A III.r. vádlott védője az írásban indokolt fellebbezésében akként módosította a 
korábban bejelentett fellebbezését, hogy elsődlegesen védence bűncselekmény 
hiányában, másodlagosan bizonyítékok hiányában történő felmentését 
indítványozta, harmadsorban a tényállás nem teljes körű tisztázása miatt az első 
fokú ítélet hatályon kívül helyezését, negyedsorban pedig, a III.r. vádlottal 
szemben kiszabott főbüntetés enyhítését, illetőleg a mellékbüntetésének 
mellőzését kérte. 
 



 

 

4 

A IV.r. vádlott védője a korábban eljárt védő által bejelentett, felmentésre 
irányuló fellebbezést kiegészítve másodlagosan a védencével szemben kiszabott 
büntetés enyhítését, valamint eggyel enyhébb büntetés-végrehajtási fokozat 
megállapítását kérte. 
 
Az V.r. vádlott védője a korábban eljárt védő által felmentés érdekében 
bejelentett fellebbezést kiegészítve, másodlagosan a védencével szemben 
kiszabott büntetés enyhítését kérte. 
 
A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség a Bf. 317/2006. számú átiratában, illetőleg 
azzal egyezően a fellebbezési nyilvános ülésen eljáró ügyész a felszólalásában a 
bejelentett fellebbezéseket nem tartotta alaposnak és az első fokú ítélet 
helybenhagyására tett indítványt. 
 
Az ítélőtábla álláspontja szerint a bejelentett fellebbezések nem alaposak. 
 
Az ítélőtábla 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, azonban az elsőfokú bíróság által megállapított 
tényállást a Be. 352. § (1) bekezdés a) pontja szerint az iratok egybehangzó 
adatai, az I. és III.r. vádlottak fellebbezési nyilvános ülésen tett nyilatkozatai, és 
tényből levont következtetés alapján az alábbiak szerint kiegészítette, illetve 
helyesbítette: 
 
Az I.r. vádlott a négy gyermeke tartására összesen 36.000.- forint 
gyermektartásdíjat fizet. A tulajdonában álló (típus megjelölése) 
személygépkocsi 2.000.000.- forint, míg a tulajdonát képező telek ½ illetősége 
300.000.- forint értéket képvisel. 
 
A III.r. vádlott tulajdonában álló lakásingatlan 10.000.000.- forint, a (település)-i 
telek ½ illetősége, illetőleg a gyümölcsös ½ illetősége egyaránt 300.000.-  – 
300.000.- forint értékű. Jelenleg a tulajdonában egy (típus megjelölése) típusú 
személygépkocsi áll, melynek értéke 2.500.000.- forint, a gépkocsit 2.000.000.- 
forint tartozás terheli, a tartozás alapján fizetendő havi törlesztő részlet 35.000.- 
forint. 
 
A I./ tényállási pont vonatkozásában:  
 
A III.r. vádlott az I.r. vádlottól azt tudta meg, hogy (1. sz. név) lopásból 
származó dolog visszaszolgáltatásában működik közre ellenérték fejében. 
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Az elsőfokú bíróság tényállásában azt állapította meg, hogy (1. sz. név) lopásból 
származó dolog elidegenítésében működik közre, holott (1. sz. név) szándéka az 
volt, hogy pénzbeli ellenérték fejében a gépkocsit annak eredeti  
Bf.I.343/2006/22. 
 
 
Tulajdonosa, az 1. sz. sértett kapja vissza. Ez a tevékenység nyilvánvalóan nem 
tekinthető elidegenítésben való közreműködésnek, így az ítélőtábla az ítélet 
tényállását ennek megfelelően helyesbítette. 
 
Az I.r. vádlott intézkedése miatt az eltulajdonított gépjármű megtalálási helyén a 
helyszín biztosítására, valamint a gépkocsiban a nyomok és az 
anyagmaradványok kutatására nem került sor. 
 
A tényállás ez irányú kiegészítése azért volt szükséges, mert erre vonatkozóan a 
módosított vád tényállást tartalmaz, aminek a kimerítése érdekében a bíróság 
széles körű bizonyítást vett fel. Az I. r. vádlott által kifejtett magatartásból 
ténybeli következtetéssel megállapítható volt, hogy nem csak a (1. sz. név)-vel 
kapcsolatos büntetőeljárás sikerét állt szándékában meghiúsítani, hanem a 
gépjármű eltulajdonításával kapcsolatos büntetőeljárást is. Ezt mutatja egyrészt 
az a tény, hogy az eltulajdonított gépjármű megtalálási helyén a helyszín 
biztosítására nem tett semmiféle intézkedést, másrészt, hogy a gépkocsiban lévő 
nyomok és az anyagmaradványok kutatásának még a lehetőségét sem hagyta 
meg azzal, hogy nem tett annak érdekében semmit, hogy a helyszínen lévő 
rendőr kollegája és ne a sértett, illetve (1. sz. név) vigye vissza a gépkocsit 
(Település)-re. Ez nyilvánvalóan azt eredményezte, hogy a gépkocsiban az 
elkövetést követően visszamaradt esetleges bizonyítékok megsemmisültek, ami 
a büntetőeljárás sikere szempontjából jelentős körülménynek értékelhető. 
 
(1. sz. név) 2004. évi március hó 1. napján foganatosított tanúkénti, és a 2004. 
április 5. napján történt gyanúsítottkénti kihallgatására (2. sz. név) rendőr-
kapitány utasítására került sor. 
  
A III./ tényállási pont vonatkozásában: 
 
A 2002. évi szeptember hó 5. napján kelt, a nyomozás elrendeléséről szóló 
igazolást nem az I.r. vádlott állította ki, ő azt csupán aláírta. 
 
E tekintetben az elsőfokú bíróság adatokkal alá nem támasztottan állapította 
meg, hogy az (biztosító megnevezése) Biztosító részére a szükséges igazolást az 
I.r. vádlott állította ki, mivel az iratok csak azt mutatták, hogy az I.r. vádlott a 
már kiállított igazolást aláírta, így erre figyelemmel az ítélőtábla helyesbítette az 
elsőfokú bíróság által megállapította tényállást. 
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Az (biztosító megnevezése) Biztosító a sértett kárából 130.000.- forintot előleg 
címén 2002. október hó 8. napján kifizetett.  
 
Az elsőfokú bíróság a rendelkezésére álló iratoktól eltérően és részben azokkal 
ellentétesen állapította meg, hogy a nyomozást megszüntető határozat alapján az 
(biztosító megnevezése) Biztosító a sértett kárát nem térítette meg, hiszen annak 
egy részét a kiállított igazolás alapján előleg címén bizonyítottan a sértettnek a 
biztosító átutalta, így az erre vonatkozó tényállást az ítélőtábla szintén 
helyesbítette. 
 
(3. sz. név) az elöljárója utasítására a valótlan tartalmú határozat ügyszámát és 
keltének a dátumát is meghamisította. 
 
A rendelkezésre álló adatokból megállapítható, hogy az I.r. vádlott utasítására 
készült határozat valótlan ügyszámot és valótlan keltezési dátumot tartalmaz, így 
az első fokú ítélet tényállását e tekintetben az ítélőtábla kiegészítette. 
 
A V./ tényállási pont vonatkozásában: 
 
Mellőzi az ítélőtábla az első fokú ítélet tényállásából a „fenyegetőzve” szót azon 
mondatból, mely szerint az V.r. vádlott ökölbe szorított kézzel arra 
kényszeríttette a 2. sz. sértettet, hogy üljön be a gépkocsijukba. Ezzel szemben 
megállapítja: a IV. és V.r. vádlottak a 2. sz. sértettet mielőtt arra kényszerítették, 
hogy üljön be a gépkocsijukba, életveszélyesen megfenyegették. 
 
Az iratok közt elfekvő 2. sz. sértett vallomásait tartalmazó jegyzőkönyvekből 
megállapítható, hogy a sértettel történő találkozásukkor a IV. és V.r. vádlottak őt 
életveszélyesen megfenyegették. A sértett vallomása alapján megállapítható 
azonban az is, hogy ezt követően az V.r. vádlott ugyan ökölbe szorította a kezét, 
de nem ezzel fenyegetőzve kényszeríttette arra a sértettet, hogy üljön a 
gépkocsiba, mivel már korábban társával életveszélyesen megfenyegette.  
 
Egyebekben az első fokú ítélet tényállása hiánytalan, az a fenti helyesbítésekkel 
és kiegészítésekkel a másodfokú eljárásban is irányadó volt. 
 
Az I., II., III. és V.r. vádlottak védői fellebbezéseik indokolásában az első fokú 
eljárás törvényességét vitatták, illetőleg határozott – lényegében egybehangzó – 
álláspontjuk szerint az első fokú eljárás során megvalósult eljárási hibák az első 
fokú ítélet tényállását teljes mértékben megalapozatlanná tették. 
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Az ítélőtábla – mint ahogy erre korábban már utalt – sem a büntetőeljárás 
nyomozati szakában, sem az első fokú bírósági eljárásban nem észlelt olyan 
eljárási hibát, amely az ítélet érdemére kihatással lett volna. 
 
 
 
Bf.I.343/2006/22. 
 
Rögzíti, hogy a 2. sz. sértett nyomozás során történt kihallgatása a 
büntetőeljárási törvényben írt szabályok megtartásával történt meg. Bár senki 
által nem vitatható tény, hogy a sértett legutolsó kihallgatására a nyomozati 
iratok ismertetését követően került sor és a nyomozó hatóság ezt követően már 
nem tartott ismételten iratismertetést, azonban ez a szabálysértés, nem érintette a 
terheltek, illetőleg a védőik eljárásbeli garanciális jogait, így a vallomás 
bizonyítékként történő értékelését sem befolyásolta. 
 
Az elsőfokú bíróság ezzel kapcsolatban kifejtett álláspontját az ítélőtábla osztja, 
azzal lényegét tekintve egyetért, azonban a védők tevékenységének értékelését 
az indokolásból mellőzi – elfogadva a III.r. vádlott védőjének a fellebbezése 
indokolásában erre vonatkozóan előadottakat – hiszen az ítéletben a bíróság csak 
és kizárólag a terheltek cselekvőségével kapcsolatos tények és bizonyítékok 
értékelését végezheti el. A védők büntetőeljárás során kifejtett tevékenysége 
értékelésére az ítéletben azért nem kerülhet sor, mivel semmiféle összefüggés 
nincs és nem is lehet a terhelt büntetőjogi felelőssége, és az érdekében eljáró 
védő ettől független tevékenysége között. 
 
A garanciális jogok csorbítatlanságára utalva az ítélőtábla rámutat arra, hogy a 
2. sz. sértett kihallgatását követően az iratok vádemelési javaslattal az 
ügyészségre kerültek megküldésre, mely szakában a büntetőeljárásnak az iratok 
már lényegében korlátozás nélkül megismerhetőek voltak, így azzal 
kapcsolatban akár további nyomozati cselekmény(ek)re vonatkozó indítvány 
előterjesztésére is lehetőség nyílt volna. Tehát leszögezhető, hogy olyan jogok 
nem csorbultak az ismételt iratismertetés elmaradásával, amelyek 
kiküszöbölhetetlenségük miatt tényleges kihatással voltak a büntetőeljárás 
törvényességére. 
 
Az elsőfokú bíróság több olyan megállapítást tett a bizonyítékok értékelése 
során, amelyek iratokkal nem voltak alátámasztottak. Ezek az alábbiak: 
 
Az I./ tényállási pont vonatkozásában: 
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A III.r. vádlott nem a lakásában ünnepelte a születésnapját, hanem ott csupán a 
születésnapjára készülődött, így az erre vonatkozó megállapítást az ítéletből az 
ítélőtábla mellőzi. 
 
Mellőzi továbbá azon megállapítást, miszerint nem kizárhatóan az I.r. vádlott 
javíttatta a jelentést (4. sz. név)-en keresztül (5. sz. név)-vel, ugyanis erre 
vonatkozóan semmiféle adat nem állt az elsőfokú bíróság rendelkezésére. 
 
A III./ tényállási pontra vonatkozóan: 
 
A 21. oldal alulról harmadik bekezdés második mondatában a „nyomást” szót az 
ítélőtábla nyomozást szóra helyesbíti, mivel az értelemzavaró elírás miatt a 
mondat félreérthető. 
 
Ugyanezen oldal alulról második bekezdésben a nyomozást megszüntető 
határozat helyesen 2002. évi október hó 16. napján kelt. Ugyanezen dátummal 
kapcsolatos elírást tartalmaz az ítélet 22. oldal hatodik bekezdése, így e 
tekintetben is helyesbíti az ítélőtábla az első fokú ítélet tényállását. 
 
A IV./ és V./ tényállási pont vonatkozásában: 
 
A 23. oldal alulról a második bekezdésében a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-
főkapitányságon 2. sz. sértett - helyesen - 2004. évi április hó 14. napján került 
kihallgatásra, továbbá; az elsőfokú bíróság az ítéleti tényállásának 
megállapításakor figyelembe vette a tanú 2004. évi december hó 9. napján tett 
vallomását is. 
 
Egyebekben a mérlegelés során számba vett bizonyítékok az iratoknak 
megfelelnek, így azok érékelésére is a törvénynek megfelelően került sor.   
Az ítélőtábla álláspontja szerint az elsőfokú bíróság helyesen állapította meg a 
III.r. vádlott személyi viszonyai körében, hogy 200.000.- forint jövedelemmel 
rendelkezik. Mivel nem indokolta e körben a tényállását, ezért az indokolás 
annyiban kiegészítésre szorul, hogy legalább 200.000.- forint jövedelem 
szükséges ahhoz, hogy a III. r. vádlott által tulajdonolt ingatlanok, illetőleg a 
gépkocsi fenntartása lehetőségként felmerüljön, ami az általa állított 
jövedelemnél magasabb jövedelem fennálltát feltételezi. 
 
Az elsőfokú bíróság az általa megállapított tényekből további tényekre helyes, a 
logika szabályai szerinti következtetéseket vont le, és valamennyi tényállási pont 
tekintetében a büntetőjogi felelősséget megalapozó fő kérdésekre vonatkozó 
bizonyítékokat az iratoknak megfelelően rögzítette. A védők által sérelmezett 
iratellenességek – a fentebb írtak kivételével, amelyek az ügy érdemét, 
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lényegüket tekintve nem érintették – sem álltak fenn, így a tényállása a korábban 
írt kiegészítésekkel és helyesbítésekkel megalapozott volt. 
 
Mindezekre figyelemmel az ítélőtábla álláspontja szerint sem a Be. 375. § (1) 
bekezdése szerinti megalapozatlanságot eredményező eljárási szabálysértés nem 
volt észlelhető, sem a Be. 376. § (1) bekezdésében írt kiküszöbölhetetlen 
megalapozatlanság esete nem merült fel, mert a Be. 351. § (2) bekezdés a) – d) 
pontjában írt megalapozatlansági okok közül az első fokú ítélet vonatkozásában  
Bf.I.343/2006/22. 
 
 
egy sem áll fenn, így annak hatályon kívül helyezésére nem volt törvényes ok és 
lehetőség. 
 
Ami a felmentésre irányuló fellebbezéseket illeti, azok tulajdonképpen a 
tényállást támadják és a bizonyítékok értékelése ellen irányulnak. 
 
A magyar büntetőeljárás rendszere a bizonyítási eljárás lefolytatását az elsőfokú 
bíróság feladataként és kötelezettségeként határozza meg. Ennek keretében kell 
beszereznie az elérhető bizonyítékokat és azokat kimerítő részletességgel kell 
értékelnie az ítéletében. 
 
Ennek a kötelezettségének az elsőfokú bíróság minden tekintetben eleget tett. 
Az eljárás során széles körű bizonyítást folytatott le valamennyi tényállási pont 
tekintetében, és ennek keretében kimerítően foglalkozott a rendelkezésére álló 
bizonyítékokkal.  
 
Az I. és III.r. vádlottak védői egyebek mellett azt is sérelmezték, hogy a bíróság 
nem hallgatta meg (6. sz. név)-et, a II. és III.r. vádlottak védői pedig azt, hogy 2. 
sz. sértett meghallgatására sem került sor a tárgyalási szakban. 
 
Az ítélőtábla rámutat arra, hogy a bíróság a tanúkat csak akkor tudja 
meghallgatni, ha azok vagy önként megjelennek a bíróság előtt, vagy az 
elővezetésükre tett intézkedések eredménnyel zárulnak, azaz az erre jogosult 
rendőri szerv a tanú tartózkodási helyének megállapítása után őt a bíróság elé 
állítja. 
 
Az iratok tanúsága szerint az elsőfokú bíróság a törvényi lehetőségek adta 
kereteken belül mindent megtett mind a két tanú bíróságra történő előállítása 
érdekében, azonban a részére megküldött rendőri jelentésekből megállapítható, 
hogy ez rajta kívül álló okból nem vezetett eredményre. Ebből következően a 
büntetőeljárási törvény rendelkezéseinek megfelelően mindkét tanú esetében 
lehetősége nyílt az általuk korábban nyomozati szakban tett vallomások 
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felolvasására. Ezzel tehát a büntetőeljárási törvény rendelkezéseit az elsőfokú 
bíróság nemhogy megsértette volna, hanem kifejezetten betartotta, így a II.r. 
vádlott védőjének becsatolt Strasbourgi Emberjogi Bírósági döntése, mint az 
eljárás esetleges törvénysértő lefolytatását megalapozó érvelés nem foghatott 
helyt, mivel az elsőfokú bíróság nem volt abban a helyzetben, hogy a tanúkat ki 
tudja hallgatni, holott erre az akarata megvolt. 
 
A felmentést célzó fellebbezések tehát azt sérelmezik, hogy az elsőfokú bíróság 
a vádlottak által előterjesztett védekezéseket elvetette, és az őket terhelő 
bizonyítékokat fogadta el tényállása megállapításakor. Mivel a másodfokú 
eljárásban nincs lehetőség az elsőfokú bíróság által mérlegelt bizonyítékok 
eltérő értékelésére, ezért a felmentésre irányuló fellebbezések sem vezethettek 
eredményre. 
 
Az elsőfokú bíróság a megalapozott tényállásból helyesen következtetett 
valamennyi vádlott bűnösségére és cselekményeiket is többségében a 
törvénynek megfelelően minősítette.  
 
A III./ pont jogi indokolását azonban az ítélőtábla annyiban helyesbíti, hogy az 
I.r. vádlott a cselekményével a Btk. 275. § (1) bekezdés a) pont II. fordulatába 
ütköző hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntettét 
valósította meg. 
 
A IV./ tényállási ponttal kapcsolatosan: A II.r. vádlott terhére megállapított 
bűncselekmény rendelkező részi minősítése és az erre vonatkozó jogi indokolás 
eltér egymástól. Az ítélőtábla a rendelkező részben írt minősítést osztva a II.r. 
vádlott cselekményét a Btk. 242. § (1) bekezdés I. fordulatába ütköző és aszerint 
minősülő büntetőügyben hamis tanúzásra felhívás bűntetteként értékelte,  így az 
ítélet jogi indokolását ennek megfelelően helyesbítette. A III.r. vádlott a Btk. 
242. § (1) bekezdés I. fordulatába ütköző, Btk. 20. § (2) bekezdése szerinti 
társtettesként elkövetett büntetőügyben hamis tanúzásra felhívásra bűntettét 
valósította meg. 
 
A III.r. vádlott tekintetében az elsőfokú bíróság által megállapított 
bűncselekmények minősítése eltér egymástól az ítélet rendelkező részében, 
illetve a jogi indokolásában. Az ítélőtábla álláspontja szerint a III.r. vádlott az 
ítélet jogi indokolásában írt, bár ott helytelen jogszabályi hivatkozással indokolt, 
ezért a fentebb helyesbített jogszabályi hivatkozású, társtettesként elkövetett 
büntetőügyben hamis tanúzásra felhívás bűntettét valósította meg az alábbiak 
miatt: 
 
A két ismeretlen személyazonosságú személlyel a III. r. vádlott szándék és 
akarategységbe került akkor, amikor a (7. sz. név) által írt levél kézhezvételét 
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követően kialakult benne is az ismeretlen személyekben már meglévő azon 
szándék, mely szerint (7. sz. név) büntetőjogi felelősség alóli mentesülése 
érdekében rá kell bírni 2. sz. sértettet az általa tett terhelő tartalmú tanúvallomás 
visszavonására, illetőleg megváltoztatására. Ezen egységes akarat-elhatározás a 
társtettességet megalapozza, így az ítélőtábla a III.r. vádlott cselekményét az 
ítélete rendelkező részében is ennek megfelelően minősítette. 
 
Bf.I.343/2006/22. 
 
 
Az V./ alatti cselekményt illetően a IV. és V.r. vádlottak cselekményei 
tekintetében az elsőfokú bíróság elmulasztotta felhívni az azok minősítésekor 
általa alkalmazott jogszabályok egy részét, miszerint magatartásukkal 
megvalósították a Btk. 242. § (1) bekezdés I. fordulatába ütköző és a Btk. 20. § 
(2) bekezdése szerinti társtettesként elkövetett büntetőügyben hamis tanúzásra 
felhívás bűntettét, ezért azt az ítélőtábla pótolta. Ezt meghaladóan a 
vonatkozásukban megállapított, társtettesként, aljas indokból elkövetett személyi 
szabadság megsértésének bűntettével kapcsolatos álláspontot, a minősítő 
körülmény fennállta tekintetében az ítélőtábla nem osztotta.  
 
E körben rámutat arra, hogy a bírói gyakorlat közzétett jogesetben eddig nem 
foglalt állást a hamis tanúzásra felhívás bűntettének és a személyi szabadság 
megsértése bűntettének halmazata kérdésében, és erre vonatkozóan a papíralapú 
és az elektronikus kommentárok sem adnak iránymutatást. 
 
Az ítélőtábla az álláspontja kialakításakor az erőszakos közösülés körében 
meglévő bírói gyakorlatot tekintette irányadónak. 
 
Ennek kialakításakor a Legfelsőbb Bíróság a BH 1991. 97. számon közzétett 
eseti döntésében akként foglalt állást, hogy az erőszakos közösülés kísérletének 
véghezvitele érdekében elkövetett személyi szabadság megsértése - a kétszeres 
értékelés tilalma folytán - nem minősül egyszersmind aljas indokból (célból) 
elkövetettként. Az indokolásában a határozat rámutat arra, hogy tévedtek a 
bíróságok, amikor a terhelteknek a személyi szabadságot sértő cselekményét a 
Btk 175. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti, aljas indokból vagy célból 
elkövetettnek minősítették. Bár a terheltek a sértettet az erőszakos közösülés 
céljából fosztották meg a személyi szabadságától - ami aljas indoknak 
tekintendő -, ez a tény jelen esetben mégsem vezethet a cselekmény súlyosabb 
minősítésére. A bíróság ugyanis megállapította a terheltek bűnösségét a 
célcselekményben is, és ezért a személyi szabadság megsértésének súlyosabb 
minősítése a kétszeres értékelés tilalmába ütközik.  
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Ezt az álláspontot osztva és a jelen ügyre vonatkoztatva az ítélőtábla tehát a két 
cselekmény alapesetének halmazatát látta megállapíthatónak, így az elsőfokú 
ítéletet e tekintetben megváltoztatta. 
 
Észlelte az ítélőtábla, hogy az V.r. vádlottat a Békéscsabai Városi Bíróság a 
2003. évi október hó 19. napján jogerős 7.B.726/2003/2. számú ítéletével nem 
visszaesőként ítélte el, holott megállapítható, hogy cselekményét ekként követte 
el. A BH 1993.334. számon közzétett eseti döntésben írtak alapján azonban 
nincs lehetőség arra, hogy az V.r. vádlott többszörös visszaesőként kerüljön 
elítélésre. A hivatkozott jogeset rendelkező része kimondja, hogy nincs helye a 
többszörös visszaesői minőség megállapításának, ha a korábbi végrehajtandó 
szabadságvesztést kiszabó ítélet tévesen elmulasztotta a terhelt visszaesői 
minőségének a megállapítását. Így az ítélőtábla csupán ennek rögzítésére 
szorítkozott azzal, hogy az V.r. vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztés 
büntetés - amennyiben a többszörös visszaesői minőség megállapítható lenne a 
vonatkozásában -  fegyház fokozatban került volna meghatározásra. 
 
Ami az elsőfokú bíróság által értékelt bűnösségi körülményeket illeti, azok 
helyesbítésre, illetőleg kiegészítésre szorulnak: 
 
További enyhítő körülményként értékelte az ítélőtábla az I.r. vádlott 
vonatkozásában, hogy négy gyermekének a tartásáról gondoskodik, a III.r. 
vádlott vonatkozásában mellőzi a büntetlen előéletre, mint enyhítő körülményre 
történő utalást, hiszen ez az ügyvédi tevékenységének feltétele volt, és 
hivatásának felhasználásával követte el a bűncselekményét. 
 
Valamennyi vádlott vonatkozásában további enyhítő körülményként értékelte az 
időmúlást.  
 
Mellőzi a súlyosító körülmények köréből a korrupciós jellegű bűncselekmények 
elszaporodottságát, mivel egyik tényállási pontban egyik vádlott vonatkozásában 
sem került megállapításra korrupciós jellegű bűncselekmény. 
 
A IV.r. vádlott vonatkozásában súlyosító körülményként értékeli azt, hogy a 
többszörös visszaeső vádlott egyben különös visszaeső is.  
 
A fellebbviteli főügyészség által is sérelmezett társas elkövetés helyett az 
ítélőtábla a IV. és V. r. vádlottaknál a társtettesként való elkövetést értékeli 
súlyosító körülményként, és a megváltozott minősítésre figyelemmel ezt a 
körülményt a III. r. vádlottnál is súlyosítóként értékeli.  
 
Az V.r. vádlott vonatkozásában mellőzi a különös visszaesői minőségre utalást a 
súlyosító körülmények köréből, hiszen az a rendelkező részében megállapításra 
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került, így önállóan a kétszeres értékelés tilalma miatt már súlyosító 
körülményként nem lehet figyelembe venni. 
 
Az V.r. vádlott esetében további súlyosítóként  értékeli azt a körülményt, hogy 
cselekményét rövid idővel a korábbi büntetéséből történt szabadulása után 
követte el. 
 
 
 
Bf.I.343/2006/22. 
 
Az így kiegészített és helyesbített bűnösségi körülmények mellett az I. és III.r. 
vádlottakkal szemben kiszabott szabadságvesztés büntetések inkább enyhék, 
mint súlyosak, az I.r. vádlott vonatkozásában ez fokozottan érvényes. Ebből 
értelemszerűen következően ezeknek a büntetéseknek az enyhítésére nem látott 
lehetőséget az ítélőtábla.  
 
A III.r. vádlott ügyvédi foglalkozástól történő eltiltása törvényes, annak 
indokával az ítélőtábla minden tekintetben egyetértett, azonban mivel az 
elsőfokú bíróság nem hivatkozott arra, hogy a mellékbüntetés kiszabása a Btk. 
56. § (1) bekezdés a) pontja alapján történt meg, a Btk. 57. § (1) bekezdése 
szerinti időkereten belül, ezért ezen jogszabályi hivatkozásokat az ítélőtábla 
pótolta. 
 
A II., IV. és V.r. vádlottakkal szemben a cselekményeikben, illetőleg a 
személyükben fennálló társadalomra veszélyességhez mérten arányos fő- és 
mellékbüntetést szabott ki az elsőfokú bíróság. A IV. és V.r. vádlottak esetén a 
megváltozott – enyhébb – minősítésre figyelemmel sem látott lehetőséget az 
ítélőtábla a velük szemben kiszabott büntetések enyhítésére, mert büntetéseik 
így sem oly súlyosak, hogy lényeges enyhítésük indokolt lenne. Ebből 
következik, hogy a IV.r. vádlott védője által indítványozott enyhébb végrehajtási 
fokozat meghatározására sem látott lehetőséget az ítélőtábla. 
 
Az ítélőtábla helyesbítette az I.r. vádlott esetében a vele szemben kiszabott 
szabadságvesztés beszámítására vonatkozó rendelkezést, hiszen annak 
beszámítására csupán a felfüggesztett szabadságvesztés esetleges végrehajtása 
esetén kerülhetne sor.  
 
A IV. és V.r. vádlottak vonatkozásában a fogva tartás kezdő időpontját az 
elsőfokú bíróság tévesen jelölte meg, így azt az ítélőtábla szintén helyesbítette 
/bírsági iratok 47. számú jegyzőkönyv II. melléklet/. 
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A vádlottakat terhelő bűnügyi költség összegét az elsőfokú bíróság részben 
tévesen, részben pontatlanul állapította meg. Az I.r. vádlottnál egy tételt nem 
vett figyelembe, a IV.r. vádlott esetében a kirendelt védőjének egyik tárgyalási 
jelenléti díjával felmerült áfa összeget nem számította be a teljes összegbe, míg 
az államot terhelő bűnügyi költség összegét téves összeadás miatt pontatlanul 
állapította meg, így ezeket az ítélőtábla pontosította. 
 
Mindezekre figyelemmel az ítélőtábla a fellebbezéseket alaptalanoknak ítélte, de 
az ítéletet hivatalból felülbírálva az elsőfokú bíróság ítéletét - az első fokon 
jogerőre emelkedett rendelkezéseinek kivételével - a Be. 372. § (1) bekezdése 
alapján a fentiek szerint megváltoztatta, egyebekben a Be. 371. § (1) bekezdése 
alapján helybenhagyta. 
 
A IV. és V.r. vádlottak kirendelt védőinek a fellebbezési nyilvános ülésen való 
jelenléti díjával, valamint az V.r. vádlott védőjének irattanulmányozásával 
felmerülő költség megfizetésére az ítélőtábla a IV., V.r. vádlottakat külön – 
külön a Be. 381. § (1) bekezdésére figyelemmel a Be. 338. § (1) és (3) 
bekezdése alapján kötelezte. 
 
Szeged, 2006. évi december hó 8. napján 
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