
 

 

Szegedi Ítélőtábla 
Bf.I.58/2003/25. 
 
 

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, 2003. évi november hó 4. 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 bűncselekmények miatt az I. r. 
vádlott és társai ellen indított büntetőügyben a Csongrád Megyei Bíróság 
2002. évi október hó 16. napján kihirdetett B.171/2002/16. számú ítéletét m e g 
v á l t o z t a t j a akként, hogy a II.r. vádlottal szemben a könnyű testi sértés 
vétsége miatti eljárást  m e g s z ü n t e t i . 
 
Egyebekben az első fokú ítéletet helybenhagyja. 
 
A kiszabott szabadságvesztésbe mind a négy vádlott esetében beszámítja az első 
fokú ítélet kihirdetésétől a mai napig előzetes letartóztatásban töltött időt. 
 
Kötelezi a IV.r. vádlottat a fellebbezési eljárás során felmerült 4.000.- 
(négyezer) forint bűnügyi költség megfizetésére, külön felhívásra az állam 
javára, míg megállapítja, hogy a fellebbezési eljárás során felmerült további 
7.464.- (hétezer-négyszázhatvannégy) forint bűnügyi költség az állam terhén 
marad. 
 
 

I N D O K O L Á S :  
 
 

Az elsőfokú bíróság az I.r. vádlottat bűnösnek mondta ki társtettességben 
elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntettében, társtettességben elkövetett 
garázdaság bűntettében és súlyos testi sértés bűntettének kísérletében,  a II.r. és 
a III.r. vádlottakat társtettességben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés 
bűntettében és társtettességben elkövetett garázdaság bűntettében, a IV.r. 
vádlottat társtettességben elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntettében. 



Ezért – az I-II-III.r. vádlottak esetében halmazati büntetésként – az I.r. vádlottat 
4 év 8 hónapi börtönre és 5 évi közügyektől eltiltásra, a II-III.r. vádlottakat 
egyezően 3 év 6 hónapi börtönre és 4 évi közügyektől eltiltásra, a IV.r. vádlottat 
3 évi börtönre és 3 évi közügyektől eltiltásra ítélte.
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Az elsőfokú bíróság ítélete ellen fellebbezést jelentettek be: 
 
Az I.r. vádlott és védője az életveszélyt okozó testi sértés bűntette és a súlyos 
testi sértés bűntettének kísérletében való bűnösség megállapítása miatt 
felmentésért, a garázdaság bűntette vonatkozásában a kiszabott büntetés 
enyhítése végett. 
 
A II.r. és a III.r. vádlottak és védőjük az életveszélyt okozó testi sértés 
bűntettében való bűnösség megállapítása miatt felmentésért, míg a garázdaság 
bűntettével összefüggésben a kiszabott büntetés enyhítése végett. A védő 
bizonyítási indítványt terjesztett elő az 1. sz. tanú első fokú ítélet után tett 
írásbeli nyilatkozatára figyelemmel, az ő, valamint a cselekményeknél jelen lévő 
2. sz. és 3. sz. tanúk kihallgatására vonatkozóan.  
 
A IV.r. vádlott és védője a bűnösség megállapítása miatt, a vádlott felmentése 
érdekében. 
 
 A Legfőbb Ügyészség az első fokú ítélet helybenhagyását indítványozta.  
 
Az ítélőtábla a fellebbezéseket nem ítélte alaposnak.  
 
Az első fokú ítélet meghozatalát követően az I.r. vádlott védője írásbeli 
nyilatkozatot csatolt az 1. sz. tanútól, mely nyilatkozat ellentétes volt a tanú 
korábban tett vallomásával. Ezen túl a védő további két szemtanú 
meghallgatását is indítványozta. 
 
Erre figyelemmel az ítélőtábla a Be. 348. § (1) bekezdésében írtaknak 
megfelelően felülbírálva az elsőfokú bíróság ítéletét azt állapította meg, hogy  a 
tényállás részben nincs felderítve, nevezetesen vizsgálni kellett az 1. sz. tanú 
megváltoztatott vallomását, továbbá jelentőséggel bírhatott további két szemtanú 
vallomása is, így az elsőfokú bíróság ítéletét a Be. 351. § (2) bekezdés a./ pontja 
alapján részben megalapozatlannak ítélte. Ezen megalapozatlanság 
kiküszöbölése érdekében a Be. 353. § (1) és (2) bekezdése alapján felvett 
részbizonyítás keretében az ítélőtábla az 1. sz., a 3. sz. és a 2. sz. tanúkat 
meghallgatta. 
 
Az ítélőtábla a részbizonyítás és az iratok egybehangzó adatai alapján az első 
fokú ítélet tényállását az alábbiak szerint kiegészítette, illetve helyesbítette. 
 
 
Bf.I.58/2003/25. 
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Az I.r. vádlott vonatkozásában a Szegedi Városi Bíróság Fk.1458/1997. számú 
ügyében kiszabott szabadságvesztés próbaideje 2001. január 11. napján 
eredményesen eltelt.  
 
A Makói Városi Bíróság B.250/2001. számú ügyében kiszabott 
szabadságvesztés próbaideje 2004. január 17. napjáig tart, ezen cselekmény 
quasi halmazati viszonyban áll a jelen cselekménnyel. 
 
A Makói Városi Bíróság B.161/2002/12. számú és a Csongrád Megyei Bíróság 
Bf.101/2003/6. számú határozata folytán 2003. április 17-én jogerőre emelkedett 
ítéletével a II.r. és a IV.r. vádlottakat súlyos testi sértés bűntette miatt egyezően 
6 hónapi, végrehajtásában 2 évi próbaidőre felfüggesztett börtönre ítéltet. Ezt az 
eljárást az első fokú ítélet, mint folyamatban lévő eljárást tartalmazza, azonban 
azóta jogerős befejezésére sor került. A kiegészítés a bűnösségi körülmények 
helyes értékelése szempontjából jelentőséggel bír.  
 
Az 1. sz. sértett a II.r. vádlottal szemben joghatályos magánindítványt terjesztett 
elő (1/92.). 
 
Az I.r. vádlott szándéka a 2. sz. sértett bántalmazása során nyolc napon túl 
gyógyuló, súlyosabb sérülés okozására irányult. 
 
A vádlottak közül az I-II-III.r. vádlott magatartása volt alkalmas 
megbotránkozás és riadalom keltésére. Ez a kiegészítés azért vált szükségessé, 
mert az első fokú ítélet, bár az ügynek négy vádlottja van, és a IV.r. vádlott nem 
vitásan ekkor még a presszónál nem tartózkodott azt tartalmazza, hogy a 
vádlottak magatartása volt alkalmas megbotránkozás, riadalom keltésére. Ezért 
az egyértelmű megfogalmazásra figyelemmel a tényállást a fentiek szerint 
helyesbítette. 
 
Egyebekben az első fokú ítélet tényállása hiánytalan és megalapozott, így az a 
másodfokú eljárásban is irányadó volt. 
 
A tényállást támadó és a vádlottaknak a 3. sz. sértett sérelmére társtettességben 
elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntetteként minősített cselekmény 
alóli felmentésére irányuló fellebbezései a bizonyítékok mérlegelését támadják. 
Arra irányulnak, hogy a másodfokú bíróság e cselekmény vonatkozásában a 
vádlottak tárgyalási vallomását, valamint a II-III-IV.r. vádlottak cselekvőségére 
vonatkozóan az 1. sz. tanú írásbeli beadványát fogadja el, és erre figyelemmel 
II-III-IV.r. vádlottakat e cselekmény alól mentse fel, mert azt nem követték el, 
míg az I.r. vádlott esetében ne állapítsa meg, hogy az életveszélyes sérülés az I.r. 
vádlott magatartásával okozati összefüggésben következett be. 
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Az 1. sz. tanút a másodfokú bíróság is szavahihetőnek ítélte. A tanú 
vallomásában előadta az általa aláírt beadvány készítésének körülményeit, mely 
szerint az ügyvédnél ez alkalommal a vádlottak hozzátartozói is jelen voltak, a 
beadvány az eseményeket nem részletezi és több helyen pontatlanul fogalmaz. 
Az 1. sz. tanú vallotta, hogy a IV.r. vádlott rokona kereste meg, vele mentek el a 
IV.r. vádlott akkori védőjéhez, ahol a II-III.r. vádlottak hozzátartozói is jelen 
voltak. A beadványt a védő fogalmazta meg, ő  azt nem is olvasta el, csak 
aláírta. Jelenleg is a vádbeli helyszínként szereplő presszót üzemelteti. 
 
A fellebbezési tárgyaláson tett vallomása során mindenben fenntartotta azt a 
korábbi vallomását, hogy mind a négy vádlott bántalmazta a sértettet, de azt, 
hogy pontosan ki, milyen módon bántalmazta, nem tudta megmondani, csak az 
I.r. vádlott ütését, rúgását látta konkrétan. 
 
A 3. sz. tanú akként nyilatkozott, hogy a vádbeli alkalommal a helyszínen nem 
volt jelen, így érdemi nyilatkozatot tenni nem tudott. 
 
A 2. sz. tanú vallomásával a IV.r. vádlott védekezését látszott alátámasztani, 
mely szerint a IV.r. vádlott a 3. sz. sértett bántalmazásánál nem volt ott, abban 
nem vett részt. Ez ellentétes volt az 1. sz. tanú következetes vallomásával és a 
tanút mind az elsőfokú, mind a másodfokú bíróság szavahihetőnek ítélte. Erre 
figyelemmel a 2. sz. tanú ezen vallomását  az ítélőtábla elvetette. Az nem 
zárható ki, hogy a 2. sz. tanú a IV.r. vádlottal együtt ment a játszótérről a 
helyszínre, de az nyilvánvaló, hogy ez, a bántalmazás előtt kellett, hogy 
történjen. A tanú egyébként teljesen elfogulatlannak sem tekinthető, hiszen 
unokatestvére a 4. sz. tanú, aki jelen ügy gyanúsítottja volt, majd később a 
bírósági eljárás során tanúkénti meghallgatására került sor. 
 
A többi rendelkezésre álló bizonyítékot az elsőfokú bíróság maradéktalanul 
értékelte, ezzel kapcsolatosan a másodfokú bíróságnak felülmérlegelési joga 
nincs. 
 
A másodfokú bíróság által lefolytatott részbizonyítás alapján történő bizonyíték 
mérlegelés mindenben alátámasztotta az elsőfokú bíróság bizonyíték 
mérlegelését. Erre figyelemmel az ítélőtábla az elsőfokú bíróság által  
 
Bf.I.58/2003/25. 
 
megállapított tényállást a fent írt kiegészítéssel és helyesbítéssel mindenben 
megalapozottnak ítélte. 
 
A megalapozott tényállásból az elsőfokú bíróság helyesen következtetett mind a 
négy vádlott bűnösségére és cselekményeiket a törvénynek megfelelően 
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minősítette. Nem tévedett, amikor azt állapította meg, hogy a vádlottak mind a 
négyen testi sértésre irányuló szándékkal, egymással szándékegységben eljárva 
bántalmazták a 3. sz. sértettet, és az általuk elkövetett magatartással okozati 
összefüggésben alakult ki a sértett életveszélyes sérülése. Erre figyelemmel nem 
osztott az I.r. vádlott és védője által kifejtett azon okfejtést, hogy a sértett 
életveszélyes sérülései nem a vádlottak, köztük az I.r. vádlott által történt 
bántalmazás következtében  szenvedte el. Az általuk történt bántalmazás 
alkalmas volt életveszélyes sérülés okozására. Arra adat nem merült fel, hogy 
I.r. vádlotton és társain kívül más  bántalmazta volna a sértettet, így a 
bekövetkezett eredmény csak és kizárólag ezen bántalmazás következménye 
lehetett.  Az elsőfokú bíróság jogi indokolásában azt nem fejtette ki, hogy az 
eredmény tekintetében a vádlottakat mi terheli, de a vádlottak általi cselekvőség 
módjára, a vádlottak külön-külön megvalósított magatartására figyelemmel az a 
következtetés vonható le, hogy az életveszélyre, mint eredményre a vádlottak 
tudatos gondatlansága terjedt ki, tehát az állapítható meg, hogy cselekvőségük 
eredményét előre látták, de könnyelműen bíztak annak az elmaradásában. 
 
Nem tévedett az elsőfokú bíróság akkor sem, amikor a vádlottak bűnösségét 
társtettességben elkövetett cselekményben állapította meg. A 3. sz. sértett 
bántalmazásakor a vádlottak szándéka testi sértés okozására irányult. Az 
életveszélyt okozó eredmény tekintetében mindannyian önállóan, külön-külön 
gondatlanok voltak, mert tudatuk súlyosabb, esetleg életveszélyes sérülés 
bekövetkezésének lehetőségét átfogta, de könnyelműen bíztak ezen eredmény 
elmaradásában. Erre tekintettel cselekményük a társtettesi minőségben 
elkövetett testi sértés bűntettének megállapítására alkalmas (BH. 1988/212.). A 
társtettesség esetén az alanyi oldalon a szándékegységet, a tárgyi oldalon a 
törvényi tényállás részben, vagy egészben történő közös megvalósítását kell 
vizsgálni. Társtettesség csak szándékos bűncselekmény esetén jöhet létre. A 
bírói gyakorlat a vegyes bűnösségű cselekményeknél is lehetővé teszi a 
társtettesség megállapítását. A szándékosan elkövetett bűncselekmény társtettesi 
megvalósítását nem zárja ki az a körülmény, hogy az eredmény tekintetében 
csak gondatlanság állapítható meg. Így az életveszélyt okozó testi sértés 
bűntettének társtetteskénti elkövetése megállapítható akkor is, ha az elkövetőket 
az eredmény tekintetében csak gondatlanság terheli. A szándékegységnek az 
alaptényállásra kell kiterjednie. 
 
Ugyancsak nem tévedett az elsőfokú bíróság az I.r. vádlottnak a 4. sz. sértett 
sérelmére elkövetett cselekményének minősítése kapcsán sem, mert helyesen 
állapította meg, hogy az I.r. vádlott szándéka a ténylegesen bekövetkezett 
sérülésnél súlyosabb, nyolc napon túl gyógyuló sérülés okozására irányult, erre a 
bántalmazás erejéből és módjából okszerűen következtetett. 
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Nem tévedett az elsőfokú bíróság akkor sem, amikor a bántalmazás és az 
eredmény közötti okozati összefüggést kétséget kizáróan megállapíthatónak 
találta, hiszen az orvosszakértő nyilatkozott arra, hogy nem kizárt, hogy az 1. sz. 
tanú még beszélhetett a sértettel és ezt követően vesztette el a sértett ismét az 
eszméletét. 
 
Ugyanakkor az elsőfokú bíróság iratellenesen állapította meg, hogy az 1. sz. 
sértett a II.r. vádlottal szemben magánindítványt nem terjesztett elő. 1/92. 
sorszám alatt a nyomozás során az 1. sz. sértett magánindítványát előterjesztette,  
bár a 14. sorszám alatti jegyzőkönyvben rögzített meghallgatása során úgy 
nyilatkozott, hogy nem tudja ki volt a bántalmazója, így nem tartja fenn 
magánindítványát. A magánindítvány visszavonására nincsen lehetőség, hiszen 
az ügyész e bűncselekmény miatt a vádat átvette és vádiratának történeti, 
tényállási részében a cselekményt vád tárgyává tette. Azt az eljárás során maga a 
II.r. vádlott sem vitatta, hogy az 1. sz. sértettet ő bántalmazta. Tekintettel arra, 
hogy a cselekményt a vád tényállása tartalmazza, az, hogy az ügyész a 
cselekményt a vádban nem minősítette a bíróságnak, mind vád tárgyává tett 
cselekményt el kellett volna bírálnia, de azt jogi értékelés nélkül hagyta. Ez 
feltehetően arra vezethető vissza, hogy iratellenesen azt állapította meg, hogy 
magánindítvány előterjesztésére nem került sor. Tekintettel arra, hogy ezen 
cselekménynek a II.r. vádlottal szemben megállapított többi cselekmény mellett 
a felelősségre vonás szempontjából nincs jelentősége, a bíróság a II.r. vádlottal 
szemben a Btk. 171. § (1) bekezdésébe ütköző és aszerint minősülő és 
büntetendő könnyű testi sértés vétsége miatti büntetőeljárást a Be. 332. § (2) 
bekezdése alapján megszüntette. 
 
Az elsőfokú bíróság által értékelt bűnösségi körülmények kiegészítésre 
szorulnak. Az ítélőtábla mind a négy vádlott javára további enyhítő 
körülményként értékelte az időmúlást, hiszen a cselekmény elkövetése óta több 
mint kettő év eltelt. Ugyanakkor az elsőfokú bíróság helyesen értékelte súlyosító 
körülményként I., II., IV.r. vádlottak vonatkozásában, hogy a cselekmény 
büntetőeljárás hatálya alatt követték el, az ítélőtábla a tényállás kiegészítésére is 
figyelemmel ezt azzal egészíti ki, hogy a II. és IV.r. vádlottak esetében a 
hasonló bűncselekmény miatti büntetőeljárás alatti elkövetést értékelte súlyosító 
körülményként. 
 
 
Bf.I.58/2003/25. 
 
Tekintettel arra, hogy a 2003. március 1. napján módosult Büntető 
Törvénykönyv általános részi rendelkezése enyhébb, mint a cselekmény 
elkövetésekor hatályban lévő Büntető Törvénykönyvé, ezért a Btk. 2. §-a 
alapján az ítélőtábla az elbíráláskor hatályban lévő törvényt alkalmazta. Erre 
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figyelemmel is arányosnak ítélte azonban a vádlottakkal szemben kiszabott fő- 
és mellékbüntetést, annak lényeges enyhítésére sem látott lehetőséget. Az 
elsőfokú bíróság az I-II-III.r. vádlottakkal szemben helyesen halmazati büntetést 
szabott ki, nem hívta fel azonban a Btk. 85. §-ának (2) és (3) bekezdését, ezért 
az ítélőtábla azt pótolta. 
 
Az első fokú ítélet egyéb rendelkezései mindenben megfelelnek a törvénynek, 
de az időközben 2003. július 1. napján hatályba lépett büntetőeljárásról szóló 
1998. évi XIX. törvényre figyelemmel a bűnügyi költségre vonatkozó 
rendelkezés a Be. 338. § (1), (2), (3) és a Be. 339. § (1) bekezdésén alapszik. E 
körben mutat rá az ítélőtábla, hogy az elsőfokú bíróság a jövőben esetleg 
felmerülő bűnügyi költségről szükségtelenül rendelkezett, mert arról mind a 
határozatának meghozatalakor, mind a másodfokú eljárás lefolytatásakor 
hatályban lévő büntetőeljárási törvény szerint a különleges eljárás keretében 
rendelkezni lehet.  
 
A kifejtettekből következik, hogy az ítélőtábla a fellebbezéseket alaptalanoknak 
ítélte, de az első fokú bíróság ítéletét hivatalból is felülbírálva a Be. 372. § (1) 
bekezdése alapján a rendelkező rész szerint  megváltoztatta, egyebekben pedig a 
Be. 371. § (1) bekezdése alapján helybenhagyta.  
 
Az ítélőtábla a vádlottak által az első fokú ítélet kihírdetésétől a mai napig 
előzetes fogvatartásban töltött időt a Btk. 99. § (1) bekezdése alapján a kiszabott 
szabadságvesztésbe beszámította. 
 
A IV.r. vádlott kirendelt védőjének fellebbezési tárgyalási jelenléti díjával, a bv. 
intézetben történő megjelenésével és készkiadásával összesen 11.464.- forint 
bűnügyi költség merült fel. Figyelemmel arra, hogy az ítélőtábla a IV.r. vádlott 
részére teljes, személyes költségmentességet engedélyezett, az ezt követően 
felmerült 7.464.- forint bűnügyi költségről megállapította, hogy az a Be. 74. § 
(3) bekezdés c./ pontjára figyelemmel a Be. 339. § (1) bekezdése alapján az 
állam terhén marad, míg az engedélyezést megelőzően felmerült 4.000.- forint 
bűnügyi költség megfizetésére a Be. 381. § (1) bekezdése szerint a  
 
 
 
 
 
Be. 338. § (1) bekezdése alapján a IV.r. vádlottat kötelezte. 
 
Szeged, 2003. évi november hó 4. napján 
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Dr. Hegedűs István sk. a tanács elnöke,  Gyurisné dr. Komlóssy Éva sk. a tanács 
tagja, előadó,  Sefta Márta dr. sk. a tanács tagja  
 
Ez az ítélet és a Csongrád Megyei Bíróság B.17162002/16. számú ítéletének 
jelen ítélettel meg nem változtatott része 2003. évi november hó 4. napján mind 
a négy vádlott vonatkozásában jogerős és végrehajtható. 
 
Szeged, 2003. évi november hó 4. napján 
 
 
Dr. Hegedűs István sk.  
a tanács elnöke  
 
                                                                               


