
 

 

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA 
Bf.II.170/2003/5. 
 

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 október hó 30. napján tartott 
tanácsülésen meghozta a következő 
 

Í T É L E T E T : 
 

Az életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt a vádlott ellen 
indított büntető ügyben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 2003. évi 
április hó 3. napján kihirdetett 3.B.905/2001/33. számú ítéletét    
m e g v á l t o z t a t j a : 
 
A vádlott főbüntetését 2 /Kettő/ évre   e n y h í t i . 
 
A többszörös visszaesőkénti megjelölést és a feltételes szabadságból kizárást  
m e l l ő z i . 
 
Egyebekben az első fokú ítéletet   h e l y b e n h a g y j a . 
 

I N D O K O L Á S :  
 
Az első fokú bíróság a vádlott bűnösségét életveszélyt okozó testi sértés 
bűntettének kísérletében állapította meg. Ezért, mint többszörös visszaesőt 3 év 
6 hónap börtönre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélte. Kimondta, hogy a vádlott 
feltételes szabadságra nem bocsátható. Elrendelte kényszergyógyítását. Korábbi 
ügyében végrehajtani rendelt szabadságvesztéséből történt feltételes szabadságát 
megszüntette. Rendelkezett az előzetes fogatartásban töltött idő beszámításáról, 
a bűnjelekről és a bűnügyi költség viseléséről azzal, hogy a vádlottat a jövőben 
esetleg felmerülő bűnügyi költség megfizetésére is kötelezte. 
  
Az első fokú ítélet ellen a vádlott bűncselekmény hiányában történő felmentésért 
jelentett be fellebbezést. Védője fellebbezése is elsődlegesen e címen történő 
felmentésére irányult, másodlagosan a büntetés enyhítését kérte. 
  
A Legfőbb Ügyészség átiratában az első fokú ítélet helybenhagyását 
indítványozta annak észrevételezése mellett, hogy tévedett az első fokú bíróság, 
amikor a vádlott többszörös visszaesői minőségét megállapította és a feltételes 



szabadságra bocsátás lehetőségéből kizárta. Az ítélőtábla az enyhítésre irányuló 
fellebbezést ítélte alaposnak, egyúttal egyetértett a főügyészi átiratban tett 
észrevételekkel.



 

 

 
Az ítélőtábla a fellebbezések folytán az első fokú ítéletet az azt megelőző 
eljárással együtt felülbírálta. Ennek során megállapította, hogy az első fokú 
bíróság a perrendi szabályok betartásával folytatta le a bizonyítási eljárást. A 
rendelkezésére álló valamennyi bizonyítékot mérlegelési körébe vonta, azokat 
körültekintően vizsgálta. Megalapozott indokát adta annak, hogy a vádlott 
tagadó vallomásával szemben ítéleti tényállását miért a sértett és az 1. sz. tanú 
vallomására, valamint az 1. sz. szakértő igazságügyi orvosszakértői véleményére 
és nyilatkozatára alapította. Annak is meggyőző indokát adta, miért vetette el a 
2. sz. tanúnak a vádlott tagadását támogató vallomását. Erre vonatkozó 
okfejtésével a másodfokú bíróság is egyetértett. 
 
Az első fokú bíróságnak a bizonyítékok mérlegelésén alapuló tényállása 
megalapozott, ezért irányadó volt a másodfokú eljárásban is. Megalapozott 
tényállás esetében az elbíráláskor hatályban lévő törvény szerint sincs lehetőség 
a bizonyítékok eltérő mérlegelésére, ezért az ezt támadó, felmentésre irányuló 
fellebbezések eredményre nem vezethettek. Tekintettel arra, hogy az ítélőtábla 
az első fokú bíróság tényállását megalapozottnak tartotta, egyetértett az első 
fokú bíróságnak azzal az álláspontjával is, hogy az ügyben további bizonyítás 
felvétele nem szükséges. Az első fokú bíróság ítéletének jogi indokolásában 
részletesen számot adott arról, mely okokból utasította el a bizonyítási 
indítványokat. Álláspontjával a másodfokú bíróság mindenben egyetértett, azt 
csupán azzal egészíti ki, hogy (név)-nek, a vádlott testvérének felkutatása és 
tanúkénti megidézése azért is szükségtelen, mert mint a vádlott hozzátartozója, 
mentességi jogával élhet, így tőle tanúvallomás nem várható. E megállapítást 
megalapozza az a tény, hogy (név) bár a nyomozás során tett vallomást, a 
Szolnoki Városi Bíróság előtt folyamatban volt 5.B.358/2000. számú ügyben 
már élt abszolút mentességi jogával, ebből következően a nyomozás során tett 
vallomása sem vehető bizonyítékként figyelembe (Szolnoki Városi Bíróság 
iratai 5.B.358/2000/7. számú tárgyalási jegyzőkönyv 4. oldal). 
 
A megalapozott tényállásból az első fokú bíróság helyesen következtetett a 
vádlott bűnösségére és bűncselekményét a törvénynek megfelelően minősítette, 
jogszabályi hivatkozása azonban kiegészítésre szorul, mert nem hivatkozott a 
Btk.170.§./5/ bekezdés I. fordulatára. Ezért ezt a másodfokú bíróság pótolta. 
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Tévedett az első fokú bíróság, amikor a vádlott többszörös visszaesői minőségét 
megállapította. A Btk.137.§. 16. pontja szerint többszörös visszaeső az, akit a 
szándékos        bűncselekmény      elkövetését      megelőzően        visszaesőként  
Bf.II.170/2003/5. 
 
végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek és az utolsó büntetés kitöltésétől vagy 
végrehajthatóságának megszűnésétől a szabadságvesztéssel fenyegetett újabb 
bűncselekménye elkövetéséig három év nem telt el. A vádlott a Szolnoki Városi 
Bíróság 8.B.1508/1992/9. számú ítéletével kiszabott 1 év börtönbüntetését 1994. 
május 15. napjával töltötte ki. Ez után a bíróságok próbára bocsátották, illetve 
felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték. Utóbb a pártfogó felügyelet 
szabályainak megszegése miatt került sor e szabadságvesztés végrehajtásának 
elrendelésére. Tekintettel arra, hogy a vádlottal szemben eredetileg nem 
végrehajtandó szabadságvesztést szabott ki a bíróság, a többszörös visszaesői 
minőség megállapításának nincsenek meg a törvényi előfeltételei, ezért ezt az 
ítéleti rendelkezést a másodfokú bíróság mellőzte. 
 
A feltételes szabadságból kizárásra vonatkozó rendelkezést szintén mellőzte az 
ítélőtábla, mert a Btk.47.§./4/ bekezdés a./ pontja szerint nem bocsátható 
feltételes szabadságra az, akit olyan szándékos bűncselekmény miatt ítéltek 
szabadságvesztésre, amelyet korábbi végrehajtandó szabadságvesztésre ítélése 
után a végrehajtás befejezése előtt követett el. Ez a törvényi előfeltétel az 
előzőekben már ismertetett okok miatt szintén nem áll fenn. 
 
A fentiek alapján a másodfokú bíróság az első fokú ítélet indokolásából mellőzi 
a Btk.97.§./1/ bekezdésére, a Btk.47.§./4/ bekezdés a./ pontjára és a Btk.136.§. 
16. pontjára történt hivatkozást. 
 
A büntetés kiszabásánál irányadó körülményeket vizsgálva az ítélőtábla az előbb 
írtakra figyelemmel a vádlottnak nem a többszörös visszaesést megalapozón túli 
bűnismétlését, hanem büntetett előéletét tekintette súlyosító körülménynek. 
Mellőzi annak súlyosító körülménykénti értékelését, hogy a vádlott a sértettet 
védekezésre felkészületlenül, váratlanul szúrta meg. 
 
Az ítélőtábla további enyhítő körülményként értékelte, hogy a sértett 
megbocsátott a vádlottnak. 
 
Az így kiegészített és helyesbített büntetés kiszabási szempontokra figyelemmel 
az ítélőtábla álláspontja az, hogy az első fokú bíróság által kiszabott 
szabadságvesztés tartama eltúlzott, az nincs arányban sem a vádlott által 
elkövetett bűncselekménnyel, sem a vádlott személyében rejlő társadalomra 
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veszélyességgel. A korábbi szabadságvesztés kitöltésének napjára figyelemmel a 
vádlott visszaesőnek sem minősülő bűnismétlő. Az elkövetett bűncselekmény 
kísérleti szakban maradt, a sértett a vádlottnak megbocsátott. Ezért a másodfokú 
bíróság a vádlott főbüntetésének tartamát a rendelkező részben írtak szerint 
enyhítette. 
 
A többszörös visszaesői minőség mellőzésére tekintettel a szabadságvesztés 
végrehajtási fokozatának meghatározásánál szükségtelenné vált a Btk.45.§./2/ 
bekezdésére történt hivatkozás. 
 
Az első fokú bíróság egyéb rendelkezései – így a feltételes szabadság 
megszüntetésére vonatkozó rendelkezése is – a törvényben előírtaknak 
megfelelnek, ezt csupán azzal egészíti ki a másodfokú bíróság, hogy a 
bűnjelekről az időközben hatályba lépett Be.155.§./1/ és /2/ bekezdése, a 
bűnügyi költségről a Be.338.§./1/ bekezdése rendelkezik. 
 
Tévedett az első fokú bíróság, amikor a vádlottat a jövőben esetleg felmerülő 
bűnügyi költség megfizetésére is kötelezte, hiszen erre a másodfokú eljárásban, 
illetve az eljárás jogerős befejezése után különleges eljárás (Be.578.§.) 
keretében van lehetőség.  
 
A kifejtettekből következik, hogy a másodfokú bíróság az enyhítésre irányuló 
fellebbezést ítélte alaposnak, és az első fokú ítéletet felülbírálva azt a 
Be.372.§./1/ bekezdése alapján megváltoztatta, egyebekben a Be.371.§./1/ 
bekezdése alapján helybenhagyta. 
 
S z e g e d , 2003. évi október hó 30. napján 
 
 
Dr.Maráz Vilmosné sk.            Dr.Cserháti Ágota sk.          Dr.Mezőlaki Erik sk. 
a tanács elnöke                         a tanács tagja, előadó           a tanács tagja  
 
Ez az ítélet és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 3.B.905/2001/33. 
számú ítéletének a jelen ítélettel meg nem változtatott része a mai napon jogerős 
végrehajtható.  
 
S z e g e d , 2003. évi október hó 30. napján 
 
 
Dr.Maráz Vilmosné sk. 
a tanács elnök 
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