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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, 2004. évi január hó 13. napján és 2004. február 
hó 10. napján tartott fellebbezési nyilvános ülése alapján, 2004. évi február hó 
10. napján meghozta a következő  
 
 

Í T É L E T E T :  
 
 

Az életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények 
miatt a vádlott ellen indított büntetőügyben a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 
2003. évi április hó 15. napján kihírdetett 2.B.981/2002/33. számú ítéletét 
megváltoztatja akként, hogy a vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztést 
börtönben kell végrehajtani. 
 
A kiadni rendelt bűnjelet az 1. sz. sértett [település, utca, házszám] szám alatti 
lakos részére rendeli kiadni, míg a kártérítést (magánfél megnevezése) 
[település, utca, házszám] szám alatti lakos magánfélnek, az illetéket pedig az 
államnak kell megfizetni. 
 
Az első fokú eljárásban felmerült és a vádlott által fizetendő bűnügyi költség 
összege helyesen: 142.017.- (egyezáznegyvenkettőezer-tizenhét) forint, míg az 
állam terhén maradó bűnügyi költség helyesen 49.897.- (negyvenkilencezer-
nyolcszázkilencvenhét) forint. 
 
Egyebekben az első fokú ítéletet helybenhagyja. 
 
Kötelezi a vádlottat a fellebbezési eljárás során felmerült 11.968.- (tizenegyezer-
kilencszázhatvannyolc) forint bűnügyi költség megfizetésére külön felhívásra az 
állam javára. 
 
A kiszabott szabadságvesztésbe a vádlott által az első fokú ítélet kihírdetésétől a 
mai napig előzetes letartóztatásban töltött időt beszámítja. 
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I N D O K O L Á S :  
 
 

Az elsőfokú bíróság a vádlottat 1 rb. életveszélyt okozó testi sértés bűntettének 
kísérlete, 1 rb. rablás bűntettének kísérlete, 1 rb. súlyos testi sértés bűntette és 5 
rb. lopás bűntette miatt, mint többszörös visszaesőt halmazati büntetésül 5 évi 
fegyházra és 5 évi közügyektől eltiltásra ítélte. A kiszabott szabadságvesztésbe 
beszámította a vádlott által előzetes fogvatartásban töltött időt. Rendelkezett a 
bűnjelekről és kötelezte a vádlottat kártérítés, illetve illeték megfizetésére. 
Kötelezte 142.957.- forint bűnügyi költség megfizetésére, míg megállapította, 
hogy 49.8987.- forint az állam terhén marad. 
 
Az elsőfokú bíróság ítélete ellen fellebbezést jelentettek be:  
 
Az ügyész a vádlott terhére, a kiszabott szabadságvesztés súlyosítása végett, 
 
a vádlott és védője a kiszabott büntetés enyhítéséért. A védő a tényállás III./, V./, 
VI./  és  VII./  pontja vonatkozásában a tényállás téves megállapítása és a vádlott 
felmentése végett is.  
 
A fellebbezési eljárás során a vádlott is vitatta az életveszélyt okozó testi sértés 
bűntette kísérletében és a rablás bűntette kísérletében való bűnösségének 
megállapítását, a testi épség elleni bűncselekmény álláspontja szerint csak 
könnyű testi sértés vétségét valósította meg, míg a rablást nem követte el. 
 
Sérelmezte azt is, hogy a bíróság az ő és a védő jelenléte nélkül indokolatlanul 
vett fel bizonyítást tárgyaláson kívül, ezzel eljárási szabályt sértett. A 
fellebbezési nyilvános ülésen a 2. sz. sértett igazságügyi elmeorvos-szakértői 
vizsgálatát, illetve az ítélőtábla általi ismételt meghallgatását indítványozta. A 
vádlott és a védő a fellebbezési nyilvános ülésen enyhébb végrehajtási fokozat 
megállapítását is kérte.  
 
Az ítélőtábla csak az enyhébb végrehajtási fokozat megállapítására irányuló 
fellebbezéseket ítélte alaposnak. 
 
Az elsőfokú bíróság ítéletét az azt megelőző bírósági eljárással együtt a Be. 348. 
§ (1) bekezdése alapján felülbírálva, az ítélőtábla az ügy érdemére kiható eljárási 
szabálysértést nem észlelt. 
 
Nem osztotta a vádlott azon kifogását, hogy eljárási szabályt sértett volna az 
elsőfokú bíróság, amikor tárgyaláson kívül vett fel bizonyítást.  A 2003. február 
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12-i tárgyaláson a bíróság elrendelte idős, beteg, távolabb lakó tanúknak a 
[önkormányzat megnevezése] helységében történő meghallgatását, erre 2003. 
április  
Bf.I.171/2003/14. 
 
14-ére határnapot tűzött ki, és a bizonyítás foganatosítását ezen a napon a tanács 
elnöke végezte hat tanú meghallgatásával. Ezen február 12-i tárgyaláson a 
tanács elnöke nyilatkoztatta az ügyészt, vádlottat és védőt, hogy ezen 
meghallgatáson részt kívánnak-e venni, melyre valamennyien úgy nyilatkoztak, 
hogy azon  nem vesznek részt.  Ezt követően a bíróság 2003. április 15-én tartott 
tárgyalást, amelyen az április 14-i tanú meghallgatásról felvett jegyzőkönyvet 
felolvasással a tárgyalás anyagává tette. 
 
Tekintettel a tárgyaláson kívül felvett bizonyítás során meghallgatott hat tanú 
korára, egészségi állapotára, illetve az utazási nehézségekre, a Be. 304. § (1) 
bekezdése alapján indokoltan került sor tárgyaláson kívül bizonyítás felvételére 
kiküldött bíró, a tanács elnöke, által. Figyelemmel arra, hogy az ügyész, vádlott, 
védő akként nyilatkoztak, hogy ezen nem kívánnak részt venni, nem történt 
eljárási szabálysértés, amikor az ő távollétükben került sor ezen tanúk 
meghallgatására. (Ezt a kérdést az első fokú eljárás idején hatályban volt Be. 
ugyanígy szabályozta.) 
 
Az ítélőtábla további bizonyítás felvételét, így a 2. sz. sértett tanúkénti 
meghallgatását, vagy igazságügyi orvosszakértői vizsgálatának elrendelését 
szükségtelennek ítélte. A tanú vallomásával kapcsolatosan aggály nem merült 
fel, elmeállapotára vonatkozóan olyan adat nem áll rendelkezésre, amely 
szakértői vizsgálatát indokolttá tenné. Erre figyelemmel a további bizonyítást az 
ítélőtábla szükségtelennek ítélte, a bizonyítási eljárást az elsőfokú bíróság 
hiánytalanul lefolytatta. 
 
A másodfokú bíróság a Be. 352. § (1) bekezdés a./ pontjára figyelemmel az 
iratok egybehangzó adatai alapján az első fokú ítélet tényállását az alábbiak 
szerint kiegészítette, illetve helyesbítette:  A vádlott cukorbeteg, mely 
betegségét inzulinnal kezeli, ezen túl magas vérnyomása miatt is kezelésre 
szorul.  
 
A vádlott a lopásokat rendszeres haszonszerzésre törekedve követte el. Ez a 
kiegészítés azért bír jelentőséggel, mert az elsőfokú bíróság helyesen, a lopással 
elkövetett cselekményeket üzletszerűen elkövetettnek minősítette, azonban 
ennek ténybeli alapját nem állapította meg. 
 
A tényállás I. pontjában foglalt cselekmény sértettje, az 1. sz. sértett 
magánindítványát 2000. január 26. napján előterjesztette. Ez a kiegészítés azért 
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szükséges, mert a sértett a vádlott nagyanyja, így a sérelmére elkövetett vagyon 
elleni bűncselekmény csak magánindítványra büntethető.  
 
A tényállás II. pontjában foglalt cselekmény sértettjének neve helyesen (3. sz. 
sértett neve), ezt az ítélet nyilvánvaló elírás folytán (név)-ként tartalmazza. Ezen 
cselekmény miatt a vádlott társát, [vádlott társának megnevezése]-t, a Bács-
Kiskun Megyei Főügyészség megrovásban részesítette. Ez a kiegészítés azért 
szükséges, mert a tényállás [vádlott társának megnevezése] bűncselekményt 
megvalósító cselekvőségét is, őt név szerint megjelölve, tartalmazza. 
 
Egyebekben az első fokú ítélet tényállása hiánytalan, az a fenti kiegészítésekkel 
és helyesbítéssel a másodfokú eljárásban is irányadó volt.  
 
A tényállást támadó és a vádlottnak a 4. sz. sértett sérelmére elkövetett, a 
tényállás III. pontja szerinti, valamint az 5. sz. sértett sérelmére elkövetett, a 
tényállás VI. pontja szerinti 2 rb. lopás bűntette alóli, valamint a 6. sz. sértett 
sérelmére elkövetett, a tényállás V. pontjában foglalt életveszélyt okozó testi 
sértés bűntettének kísérlete alóli, valamint a 2. sz. sértett sérelmére elkövetett és 
a tényállás VII. pontjában foglalt rablás bűntette kísérlete alóli felmentést célzó 
fellebbezések a bizonyítékok mérlegelését támadják. Az elsőfokú bíróság ezen 
tényállásokat a rendelkezésre álló bizonyítékok mérlegelése alapján, a 
tanúvallomásokra figyelemmel állapította meg. 
 
 A bizonyítékok mérlegelése, az azokat közvetlenül észlelő elsőfokú bíróság 
feladata. Az elsőfokú bíróság a bizonyítási eljárást ezen cselekmények 
vonatkozásában is hiánytalanul lefolytatta és a rendelkezésre álló bizonyítékokat 
maradéktalanul mérlegelési körébe vonta. Részletesen számot adott arról, hogy a 
vádlott tagadásával szemben miért a sértettek és az ő vallomásukat alátámasztó 
tanúvallomásokat fogadta el tényállása alapjául. 
 
A fentebb kifejtettekre figyelemmel az ítélőtábla a 2. sz. sértett elemeorvos-
szakértői vizsgálatát, illetve az ő ismételt tanúkénti meghallgatását 
szükségtelennek ítélte. Az eljárás során arra valóban adat merült fel, hogy a 2. 
sz. sértett egyensúly zavarral küzd, amelyről mind a vádlott, mind pedig maga a 
sértett is tudott. Ugyanakkor a sértett nyilatkozott arra is, hogy e betegségével 
tisztában volt, azt jól korrigálta, így nem fordult elő, hogy állandóan esett-kelt 
volna, vagy összeverte volna magát. A sértett a cselekmény során célszerűen, 
logikusan cselekedett, amikor a vádlottnak nem azt a szomszédnőt jelölte meg, 
akinél ténylegesen a pénzét tartotta, hanem egy szomszéd férfit, mert tőle várt 
védelmet, illetve segítséget a sérelmére elkövetett cselekmény miatt. Ezért a 
vádlottal  [tanú megnevezése] lakásához ment, akinek azonnal elpanaszolta a 
történteket. A tanú vallomása, a sértett vallomását mindenben alátámasztotta. 
Ezen körülményeket az elsőfokú bíróság helyesen értékelve és mérlegelve 
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vetette el a vádlott védekezését. Így ezen bűncselekmények alóli felmentésre 
irányuló fellebbezés, mely kizárólag a bizonyítékok mérlegelése ellen irányul 
eredményre nem vezethetett. 
 
 
Bf.I.171/2003/14. 
 
A vádlott vitatta a 6. sz. sértett sérelmére elkövetett cselekmény minősítését is. 
Álláspontja szerint figyelemmel arra, hogy a sodrófa eltört, az nem is volt 
alkalmas súlyosabb, így akár életveszélyes sérülés okozására és ténylegesen a 
sértettnek csak könnyű sérülése keletkezett. 
 
Nem vitás, hogy a 6. sz. sértettnek valóban nyolc napon belül gyógyuló, 
repesztett sérülése és agyrázkódása keletkezett a vádlott cselekvősége folytán, és 
az sem vitás, hogy a sodrófa a második ütés alkalmával eltört. Ugyanakkor a 
megállapított tényállásból kitűnően a vádlott kétszer ütött a sodrófával, egy 
alkalommal a sértett védekezésre emelt bal karját a könyökénél találta le, majd a 
második közepes, nagy erejű ütés során tört el a sodrófa. A bűnjel 
megvizsgálására szakértő által sor került, a szakvélemény megállapítása szerint 
a sodrófa a második ütés következtében tört el, az állapotát, illetve méretét, 
súlyát tekintve, valamint a közepes, nagy erővel való ütésre figyelemmel 
alkalmas volt életveszélyes sérülés okozására. Ezért nem tévedett az elsőfokú 
bíróság, amikor azt állapította meg, hogy a vádlott a sértett bántalmazása során 
az életveszélyes eredmény bekövetkezését ugyan nem kívánta, de a közepes, 
nagy erejű ütésre és az elkövetés eszközére, valamint a testtájékra figyelemmel, 
annak bekövetkezése iránt közömbös maradt, így a cselekményét  eshetőleges 
szándékkal valósította meg. Az, hogy az eredmény ténylegesen nem következett 
be, nem a vádlott magatartásán múlott. Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság e 
körben kifejtett álláspontját mindenben osztotta. 
 
A fentiekre figyelemmel a megalapozott tényállás alapján az elsőfokú bíróság 
helyesen következtetett valamennyi cselekmény vonatkozásában a vádlott 
bűnösségére és a cselekmények minősítése is törvényes. Az csupán annyiban 
szorul kiegészítésre, hogy a rablás bűntettének kísérlete a Btk. 321. § (1) 
bekezdésének I. fordulatába ütközik, mert a rablás több elkövetési magatartással 
megvalósítható és a fordulatot az elsőfokú bíróság nem jelölte meg.  
 
Az elsőfokú bíróság helyesen állapította meg, hogy a vádlott többszörös és 
különös visszaeső, de nem hivatkozott a Btk. 137. § 15. és 16. pontjára, ezért az 
ítélőtábla ezt pótolta. 
 
Az elsőfokú bíróság által értékelt bűnösségi körülmények kiegészítésre, illetve 
helyesbítésre szorulnak. Az ítélőtábla a részbeni bűnösségre is kiterjedő 
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beismerő vallomást értékelte, mert a beismerő vallomás csak akkor értékelhető 
enyhítő körülményként, ha az a bűnösségre is kiterjed. További enyhítő 
körülményként értékelte az időmúlást, valamint azt, hogy a vádlott a lopási 
cselekményeket az alsó értékhatárhoz közeli értékre valósította meg. Enyhítő 
körülményként értékelte a vádlott betegségeit is.  
 
Az ítélőtábla a vádlott sokszorosan büntetett előélete és a többszörös visszaesés 
helyett, a többszörös visszaesésen túli elítéltségét és azt, hogy különös 
visszaeső, értékelte súlyosító körülményként. A többszörös visszaesés azért nem 
értékelhető, mert a büntetés kiszabására, mint többszörös visszaesővel szemben 
került sor, így csak az ezt megalapozón túli elítéltségek értékelhetők további 
súlyosító körülményként, s ezen belül az, hogy a vádlott egyben különös 
visszaeső is. 
 
A Btk. 2003. március 1-jén hatályba lépett módosítására figyelemmel a vádlott 
vonatkozásában az általános részi enyhébb szabályokra figyelemmel az 
elbíráláskor hatályban lévő törvény enyhébb, mint az elkövetéskor hatályban 
lévő, így az elsőfokú bíróság helyesen alkalmazta a Btk. 2. §-ának felhívásával 
az elbíráláskori törvényt.  
 
 Az elsőfokú bíróság helyesen szabott ki a vádlottal szemben halmazati 
büntetést, de a Btk. 85. § (1), (2) és (3) bekezdés felhívását elmulasztotta, ezért 
az ítélőtábla azt pótolta.  
 
A kiegészített bűnösségi körülmények mellett az ítélőtábla úgy találta, hogy az 
elsőfokú bíróság által a vádlottal szemben kiszabott fő- és mellékbüntetés 
arányos, annak súlyosítása nem indokolt. Ugyanakkor a vádlott által elkövetett 
cselekmények nagy tárgyi súlyára és a többszörös halmazatra figyelemmel ilyen 
mértékű büntetés feltétlenül szükséges is a büntetési célok megvalósulása 
érdekében, így annak enyhítése sem kerülhet szóba. 
 
Az elsőfokú bíróság a Btk. 42. § (3) bekezdése szerint a többszörös visszaeső 
vádlottal szemben helyesen határozta meg a büntetés végrehajtási fokozatát 
fegyházban. 
 
Tekintettel a vádlott igazolt, súlyos betegségeire, az ítélőtábla álláspontja szerint 
vele szemben a Btk. 45. § (2) bekezdése alapján indokolt eggyel enyhébb 
végrehajtási fokozat, a Btk. 43. § a./ pontja szerinti börtön meghatározása, ezért 
a szabadságvesztés büntetést börtönben rendelte végrehajtani. 
 
Az elsőfokú bíróság helyesen rendelkezett a beszámításról, de a Be. 99. § (2) 
bekezdését szükségtelenül hívta fel, ezért az ítélőtábla azt mellőzte. 
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Az elsőfokú bíróság helyesen rendelkezett a bűnjelekről, azonban a kiadni 
rendelt bűnjelek esetében a sértett lakcímét nem jelölte meg, holott a sértett zárt 
adatkezelést nem kért, továbbá a megítélt polgári jogi igény vonatkozásában a  
Bf.I.171/2003/14. 
 
magánfél lakcímét sem tüntette fel, ezért az ítélőtábla a sértett, illetve magánfél 
címét a rendelkező részben megállapította.  
 
Az elsőfokú bíróság a bűnügyi költség összegét is tévesen határozta meg. Ez 
részben összeadási hibára, részben pedig arra vezethető vissza, hogy a 16. 
sorszám alatt szakértői díjként 8.820.- forintot jegyzett  be, 8.280.- forint helyett. 
Ezért az ítélőtábla megállapította, hogy a vádlott által fizetendő első fokú 
eljárásban felmerült bűnügyi költség összege helyesen 142.017.- forint. Leírási 
hiba folytán az állam terhén maradó bűnügyi költség összegét is helytelenül 
tartalmazza az első fokú ítélet, az helyesen 49.897.- forint.  
 
Az elsőfokú bíróság az állam terhén maradó bűnügyi költség vonatkozásában a 
Be. 218. § (1) bekezdését nem hívta fel és szükségtelenül rendelkezett a jövőben 
esetleg felmerülő bűnügyi költségről, mert arról a különleges eljárás keretében 
mind a határozatának meghozatalakor, mind a jelenleg hatályban lévő 
büntetőeljárási törvény alapján lehetőség van rendelkezni. 
 
Észlelte az ítélőtábla, hogy az elsőfokú bíróság kisítélete és indokolt ítélete is 
nyilvánvaló leírási hiba folytán az ítéli szót tévesen téli-ként tartalmazza. Ez 
azonban nyilvánvalóan ítéli, az elírás nem értelemzavaró, ezért a rendelkező 
részben az ítélőtábla ezt nem helyesbítette. 
 
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 bűnjelekre vonatkozó rendelkezés a Be. 
155. § (1), (2) és (8) bekezdésén, a polgári jogi igényre vonatkozó a Be. 335. § 
(1) bekezdésén, míg a bűnügyi költségre vonatkozó a Be. 338. § (1) és (2) 
bekezdésén, valamint a Be. 339. § (1) bekezdésén alapszik. 
 
A kifejtettekből következik, hogy az ítélőtábla a vádlott és védő fellebbezését 
részben alaposnak ítélve, az elsőfokú bíróság ítéletét a Be. 372. § (1) bekezdése 
alapján a rendelkező részben foglaltak szerint megváltoztatta, egyebekben pedig 
a Be. 371. § (1) bekezdése alapján helybenhagyta. 
 
A fellebbezési eljárás során a védő jelenlétével és készkiadásával összesen 
11.968.- forint bűnügyi költség merült fel. Ennek megfizetésére az ítélőtábla a 
vádlottat a Be. 381. § (1) bekezdésére figyelemmel a Be. 338. § (1) bekezdése 
alapján kötelezte. 



 

 

8 

 
A vádlott által az első fokú ítélet kihírdetésétől a mai napig előzetes 
fogvatartásban töltött időt az ítélőtábla a Btk. 99. § (1) bekezdése alapján a 
kiszabott szabadságvesztésbe beszámította. 
 
Szeged, 2004. évi február hó 10. napján 
 
 
Dr. Hegedűs István sk. a tanács elnöke,  Gyurisné dr. Komlóssy Éva sk. a tanács 
tagja, előadó,  Dr. Nikula Valéria sk. a tanács tagja  
 
Ez az ítélet és a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 2.B.981/2002/33. számú 
ítéletének jelen ítélettel meg nem változatott része  2004. február 10. napján 
jogerős és végrehajtható. 
 
Szeged, 2004. évi február hó 10. napján 
 
 
Dr. Hegedűs István sk.  
a tanács elnöke 
 
                                                                                         


