
SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA 
Bf.II.331/2004/4. 
 

A   M A G Y A R   K Ö Z T Á R S A S ÁG   N E V É B E N ! 
 

A Szegedi Ítélőtábla a Szegeden, 2004. évi szeptember hó 30. napján tartott 
nyilvános fellebbezési tárgyalás alapján meghozta a következő 
 

Í T É L E T E T : 
 

A hivatali visszaélés bűntette miatt az I.r. vádlott ÉS TÁRSAI ellen indult 
büntetőügyben a Csongrád Megyei Bíróság 2004. évi március hó 26. 
napján kihirdetett B.752/2003/8. számú ítéletének I.r. és II.r. vádlottra 
vonatkozó részét 
m e g v á l t o z t a t j a   az alábbiak szerint: 
 
Az I. és II.r. vádlottal szemben kiszabott foglalkozástól eltiltás 
mellékbüntetést mellőzi és az I., II.r. vádlottat lefokozás mellékbüntetésre   
í t é l i . 
 
Az I., II.r. vádlottal szemben személyenként 25.978 /Huszonötezer-
kilencszázhetvennyolc/ forint vagyonelkobzást rendel el. 
 
Az I. és II.r. vádlottakat egyetemlegesen kötelezi az elsőfokú eljárásban 
felmerült további 10.000 /Tízezer/ forint bűnügyi költség megfizetésére az 
államnak, a Csongrád Megyei Bírósági Gazdasági Hivatal felhívására. 
 
Egyebekben az elsőfokú ítéletnek az I. és II.r. vádlottra vonatkozó részét   
h e l y b e n h a g y j a . 
 

I N D O K O L Á S : 
 

Az elsőfokú bíróság az I. és II.r. vádlottakat társtettességben elkövetett 
hivatali visszaélés bűntettében mondta ki bűnösnek. Ezért őket egyezően 1 
év 4 hónap börtönre és 5 év rendőri foglalkozástól eltiltásra ítélte. A 
szabadságvesztést, – helyesen – annak végrehajtását, azonosan 4 év 
próbaidőre felfüggesztette. 
 
A vádlottakat 39.950,- Ft bűnügyi költség egyetemleges megfizetésére 
kötelezte. 
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Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész fellebbezett az I., II.r. vádlott terhére, 
pénzmellékbüntetés és a rendőri foglalkozástól eltiltás helyett lefokozás 
mellékbüntetés alkalmazása érdekében. 
 
A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség átiratában jelezte, hogy az elsőfokú 
bíróság a bizonyítást hiányosan folytatta le, emiatt a tényállás felderítetlen 
és részben hiányos, mert az elsőfokú bíróság nem folytatott le bizonyítást 
arra, hogy az elkövetés tárgyát képező 400 DEM-nek az elkövetéskor 
mennyi volt a középárfolyamon számított HUF-ellenértéke. Észrevételezte 
továbbá, hogy a folyamatban lévőként feltüntetett büntetőeljárás 
befejeződött és további észrevételeket is tett. A tényállás részleges 
megalapozatlanságát részbizonyítás felvételével indítványozta 
kiküszöbölni, tárgyaláson. 
 
A részbizonyítás eredményéhez képest képviselője a tárgyaláson már azt az 
átirati indítványát sem tartotta fenn, hogy a másodfokú bíróság csak az I.r. 
vádlott esetében szabjon ki pénzmellékbüntetést. Így a mindkét vádlott 
terhére pénzmellékbüntetés kiszabása érdekében bejelentett fellebbezést 
nem tartotta fenn. 
 
A védelem és az I.-II.r. vádlottak egyetértettek a módosított fellebbezési 
kérelemmel, ami a pénzmellékbüntetés mellőzését illeti, egyebekben az 
elsőfokú ítélet vonatkozó részének helybenhagyását indítványozták. 
 
 
A módosított ügyészi fellebbezést az ítélőtábla alaposnak ítélte. 
 

*** 
 

Az elsőfokú bíróság a bizonyítást hiányosan folytatta le, emiatt a tényállás 
kismértékben felderítetlen, így az részben megalapozatlan [Be. 351. § (2) 
bekezdés a) pont és b) pont II. fordulata], mert az elsőfokú bíróság nem 
tisztázta, hogy a vádlottak által megszerzett 400 DEM vagyoni előnynek 
mennyi volt az elkövetéskor HUF-ra átszámított értéke. Ennek a 
vádlottakkal szemben alkalmazandó, vagyoni jellegű joghátrány 
szempontjából kiemelkedő jelentősége van. 
 
 
A részleges megalapozatlanságot a másodfokú bíróság a Be. 353. § (1) 
bekezdés I. fordulata alapján bizonyítás felvételével küszöbölte ki a Be. 
352. § (1) bekezdés a) pontja alapján a tényállás következők szerinti 
kiegészítésével, továbbá a vádlottak fellebbviteli tárgyalási vallomása 
alapján is, személyi körülményeiket illetően: 
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Az I-II.r. vádlottak által megszerzett 400 DEM vagyoni előny elkövetéskori 
devizaárfolyamon számított értéke 51.956 HUF volt. 
 
Ezt a vagyoni előnyt az I-II.r. vádlottak egymás között osztották el. 
 
(érdekelt neve) érdekelt részéről az I-II.r. vádlottak által hivatkozott 
közlekedési szabálysértés elkövetése nem állapítható meg. 
 
A vádlottak a jogtalan előny megszerzése céljából „bírságolás”-t színleltek 
(érdekelt neve)-val szemben. 
 
A vádlottak a Btk. 137. § 1/j. pontja alapján minősültek hivatalos 
személynek. 
 
Az elsőfokú ítéletben folyamatban lévőnek írt büntetőeljárás befejeződött; 
a Szegedi Városi Bíróság a 2002. április 8. napján kihirdetett és a Csongrád 
Megyei Bíróság 2.Bf.530/2002/5. számú végzése folytán 2002. október 24. 
napján jogerőre emelkedett 11.B.304/2001/11. számú ítéletével 
társtettességben elkövetett hivatali visszaélés bűntette miatt őket egyezően 
1 év, végrehajtásában 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélte. A 
próbaidő lejárta 2005. október 23. napján esedékes. 
 
A vádlottak szolgálati viszonyát elöljárójuk megszüntette (nyomozati 
anyag 48. lapszám). 
 
A vádlottak büntetlensége előfeltétele volt rendőri szolgálati viszonyuknak. 
 
Az I.r. vádlott jelenleg az (gazdasági társaság megnevezése) 
alkalmazásában anyagmozgató, minimálbérrel. Házastársa ugyanott 
dolgozik és szintén minimálbérben részesült. Ténylegesen gondoskodik két 
kiskorú gyermekéről, őket házastársával együtt tartják el. 2003. 
októberében a korábban harmadik személlyel kötött tartási szerződésüket 
felbontották, az ezzel összefüggésben keletkezett tulajdonjoguk az elsőfokú 
ítéletben írt ingatlanon időközben megszűnt. 
 
Az I.r. vádlott kisebbik gyermeke sorsszerű megbetegedésben szenved, 
tartósan beteg. Ez a családra az átlagosat meghaladó hátrányt hárít. 
 
 
A II.r. vádlott jelenleg alkalmi munkás, havonta kb. 80.000,- Ft-ot keres. 
Két kiskorú gyermekéről akként gondoskodik, hogy a korábban feleségével 
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közös tulajdont képezett házrész fele részének értékét beszámították a 
gyermekek 18. életévének betöltéséig esedékes tartásdíjba. 
 
Egyebekben az elsőfokú bíróság a megfelelően lefolytatott bizonyítás 
eredményeképpen megalapozott tényállást állapított meg, melyet az 
ítélőtábla a most írt kiegészítésekkel fogadott el ítélkezésének alapjául. 
 

*** 
 

A kellően bizonyított, fellebbezéssel nem is támadott, így irányadó 
tényállásból helyesen következtetett az elsőfokú bíróság a vádlottak 
bűnösségére. A tényállás most írt kiegészítésére figyelemmel helyes és 
törvényes az elsőfokú bíróság minősítése, ugyanis amennyiben 
megállapítható lett volna (érdekelt neve) érdekelt közlekedési 
szabálysértése és a jogtalan előnyért a vádlottak kötelességüket megszegve 
nem tettek volna feljelentést, akkor cselekményük súlyosabban, hivatali 
vesztegetés bűntetteként minősült volna. 
 
A bűncselekmény elbírálására a Btk. 2. §-ának felhívásával a 2003. március 
1. napjától hatályos Btk. rendelkezései az irányadók, nyilvánvalóan ezt 
alkalmazta az elsőfokú bíróság is, csak nem utalt rá, ezért azt az ítélőtábla 
pótolta. 
 
 
Ami a bűnösségi körülményeket illeti, ezek helyesbítésre szorultak: a 
részbeni beismerő vallomásokat nem értékelte a másodfokú bíróság 
enyhítőként, hiszen a tárgyaláson ebben a kérdésben csupán az I.r. vádlott 
nyilatkozott, abban érezte magát bűnösnek, az érdekelt által 
jegyzettömbjében elhelyezett és általa később felfedezett pénzt nem 
jelentették elöljárójuknak, hanem azt elosztották. A II.r. vádlott még ennyit 
sem nyilatkozott. A most írtak nem adnak alapot annak megállapítására, 
hogy akár részben is beismerték volna a terhükre rótt bűncselekmény 
elkövetését, ráadásul irányadó abban a bírói gyakorlat, hogy az enyhítőként 
értékelhető beismerésnek a bűnösség elismerésére is ki kell terjednie (BK 
154. számú állásfoglalás/II/11). 
 
Az I.r. vádlott tekintetében nem az az enyhítő, hogy kiskorú gyermekek 
eltartásáról köteles gondoskodni, hanem az, hogy ténylegesen gondoskodik 
is róluk. A II.r. vádlott esetében pedig az ítélőtábla enyhítőként értékelte, 
hogy két kiskorú gyermeke eltartásáról ugyan nem havonta előre 
esedékesen, hanem a tartásra jogosultaknak egyösszegben biztosított 
tartásdíj átadásával nyújt tartást. Ez a megoldás ugyanis ugyanúgy a tartási  
 



 5 

Bf.II.331/2004/4. 
 
kötelezettség teljesítésének minősül, mintha havonta tartásdíjat fizetne a 
gyermekek anyjának. 
 
A helyesbített, illetve kiegészített bűnösségi körülményeket alapul véve 
sem tévedett az elsőfokú bíróság abban, hogy az ugyanilyen 
bűncselekmény miatti büntetőeljárás hatálya alatt bűncselekményt 
megvalósító I-II.r. vádlottak esetében kizárólag szabadságvesztés szolgálja 
kellően a büntetés célját. A korrupciós jellegű bűncselekmények más 
büntetési nem alkalmazását nem teszik indokolttá. A korrupciós 
bűncselekmények körében az enyhébben büntetendő hivatali visszaélés 
bűntette esetén indokolt kizárólag a szabadságvesztés végrehajtásának 
próbaidőre történő felfüggesztése, ezért az ítélőtábla álláspontja az, hogy a 
kiszabott főbüntetés szükséges és arányos. A szabadságvesztés végrehajtási 
fokozata a Btk. 43. § a) pontján alapul, amit az elsőfokú bíróság nem hívott 
fel, ezért az ítélőtábla ezt is pótolta. 
 
Tévedett az elsőfokú bíróság azonban a mellékbüntetés nemének 
megállapításakor. A „rendőri foglalkozás” jogszabályi foglalkozási 
előírásokkal nem írható körül, nem tipikus foglalkozás, olyan, amelynél e 
mellékbüntetés alkalmazása szóba kerülhetne. A rendőri foglalkozás 
lényegét, a tevékenység tartalmát kitöltő jogszabályok (Rendőrségi 
Törvény, Rendőrségi Szolgálati Szabályzat) ugyancsak alapvetően nem 
szakmai, hanem jogállási és szervezeti törvények, amelyek egyszersmind 
meghatározzák az intézkedési kötelezettség és jogosultság körét és 
tartalmát. Ebből következik, hogy a korábban rendőrként dolgozó 
vádlottakat a „rendőri foglalkozástól” eltiltani nem lehet. Ehelyett – osztva 
a fellebbviteli főügyészség anyagi-jogi álláspontját – velük szemben az 
elkövetett bűncselekmény jellegére és a vádlottak elkövetéskori rendőri 
minőségére figyelemmel a Btk. 122. § (1) bekezdése alapján a Btk. 131. § 
(2) bekezdése szerinti lefokozás mellékbüntetés kiszabása indokolt, mert a 
rendfokozatra méltatlanná váltak. 
 

*** 
 

Az elsőfokú bíróság figyelmen kívül hagyta, hogy a Btk. 77/B. § (1) 
bekezdés e) pontja értelmében vagyonelkobzást kell elrendelni arra a 
vagyonra, amely az adott vagyoni előny tárgya volt. 
 
Az irányadó tényállás szerint az I., II.r. vádlott szándékegységben, egymás 
tevékenységéről tudva, közösen valósította meg a bűncselekményt akként, 
hogy 400 DEM vagyoni előnyt megszerzett és azt egymás közt elosztották. 
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Ezt a vagyoni előnyt el kellett volna az elsőfokú bíróságnak vonnia, amit 
elmulasztott. Mivel ez a vagyon már nem lelhető fel, az ítélőtábla a Btk. 
77/C. § (1) bekezdés a) pontja alapján a vagyonelkobzást pénzösszegben 
kifejezve rendelte el a rendelkező részben foglaltak szerint. 
 
Az elsőfokú bíróság nem észlelte, így nem kötelezte az I., II.r. vádlottat 
egyetemlegesen arra a bűnügyi költségre, amely azzal merült fel, hogy a 
külföldi állampolgárságú érdekelt kihallgatásakor tolmácsot alkalmazott a 
nyomozó hatóság. Ennek költségét az I., II.r. vádlottnak kell viselni, mert 
ez nem azzal merült fel, hogy ők ne ismerték volna a magyar nyelvet. Ezért 
a másodfokú bíróság a Be. 338. § (1) és (3) bekezdése alapján 
egyetemlegesen kötelezte a vádlottakat az így felmerült bűnügyi költség 
viselésére is, megjegyezve, hogy az elsőfokú eljárásban felmerült és őket 
egyetemlegesen terhelő bűnügyi költség viselésére kötelezés jogalapja is 
helyesen: a Be. 338. § (1) és (3) bekezdése. 
 
A kifejtettekből következik, hogy az ítélőtábla a módosított ügyészi 
fellebbezést alaposnak ítélte, ezért az elsőfokú ítéletnek az I., II.r. vádlottra 
vonatkozó részét a már írtak szerint a Be. 372. § (2) bekezdése alapján 
megváltoztatta, egyebekben pedig, mivel az elsőfokú ítéletnek e 
vádlottakra vonatkozó többi rendelkezése törvényes és megváltoztatására 
indok nem volt, azt a Be. 371. § (1) bekezdés I. fordulata alapján 
helybenhagyta. 
 
S z e g e d , 2004. évi szeptember hó 30. napján 
 
 
Gyurisné dr.Komlóssy Éva sk.   Dr.Katona Tibor sk.   Dr.Mezőlaki Erik sk. 
a tanács elnöke                           a tanács tagja,előadó   a tanács tagja 
 
Ez az ítélet és a Csongrád Megyei Bíróság B.752/2003/8. számú ítéletének 
az I.r. és a II.r. vádlottra vonatkozó és a jelen ítélettel meg nem változtatott 
része a mai napon jogerős és fel nem függesztett részében végrehajtható. 
 
S z e g e d , 2004. évi szeptember hó 30. napján 
 
 
Gyurisné dr.Komlóssy Éva sk. 
a tanács elnöke 
 
         
 


