
 

 

Szegedi Ítélőtábla 
Bf.I.229/2005/16. 
 
 

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, 2005. évi november hó 22. napján tartott fellebbezési 
nyilvános ülés alapján meghozta a következő  
 
 

Í T É L E T E T:  
 
 

Az előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette és más bűncselekmények 
miatt az I.r. vádlott és társa ellen indított büntető ügyben a Csongrád Megyei Bíróság 2005. 
évi március hó 10. napján kihirdetett B.929/2004/23. számú ítéletét m e g v á l t o z t a t j a : 
 
A II.r. vádlott  fő- és mellékbüntetését 6 (hat) évre e n y h í t i . 
 
A két darab kés elkobzását mellőzi, lefoglalását megszünteti és megsemmisítésüket rendeli el. 
 
A Bjk.314/2004/I/1., 5., 6., és 10. tétel alatti bűnjelek megsemmisítését rendeli el. 
 
(1. sz. név) (irányítószám, Település, utca, házszám alatti lakos) kártérítési igényére 
vonatkozó rendelkezést mellőzi. 
 
Az elsőfokú bűnügyi költség összege helyesen: 432.505.- (négyszázharminckettőezer-
ötszázöt) forint. 
Ebből a vádlottak által egyetemlegesen fizetendő 300.905.- (háromszázezer-kilencszázöt) 
forint, 
Az I.r. vádlott által külön fizetendő 72.875.- (hetvenkettőezer-nyolcszázhetvenöt) forint, míg 
1.600.- (egyezer-hatszáz) forintot az állam viseli. 
 
Megállapítja, hogy az I.r. vádlott lakcíme helyesen: (Település, /tanya megjelölése/ tanya 
házszám), a II.r. vádlott lakcíme helyesen: (Település, utca, házszám). 
 
Egyebekben az első fokú ítéletet helybenhagyja. 
 
Az első fokú ítélet kihirdetésétől a mai napig előzetes fogvatartásban töltött időt beszámítja  a 
vádlottakkal szemben kiszabott szabadságvesztésbe. 
 
Kötelezi az I.r. vádlottat 11.250.- (tizenegyezer-kettőszázötven) forint, a II.r. vádlottat 9.000.- 
(kilencezer) forint másodfokon felmerült bűnügyi költség viselésére. 
 
 

I N D O K O L Á S :  
 



 

 

 
Az elsőfokú bíróság az I.r. vádlottat bűnösnek mondta ki előre kitervelten, nyereségvágyból 
elkövetett emberölés bűntettében és 1 rb. jelentős értékre elkövetett lopás bűntettében, míg a II.r. 
vádlottat 1 rb. előre kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettének bűnsegédi 
bűnrészességében.  
 
Ezért az I.r. vádlottat – halmazati büntetésül – 20 év fegyházra és 10 év közügyektől eltiltásra, míg a 
II.r. vádlottat 10 év fegyházra és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. 
 
A kiszabott szabadságvesztésekbe az I.r. vádlott vonatkozásában az általa 2004. évi május hó 27. 
napjától 2005. évi március hó 10. napjáig, míg a II.r. vádlott vonatkozásában az általa 2004. évi 
május hó 28. napjától 2005. évi március hó 10. napjáig előzetes letartóztatásban töltött időt 
számította be. 
 
A nyomozás során lefoglalt és a Csongrád Megyei Bíróság Gazdasági Hivatalánál 
Bjk.314/2004/II/1-2. tételszám alatt kezelt 2 darab kést elkobozta, míg a Bjk.314/2004/I/1-17., 
III/1-15., IV., V/2. tételszám alatti bűnjelek lefoglalását megszüntette és a Bjk.314/2004/I/2-4., 7.-
9.,  11.-17., III/2/2-6., 8. és 15. tételszám alatti bűnjelek megsemmisítését rendelte el, a 
Bjk.314/2004/III/3-9., 11-14. tételszám alatti bűnjeleket a II.r. vádlottnak, a III/4-5., 10. és a IV. 
tételszám alatt kezelt  bűnjeleket az I.r. vádlottnak, a V/2. tételszám alatti kerékpárt (2. sz. név) 
egyéb érdekeltnek rendelte kiadni. 
 
A Bjk.314/2004/III/1., 5., 6. és 10. tételszám alatti bűnjelek vonatkozásában megállapította, hogy 
azok az állam tulajdonába kerülnek. 
 
A bíróság az (1. sz. név) magánfél által benyújtott polgári jogi igényt egyéb törvényes útra 
utasította. 
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Kötelezte az I. és II.r. vádlottakat, hogy a Csongrád Megyei Bíróság Gazdasági Hivatalának 
fizessenek meg egyetemlegesen 297.605.- forint bűnügyi költséget, az I.r. vádlottat fizessen meg 
további 75.475.- forint bűnügyi költséget, a II.r. vádlottat 57.125.- forint bűnügyi költséget. 
 
Az elsőfokú bíróság ítélete ellen az I.r. vádlott és védője egyezően a kiszabott büntetés enyhítése, 
míg a II.r. vádlott és védője elsődlegesen téves minősítés miatt, az előre kiterveltség minősítő 
körülményének mellőzése végett, másodlagosan enyhítés érdekében jelentettek be fellebbezést. 
 
A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség a Bf.199/2005. számú átiratában a bejelentett fellebbezéseket 
nem ítélte alaposnak, az első fokú ítélet tényállásának kiegészítése, illetőleg helyesbítése 
vonatkozásában indítványt terjesztett elő. Sérelmezte, hogy a megyei bíróság a Szegedi Városi 
Bíróság 10.Fk.1316/2004/2. sz. határozatával kapcsolatosan iratellenesen rögzítette, hogy az nem 
emelkedett jogerőre, továbbá az I.r. vádlottal szemben ezen határozatban alkalmazott próbára 
bocsátással kapcsolatosan nem intézkedett, nevezetesen az ügyeket nem egyesítette, a próbára 
bocsátást kimondó rendelkezést nem helyezte hatályon kívül, és nem állapította meg a vádlott 
bűnösségét orgazdaság vétségében is. Észrevételezte továbbá, hogy az elsőfokú bíróság tévesen 
kobozta el a bűncselekmény eszközéül használt késeket, mivel azok nem az elkövetők tulajdonai 
voltak, így erre tekintettel az elsőfokú ítélet megváltoztatását indítványozta, egyebekben pedig 
annak helybenhagyását kérte. 
 
A főügyészség nyilvános ülésen eljárt képviselője a próbára bocsátást kimondó határozattal 



 

 

kapcsolatosan írásban előterjesztett indítványt nem tartotta fenn. 
 
Az ítélőtábla álláspontja szerint kizárólag a II.r. vádlott vonatkozásában az enyhítés érdekében 
bejelentett fellebbezések alaposak. 
 
Az elsőfokú bíróság ítéletét a Be. 348. § (1) bekezdése alapján felülbírálva az ítélőtábla 
megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a bizonyítási eljárást ugyan az ügy érdemére kiható eljárási 
szabálysértés nélkül folytatta le, azonban eljárási szabályt sértett akkor, amikor a Szegedi Városi 
Bíróság 2004. évi június hó 15. napján kelt és 2004. évi szeptember hó 16. napján jogerőre 
emelkedett 10.Fk.1316/2004/2. számú végzésével alkalmazott próbára bocsátásra tekintettel  
a Be. 265. § (2) bekezdése alapján a két ügyet nem egyesítette, és az I. r. vádlottal szemben 
orgazdaság vétsége miatt nem szabott ki büntetést.  
 
Az ítélőtábla nem osztotta ezen túlmenően a főügyészségnek az átiratában kifejtett azon 
álláspontját, miszerint a Be. 330. § (4) bekezdése alapján az I. r. vádlott bűnösségét az orgazdaság 
vétségében is meg kellett volna állapítani. Rámutat az ítélőtábla, hogy mivel a Szegedi Városi 
Bíróság a próbára bocsátás alkalmazásával egyidejűleg az I. r. vádlott bűnösségét már kimondta, 
ezért ennek megismétlésére nincs törvényes lehetőség.  
 
A fentebb írt eljárási szabálysértés azonban most már nem hatott ki az ügy érdemére, mert a próbára 
bocsátás próbaideje a nyilvános ülés időpontja előtt letelt, és emiatt az I. r. vádlott büntethetősége a 
Btk. 73. § (2) és (3) bekezdése alapján megszűnt, így csupán annak megállapítására szorítkozott az 
ítélőtábla. 
 
Az ítélőtábla az első fokú ítélet tényállását a Be. 352. § (1) bekezdés a) pontja alapján az iratok 
egybehangzó adataira figyelemmel az alábbiak szerint kiegészítette, illetőleg helyesbítette. 
 
A Szegedi Városi Bíróság 2004. évi június hó 15. napján kelt 10.Fk.1316/2004/2. számú végzése 
2004. évi szeptember hó 16. napján jogerőre emelkedett, így az I.r. vádlottal szemben alkalmazott 
próbára bocsátás próbaideje 2005. évi szeptember hó 15. napján letelt. 
 
Az 1./ tényállási pont vonatkozásában: 
 
Az I.r. és a II.r. vádlottak által magukhoz vett kések a sértettnek és az élettársának a tulajdonát 
képezték. 
 
Az I.r. vádlott a sértettet a mellkasán, a szívtájékon nagyobb erővel szúrta meg. 
 
A 2./ tényállási pont vonatkozásában: 
 
A (Település, köz házszám) szám alatti üdülő ingatlant, (3. sz. név), (4. sz. név) és (1. sz. név) 
használták, azonban magánlaksértés miatt egyikük sem terjesztett elő magánindítványt. 
 
Az ítélet 8. oldalának a lopási cselekményre vonatkozó 6., 7., és  8. bekezdésében írt részeket, 
valamint a 9. oldal első bekezdésében írt részt az ítélőtábla a tényállásból mellőzi. 
 
A 3./ tényállási pont vonatkozásában 
 
Mellőzi az ítélőtábla a 9. oldal 4. bekezdésében a közokiratokra vonatkozó tényállási részt, valamint 
a 10. oldal 3. bekezdésében írt tényállást is. 
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A 2./ és 3./ tényállási pontok vonatkozásában a fentebb írt tényállás részek mellőzése tekintetében 
rámutat az ítélőtábla, hogy eljárási szabálysértést valósított meg az elsőfokú bíróság, amikor 
egyrészt vád tárgyává nem tett cselekményekre vonatkozóan vett fel bizonyítást, másrészt, amikor 
ezen bizonyítás eredményeként tényállást állapított meg az ítéletében. A Be. 2. § (1) bekezdése 
szerint a bíróság az ítélkezése során vád alapján jár el, míg a (2) bekezdés kimondja, hogy csak 
olyan cselekménnyel kapcsolatosan dönthet büntetőjogi felelősségről a bíróság, amelyet a vád 
tartalmaz. Vád tárgyává nem tett olyan tények sem szerepelhetnek az ítéleti tényállásban, amelyek 
valamely bűncselekmény tényállását jelentik. 
 
Figyelemmel azonban arra, hogy ezen eljárási szabálysértés az ügy érdemére kihatással nem volt, 
ezért csupán annak megállapítására szorítkozott. 
 
Rámutat az ítélőtábla arra is, hogy az elsőfokú bíróság a 2./ tényállási pontban felvett bizonyítás 
során (1. sz. név), (4. sz. név) és (5. sz. név) tanúk vonatkozásában a Be. 85. § (6) bekezdésében írt 
szabályokat megsértve szerezte be írásbeli tanúvallomásaikat. 
 
Ezen jogszabályhely ugyanis kimondja, hogy az írásbeli tanúvallomásból ki kell tűnnie, hogy a tanú 
a vallomástétel akadályainak (Be. 81. és 82. §), valamint a hamis tanúzás következményeinek 
ismeretében tette meg vallomását. 
 
A megyei bíróság által alkalmazott formanyomtatványban nem utal a Be. 81. és 82. §-ra, továbbá a 
tanúk a bíróság által tett kioktatásokra ténylegesen nem válaszoltak, holott ezt a fentebb írt 
jogszabályhely megköveteli. 
 
Figyelemmel azonban arra, hogy a korábban írtak szerint az e bizonyítékokra alapított 
tényállásrészeket az ítélőtábla az első fokú ítéletből egyébként is mellőzte, ezen eljárási 
szabálysértés az ítélet érdemére szintén nem volt kihatással, ezért az ítélőtábla csupán a jövőben 
követendő helyes joggyakorlat érdekében mutatott arra rá. 
 
Egyebekben az első fokú ítélet tényállása hiánytalan, azt a fentebb írt kiegészítésekkel és 
helyesbítésekkel az ítélőtábla ítélkezésének alapjául elfogadta. 
 
Az I.r. vádlott az eljárás során ugyan a bűnösségét nem ismerte el, azonban részletes, az elkövetést 
beismerő vallomást tett a nyomozás során, míg a II.r. vádlott nyomozás során tett vallomásában azt 
vitatta, hogy az I.r. vádlottal előzetesen megállapodott abban, hogy a sértettől úgy szereznek 
értékkel bíró vagyontárgyakat, hogy az I.r. vádlott a sértettet megöli. 
 
Az elsőfokú bíróság az ítéletében a rendelkezésére álló bizonyítékokat a logika szabályainak 
megfelelően értékelte és úgy ítélte meg, hogy azok mind az I., mind a II.r. vádlott bűnösségét 
alátámasztják. 
 
A II.r. vádlott védője írásban indokolt fellebbezésében részletesen vitatta az előre kiterveltség 
minősítő körülmény fennálltát, mivel álláspontja szerint az irányadó bírói gyakorlat szerint ehhez az 
elkövetőnek egyenes szándékkal kell rendelkeznie, míg védence vonatkozásában csupán az 
eshetőleges szándék állapítható meg, mivel ő nem kívánta a sértett halálát, azonban kétségtelen, 
hogy a bekövetkezett eredmény tekintetében közömbösen viselkedett. Ezen túlmenően a 
bűncselekmény kitervelésében, a terv véghezvitelének kidolgozásában nem vett részt, vele azt az I.r. 
vádlott csak részben közölte. 
 



 

 

Az ítélőtábla álláspontja szerint ezen minősítő körülmény a II.r. vádlott vonatkozásában is fennáll. 
 
Az elsőfokú bíróság részletesen indokolta, hogy a II.r. vádlott tekintetében milyen tényekre 
alapítottan látta megállapíthatónak az egyenes ölési szándékot. Az e körben kifejtett indokaival az 
ítélőtábla minden vonatkozásban egyetértett. Az ítélőtábla álláspontja szerint az eltérő minősítést 
célzó vádlotti, illetőleg védői fellebbezés azért nem vezethet eredményre, mert ezek tulajdonképpen 
az elsőfokú bíróság bizonyíték értékelő tevékenységét támadják. Azt sérelmezik, hogy az elsőfokú 
bíróság a tényállását a II. r. vádlott védekezésével szemben álló bizonyítékokra alapította. 
 
Az elsőfokú bíróság kellő indokát adta annak, hogy miért az I.r. vádlott vallomását fogadta el a 
tényállása megállapításakor, és abból miért vont le mind az I., mind a II.r. vádlott egyenes 
szándékára következtetést. Ezt meghaladóan az előre kiterveltséggel kapcsolatosan rámutat az 
ítélőtábla arra, hogy az irányadó bírói gyakorlatot megalapozó 15. számú irányelv II. pont 1/a 
pontja szerint az előre kitervelten történő elkövetés feltételezi, hogy az elkövető az ölési 
cselekmény véghezvitelének helyét, idejét és módját átgondolja, a végrehajtást akadályozó, vagy 
segítő tényezőket felmérje és lényeges előkészületi, elkövetési és elkövetés utáni mozzanatokat 
figyelembe vegye. Az előre kiterveltséget tervszerű és céltudatos magatartás jellemzi. Ez az ölési 
cselekmény részleteinek átgondolását, viszonylag hosszabb időn át történő fontolgatását, a 
cselekmény elkövetési szakaszainak megfelelő mozzanatok mérlegelését jelenti. Nem feltétel 
azonban az említett tényezők együttes fennállása. 
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Az irányadó tényállás szerint az I. és II.r. vádlott mind a cselekmény véghezvitelének a helyét, 
idejét, módját átgondolta, felmérték a végrehajtást akadályozó, vagy segítő tényezőket, lényeges 
előkészületi, elkövetési és elkövetés utáni mozzanatokat figyelembe vették. Magatartásuk tervszerű, 
céltudatos volt, cselekményük részleteit átgondolták, így tehát aggálytalanul és helyesen jutott arra 
az álláspontra az elsőfokú bíróság, hogy ezen minősítő körülmény is fennáll a vonatkozásukban, az 
e körben kifejtett indokolását az ítélőtábla minden tekintetben osztotta. 
 
Az elsőfokú bíróság a megalapozott tényállásból helyesen vont le következtetést az I. és II. r. 
vádlottak bűnösségére, és cselekményeiket is a törvénynek megfelelően minősítette. 
 
Az elsőfokú bíróság által értékelt bűnösségi körülmények azonban kiegészítésre, illetőleg 
helyesbítésre szorulnak. 
 
A másodfokú bíróság az I.r. vádlott vonatkozásában mellőzi az enyhítő körülmények köréből a 
részletes beismerő vallomásra utalást, hiszen a büntetés kiszabási tényezőkről szóló BK. 154. számú 
állásfoglalás II. 11. pont  2. bekezdése szerint csupán a bűnösségre is kiterjedő beismerő vallomás 
az enyhítő körülmény. Mivel az I.r. vádlott a bíróság előtt nem tett vallomást és a bűnösségére sem 
tett nyilatkozatot, így az elsőfokú bíróság hivatkozott álláspontja téves. 
 
Mellőzi továbbá a II.r. vádlott vonatkozásában a büntetlen előéletére történő hivatkozást, hiszen a 
kollégiumi állásfoglalás II. pont  a) pontja szerint a büntetlen előélet nem enyhítő körülmény, ha az 
elkövető a fiatal kort néhány évvel meghaladott, ún. fiatal felnőtt. Így, mindkettőnek a feltüntetése 
ezen körülmény kétszeres értékelését jelentette. 
 
Mind az I., mind a II.r. vádlott vonatkozásában mellőzte a megbánó magatartás hiányának, mint 
súlyosító körülménynek az értékelését.  
A BK. 154. –ben a megbánó magatartás enyhítő körülményként szerepel, azonban ennek a hiánya 
semmiképp sem értékelhető súlyosítóként. 



 

 

 
Nem a cselekményük többszörös minősülését, hanem kétszeres minősülését értékeli súlyosító 
körülményként. 
 
Mindkét vádlottnál súlyosító körülmény továbbá, hogy munkakerülő, csavargó életmódot folytattak 
és ebből következett az, hogy szükségleteiket bűncselekmények útján elégítették ki. Súlyosító 
körülmény az I.r. vádlottnál a gépjárműlopások elszaporodottsága, valamint az, hogy az 
elkövetésben kezdeményező, a II.r. vádlottat bűnelkövetésbe vivő szerepe volt. 
 
Az így kiegészített és helyesbített bűnösségi körülmények mellett az ítélőtábla álláspontja szerint 
helyesen foglalt állást az elsőfokú bíróság abban, hogy a Btk. 37. §-ában meghatározott büntetési 
célok kizárólag végrehajtandó fegyház fokozatú szabadságvesztés büntetéssel érhetők el. 
 
Ami a szabadságvesztés büntetés végrehajtási fokozatának jogszabályi hivatkozását illeti, azt az 
ítélőtábla annyiban pontosítja, a kiszabott szabadságvesztéseket a Btk. 42. § (2) bekezdés b/2. pont 
I. fordulata alapján kell fegyházban végrehajtani. 
 
A helyesbített és kiegészített bűnösségi körülmények mellett úgy ítélte meg az ítélőtábla, hogy az I. 
és II.r. vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztés büntetések között nincs meg a belső 
arányosság. Az I.r. vádlott a bűncselekmény elkövetésében kezdeményező szerepet töltött be, a vele 
jó viszonyban lévő nevelője sérelmére valósította meg a cselekményét, melynek a II.r. vádlott 
csupán bűnsegédje volt. Bár az I.r. vádlottal szemben kiszabott 20 év fegyházbüntetés arányos, 
azonban a II.r. vádlottal szemben kiszabott 10 év fegyházbüntetést az ítélőtábla aránytalanul 
súlyosnak ítélte és azt a rendelkező részben írtak szerint enyhítette. 
 
A főbüntetés enyhítésére tekintettel az ítélőtábla úgy ítélte meg, hogy a II.r. vádlott 
mellékbüntetésének tartama is eltúlzott, így ennek mértékét is enyhítette. 
 
Osztotta az ítélőtábla a fellebbviteli főügyészségnek az elsőfokú bíróság által elkobzott kések 
megsemmisítésére vonatkozó indítványát. 
 
Az ítélőtábla által helyesbített ítéleti tényállás szerint a bűnjeljegyzékben szereplő kések (6. sz. név) 
sértett és élettársa, (7. sz. név) tulajdonát képezik. Nyilvánvaló, hogy sem a sértettnek, sem annak 
élettársának nem volt tudomása arról, hogy a tulajdonukat képező késekkel a vádlottak 
bűncselekményt kívánnak elkövetni. 
 
A Btk. 77. § (1) bekezdés a) pontja kimondja, hogy el kell kobozni azt a dolgot, amelyet a 
bűncselekmény elkövetéséhez eszközül használtak, vagy arra szántak, a (3) bekezdés szerint az 
elkobzást nem lehet elrendelni az (1) bekezdés a) pontja esetén, ha a dolog nem az elkövető 
tulajdona, kivéve, ha a tulajdonos az elkövetésről előzetesen tudott, feltéve, hogy az elkobzás 
mellőzését nemzetközi jogi kötelezettség nem zárja ki. 
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Mindezekre figyelemmel tehát törvénysértő a lefoglalt kések elkobzása, ezért azok lefoglalását az 
ítélőtábla a Be. 155. § (1) bekezdése alapján megszüntette és mivel azok értékkel nem bírnak, 
illetőleg arra igényt senki nem tartott, a (8) bekezdés alapján megsemmisítésüket rendelte el. 
 
Tévedett továbbá a megyei bíróság akkor is, amikor az egyébként nyilvánvalóan elírás miatt tévesen 
megjelölt Bjk. 314/2004/I/1., 5., 6. és 10. tételszám alatti bűnjelek vonatkozásában megállapította, 
hogy azok az állam tulajdonába kerülnek. 



 

 

 
Az elsőfokú bíróság ezen rendelkezést azzal indokolta, hogy a fentebb írt bűnjelek kiadását (7. sz. 
név), a sértett élettársa nem kérte (ítélet 20. oldal 2. bekezdés utolsó mondata). 
 
A Be. 155. § (6) bekezdése kimondja, hogy a terhelttől lefoglalt dolog a bíróság határozata alapján 
az állam tulajdonába kerül, ha az kétségtelenül mást illet, de annak kiléte nem állapítható meg. 
 
Ezen jogszabályi rendelkezés csak akkor alkalmazható, ha a jogosult ismeretlen, s nem 
alkalmazható arra az esetre, amikor a sértett, vagy az elhalt sértett hozzátartozója a lefoglalt tárgyak 
kiadását nem kéri. Ezért az erre vonatkozó rendelkezést az ítélőtábla megváltoztatta és ezen 
bűnjelek megsemmisítését rendelte el a Be. 155. § (8) bekezdése alapján. 
 
Az elsőfokú bíróság (1. sz. név) polgári jogi igényét egyéb törvényes útra utasította, azonban ezen 
ítéleti rendelkezés téves. Utal az ítélőtábla arra, hogy az elsőfokú bíróság a Be. 2. § (1) és (2) 
bekezdésébe ütközve állapított meg tényállást az (1. sz. név) sérelmére megvalósult bűncselekmény 
vonatkozásában is. Erre figyelemmel (1. sz. név) a Be. 54. § (2) bekezdése alapján nem lett volna 
lehetősége magánfélként fellépni, hiszen e jogszabályhely kimondja, hogy a magánfél a terhelttel 
szemben azt a polgári jogi igényt érvényesítheti, amely a vád tárgyává tett cselekmény 
következtében keletkezett. Mivel nem volt a vád tárgya az (1. sz. név) sérelmére megvalósult 
cselekmény, így ennek érvényesítése is kizárt a büntetőeljárásban. 
 
Észlelte az ítélőtábla továbbá, hogy az elsőfokú bíróság az eljárás során felmerült bűnügyi költség 
összegét tévesen állapította meg, mivel nem vett figyelembe egy szövettani szakértői véleménnyel 
felmerült 3.300.- forintot, valamint a bűnügyi költség összeadásakor számítási hibát is vétett. Erre 
figyelemmel a vádlottak által egyetemlegesen fizetendő bűnügyi költség összegét is megváltoztatta, 
továbbá megállapította, hogy (szakértő neve) szakértői díjával felmerült 1.600.- forintot, mivel 
olyan tényállásra vonatkozó bizonyítás során keletkezett, amely nem képezte vád tárgyát, a Be. 339 
§ (1) bekezdése alapján az állam viseli. 
 
A megyei bíróság ítéletének rendelkező részében a vádlottak által előzetes letartóztatásban töltött 
időt rendelte a kiszabott szabadságvesztésbe beszámítani. Ez két ok miatt is helytelen. Egyrészt 
mindkét vádlott az előzetes letartóztatását megelőzően őrizetben is volt, ami másik 
kényszerintézkedés, másrészt a Be. 258. § (2) bekezdés a) pontja szerint az ítélet rendelkező 
részében a vádlott előzetes fogvatartásának adatait kell feltüntetni, ami a Btk. 99. § (1) bekezdése 
alapján anyagi jogi rendelkezés, és magában foglalja mind az őrizetet, mind az előzetes 
letartóztatást.  
 
Mindezekre figyelemmel az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét a rendelkező rész szerint a Be. 
372. § (1), (2) bekezdése alapján megváltoztatta, egyebekben pedig a Be. 371. § (1) bekezdése 
alapján helybenhagyta. 
 
Az I. és II.r. vádlottak kirendelt védőinek a fellebbezési nyilvános ülésen való jelenléti díjával 
11.250.-, illetőleg 9.000.- forint bűnügyi költség merült fel, melynek megfizetésére az ítélőtábla az 
I. és II.r. vádlottakat a Be. 381. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a Be. 338. § (1) és (3) 
bekezdésére külön - külön kötelezte. 
 
Az I. és II.r. vádlottak által az első fokú ítélet kihirdetésétől a mai napig előzetes fogvatartásban 
töltött időt a Btk. 99. § (1) és (2) bekezdése alapján a kiszabott szabadságvesztésbe beszámította. 
 
Szeged, 2005. évi november hó 22. napján 
 
 



 

 

Dr. Maráz Vilmosné sk.           Dr. Harangozó Attila sk.    Dr. Nikula Valéria sk. 
a tanács elnöke                         a tanács tagja, előadó          a tanács tagja 
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Ez az ítélet és a Csongrád Megyei Bíróság B.929/2004/23. számú ítéletének jelen ítélettel meg nem 
változtatott része 2005. évi november hó 22. napján jogerős és végrehajtható. 
 
Szeged, 2005. évi november hó 22. napján 
 
 
Dr. Maráz Vilmosné sk. 
a tanács elnöke  
 
 
                                                                                 


