
 

 

Szegedi Ítélőtábla                                        
Bf.I.29/2006/8.                                                 
 
 

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN  
 
 
A Szegedi Ítélőtábla a Szegeden, 2006. évi május hó 2. napján tartott fellebbezési nyilvános 
ülés alapján meghozta a következő 
 
 

Í T É L E T E T :  
 
 
A vesztegetést állítva, üzletszerűen elkövetett hivatali befolyással üzérkedés bűntette és más 
bűncselekmények miatt a vádlott ellen indított büntetőügyben a Bács-Kiskun Megyei 
Bíróság 2005. évi november hó 11. napján kihirdetett 8.B.259/2005/9. számú ítéletét m e g v 
á l t o z t a t j a  az alábbiak szerint: 
 
A vádlott cselekményeit 1 rb. vesztegetést színlelve elkövetett hivatali befolyással üzérkedés 
bűntettének, 
 
1 rb. jelentős kárt okozó, folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett csalás bűntettének, 
 
1 rb. vesztegetést állítva elkövetett hivatali befolyással üzérkedés bűntettének és 
 
1 rb. nagyobb kárt okozó, folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett csalás bűntettének minősíti. 
 
(1. sz. név) és (2. sz. név) magánfelek polgári jogi igényének érvényesítését egyéb törvényes 
útra utasítja. 
 
A vádlott kártérítés és illetékfizetésre kötelezését mellőzi. 
 
Egyebekben az első fokú ítéletet helybenhagyja. 
 
 

I N D O K O L Á S :  
 
 

Az első fokú bíróság a vádlottat bűnösnek mondta ki 1 rb. vesztegetést állítva, 
folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett hivatali befolyással üzérkedés bűntettében és 
vesztegetést színlelve, folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett hivatali befolyással üzérkedés 
bűntettében, ezért őt halmazati büntetésül 2 év 6 hónap börtönre, 2 év közügyektől eltiltásra 
és 50.000.- forint pénzmellékbüntetésre ítélte. 
 
A pénzmellékbüntetést meg nem fizetése esetén börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre 
rendelte átváltoztatni akként, hogy 5.000.- forint helyett egy napi szabadságvesztést kell 
számítani.



 

 

 
Kötelezte a megyei bíróság a vádlottat, hogy az ítélet jogerőre emelkedését követő tizenöt napon 
belül kártérítésként fizessen meg (2. sz. név) magánfél részére 1.650.000.- forint tőkét, valamint az 
utána járó kamatot, illetőleg külön felhívásra 99.000.- forint le nem rótt eljárási illetéket, míg (1. sz. 
név) magánfél részére 2.110.000.- forintot, valamint az utána járó kamatot, és külön felhívásra 
126.000.- forint le nem rótt eljárási illetéket. 
 
Kötelezte továbbá a megyei bíróság a vádlottat az eljárás során felmerült bűnügyi költség 
megfizetésére is. 
 
Az első fokú bíróság ítélete ellen a vádlott és védője jelentettek be fellebbezést felmentés 
érdekében, melyet a védő a nyilvános ülésen azzal egészített ki, hogy másodlagosan kérte a 
vádlottal szemben kiszabott büntetés enyhítését is. 
 
A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség a Bf.454/2005. számú átiratában a felmentés érdekében 
bejelentett fellebbezéseket nem tartotta alaposnak. A fellebbviteli főügyészség nyilvános ülésen 
eljárt képviselője a védő által másodlagosan enyhítés érdekében bejelentett fellebbezést sem tartotta 
alaposnak. 
 
Az ítélőtábla álláspontja szerint a bejelentett fellebbezések alaptalanok. 
 
Ami a védő által sérelmezett bizonyítási indítvány elutasítását illeti, az ítélőtábla álláspontja szerint 
megalapozottan és helyes indokok alapján döntött az első fokú bíróság arról, mivel szükségtelen 
bárminemű bizonyítás a vádlott által a tárgyalási szakban becsatolt átvételi elismervény 
megnevezésű okirat vonatkozásában, amely szerint (1. sz. név) sértettnek a vádlott 1998-ban 
3.200.000.- forint kölcsönt adott. Az első fokú bíróság  által kifejtetteket minden tekintetben 
osztotta, és álláspontja szerint sem lenne várható egy esetleges írásszakértői véleménytől olyan 
eredmény, amely a megállapított tényállástól eltérő tényállás megállapítását eredményezné. 
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Az ítélőtábla az első fokú bíróság ítéletét és az azt megelőző bírósági eljárást a Be. 348. § (1) 
bekezdése alapján felülbírálva az ügy érdemére kiható eljárási szabálysértést nem észlelt, azonban 
az első fokú bíróság által megállapított tényállást a Be. 352. § (1) bekezdés a) pontja alapján az 
iratok egybehangzó adataira valamint a vádlott fellebbezési nyilvános ülésen tett nyilatkozatára 
figyelemmel az alábbiak szerint kiegészítette, illetőleg helyesbítette: 
 
A vádlott jelenleg 250-300.000.- forint havi jövedelemmel rendelkezik. 
 
A vádlottat a Kecskeméti Városi Bíróság a 2006. évi január hó 30. napján kelt és ugyanaznap 
jogerős 18.B.107/2005/13. számú ítéletével zsarolás bűntette miatt 1 év 6 hónap börtönre és 
100.000.- forint pénzmellékbüntetésre ítélte, a kiszabott szabadságvesztés végrehajtását 4 évi 
próbaidőre felfüggesztette. 
 
Az I. tényállási pontot illetően: 
 
Az első fokú ítélet 5. oldal 4. bekezdés 4. és 5. sorában található mondatrész helyesen „mivel 
kétséget kizáróan nem nyert bizonyítást az”. Ezen helyesbítés azért szükséges, mert 
értelemzavaróan maradt ki a fentebb írt mondatrészből a „nem” szócska. 
 
A vádlott (1. sz. név) sértett megtévesztésével rendszeres haszonszerzésre törekedve 2.310.000.- 
forint kárt okozott, melyből 2.110.000.- forint nem térült meg. 



 

 

 
A II. tényállási pontot illetően: 
 
A vádlott (2. sz. név) sértett megtévesztésével rendszeres haszonszerzésre törekedve 1.150.000.- 
forint kárt okozott, mely nem térült meg. 
 
A tényállás I. és II. pontját illetően: 
 
A vádlott által hivatkozott személy, aki az önkormányzati bérlakás kiutalásának soron kívüli 
elintézésében tudott volna segíteni a Btk. 137. § 1/k. pontja szerint hivatalos személynek minősülne. 
 
Egyebekben az első fokú ítélet tényállása hiánytalan, az a fenti kiegészítésekkel és helyesbítéssel a 
felülbírálat során irányadó volt. 
 
Ami a vádlott felmentésére irányuló fellebbezéseket illeti megállapítható, hogy azok a tényállást 
támadják és a bizonyítékok mérlegelése ellen irányulnak. Azt sérelmezik, hogy az első fokú bíróság 
a vádlott bűnösségét a védekezésével szemben álló bizonyítékok, a I. tényállási pont esetében 
elsődlegesen (1. sz. név), míg a II. tényállási pont esetében (2. sz. név) sértettek vallomásai alapján 
állapította meg. 
 
Az első fokú bíróság ítéletében megfelelő magyarázatát adta annak, hogy miért a vádlott 
védekezését cáfoló bizonyítékokat fogadta el az I. és II. pontban írt tényállások megállapításakor. 
Okfejtése mindkét tényállási pont vonatkozásában logikus és az iratoknak megfelelő, az ott 
kifejtetteket az ítélőtábla teljes mértékben osztotta.  
 
Fellebbezési szakban megalapozott tényállás esetén nincs lehetőség a bizonyítékok eltérő 
értékelésére, ezért a tényállást támadó és a felmentést célzó fellebbezések nem vezethettek 
eredményre. 
 
Az első fokú bíróság a megalapozott tényállásból helyesen vont le következtetést a vádlott 
bűnösségére, azonban az ítélőtábla nem értett egyet a cselekmények minősítésével. 
 
Elöljáróban rögzíti, hogy álláspontja és a kialakult bírói gyakorlat szerint is a hivatali befolyással 
üzérkedés és az ugyanazon cselekménnyel megvalósított csalás egymással látszólagos alaki 
halmazat viszonyban áll, ezért ezen két bűncselekménynek a bűnhalmazatban megállapítása kizárt 
(BH 1997. 569.). 
 
A jelen ügyben irányadó I. és II. tényállások szerint azonban a vádlott cselekményei időben 
elhúzódóak voltak, amelyek több, egymástól független részcselekményből álltak. Megállapításra 
került az I. és a II. tényállási pont esetében is az, hogy a vádlott a sértetteknek egyezően csupán az 
első alkalmakkor történt pénz kéréskor jelezte, hogy az ügyintézés befolyásolt lebonyolításához a 
polgármesteri hivatalban eljáró ismerősének is kell juttatnia ezekből. (1. sz. név) sértettnek erre 
utalt, míg a (2. sz. név) sértettnek már kifejezetten erre hivatkozott. Az első alkalmak utáni 
pénzátvételekre azonban mindkét sértett esetén úgy került sor, hogy más – általa kitalált – okból 
kifolyólag kért további kifizetéseket. (1. sz. név) esetében arra hivatkozott, hogy garázst is kell a 
lakáshoz venni, majd arra, hogy felmentek a lakás árak, illetőleg illetéket kell fizetni, míg (2. sz. 
név) esetén garázs megvásárlása miatti árváltozás mellett a lakásszerzés miatti illetékfizetési 
kötelezettségre hivatkozott. 
 
Megállapítható tehát, hogy a vádlott mindkét sértett esetén csupán az első alkalommal kért 
pénzösszegek tekintetében hivatkozott arra, hogy azok egy részével hivatalos személyt fog 
befolyásolni, míg a későbbi alkalmakkor  
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kizárólag jogtalan haszonszerzési céllal kért valótlan jogcímen a sértettektől pénzeket amivel nekik 
kárt okozott. 
 
Mindezekre figyelemmel a bíróság álláspontja szerint a látszólagos alaki halmazat csupán az első 
pénzátadások vonatkozásában áll fenn a két bűncselekmény között, és az azt követő 
cselekvőségeivel a vádlott már nem a hivatali befolyással üzérkedést, hanem a csalást valósította 
meg. 
 
Mindezekre figyelemmel az ítélőtábla a vádlott I. tényállási pontban írt magatartását 1 rb. a Btk. 
256. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés a) pontja szerint minősülő vesztegetést színlelve 
elkövetett hivatali befolyással üzérkedés bűntettének, illetőleg 1 rb. a Btk. 318. § (1) bekezdésébe 
üköző és - figyelemmel a (2) bekezdés c) pontjára, valamint a Btk. 12. § (2) bekezdésére - a (6) 
bekezdés b) pontja szerint minősülő jelentős kárt okozó folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett 
csalás bűntettének minősítette. 
 
A vádlott II. tényállási pontban írt magatartását 1 rb. a Btk. 256. § (1) bekezdésébe üköző és a (2) 
bekezdés a) pontja szerint minősülő vesztegetést állítva elkövetett hivatali befolyással üzérkedés 
bűntettének és 1 rb. a Btk. 318. § (1) bekezdésébe ütköző és - figyelemmel a (2) bekezdés c) 
pontjára, valamint a Btk. 12. § (2) bekezdésére - az (5) bekezdés b) pontja szerint minősülő 
nagyobb kárt okozó folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett csalás bűntettének minősítette. 
 
Az első fokú bíróság által értékelt bűnösségi körülmények kiegészítésre, illetve helyesbítésre 
szorulnak.  
 
Enyhítő körülményként értékeli az ítélőtábla a sértettek közrehatását.  
 
A súlyosító körülmények köréből mellőzi azt, hogy a vádlott két cselekménye több minősítő 
körülmény folytán is súlyosabban minősül, hiszen mindkét, a közélet tisztasága elleni 
bűncselekmény a minősítések változása folytán csupán egyszeresen minősül az alapesettől eltérően. 
 
További súlyosító körülményként értékeli azonban az ítélőtábla azt, hogy a vádlott a nem 
vesztegetési bűncselekményt korrupciós jelleggel követte el, mert ez a BK. 154. számú kollégiumi 
állásfoglalás III./8. pontja szerint súlyosít, valamint súlyosítóként értékelte a közélet tisztasága 
elleni bűncselekmények elszaporodottságát, és a vádlott által megvalósított cselekmények 
többszörös halmazatát is. 
 
Az így kiegészített és helyesbített bűnösségi körülményekre is figyelemmel az ítélőtábla álláspontja 
szerint az első fokú bíróság által kiszabott 2 év 6 hónap börtönbüntetés, 2 év közügyektől eltiltás és 
50.000.- forint pénzmellékbüntetés a vádlott és az általa elkövetett bűncselekmények társadalomra 
veszélyességének fokával arányban állnak, a Btk. 37. §-ában meghatározott büntetési célokat 
megfelelően szolgálják, így azok enyhítésére nem látott lehetőséget. 
 
Az első fokú bíróság a pénzmellékbüntetés alkalmazásának jogszabályi alapját hiányosan jelölte 
meg, ezért azt – a Btk. 64. § (1) bekezdés a) pontját, (2) bekezdését – az ítélőtábla pótolta, míg a 
halmazati büntetés kiszabására vonatkozó jogi indokolást akként pontosítja, hogy a vádlottal 
szemben a Btk. 85. § (1) – (3) bekezdései alapján szabott ki a bíróság halmazati büntetést. 
 
Az ítélőtábla osztotta a fellebbviteli főügyészségnek a polgári jogi igényre vonatkozó 



 

 

rendelkezéssel kapcsolatosan kifejtett álláspontját, miszerint a sértettek vonatkozásában a Ptk. 340. 
§ (1) bekezdésében írt kárenyhítési kötelezettséget polgári peres eljárásban kell vizsgálni. Ezt 
meghaladóan azonban az ítélőtábla álláspontja szerint vizsgálni kell azt is, hogy a vádlott és a 
sértettek között létrejött szerződések nem ütköznek-e a jó erkölcsbe és azok érvényesek-e. Ezen 
feltételek fennállta esetén ugyanis nem lehet elzárni az ügyészt attól a lehetőségtől, hogy 
indítványozza az esetlegesen visszajáró szolgáltatásnak az állam javára történő megítélését (Ptk. 
237. § (1) és (4) bekezdés).  
 
A kifejtettek miatt az ítélőtábla az első fokú bíróságnak a polgári jogi igényekre vonatkozó 
rendelkezését és az ebből következő kamat, illetőleg illetékfizetési kötelezettségét előíró 
rendelkezéseit mellőzte és a magánfelek által előterjesztett polgári jogi igények érvényesítését 
egyéb törvényes útra utasította. 
 
Mindezekre figyelemmel az ítélőtábla az első fokú bíróság ítéletét a Be. 372. § (1) bekezdése 
alapján megváltoztatta, egyebekben pedig, a Be. 371. § (1) bekezdése alapján helybenhagyta. 
 
Csupán megjegyzi az ítélőtábla a vagyonelkobzásra vonatkozó főügyészi indítványt illetően, hogy 
osztotta a főügyészség álláspontját abban a tekintetben, hogy a tényállásban írtakhoz hasonló 
esetben a sértettek által a vádlott részére átadott vagyoni előny esetében a Btk. 77/B § (1) bekezdés 
e) pontja alapján vagyonelkobzást kell elrendelni arra a vagyonra, amely az adott vagyoni előny 
tárgya volt. 
 
A jelen ügyben az irányadó tényállás azonban nem tartalmaz arra vonatkozóan adatot, hogy a 
sértettek által első alkalommal átadott pénzösszegeknek mely része szolgálta volna az ügyintézések 
befolyásolását, és melyek szolgáltak volna  
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a lakásbérleti jogok ellenértékeként. Így mivel kétséget kizáróan nem lehetett megállapítani a 
vagyoni előnyöknek még a hozzávetőleges összegét sem, ezért az ítélőtábla a főügyészi 
indítványnak nem adott helyt. 
 
Szeged, 2006. évi május hó 2. napján 
 
 
Dr. Hegedűs István sk.   Dr. Harangozó Attila sk.              Dr. Nikula Valéria 
a tanács elnöke           a tanács tagja, előadó             a tanács tagja 
 
 
Ez az ítélet és a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 8.B.259/2005/9. számú ítéletének jelen ítélettel meg 
nem változtatott része 2006. évi május hó 2. napján jogerős és végrehajtható. 
 
Szeged, 2006. évi május 2. napján 
 
 
Dr. Hegedűs István sk. 
a tanács elnöke  
 
                                                                                    


