
 

 

Szegedi Ítélőtábla                               
Bf.I.180/2006/3.                                                
 

 
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN  

 
 
A Szegedi Ítélőtábla a Szegeden, 2006. évi június hó 13. napján tartott 
fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta a következő 
 

 
Í T É L E T E T :  

 
 
A különösen nagy értékre, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett sikkasztás 
bűntette és más bűncselekmény miatt a vádlott ellen indított büntetőügyben a 
Bács-Kiskun Megyei Bíróság 2006. évi április hó 5. napján kihirdetett 
10.B.676/2005/17. számú ítéletét m e g v á l t o z t a t j a  az alábbiak szerint: 
 
A vádlott bűnösségét 2 rb., melyből 1 rb. folytatólagosan elkövetett, 
számítástechnikai rendszer és adatok elleni vétségben is megállapítja. 
 
A vádlott főbüntetését, mint halmazati büntetést 3 (három) év 8 (nyolc) 
hónapi börtönre súlyosbítja. 
 
Megállapítja, hogy a (magánfél neve) magánfél címe: (irányítószám Település, 
utca, házszám). 
  
Egyebekben az első fokú ítéletet helybenhagyja. 
 
Megállapítja, hogy a vádlott anyja neve helyesen: (anyja neve helyesen). 
 
 

I N D O K O L Á S : 
 
 

Az elsőfokú bíróság a vádlottat bűnösnek mondta ki 1 rb. különösen nagy 
értékre, üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett sikkasztás bűntettében, ezért 2 
év 8 hónap börtönre, 3 év közügyektől eltiltásra és 5 év pénztárosi 
foglalkozástól eltiltásra ítélte. 
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A kiszabott szabadságvesztés tartamába beszámította a 2004. év március hó 3. 
napjától 2004. év március hó 5. napjáig előzetes fogvatartásban töltött időt. 
 
A bíróság a vádlott ellen 1 rb. folytatólagosan elkövetett magánokirat-hamisítás 
vétsége miatt indult eljárást megszüntette. 
 
Kötelezte a vádlottat az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül 
kártérítés címén fizessen meg (név) ügyvezető igazgató által képviselt (magánfél 
neve) magánfél részére 57.967.285.- forint tőkét, valamint ezen összeg után 
2004. április 1. napjától 2004. december 31. napjáig évi 11 %-os, míg 2005. 
január 1. napjától a kifizetés napjáig késedelemmel érintett naptári félévet 
megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű 
kamatot, továbbá eljárási illeték címén 900.000.- forintot. A bíróság a (magánfél 
neve) magánfél polgári jogi igényének érvényesítését ezt meghaladó részében 
egyéb törvényes útra utasította. 
 
A bíróság az eljárás során elrendelt zár alá vételt feloldotta, továbbá elrendelte 
az eljárás során lefoglalt okmányoknak az ügy irataihoz csatolását és ott történő 
kezelését. Ezen túlmenően kötelezte a vádlottat az eljárás során felmerült 
bűnügyi költség megfizetésére is. 
 
Az elsőfokú bíróság ítélete ellen fellebbezést jelentett be az ügyész a vádlott 
terhére hosszabb tartamú szabadságvesztés és hosszabb tartamú közügyektől 
eltiltás, míg a vádlott és védője a tényállás téves megállapítása, eltérő jogi 
minősítés, valamint a kiszabott büntetés enyhítése érdekében. 
 
A magánokirat-hamisítás vétsége vonatkozásában az eljárást megszüntető 
rendelkezést a fellebbezésre jogosultak nem sérelmezték, így az jogerőre 
emelkedett. 
 
A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség a Bf.161/2006. számú átiratában a 
tényállás kiegészítése miatt indítványt terjesztett elő. Továbbá indítványozta azt 
is, hogy az ítélőtábla a vádlott bűnösségét a Btk. 300/C § (2) bekezdés a) pontja 
szerinti folytatólagosan elkövetett számítástechnikai rendszer és adatok elleni 
vétségben is állapítsa meg, és vele szemben halmazati büntetést szabjon ki. A 
fellebbviteli főügyészség fellebbezési nyilvános ülésen eljárt képviselője az 
átiratban írtakat fenntartotta. 
 
Az ítélőtábla álláspontja szerint az ügyészi fellebbezés az eltérő jogi minősítést 
és a főbüntetés súlyosítását célzó részében alapos. 
 
Az elsőfokú ítéletet a Be. 348. § (1) bekezdése alapján felülbírálva az ítélőtábla 
megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a bizonyítási eljárást az ügy érdemére  
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kiható eljárási szabálysértés nélkül folytatta le, azonban az első fokú ítélet 
tényállását 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 a tulajdonát képező (frg. rendszám, típus) típusú személygépkocsit 
2004. évi március hónapban 1.800.000.- forintért értékesítette. A gépjárművön 
ekkor 1.400.000.- forint tartozás állt fenn, melyet nem fizetett ki, azzal 
kapcsolatban jelenleg végrehajtási eljárás van folyamatban. 
 
A vádlott a munkáját az 1992. szeptember 9-én módosított munkaszerződése és 
az 1997. október 1-jén kelt munkaköri leírása alapján végezte. 
 
Az első fokú ítélet 4. oldal 6. bekezdésében foglaltakat az ítélőtábla akként 
pontosítja, hogy a vádlott kétféleképpen rendelkezett sajátjaként, illetőleg 
tulajdonította el az ügyfelek által a takarékszövetkezetnél lekötni kívánt 
pénzösszegeket. Az egyik esetben, amikor a szerződés szerinti lejáratkor az 
ügyfél ismételten le kívánta kötni a pénzét, az újbóli lekötést a vádlott nem 
vezette be a takarékszövetkezet nyilvántartásába, és a betéti összeget 
pénztárbizonylattal nem vételezte be a pénztárba, azt csak az ügyfélnek átadott, 
szabálytalanul kiállított okiratra jegyezte rá. Ezekben az esetekben, a vádlott a 
fentebb ismétlődő lekötések során mindig nyilvántartáson kívül cserélte az 
ügyfeleknek a betételhelyezést igazoló okiratot. A másik módszere az volt, hogy 
a lejárat előtt megszüntette a betétet az ügyfél tudta és okmánya nélkül, és azt 
kivezette a takarékszövetkezet nyilvántartásából.  
 
Ezen pontosítás azért szükséges, mert az elsőfokú bíróság az ítéletében nem 
választotta szét kellő hangsúllyal a vádlott egymástól lényegét tekintően eltérő 
elkövetési módszereit. 
 
A vádlott 2003. december 11-én a cselekménye során a takarékszövetkezet 
számítógépes rendszerében – belépési jogosultsága felhasználásával – a 
(gazdasági társaság megnevezése) számlájának adatait jogosulatlanul 
megváltoztatta. 
 
A tényállás ez irányú kiegészítése azért szükséges, mert ennek a magatartásnak a 
rögzítésével került a vádlott vád szerinti cselekménye teljes egészében leírásra – 
erre vonatkozóan a vád a 11. oldal 2. bekezdésében tartalmaz tényállást – és 
ebből következően csak ez által nyílik lehetőség a törvénynek megfelelő 
minősítésre is.  
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Az ítélet 13. oldalán a 22. pontban írt betétes neve helyesen (betétes neve 
helyesen). Ő a nyomozás során került kihallgatásra, vallomása a nyomozati 
iratok II. kötetében lelhető fel, és a 87. oldalon található személyi adataiból 
megállapítható, hogy neve nem az iratokban rögzítetteknek megfelelően került 
az ítéletben feltüntetésre. 
 
A vádlott a tényállásban írt cselekményeit rendszeres haszonszerzésre törekedve 
követte el. 
 
Az elsőfokú bíróság az ítéletének rendelkező részében, és a jogi indokolásában 
is utalt az üzletszerűség, mint minősítő körülmény fennálltára, azonban ennek 
tényállásbeli alapját nem adta meg, ezért azt az ítélőtábla pótolta. 
 
Egyebekben az első fokú ítélet tényállása hiánytalan, azt a fenti kiegészítésekkel 
és helyesbítésekkel a másodfokú bíróság ítélkezésének alapjául elfogadta. 
 
A vádlott az eljárás során a bűnösségét ugyan részben elismerte, hiszen az 
elkövetés tényét nem, csupán az elkövetési értéket vitatta, azonban a védő 
fellebbezésének írásbeli indokolásában sérelmezte, hogy a vádlott 
vonatkozásában az üzletszerűség is megállapításra került. Álláspontja szerint a 
BH 2005.165. számon közzétett eseti döntés értelmében ennek többletfeltételei 
vannak, amelyek vizsgálata elengedhetetlen, és mivel az üzletszerűséget 
megalapozó tényeket az elsőfokú bíróság nem tárta fel, ezért annak 
megállapítása nem felel meg a törvénynek. 
 
Az ítélőtábla álláspontja szerint az eltérő minősítést célzó fellebbezések, amik az 
üzletszerűség, mint minősítő körülményt támadják, azért nem vezethettek 
eredményre, mert azok tulajdonképpen a bizonyítékok mérlegelése ellen 
irányulnak. Azt sérelmezik, hogy az elsőfokú bíróság annak ellenére állapította 
meg ezt a minősítő körülményt, hogy konkrét adatok álltak volna a 
rendelkezésére. Az irányadó tényállás szerint a vádlott az 1998. júliusa és 2004. 
március 1. közötti időszakban rendszeresen vett ki – és ezáltal tulajdonított el – a 
betétekből különböző nagyságú összegeket, összesen 5.000.000,- és 
10.000.000.- forint közötti értékben. Erre vonatkozóan adatot tartalmaz a vádlott 
később visszavont nyomozati vallomása és az igazságügyi könyvszakértő 
szakvéleménye is. Mivel az elsőfokú bíróság a tényállását a bizonyítékok 
mérlegelésével állapította meg, és azt ebből következően eredményesen támadni 
nem lehet, az ezt sérelmező fellebbezések sem vezethettek eredményre.  
 
A vádlott által eltulajdonított összegek a vádlott saját, illetőleg családjának napi 
bevételeit egészítették ki, ezekkel az életfeltételeiket javította. Ezen összegek 
tekintetében az eltulajdonítási szándéka tehát azt a célt szolgálta, hogy magának  
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és családjának rendszeresen olyan jogtalan hasznot biztosítson, amelyhez ebből 
a forrásból jogszerűen a bűnös cselekménye nélkül nem tudott volna hozzájutni. 
 
Hasonlóképpen törekedett rendszeres haszonszerzésre a vádlott akkor is, amikor 
a (takarékszövetkezet neve) Takarékszövetkezet nyilvántartásban nem szereplő 
betétesek követeléseit oly módon fizette ki, hogy más – a nyilvántartásban 
szereplő – betétesek betéteit szüntette meg és ebből következően azokról 
sajátjaként rendelkezett. Ezen elkövetési mód során a rendszeres 
haszonszerzésre törekvés abban nyilvánul meg, hogy a vádlott tudatában volt 
annak, hogy ha feltárta volna a pénztárhiányát, akkor azt a saját pénzéből meg 
kellett volna fizetnie. Ez természetszerűleg a saját vagyonából történhetett volna 
meg, így annak csökkenését eredményezte volna. Mivel a hiányt a 
Takarékszövetkezet pénzéből pótolta ki minden esetben ezért ez nála – a 
vagyonában – haszonnal járt.  
 
A védő által hivatkozott BH 2005. 165 számon közzétett eseti döntés éppen azt 
rögzíti, hogy az üzletszerűség akkor állapítható meg, ha a bűncselekményből 
származó haszonnak - az elkövető bűnöző életmódjának kialakításában - 
jelentősége van, a bűncselekményekből rendszeresen szerzett haszon ilyen 
életvitelt biztosító jellege bizonyított. 

 
Mindezekből következően az ítélőtábla álláspontja szerint az első fokon eljárt 
megyei bíróság helyesen vont le következtetést a vádlott bűnösségére és a 
sikkasztásként értékelt cselekményét is a törvénynek megfelelően minősítette, és 
a jogi indokolása is teljes körű. 
 
Tévedett azonban az elsőfokú bíróság akkor, amikor nem állapította meg a 
vádlott bűnösségét 2 rb számítástechnikai rendszer és adatok elleni vétségben is, 
melyből 1 rb folytatólagosan elkövetett. 
 
A számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekményt a 2001. évi 
CXXI. törvény 57. § iktatta be a Büntető Törvénykönyvbe. A novella miniszteri 
indokolása szerint, ezen bűncselekmény jogi tárgya a számítástechnikai 
rendszerek megfelelő működéséhez és a bennük tárolt, feldolgozott, továbbított 
adatok megbízhatóságához, hitelességéhez, valamint titokban maradásához 
fűződő érdek. A miniszteri indokolás utal arra is, hogy ha számítástechnikai 
rendszerbe történő belépést követően a számítástechnikai rendszerben tárolt, 
feldolgozott, továbbított adatok jogosultság nélküli megváltoztatására, törlésére 
kerül sor, akkor ez a cselekmény tényállásszerű.  
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Mindezekből következően az ítélőtábla azt vizsgálta meg, hogy a vádlott által 
megvalósított folytatólagos vagyon elleni bűncselekménynek nélkülözhetetlen 
és elengedhetetlen része-e a számítástechnikai rendszerben történő adatok 
jogosulatlan megváltoztatása.  
 
Ennek során azt állapította meg, hogy a vádlottnak a cselekménye két, 
egymástól független, védett jogi tárgyat sértett. Az egyik a (takarékszövetkezet 
neve) Takarékszövetkezet vagyona, a másik a Takarékszövetkezet által 
működtetett számítógépes rendszerben tárolt adatok megbízhatóságához, 
hitelességéhez, valamint titokban maradásához fűződő érdek volt. Az ítélőtábla 
álláspontja szerint a vádlottnak a két védett jogi tárgy ellen megvalósuló 
cselekménye azért áll egymással halmazatban, mert, bár a számítástechnikai 
rendszer és adatok elleni bűncselekményeket a sikkasztás leplezése érdekében 
követte el a vádlott, azok mégsem kapcsolódnak szükségszerűen egymáshoz.  
Mivel a vádlottnak a vagyon elleni bűncselekményét a számítógépes rendszer 
adatainak megváltoztatása nélkül is módja lett volna elkövetni, ezért téves az 
arra történő hivatkozás, hogy magatartása a sikkasztás büntetlen 
utócselekményének tekinthető, már csak azért is, mert az első alkalommal nem a 
sikkasztás megvalósítása után, hanem azzal egyidejűleg valósította meg a 
számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekményt. Mivel az ítélkezés 
a tényállásbeli magatartás tekintetében még nem kialakult, ezért az ítélőtábla 
akként foglalt állást, hogy a vádlott cselekményének jogi minősítésekor a 
magánokirat-hamisítás körében kialakult bírói gyakorlatot tekinti mértékadónak. 
E szerint a sikkasztással bűnhalmazatban kell megállapítani az annak leplezése 
érdekében elkövetett magánokirat-hamisítást. (A Büntető Törvénykönyv 
Magyarázata, KJK 1996. Bp. 662.o. 6.p. 7.bek., Magyar Büntetőjog – 
Kommentár a gyakorlat számára HVG-Orac Bp. 1040. o. IV. 3.bek.) Ebből 
következően az ítélőtábla úgy ítélte meg, hogy a sikkasztásnak és a 
számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekménynek a halmazatban 
történő megállapítása a törvénynek megfelelő. 
 
A fellebbviteli főügyészség álláspontja szerint a vádlottnak a 
Takarékszövetkezet által működtetett számítástechnikai rendszer elleni 
cselekményei a folytatólagosság törvényi egységébe tartoznak. 
 
Ezzel az állásponttal az ítélőtábla nem értett egyet. A BH 1995. 257. számon 
közzétett eseti döntés ugyanis elvi éllel kimondja, hogy a folytatólagosság 
törvényi egysége nem állapítható meg, ha az elkövető a cselekményeit egységes, 
akarat-elhatározás nélkül kifejezetten alkalomszerűen valósítja meg. 
 
Jelen ügyben az irányadó tényállás szerint – amelyet e tekintetben az ítélőtábla 
kiegészített – a vádlott oly módon jutott hozzá a (gazdasági társaság 
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megnevezése) számláján lévő összegből 15.000.000.- forinthoz, hogy 2003. 
december 11-én a számítógépes  
Bf.I.180/2006/3. 
 
rendszerben az ezzel összefüggő adatokat megváltoztatta. Mivel ezen 
cselekménye során a vádlott nem gondolt arra, hogy a későbbiek során azért, 
hogy egyenlegértesítőt tudjon adni a Kft. ügyvezetőinek, két alkalommal – 
2004. február 26-án és 27-én szintén jogosulatlanul megváltoztatva a 
számítógépes rendszer adatait 8.000.000.-, illetőleg 7.000.000.- forintot fog 
majd jóváírni a Kft. számlájára, ezért ezen cselekménye, illetőleg a két összeg 
jóváírásakor kifejtett cselekménye tekintetében nem volt egységes akarat-
elhatározása.  
 
Mindebből következően az ítélőtábla álláspontja szerint a vádlott a tényállásban 
írt cselekményével 2 rb. a Btk. 300/C § (2) bekezdés a) pontjába ütköző és 
aszerint büntetendő számítástechnikai rendszer és adatok elleni vétséget 
valósított meg azzal, hogy a 8.000.000.-, illetőleg a 7.000.000.- forintnak a 
számlára írásakor a Btk. 12. § (2) bekezdése szerinti folytatólagosság 
valamennyi törvényi feltétele fennállt – az egységes akarat-elhatározás is – így 
ezen bűncselekmény folytatólagosan elkövetettnek minősül. 
 
Ami az elsőfokú bíróság által értékelt bűnösségi körülményeket illeti, azok 
kiegészítésre, illetőleg helyesbítésre szorulnak. 
 
Mellőzi az enyhítő körülmények köréből a büntetlen előéletet, hiszen ez a 
vádlott esetében alkalmazási feltétel volt, míg további enyhítő körülményként 
értékeli azt, hogy a vádlott által megvalósított cselekmény elkövetési értéke az 
alsó értékhatárhoz közelít. További enyhítő körülmény az időmúlás is, hiszen a 
cselekmény elkövetése és a másodfokú határozat meghozatala óta több mint két 
év telt el. 
 
Mellőzi a súlyosító körülmények közül a vagyon elleni bűncselekmények 
elszaporodottságát, hiszen általánosságban nem lehet a Szegedi Ítélőtábla 
illetékességi területéhez tartozó bíróságok esetében a vagyon elleni 
bűncselekmények elszaporodottságáról beszélni, csupán egyes fajtájú vagyon 
elleni bűncselekmények elszaporodottságáról, ilyenek például a 
gépjárműlopások, illetőleg a betöréses lopások, de a sikkasztások nem. 
 
Az eltérő minősítésre figyelemmel súlyosító körülményként értékeli az ítélőtábla 
azt, hogy a vádlott által megvalósított cselekmények egymással többszörös 
halmazatban állnak 
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A vádlottal szemben kiszabott 2 év 8 hónap börtön az ítélőtábla álláspontja 
szerint a megvalósított bűncselekményekhez képest aránytalanul enyhe, ezért 
annak súlyosítása indokolt, ebből következően az első fokú ítéletet e tekintetben 
megváltoztatva a vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztés tartamát 3 év 8 
hónapra súlyosította.  
 
Az ügyészi fellebbezés sérelmezte azt is, hogy a vádlottal szemben kiszabott 
közügyektől eltiltás tartama sem szolgálja megfelelően a büntetési célokat. Az 
ítélőtábla álláspontja szerint a vádlott büntetlen előéletére, illetőleg az általa 
megvalósított cselekmény jellegére figyelemmel a közügyektől eltiltás mértéke 
megfelelő, annak további súlyosítását tehát nem látta szükségesnek.  
 
Észlelte az ítélőtábla, hogy az első fokú ítélet nem tartalmazta a magánfél pontos 
címét, holott az ítélet végrehajtásához, amelybe beletartozik a polgári eljárásjogi 
szabályok alapján történő végrehajtási eljárás is, ez szükséges, ezért azt pótolta. 
 
A fellebbezési nyilvános ülésen a vádlott által bemutatott személyi 
igazolványból az ítélőtábla megállapította a vádlott édesanyjának pontos nevét, 
ezért az első fokú ítélet rendelkező részét e tekintetben is helyesbítette. 
 
Az elsőfokú bíróság az általa hivatkozott jogszabályokat lényegében pontosan 
jelölte meg, azonban nem hivatkozott az ún. enyhítő szakasz alkalmazásánál a 
Btk. 87. § (1) bekezdésére, míg az előzetes fogvatartás beszámításánál a Btk. 99. 
§ (2) bekezdésre, ezért azokat az ítélőtábla pótolta. 
 
Az elsőfokú bíróság nem adta jogszabályi alapját az egyébként helyesen 
feloldott zár alá vételről történő rendelkezésének, ezért az ítélőtábla ezt pótolta 
akként, hogy az eljárás során elrendelt zár alá vételről történt rendelkezés a Be. 
159. § (4) bekezdés a) pontja alapján került feloldásra. 
 
Mindezekre figyelemmel az ítélőtábla az első fokú ítéletet a rendelkező részben 
írtak szerint a Be. 372. § (1) bekezdése alapján megváltoztatta, egyebekben 
pedig a Be. 371. § (1) bekezdése alapján helybenhagyta. 
 
Szeged, 2006. évi június hó 13. napján 
 
 
 
Dr. Hegedűs István sk.     Dr. Harangozó Attila  sk.          Dr. Nikula Valéria sk. 
a tanács elnöke            a tanács tagja, előadó            a tanács tagja 
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Bf.I.180/2006/3. 
 
Ez az ítélet és a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 10.B.676/2005/17. számú 
ítéletének jelen ítélettel meg nem változtatott része a mai napon jogerős és 
végrehajtható. 
 
Szeged, 2006. évi június hó 13. napján 
 
 
Dr. Hegedűs István sk. 
a tanács elnöke 
 
 
                                                                                   
 
 
    


