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A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN  

 
 
A Szegedi Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság a Szegeden, 2006. évi július hó 4. napján tartott 
fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta a következő 
 

 
V É G Z É S T : 

 
 
A hivatali vesztegetés bűntette miatt az I.r. vádlott és társa ellen indított büntetőügyben a 
Békés Megyei Bíróság 2006. évi február hó 28. napján kihirdetett 3.B.33/2006/8. számú 
ítéletét h e l y b e n h a g y j a. 
 
A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 
 
 

I N D O K O L Á S :  
 
 

Az elsőfokú bíróság az I.r. vádlottat bűnösnek mondta 1 rb. hivatali vesztegetés bűntettében, 
ezért őt 300 napi tétel pénzbüntetésre ítélte, az egy napi tétel összegét 500.- forintban 
állapította meg. Az így kiszabott, összesen 150.000.- forint pénzbüntetést meg nem fizetése 
esetén fogházban végrehajtandó szabadságvesztésre rendelte átváltoztatni. Megállapította, 
hogy egy napi tétel összegének helyébe egy napi szabadságvesztés lép. 
 
A II.r. vádlottat bűnösnek mondta ki 1 rb. bűnsegédként elkövetett hivatali vesztegetés 
bűntettében, ezért őt 250 napi tétel pénzbüntetésre ítélte, az egy napi tétel összegét 300.- 
forintban állapította meg. Az így kiszabott, összesen 75.000.- forint pénzbüntetést meg nem 
fizetése esetén fogházban végrehajtandó szabadságvesztésre rendelte átváltoztatni. 
Megállapította, hogy az egy napi tétel összegének helyébe egy napi szabadságvesztés lép. 
 
Az elsőfokú bíróság ítélete ellen annak kihirdetésekor fellebbezést jelentett be az I.r. vádlott 
és védője felmentés érdekében, e mellett a védő megalapozatlanság miatt is, melyet az írásban 
indokolt fellebbezésében akként egészített ki, hogy vagylagosan alkalmatlan kísérlet miatt 
kérte a büntetés mellőzését. A fellebbezési nyilvános ülésen a védő a fentieken túl kérte a 
pénzbüntetés végrehajtásának próbaidőre történő felfüggesztését is, továbbá hatályon kívül 
helyezést eredményező abszolút eljárási szabálysértésre is hivatkozott, miszerint a tanács 
tagjai a tárgyaláson nem voltak mindvégig jelen. 
 
Az ítélet ellen, annak kihirdetésekor fellebbezést jelentett be a II.r. vádlott felmentése 
érdekében, míg védője megalapozatlanság miatt, melyet írásbeli fellebbezésében azzal 
egészített ki, hogy kérte védence felmentését, illetőleg ennek hiányában a kiszabott 
pénzbüntetés végrehajtásának próbaidőre történő felfüggesztését.



 

 

 
A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség Bf. 157/2006. számú átiratában, illetőleg a fellebbezési 
nyilvános ülésen eljárt képviselője szóban, a bejelentett, illetőleg a későbbiekben kiegészített 
fellebbezéseket nem tartotta alaposnak.  
 
Az ítélőtábla álláspontja szerint a bejelentett fellebbezések nem alaposak. 
 
Relatív eljárási szabályt sértett az elsőfokú bíróság akkor, amikor a Be. 258. § (3) bekezdés f) 
pontjában, illetőleg a Be. 260. § (1) bekezdés 2. mondatában írt kötelezettsége ellenére nem adta 
indokát annak, hogy a (1. sz. név) tanúkénti kihallgatására, illetőleg az általa korábban tett 
tanúvallomás felolvasására irányuló, az I. r. vádlott védője által előterjesztett bizonyítási indítványt 
milyen okból utasította el. 
 
A Be. 258. § (3) bekezdés f) pontja kimondja, hogy az ítélet indokolása összefüggően tartalmazza 
az indítványok elutasításának indokolását, míg a Be. 260. § (1) bekezdés 2. mondata szerint a 
bizonyítási indítvány elutasításának indokait az ügydöntő határozatban kell kifejteni. 
 
Az ítélőtábla álláspontja szerint helyesen utasította el az elsőfokú bíróság a (1. sz. név) tanúkénti 
kihallgatására irányuló bizonyítási indítványt, hiszen megállapítható, hogy (1. sz. név)-nek, aki 
osztályvezetőként dolgozott a tényállásbeli időszakban a (település)-i Rendőrkapitányságon, a 
konkrét ügyről nincs közvetlen tapasztalaton alapuló tudomása. Őt az alapeljárásban az elsőfokú 
bíróság meghallgatta, ekkor általánosságban nyilatkozott a feljelentések ügykezeléséről, illetőleg az 
ún. robotzsaru programba történő adatbevitellel kapcsolatos ismereteiről.  
 
A jelen ügyben megállapított tényállás szerint az I.r. vádlott azért mentesült a felelősségre vonás 
alól az általa elkövetett szabálysértés ellenére, mert előzetes telefonbeszélgetést követően egy 
ismeretlen személynek átadott 20.000.- forintot, aki ezt (2. sz. név) részére a mentesülés elintézése 
céljából eljuttatta. Mivel ezen tények tekintetében a meghallgatni indítványozott tanútól az ügy 
szempontjából jelentőséggel bíró adat nem várható, ezért az ítélőtábla –  
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az elsőfokú bíróság álláspontját osztva – maga sem látta szükségesnek a kihallgatását. 
 
Ami az I.r. vádlott védőjének a feltétlen eljárási szabálysértésre [Be. 373. § (1) bekezdés II/b) pont] 
történő hivatkozását illeti, miszerint azzal, hogy az alapeljárásban, illetőleg a hatályon kívül 
helyezést követően a megismétel eljárásban nem ugyanazon ülnökök jártak el, sérült a Be. 240. § 
(1) bekezdésében írt kötelező rendelkezés, mely szerint a tárgyaláson a tanács tagjai mindvégig 
jelen vannak, az ítélőtábla nem értett egyet. 
 
A megismételt eljárásra vonatkozó, a Be. XVI. fejezetében írt szabályok szerint az alapeljárásban 
hozott ítélet hatályon kívül helyezését követően a tárgyalást elölről kell kezdeni. Ebből következően 
az alapeljárásban megvizsgált bizonyítékok bizonyító erejéről, amennyiben a megismételt 
eljárásban ismételten felvételre kerülnek, az eljáró tanácsnak újból meg kell győződnie. 
 
Ha eljárási szabálysértés miatt történik az első fokú ítélet hatályon kívül helyezése, mint ahogy ez a 
jelen eljárást megelőző alapeljárásban hozott ítélet esetén is történt, a Be. nem tartalmaz arra 
vonatkozóan szabályt, hogy milyen összetételű tanácsnak kell a megismételt  elsőfokú eljárásban 
eljárnia. 
 
Ebből következően az a tény, hogy nem ugyanazon ülnökök jártak el a megismételt eljárás során, 
mint akik az alapeljárásban hozott ítélet meghozatalában részt vettek, semmiféle eljárási 
szabálysértést nem valósít meg. Továbbá, mivel a megismételt eljárás során tartott tárgyaláson – a 



 

 

rendelkezésre álló jegyzőkönyv tanúsága szerint – az ítélet meghozatalában részt vett tanács tagjai 
végig jelen voltak, megállapítható, hogy a bizonyítási eljárás során felvett bizonyítékokat 
megfelelően észlelték, így az ennek hiányára történő hivatkozás minden alapot nélkülöz. 
 
Az ítélőtábla a Be. 348. § (1) bekezdésében írtaknak megfelelően felülbírálva az elsőfokú bíróság 
ítéletét az I.r. vádlott fellebbezési nyilvános ülésen tett nyilatkozata alapján a Be. 352. § (1) 
bekezdés a) pontjára figyelemmel az alábbiak szerint kiegészítette, illetőleg helyesbítette az első 
fokú ítélet tényállását. 
 
Az I.r. vádlott felesége eladó a (gazdasági társaság megnevezése)-nél, havi jövedelme 44.600.- 
forint. Az elsőfokú ítéletben az I.r. vádlott személyi részénél megjelölt lakás ingatlan az I.r. vádlott 
házastársának kizárólagos tulajdonában áll, a (típus megjelölése) személygépkocsi értéke 
1.200.000.- forint, a lakóház ½ illetőségnek az értéke 12.500.000.- forint, míg az építési telek értéke 
500.000.- forint. 
 
Egyebekben az első fokú ítélet tényállása hiánytalan, azt az ítélőtábla a fenti kiegészítésekkel, 
illetőleg helyesbítéssel az ítélkezése alapjául elfogadta. 
 
Az I. és a II.r. vádlottak védőinek az első fokú ítélet megalapozatlanságára történő hivatkozását az 
ítélőtábla az alábbiak miatt nem osztotta. 
 
Az elsőfokú bíróság a bizonyítási eljárást a szükséges és lehetséges körben lefolytatta, a 
rendelkezésére álló bizonyítékok értékelése során megfelelő indokát adta annak, hogy miért az I.r. 
vádlott önmagára és a II.r. vádlottra nézve terhelő, a nyomozati szakban tanúként, illetőleg 
gyanúsítottként tett vallomásait fogadta el a tényállása megállapításakor. Az I.r. vádlott védője azt is 
sérelmezte, hogy az I.r. vádlott bűnösségének a megállapítására úgy került sor, hogy az elsőfokú 
bíróság feltételezések alapján állapította meg a tényállását. 
 
A védő által előadottakra figyelemmel az ítélőtábla rámutat arra, hogy a jelen ügyben a tényállás 
megállapításakor nem volt figyelmen kívül hagyható az alapeljárásban III.r. vádlottként szereplő (2. 
sz. név) tekintetében jogerősen megállapított ítéleti tényállás. Ebben – (2. sz. név) tagadása ellenére 
–megállapította a bíróság, hogy (2. sz. név) a 20.000.- forintot azért kapta meg, hogy, I.r. vádlott 
mentesüljön az általa elkövetett közlekedési szabálysértés miatti felelősségre vonás alól. 
 
Mivel az elsőfokú bíróság megfelelő indokát adta annak, hogy miért az I.r. vádlott önmagát, 
illetőleg a II.r. vádlottat terhelő nyomozati szakban tett tanú, illetőleg gyanúsítotti vallomásait 
fogadta el a bizonyítékok értékelése során, és a megállapított tényállása megalapozott volt, ezért a 
bizonyítékok mérlegelését támadó, megalapozatlanságra hivatkozó, illetőleg a vádlottak felmentését 
célzó fellebbezések eredményre nem vezethettek. 
 
Nem osztotta az ítélőtábla az I.r. vádlott védőjének az alkalmatlan kísérletre történő hivatkozását 
sem. Önmagában az a tény, hogy az I. r. vádlott kizárólag azért kereste meg a II.r. vádlottat, hogy 
segítsen neki egy olyan személy megtalálásában, aki szabálysértési felelősség alóli mentesülését 
elintézi, majd ezt követően a II.r. vádlott segítségnyújtása alapján találkozott a fel nem derített 
személyazonosságú személlyel, akinek kifejezetten a felelősség alóli mentesülése érdekében adta át 
a 20.000.- forintot, melyre tekintettel a szabálysértési eljárás ellene nem folyt le, kifejezetten azt 
mutatja, hogy az I.r. vádlott által elérni kívánt cél bekövetkezett. Így tehát a cselekmény a vádlotti 
szándéknak megfelelően megvalósult, ezért megkezdett, de be nem fejezett cselekményről – 
kísérletről, vagy alkalmatlan kísérletről – beszélni nem lehet, így az ennek megállapítását célzó 
fellebbezés sem vezethetett eredményre. 
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Az elsőfokú bíróság a megalapozott tényállásból helyesen következtetett mindkét vádlott 
bűnösségére és az általuk elkövetett cselekményeket is a törvénynek megfelelően minősítette. 
 
Ami a jogszabályi hivatkozásokat illeti, az elsőfokú bíróság ugyan alkalmazta a vádlottakra nézve 
enyhébb elbíráláskori törvényt, azonban nem hivatkozott a Btk. 2. §-ra, ezért azt az ítélőtábla 
pótolta. 
 
Az elsőfokú bíróság a bűnösségi körülményeket hiánytalanul felsorolta, és azokat a súlyuknak 
megfelelően értékelte, így – elsődlegesen a jelentős időmúlásra figyelemmel – mindkét vádlottal 
szemben arányos és méltányos büntetést szabott ki akkor, amikor az enyhítő szakasz alkalmazásával 
a büntetési célok megvalósulását pénzbüntetéssel is elérhetőnek tartotta. 
 
Mindkét vádlott vonatkozásában mind a pénzbüntetés napi tételeinek száma, mind az egy napi 
tételek összege arányban áll az általuk elkövetett cselekmények tárgyi súlyával, a bűnösségi 
körülményeikkel, tettesi illetve részesi minőségükkel, illetőleg a jövedelmi, vagyoni viszonyaikkal, 
ezért azok enyhítésére az ítélőtábla nem látott lehetőséget. 
 
A vádlottak által elkövetett cselekmények jellegére tekintettel nem látott lehetőséget a 
pénzbüntetések végrehajtásának próbaidőre történő felfüggesztésére sem, hiszen ezáltal az 
alkalmazott szankciók súlytalanná váltak volna. 
 
Mindezekre figyelemmel az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét mindkét vádlott vonatkozásában a 
Be. 371. § (1) bekezdése alapján helybenhagyta. 
 
Szeged, 2006. évi július hó 4. napján 
 
 
Dr. Hegedűs István sk.   Dr. Harangozó Attila sk.       Sefta Márta dr. sk. 
a tanács elnöke          a tanács tagja, előadó       a tanács tagja  
 
A Békés Megyei Bíróság 3.B.33/2006/8. számú ítélete a jelen végzés folytán jogerős és 
végrehajtható. A jogerőre emelkedés időpontja: 2006. július 4. 
 
Szeged, 2006. évi július hó 4. napján 
 
Dr. Hegedűs István sk. 
a tanács elnöke                                                                


