
SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA 
Fkf.II.284/2006/9. 
 

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, mint másodfokú bíróság Szegeden, 2006. évi 
december hó 7. napján tartott nyilvános fellebbezési tárgyalás alapján 
meghozta a következő 
 

Í T É L E T E T : 
 

Az emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt az I. r. 
vádlott ÉS TÁRSAI ellen indított büntetőügyben a Bács-Kiskun Megyei 
Bíróság 2006. évi június hó 23. napján kihirdetett 3.Fk.114/2006/16. 
számú ítéletének az I.r., a III.r., a IV.r. és az V.r. vádlottra vonatkozó 
részét 
m e g v á l t o z t a t j a   az alábbiak szerint: 
 
Az I.r. vádlottnak az 1. sz. sértett sérelmére elkövetett és emberölés 
bűntette kísérleteként értékelt cselekményét életveszélyt okozó testi sértés 
bűntette kísérletének   m i n ő s í t i . 
 
Az I., III., IV.r. vádlott garázdaság bűntetteként minősített cselekményének 
a megnevezése helyesen: társtettességben elkövetett garázdaság 
bűntette. 
 
Az I.r. vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztés végrehajtásának a 
felfüggesztésére vonatkozó rendelkezést   m e l l ő z i . 
 
Az I.r. vádlottat 2 (Kettő) év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre is 
í t é l i . 
 
Megállapítja, hogy az elsőfokú eljárásban felmerült bűnügyi költség 
összege helyesen: 262.850 (Kettőszázhatvankettőezer-nyolcszázötven) 
forint. 
 
Egyebekben az elsőfokú ítéletnek az I., III., IV. és V.r. vádlottakra 
vonatkozó részét   h e l y b e n h a g y j a . 
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Kötelezi az I. és a III.r. vádlottat egyetemlegesen 9.000 (Kilencezer) forint, 
az I., III., IV. és V.r. vádlottat egyetemlegesen 8.712 (Nyolcezer-
hétszáztizenkettő) forint, 
a IV.r. vádlottat 15.000 (Tizenötezer) forint, 
az V.r. vádlottat 6.000 (Hatezer) forint, a másodfokú eljárásban felmerült 
bűnügyi költség megfizetésére az államnak, a Bács-Kiskun Megyei 
Bírósági Gazdasági Hivatal felhívása szerint. 
 
Felhívja az elsőfokú bíróságot,  hogy a II.r. elítélt által fizetendő bűnügyi 
költségről a különleges eljárás keretében döntsön. 
 
Megállapítja, hogy a IV.r. vádlott állandó lakcíme: [település, utca, 
házszám]. 
 
Az ítélet ellen fellebbezésnek nincs helye. 

 
 I N D O K O L Á S : 

 
A megyei bíróság a fellebbezéssel érintett vádlottak bűnösségét a 
következő bűncselekmények elkövetésében állapította meg és velük 
szemben az alábbi joghátrányokat alkalmazta: 
 
Az I.r. vádlottat emberölés bűntettének kísérlete, életveszélyt okozó testi 
sértés bűntettének kísérlete, gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés 
bűntette és társtettesként, csoportosan elkövetett garázdaság bűntette miatt 
halmazati büntetésül 2 év börtönre ítélte, amelynek végrehajtását 3 év 
próbaidőre felfüggesztette; 
 
A III.r. vádlottat társtettesként, csoportosan elkövetett garázdaság bűntette 
miatt megrovásban részesítette; 
 
A IV.r. vádlottat társtettesként, csoportosan elkövetett garázdaság bűntette 
és társtettesként elkövetett bűnpártolás vétsége miatt „egységes 
intézkedésül” 1 évre próbára bocsátotta. Megállapította, hogy a fiatalkorú 
vádlott pártfogó felügyelet alatt áll; 
 
Az V.r. vádlottat társtettesként elkövetett bűnpártolás vétsége miatt 1 évre 
próbára bocsátotta. 
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Rendelkezett az eljárás során lefoglalt bűnjelekről, a vádlottakat terhelő 
bűnügyi költség viseléséről azzal, hogy az elsőfokú eljárásban felmerült 
bűnügyi költség összegét 262.050,- Ft-ban állapította meg. 
Fkf.II.284/2006/9. 
 
Az elsőfokú ítélet ellen fellebbezést jelentettek be: 
 
- az ügyész az I.r. vádlott terhére, a kiszabott börtönbüntetés 
végrehajtásának felfüggesztése miatt, annak mellőzése és közügyektől 
eltiltás mellékbüntetés kiszabása végett; 
- az I.r. vádlott és védője, a III.r. vádlott és védője, a IV.r. vádlott, 
továbbá az V.r. vádlott védője a tényállás és bűnösség téves megállapítása 
miatt, felmentés végett. 
 
A fellebbviteli főügyészség átiratában az I.r. vádlott terhére bejelentett 
ügyészi fellebbezést fenntartotta, ugyanakkor eljárási szabálysértés 
kiküszöbölése végett tárgyalás kitűzését, ennek során részbizonyítás 
felvételét indítványozta. Észrevételezte, hogy az elsőfokú bíróság eljárási 
szabályt sértett, amikor a tanúként kihallgatott 2. sz. és 1. sz. sértetteket – a 
vádlotti védekezés ellenére – nem figyelmeztette a Be. 82. § (1) bekezdés 
b) pontja szerinti un. relatív mentességi jogára. Ezért e tanúk idézésére, a 
megfelelő törvényes figyelmeztetést követően tanúkénti kihallgatásukra tett 
indítványt azzal, hogy ha és amennyiben az I.r. vádlott nem él vallomás 
megtagadási jogával, úgy indítványozta az I.r. vádlott ismételt kihallgatását 
az 1. sz. sértett sérelmére elkövetett bűncselekményre vonatkozóan. 
Egyebekben az ügyész indítványt tett az elsőfokú ítélet jogi indokolásának 
kiegészítésére is. 
 
Az ítélőtábla az ügyész bizonyítási indítványát és az ügyészi fellebbezést 
alaposnak, a vádlottak és védőik fellebbezését alaptalannak ítélte. 
 
A Be. 348. § (1) bekezdése szerint eljárva a Be. 349. § (1) bekezdésében írt 
korlátok között az ítélőtábla a fellebbezésekkel megtámadott ítéletet az azt 
megelőző bírósági eljárással együtt bírálta felül. Ennek során azt állapította 
meg, hogy az elsőfokú bíróság eljárási szabályt sértett, amikor a tanúként 
kihallgatott 1. sz. és 2. sz. sértetteket kihallgatásuk előtt nem figyelmeztette 
a Be. 82. § (1) bekezdés b) pontja szerinti un. relatív mentességi jogára. 
Erre amiatt volt szükség, mert a vádlottak nyomozás során tett és a 
tárgyaláson is fenntartott vallomásaikban azzal védekeztek, hogy a 
sértettek, illetőleg a társaságukban lévő személyek részéről érte őket 
támadás.  
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Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság eljárási szabálysértését akként küszöbölte 
ki, hogy a Be. 363. § (2), illetőleg a Be. 353. § (1) bekezdése szerint eljárva 
az ügyben tárgyalást tűzött ki, amelyen a Be. 82. § (1) bekezdés b) pontja 
szerinti mentességi jogra történt figyelmeztetés után ismételten kihallgatta 
2. sz. és 1. sz. sértetteket. Az 1. sz. sértett tanú a másodfokú tárgyaláson élt 
un. relatív mentességi jogával. A már hivatkozott eljárási szabályt sértette 
meg az elsőfokú bíróság (név) tanúkénti kihallgatásakor is, hiszen e tanú 
vallomásából egyértelműen megállapítható volt, hogy a tanú a 
bűncselekmény elkövetésekor az 1. sz. sértett élettársa volt. E tanú 
megidézése azonban a másodfokú eljárásban nem vált szükségessé, az 
eljárási szabálysértést az ítélőtábla akként orvosolta, hogy e tanúnak a 
vallomásából kirekesztette azokat a részeket, amelyek az 1. sz. sértett 
cselekvőségét érintették. Ezt meghaladóan a tanút mentességi jog nem illeti 
meg (nevezetesen a IV.r. vádlott cselekvőségére vonatkozóan), így 
vallomásának többi része törvényesen beszerzett bizonyítékként 
értékelhető. 
 
A vallomásrészek kizárásával sem vált megalapozatlanná az elsőfokú 
bíróság tényállása. Az elsőfokú bíróság hivatkozott eljárási szabálysértése 
csupán relatív volt, amelyet az ítélőtábla a másodfokú eljárásban bizonyítás 
felvételével a már részletezett tanúkihallgatásokkal kiküszöbölt. 
 
Egyebekben az elsőfokú bíróság a perrendi szabályok betartásával folytatta 
le a bizonyítási eljárást, amelynek során figyelemmel volt az elkövetéskor 
még fiatalkorú IV.r. vádlott vonatkozásában alkalmazandó külön eljárási 
szabályokra is. 
 
A bizonyítás felvételét követően a másodfokú tárgyaláson jelenlévő ügyész 
az I.r. vádlott terhére bejelentett fellebbezést és az átiratában részletezett, a 
jogi indokolás kiegészítésére irányuló indítványait azonos tartalommal 
fenntartotta. Észrevételezte, hogy a III., IV. és az V.r. vádlottak esetében az 
elsőfokú bíróság által alkalmazott joghátrányok, az un. belső arányosság 
követelményének sem felelnek meg, az elsőfokú bíróság által kiszabott 
intézkedések enyhék. E vádlottak terhére azonban az ügyész fellebbezést 
nem jelentett be. 
 
Az I. és a III.r. vádlott, továbbá védőjük a felmentésre irányuló 
fellebbezéseiket fenntartották. I.r. vádlott és védője másodlagosan az 
elsőfokú ítélet helybenhagyását kérték. 
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Fkf.II.284/2006/9. 
 
A IV.r. vádlott védője a IV.r. vádlott által bejelentett fellebbezést azzal 
egészítette ki, hogy az bizonyíték hiányában történő felmentésre irányul. A 
IV.r. vádlott ugyanígy nyilatkozott. 
 
Az V.r. vádlott védője bizonyíték hiányában kérte e vádlott felmentését, 
mert álláspontja szerint az elsőfokú bíróság ítélete megalapozatlan, mert az 
elsőfokú bíróság az általa megállapított tényekből további tényre 
helytelenül következtetett, s nem adta indokát, hogy miért a sértettek és az 
ő érdekkörükhöz tartozó tanúk vallomását fogadta el. 
 
Az ítélőtábla a felülbírálat során azt állapította meg, hogy az elsőfokú 
bíróság ítélete kismértékben megalapozatlan [Be. 351. § (1), (2) bekezdés 
b) pont II. fordulat], mert a tényállást részben hiányosan állapította meg. Ez 
a megalapozatlanság azonban a Be. 352. § (1) bekezdés a) pontja szerint 
eljárva az iratok tartalma, illetőleg az I.r. vádlott fellebbezési tárgyaláson 
tett nyilatkozata alapján kiküszöbölhető volt. 
 
Az ítélőtábla az I.r. vádlott nyilatkozata alapján az elsőfokú ítélet 
tényállását azzal egészítette ki, hogy az I.r. vádlott a két különélő gyermeke 
után havi 15.000,- Ft gyermektartásdíjat fizet. 
 
Mellőzte az ítélőtábla az V.r. vádlott vonatkozásában az elsőfokú ítélet 7. 
oldal 1. bekezdésének második mondatát, hiszen a büntetőeljárás alá vont 
terhelt büntetőjogilag nem mentesül, újabb bűncselekmény elkövetése 
esetén továbbra is büntetett előéletűnek tekintendő. 
 
Az iratok alapján az ítélőtábla kiegészítette az elsőfokú ítélet tényállását 
azzal, hogy a bűncselekményeket a vádlottak 2005. április 23. napjáról 24. 
napjára virradó éjszaka követték el. 
 
Kiegészítette az elsőfokú ítélet 8. oldal utolsó bekezdését azzal, hogy az 
elvérzés lehetőségére figyelemmel az 1. sz. sértett esetében a halálos 
eredmény bekövetkezésének a lehetősége is fennállt. 
 
Egyebekben az elsőfokú ítélet tényállása hiánytalan, azt az előbb írt 
kiegészítésekkel és helyesbítésekkel az ítélőtábla a felülbírálat során 
irányadónak tekintette. 
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A vádlottak felmentésre irányuló fellebbezései azt sérelmezik, hogy az 
elsőfokú bíróság a vádlottak tagadó vallomásával szemben a terhelő 
tanúvallomásokat fogadta el és értékelte bizonyítékként. Az I., III. és IV.r. 
vádlottak védekezése lényegében a jogos védelmi helyzet megállapítására 
irányult. 
 
Az elsőfokú bíróság széleskörű bizonyítást vett fel. A sértetteken, 1. sz., 2. 
sz., 3. sz.-n kívül részben a vádlottak, részben a sértettek társaságához 
tartozó tanúkat hallgatott ki, de több olyan tanú vallomása is a 
rendelkezésére állt, akik az ügyben érdektelenek voltak. E tanúvallomások 
egybevetése és mérlegelése után vetette el a vádlottak védekezését. A 
bizonyítékok értékelő tevékenysége során az elsőfokú bíróság részletes és 
meggyőző indokát adta annak, hogy a vádlottak tagadó vallomását mely 
bizonyítékokra figyelemmel vetette el. Okfejtése logikus és megfelel az 
iratokban rögzítetteknek is. 
 
A vádlottak felmentését célzó fellebbezések a bizonyítékok mérlegelését 
támadták. Megalapozott tényállás esetén a másodfokú eljárásban nincs 
törvényes lehetőség a bizonyítékok eltérő mérlegelésére, ezért az ezt 
támadó fellebbezések eredményre nem vezethettek. 
 
A megalapozott tényállásból az elsőfokú bíróság helyesen következtetett a 
vádlottak bűnösségére, az I.r. vádlottnak az 1. sz. sértett sérelmére 
elkövetett bűncselekményét azonban tévesen minősítette emberölés 
bűntette kísérletének. 
 
A Legfelsőbb Bíróság 15. számú irányelvében kifejtettek szerint annak 
eldöntésénél, hogy az adott bűncselekmény emberölés bűntette kísérletének 
vagy életveszélyt okozó testi sértés bűntettének, vagy e bűncselekmény 
kísérletének minősül-e, elengedhetetlen az alanyi és a tárgyi oldalon 
jelentkező körülmények körültekintő vizsgálata. Az ítéleti tényállás azon 
kiegészítésével, hogy az elvérzés lehetőségére figyelemmel az 1. sz. sértett 
sérelmére elkövetett bűncselekmény esetében a halálos eredmény 
bekövetkezésének a lehetősége is fennállt, még inkább szükségessé vált e 
tényezők újbóli részletes vizsgálata. Bár a bűncselekmény elkövetési 
eszközét, a kést, a büntetőeljárás során nem lelték fel, a tanúvallomásokból 
kétség kívül megállapítható volt, hogy az elkövetési eszköz feltétlenül 
alkalmas volt az élet kioltására. Ezzel a késsel az I.r. vádlott a 
mellkasfalon, a has jobb oldalán és a nyak jobb oldalán szúrta, illetőleg 
karcolta meg az 1. sz. sértettet. Ezek mind életfontosságú testrészek. A   
tárgyi   oldalon   jelentkező   tényezők és az igazságügyi orvosszakértői  
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Fkf.II.284/2006/9. 
 
vélemény kétség kívül abba az irányba mutatnak, hogy az I.r. vádlott 
cselekménye alkalmas volt a halálos eredmény előidézésére. 
 
Az alanyi oldalon jelentkező tényezők azonban ezt a bizonyosság szintjén 
nem erősítették meg. Az irányadó tényállás szerint az I.r. vádlott dulakodás 
során szúrta meg a sértettet. A sértett következetesen azt vallotta, hogy az 
I.r. vádlott hadonászott a késsel. Az elkövetés összes körülményéből, az I.r. 
vádlott röviddel ezt megelőző magatartásából, vagyis a 2. sz. sértett 
sérelmére elkövetett cselekményéből csak olyan következtetés vonható le, 
hogy az I.r. vádlott a cselekménye elkövetése során testi sértésre irányuló 
szándékkal cselekedett. A jelen ügyben a bizonyított tényekből és a 
tényállás alanyi oldalán jelentkező körülményekből csak arra lehetett 
alapos következtetés levonni, hogy az I.r. vádlott az életveszélyes sérülések 
bekövetkezése iránt közömbös volt, és olyan magatartást tanúsított a 
sértettel szemben, amelynek a véghezvitele során az ilyen lehetséges 
következményekbe belenyugodott. Azt, hogy szándéka még eshetőlegesen 
sem irányult a sértett életének kioltására, alátámasztja az a tény is, hogy a 
szúrás következtében a sértett csupán 8 napon belül gyógyuló sérülést 
szenvedett. Ezért az ítélőtábla az I.r. vádlottnak az 1. sz. sértett sérelmére 
elkövetett cselekményét a Btk. 170. § (1) bekezdésébe ütköző és az (5) 
bekezdés I. fordulata szerint minősülő és büntetendő, a Btk. 16. §-ára 
figyelemmel életveszélyt okozó testi sértés bűntette kísérletének 
minősítette. 
 
Az elsőfokú bíróság az I.r. vádlottnak a 2. sz. sértett és a 3. sz. sértett 
sérelmére elkövetett bűncselekményeit helyesen minősítette, a jogi 
indokolása azonban e körben kiegészítésre szorul. Az I.r. vádlottnak ez a 
magatartása lényegében az elvétés klasszikus esetét valósította meg. Az I.r. 
vádlott a 2. sz. sértettet támadta testi sértésre irányuló szándékkal, de egy, 
az élet kioltására is alkalmas eszközzel, aki a támadás elől elhajolt, így 
elvétés folytán az I.r. vádlott ténylegesen más személyt szúrt meg. A 8 
napon túl gyógyuló sérülés más személyen következett be, mint aki ellen a 
támadás eredetileg irányult. Az orvosszakértői vélemény szerint a szúrás 
ereje legalább közepes volt. Az elkövetés eszközére, az erőbehatásra, a 
támadott testtájékra figyelemmel helyesen állapította meg az elsőfokú 
bíróság, hogy a 2. sz. sértett vonatkozásában az I.r. vádlott cselekvősége az 
életveszélyt okozó testi sértés bűntette kísérletét valósította meg, hiszen az 
I.r. vádlott tudatának az előbb írt tényezőkből mindenképpen ki kellett 
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terjednie arra, hogy magatartása folytán a sértett akár életveszélyes sérülést 
is szenvedhet, de ő ebbe belenyugodva cselekedett. 
 
Az elkövetés helyszínén többen is tartózkodtak. A 2. sz. sértett a bárpult 
felé hátrált, ahol a 3. sz. sértett ült. Ezt az I.r. vádlottnak mindenképpen 
észlelnie kellett. Ezért az I.r. vádlottól elvárható volt annak előrelátása, 
hogy ha és amennyiben szúrása célt téveszt, úgy azzal esetlegesen másnak 
okoz testi sérülést. Ezért a 3. sz. sértett sérelmére az egyébként helyesen 
minősített gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés bűntettét az I.r. 
vádlott a gondatlanság enyhébb formájával, azaz a hanyagsággal követte el 
(BH 1984. évf. 339. számú jogeset és BH 1988. évf. 380. számú jogeset). 
 
Az I., III. és a IV.r. vádlottak garázdaság bűntetteként minősített 
cselekményének megnevezése nem felelt meg a BK 1. számú 
állásfoglalásban írtaknak, ezért azt az ítélőtábla a rendelkező részben írtak 
szerint helyesbítette. E körben az elsőfokú bíróság nem hivatkozott a Btk. 
137. § 13. pontjára, ezért azt az ítélőtábla pótolta. A vádlottak a kihívóan 
közösségellenes, erőszakos magatartást egymás tevékenységéről tudva, 
egymás szándékát erősítve, egységes egészként értékelendő 
cselekménysoron belül valósították meg. A Btk. 271. § (1) bekezdésébe 
ütköző, de a (2) bekezdés a) pontja szerint minősülő garázdaság 
bűntettének megállapításához szükséges az, hogy abban legkevesebb 
három fő vegyen részt, ezért szükséges a Btk. már hivatkozott szakaszának 
felhívása, de a bűncselekmény megnevezésében a csoportos elkövetést nem 
kell feltüntetni. A cselekményt épp a három vagy azt meghaladó létszámú 
elkövető általi megvalósítás minősíti fel bűntetté. 
 
A IV.r. vádlott bűnpártolás vétségeként értékelt cselekménye az I.r. vádlott 
az 1. sz. sértett sérelmére megvalósított cselekményének enyhébb 
minősítésével vált helyessé. Az elsőfokú bíróság általi minősítés esetében 
ugyanis a IV.r. vádlottnak e cselekményhez kapcsolódóan megvalósított 
bűnpártolása a Btk. 244. § (3) bekezdés a) pontja szerint minősülő 
emberöléssel kapcsolatban elkövetett bűnpártolás bűntettének minősülne.  
 
A bűnösségi körülményeket vizsgálva az ítélőtábla valamennyi 
fellebbezéssel érintett vádlott esetében további súlyosító körülményként 
értékelte a társtettesi elkövetést. 
 
Az I.r. vádlott esetében az ítélőtábla az ügyészi fellebbezést alaposnak 
tartotta.  A vádlott  több,  jelentős   tárgyi  súlyú  bűncselekményt valósított  
Fkf.II.284/2006/9. 
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meg. A halmazatra és az életveszélyt okozó testi sértés bűntettére 
megállapított büntetési tételkeretre figyelemmel e vádlottal szemben 
kiszabható szabadságvesztés kettőtől tizenkét évig terjedhet. A többszörös 
halmazatra, a bűncselekmények tárgyi súlyára figyelemmel az ítélőtábla 
álláspontja az, hogy a büntetési célok e vádlott esetében csak végrehajtandó 
szabadságvesztéssel érhetők el. Nincs olyan méltányolható körülmény, 
amely a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztését indokolná. 
 
A számba vett enyhítő körülményekre, különösen arra tekintettel, hogy a 
cselekménysort nem az I.r. vádlott felróható magatartása indította el és a 
két legsúlyosabb bűncselekmény kísérleti szakban maradt, az ítélőtábla 
szükségtelennek tartotta a kiszabott szabadságvesztés tartamának 
súlyosítását. Ugyanakkor a már kifejtettekre figyelemmel a 
szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztésére vonatkozó rendelkezést 
mellőzte. 
 
A több, jelentős tárgyi súlyú bűncselekményt megvalósító I.r. vádlott 
méltatlan arra, hogy a közügyek gyakorlásában részt vegyen, ezért attól az 
ítélőtábla a Btk. 53. § (1) és az 55. § (1) és (2) bekezdése alapján 2 évre 
eltiltotta. 
 
Megjegyzi az ítélőtábla, hogy az elsőfokú bíróság által a III., IV. és az V.r. 
vádlottakkal szemben kiszabott intézkedések aránytalanul enyhék, azok az 
un. belső arányosság követelményének sem felelnek meg, és nem 
igazodnak a vádlottak által elkövetett bűncselekmények tárgyi súlyához, 
valamint a vádlottak személyében rejlő társadalomra veszélyességhez sem. 
Csupán utal arra az ítélőtábla, hogy a III.r. vádlott az ítéletben elbírált 
bűncselekményét felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt követte 
el. A IV.r. vádlott esetében tévedett az elsőfokú bíróság, amikor a Btk. 
120/A. §-a szerinti egységes intézkedésre utalt az ítélet rendelkező 
részében, hiszen az – meghatározott törvényi feltételek esetén – több 
javítóintézeti nevelés esetén alkalmazható. Tekintettel arra, hogy e 
vádlottak esetében ügyészi fellebbezésre nem került sor, csupán ennek 
megállapítására szorítkozott az ítélőtábla. 
 
Észlelte az ítélőtábla, hogy számítási hiba folytán az elsőfokú bíróság 
pontatlanul állapította meg az elsőfokú eljárásban felmerült bűnügyi 
költség összegét, ezért azt a rendelkező részben írtak szerint helyesbítette. 
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A kifejtettekből következik, hogy a másodfokú bíróság csak az ügyész 
fellebbezését ítélte alaposnak és az elsőfokú ítéletnek fellebbezéssel 
megtámadott részét a Be. 372. § (1) és (2) bekezdése alapján 
megváltoztatta, egyebekben a Be. 371. § (1) bekezdése alapján 
helybenhagyta. 
 
A másodfokú eljárásban felmerült bűnügyi költségről az ítélőtábla a Be. 
381. § (1) bekezdése alapján – figyelemmel a Be. 338. § (1) és (3) 
bekezdésére is – rendelkezett. 
 
Megállapította az ítélőtábla, hogy az elsőfokú bíróság a fellebbezéssel 
érintett vádlottak esetében helyesen határozta meg az elsőfokú eljárásban 
felmerült és személyüket érintő bűnügyi költség összegét, csupán a 
fellebbezéssel nem érintett II.r. elítélt esetében tévedett, amikor e vádlottat 
terhelő bűnügyi költséget 800,- Ft-tal kevesebb összegben állapította meg, 
mint ami a költségjegyzékben bevezetésre került. Ezért az ítélőtábla 
felhívta az elsőfokú bíróságot, hogy a II.r. elítélt vonatkozásában a bűnügyi 
költségről a Be. 578. §-a szerinti különleges eljárás keretében döntsön. 
 
A IV.r. vádlott fellebbezési tárgyaláson tett nyilatkozata alapján az 
ítélőtábla megállapította e vádlott állandó lakcímét. 
 
Az ítélet ellen a Be. 386. § (1) bekezdése alapján fellebbezésnek nincs 
helye. 
 
S z e g e d , 2006. évi december hó 7. napján 
 
Gyurisné dr.Komlóssy Éva sk. Dr.Cserháti Ágota sk.  Dr.Katona Tibor sk. 
a tanács elnöke                         a tanács tagja,előadó     a tanács tagja 
 
A Szegedi Ítélőtábla Fkf.II.284/2006/9. számú ítélete és a Bács-Kiskun 
Megyei Bíróság 3.Fk.114/2006/16. számú ítéletének az I.r., a III.r., a IV.r. 
és az V.r. vádlottra vonatkozó, a jelen ítélettel meg nem változtatott része a 
mai napon jogerős és végrehajtható. 
 
S z e g e d , 2006. évi december hó 7. napján 
 
Gyurisné dr.Komlóssy Éva sk.     
a tanács elnöke 
         


