
 

 

Szegedi Ítélőtábla 
Fkf.I.27/2005/6. 
 
 

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

Í T É L E T E T :  
 
 

Az emberrablás bűntette és más bűncselekmények miatt I.r. vádlott és társai 
ellen indított büntetőügyben a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 2004. évi 
november hó 30. napján kihirdetett 2.Fk.396/2004/30. számú ítéletének az I-II.r. 
vádlottakra vonatkozó részét  m e g v á l t o z t a t j a az alábbiak szerint: 
 
A II.r. vádlott börtönének tartamát 1 (egy) évre, a próbaidő tartamát 3 
(három) évre  e n y h í t i . 
 
Egyebekben az első fokú ítéletnek az I-II.r. vádlottakra vonatkozó részét 
helybenhagyja. 
 
Megállapítja, hogy az I.r. vádlott neve helyesen: (vádlott neve helyesen). 
 
 

I N D O K O L Á S :  
 
 

Az elsőfokú bíróság az I.r. vádlottat bűnösnek mondta ki emberrablás 
bűntettében, súlyos testi sértés bűntettének kísérletében, önbíráskodás 
bűntettének kísérletében, mint társtettes és könnyű testi sértés vétségében, mint 
bűnsegéd, ezért őt – halmazati büntetésül – 3 év börtönre és 3 év közügyektől 
eltiltásra ítélte. 
 
A bíróság a kiszabott börtön tartamába az I.r. vádlott által 2002. évi július hó 23. 
napjától 2002. évi október hó 24. napjáig előzetes fogvatartásban töltött időt 
beszámította. 
 



Az elsőfokú bíróság a II.r. vádlottat bűnösnek mondta ki a sértett 
sanyargatásával, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére 
elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntettében és bűnsegédként 
elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kísérletében, ezért őt – halmazati 
büntetésül – 2 év börtönre ítélte. A kiszabott szabadságvesztés végrehajtását 5 
év próbaidőre felfüggesztette. 
 
A bíróság (magánfél neve) magánfél által előterjesztett polgári jogi igény 
érvényesítését egyéb törvényes útra utasította, rendelkezett továbbá a lefoglalt 
bűnjelekről és a bűnügyi költségről is. 
 
Az ítélet ellen fellebbezést jelentett be 
 
- az ügyész, az I. és II.r. vádlottak terhére, az I.r. vádlott  vonatkozásában a 
főbüntetés súlyosítása végett, míg a II.r vádlott vonatkozásában a 
szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése mellőzése, továbbá a 
közügyektől eltiltás kiszabása érdekében; 
- az I. és II.r. vádlott felmentés végett; 
- az I.r. vádlott védője elsődlegesen a tényállás téves megállapítása, valamint a 
téves minősítés miatt, az emberrablás vádja alól történő felmentés érdekében, 
másodlagosan a főbüntetés enyhítése végett, amit a nyilvános ülésen akként 
módosított, hogy elsődlegesen az első fokú ítélet hatályon kívül helyezését 
kérte; 
- a II.r. vádlott védője felmentés végett. 
 
Az ügyész a fellebbezésének indokolásában a II. r. vádlott vonatkozásában is 
indítványozta a kiszabott börtönbüntetés tartamának súlyosítását. 
 
A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség Bf.1/2005. számú átiratában az ügyészi 
fellebbezést annak indokolásával egyezően fenntartotta, míg a védelmi 
fellebbezéseket nem ítélte alaposnak. A bűnösségi körülmények és a jogszabályi 
hivatkozások vonatkozásában észrevételeket tett, és indítványozta, hogy az 
ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét az I. és II.r. vádlottakra vonatkozóan 
változtassa meg akként, hogy a kiszabott börtönbüntetések tartamát súlyosítsa, 
továbbá II.r. vádlottal szemben kiszabott szabadságvesztés próbaidőre történő 
felfüggesztését mellőzze, a II.r. vádlottat tiltsa el a közügyek gyakorlásától, míg 
az ítélet egyéb rendelkezéseit hagyja helyben. 
 
Az ítélőtábla a bejelentett fellebbezéseket nem ítélte alaposnak. 
 



Az elsőfokú bíróság ítéletét és az azt megelőző bírósági eljárást a Be. 348. § (1) 
bekezdése alapján felülbírálva az ügy érdemére kiható eljárási szabálysértést 
nem észlelt, a tényállást viszont a Be. 352. § (1) bekezdés a./ pontja alapján az 
iratok egybehangzó adatai alapján az alábbiak szerint kiegészítette, illetőleg 
helyesbítette: 
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Az I.r. vádlott 2002. évi július hó 16. napján dél körüli időpontban javította a 
tehergépkocsiját, amikor a sértett eltulajdonította a tárcáját. 
 
1. sz. sértett a vádlottól 57.000.- forintot tulajdonított el. 
 
A sértett születési időpontja …. évi …. hó …. napja. 
 
Egyebekben az első fokú ítélet tényállása hiánytalan, azt a fenti kiegészítéssel, 
illetőleg helyesbítésekkel a másodfokú bíróság ítélkezésének alapjául elfogadta. 
 
Az I.r. vádlott védőjének a megalapozatlanságra történő hivatkozását az 
ítélőtábla az alábbiak szerint nem osztotta. 
 
Az elsőfokú bíróság a bizonyítási eljárást a szükséges és lehetséges körben 
lefolytatta, a rendelkezésére álló bizonyítékok értékelése során részletes indokát 
adta annak, hogy miért a sértettek és ezen belül elsődlegesen 1. sz. sértett 
vallomásai alapján állapította meg tényállását annak ellenére, hogy ezek több 
vonatkozásban is ellentmondásosak voltak. Az ítéletében kellő indokát adta 
annak, hogy mely bizonyítékot miért vetett el, míg mást a tényállás alapjául 
miért fogadott el. Az ítéleti tényállásban valamennyi megállapítása iratszerű és 
adatokkal alátámasztott, az ítélőtábla által korábban hozott hatályon kívül 
helyező végzésben írt iránymutatásokat minden tekintetben figyelembe vette, és 
a bizonyítási eljárást teljes körűen annak megfelelően folytatta le. 
 
Figyelemmel tehát arra, hogy az elsőfokú bíróság az eljárás különböző 
szakaiban beszerzett valamennyi bizonyítékot rendkívüli részletességgel és 
logikailag hibátlanul levezetve, azok ellentmondásosságának illetve eltéréseinek 
okát részletezve értékelte, és ennek megfelelően állapította meg a tényállását, a 
Be. 351. § (2) bekezdés a./ - d./ pontjaiban meghatározott megalapozatlansági 
okok közül az első fokú ítélet vonatkozásában egy sem áll fenn, tehát annak 
hatályon kívül helyezésére nincs törvényes alap. 
 
Ami az I. és II.r. vádlott vonatkozásában a felmentésükre irányuló 
fellebbezéseket illeti, megállapítható, hogy azok a tényállást támadják, és a 



bizonyítékok mérlegelése ellen irányulnak. A fellebbezések lényegében azt 
sérelmezik, hogy az elsőfokú bíróság az I. és II.r. vádlott tagadásával szemben a 
bűnösségüket a rendelkezésére álló és a rájuk nézve terhelő tanúvallomások 
alapján állapította meg. 
 
Az ítélőtábla e körben is rámutat arra, hogy az elsőfokú bíróság rendelkezésére 
olyan bizonyítékok álltak, amelyek több tekintetben ellentmondóak voltak, és 
kétségtelen, hogy a sértetti vallomások vonatkozásában bizonyos 
következetlenség is megfigyelhető, azonban a bíróság a rendelkezésére álló 
összes bizonyítékhoz képest értékelte ezen sértetti vallomásokat, és a tényállását 
ennek alapján akként állapította meg, hogy az eltérésekre és ellentmondásokra 
megfelelő magyarázatot adott. 
 
A büntetőeljárási törvény az elsőfokú bíróság feladatává teszi a bizonyítékok 
mérlegelését. Az elsőfokú bíróság észleli közvetlenül a bizonyítékokat, hiszen ő 
hallgatja ki a vádlottakat és a tanúkat, ebből adódóan az elsőfokú bíróság 
feladata és kötelezettsége a rendelkezésére álló bizonyítékok összevetése és 
mérlegelése. Az elsőfokú bíróság ezen kötelezettségének maradéktalanul eleget 
tett, indokai mindenre kiterjedők, a bizonyítékok közötti számtalan ellentmondás 
előtte ismert volt, ennek ellenére foglalt akként állást, hogy a tényállását a 
sértettek vallomására alapította. 
 
Megalapozott tényállás esetén a másodfokú eljárásban a bizonyítékok eltérő 
értékelésére nincs törvényes lehetőség, így a tényállást támadó és a kizárólag a 
bizonyítékok mérlegelése ellen irányuló fellebbezések eredményre nem 
vezethettek.  
 
A megalapozott tényállásból az elsőfokú bíróság helyesen következtetett a 
vádlottak bűnösségére és a cselekmények minősítése is törvényes. 
 
Kétségtelen tény, hogy az I.r. vádlott által kifejtett cselekvőség nem a klasszikus 
értelemben vett túszejtés formájában megnyilvánuló emberrablás, ahol a 
követelés tipikusan anyagi jellegű és maga az elkövetési mód is lényegesen 
konspiratívabb, mint a jelen ügyben. Azonban az irányadó tényállás szerint 
megállapítást nyert, hogy a cselekmény elkövetésekor mindössze 14 éves 1. sz. 
sértettet az I.r. vádlott erőszakkal egy számára teljesen idegen helyen tartotta 
fogva, őt hasonlóképpen mozogásában korlátozta, akaratának megfelelően a 
lakóhelyére hazajutni nem tudott és a szabadon bocsátását az általa 
eltulajdonított okiratok visszaadásához, mint feltételhez kötötte. Az I. r. vádlott a 
magatartásával tehát minden tényállási elemében megvalósította az emberrablás 



bűntettét, így ezen cselekmény minősítése helytálló, eltérő minősítésre nem 
látott lehetőséget az ítélőtábla. 
 
Az I.r. vádlott vonatkozásában önbíráskodás bűntette kísérletének értékelt 
cselekmény minősítése is törvényes. Az I.r. vádlott által követelt okmányok a 
vádlott megélhetését biztosító jövedelem alapjául szolgáltak, ő kamionsofőrként 
a tényállásbeli időpontot követően is külföldre készült, melyre figyelemmel 
helyesen következtetett az elsőfokú bíróság követelésének vagyoni jellegére. 
Ezen túlmenően helyes az az álláspontja is, hogy a közokiratok pótlása illeték, 
illetve díjfizetés köteles, amely körülmény természetszerűleg eredményezi azt,  
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hogy a vádlott követelésének erre figyelemmel is vagyoni jellege volt. Mivel 
azonban, hogy az iratok visszaadására irányuló követelését 1. sz. sértett 
teljesíteni nem tudta, így cselekménye – az elsőfokú bíróság által is helyesen 
minősítve – kísérleti szakban maradt. 
 
Osztotta az elsőfokú bíróság jogi álláspontját az ítélőtábla az 1. sz. sértett 
sérelmére bántalmazással megvalósult cselekmény súlyos testi sértés bűntette 
kísérletének minősítése tekintetében is. Az I. r. vádlott a sértettet a fogva tartás 
során több ízben az arcán kézzel, míg testszerte 1 méter 20 cm hosszúságú 
slaggal kis-közepes erővel bántalmazta, mely bántalmazások a körülményeket 
figyelembe véve alkalmasak voltak arra, hogy a sértettnek nyolc napon túl 
gyógyuló sérülései keletkezzenek. Így az elsőfokú bíróság által e körben kifejtett 
indokokat az ítélőtábla meggyőzőnek tartotta, és a II. r. vádlott pszichikai 
bűnsegédi minőségével összefüggésben kifejtett állásponttal is teljes mértékben 
egyetértett. 
 
Helyesen utalt az elsőfokú bíróság az I.r. vádlott vonatkozásában a III.r. vádlott 
által 2. sz. sértett sérelmére elkövetett könnyű testi sértés vétségének értékelt 
cselekmény tekintetében arra is, hogy pszichikai bűnsegédként fenyegető 
jelenlétével biztosította a III.r. vádlottat cselekménye ellenállás nélküli 
véghezvitelében.  
 
Nem tévedett az elsőfokú bíróság a II.r. vádlott cselekvőségének értékelése 
során sem, amikor megállapította, hogy a cselekménye a sértett sanyargatásával 
tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett személyi 
szabadság bűntettét is megvalósította. 
 
Az elsőfokú bíróság által értékelt bűnösségi körülmények azonban kiegészítésre, 
illetőleg helyesbítésre szorulnak. 



 
Az ítélőtábla mindkét vádlott vonatkozásában a cselekmények elkövetése óta 
bekövetkezett jelentős időmúlást értékeli enyhítő körülményként, míg a II.r. 
vádlott vonatkozásába azt, hogy a súlyos testi sértés bűntette kísérleteként 
értékelt cselekményt bűnsegédként követte el. 
 
Az I.r. vádlott vonatkozásában a 4. rb. cselekményből álló halmazat helyett a 
cselekmények többszörös halmazatát értékeli súlyosító körülményként, míg a 
II.r. vádlott vonatkozásában mellőzi a halmazatra történő utalást, hiszen 
halmazati büntetést szabott ki vele szemben a bíróság, így ez a körülmény 
kétszeresen kerülne értékelésre. 
 
A II.r. vádlott esetében a személyi szabadság megsértése bűntettének többszörös 
minősülése helyett a cselekmény kétszeres minősülését értékeli súlyosító 
körülményként, továbbá mindkét vádlott vonatkozásában súlyosító 
körülményként értékeli a személy elleni erőszakos bűncselekmények 
elszaporodottságát, az I.r. vádlott vonatkozásában pedig azt, hogy az 
önbíráskodás bűntette kísérletét társtettesként valósította meg.  
 
Ami a büntetések kiszabását illeti, az ítélőtábla álláspontja szerint, az I. és II.r. 
vádlott cselekvősége között lényeges eltérés mutatkozik. A II.r. vádlott az I.r. 
vádlott fia, aki tulajdonképpen az apja ráhatására követette el a tényállásban írt 
bűncselekményeket, amelyeknek megállapíthatóan az I.r. vádlott volt a 
kezdeményezője. A II.r. vádlott magatartása, illetőleg annak következményei 
lényegesen enyhébbek voltak, mint az apjáé, ebből követően az I. és II.r. vádlott 
vonatkozásában az elsőfokú ítéletben kiszabott büntetések nem állnak egymással 
arányban. 
 
Megvizsgálta ennek körében az ítélőtábla azt, hogy az I.r. vádlott 
vonatkozásában indokolt-e az arány megteremtése érdekében a büntetés 
súlyosítása, különös figyelemmel arra, hogy az ügyészi fellebbezés részben erre 
irányult. Ennek során megállapította, hogy nem hagyható figyelmen kívül az, 
hogy az I.r. vádlott által megvalósított bűncselekmények kiváltó oka csak és 
kizárólag az volt, hogy az 1. sz. sértett által eltulajdonított közokiratok nélkül az 
I.r. vádlott a munkáját nem tudta végezni, és cselekményeit ezen okiratok 
visszaszerzése érdekében követte el. Erre a méltányolható okra tekintettel az 
ítélőtábla nem látta indokoltnak, hogy az I.r. vádlott büntetését súlyosítsa, ezért 
a korábban kifejtett belső aránytalanságot, valamint a kiegészített és helyesbített 
bűnösségi körülményeket is figyelembe véve – a súlyosításra irányuló 
fellebbezés ellenére – a II.r. vádlott büntetését a rendelkező részben foglaltak 
szerint enyhítette. A rövidebb tartamú szabadságvesztére, illetve a fenti 



körülményekre figyelemmel a próbaidő tartamát is eltúlzottnak ítélte, így azt is 
enyhítette a rendelkező részben írtak szerint. 
 
Az I.r. vádlott vonatkozásában a büntetés végrehajtásának felfüggesztésére 
irányuló indítványt érintően az ítélőtábla rámutat arra, hogy még a 
bűncselekményt megvalósító személlyel szemben sem alkalmazhatók a 
tényállásban leírt módszerek, nem engedhető meg ugyanis, hogy az 
állampolgárok az igényeiknek ilyen brutális módon szerezzenek érvényt. Az I.r. 
vádlott négy bűncselekményt valósított meg, melyek közül az emberrablás 
bűntettének törvényi fenyegetettsége igen magas, és az I.r. vádlottat korábban 
hasonló módon elkövetett bűncselekmény miatt a bíróság végrehajtásában 
felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte, mely körülményekre figyelemmel az 
ítélőtábla – az elsőfokú bírósággal egyezően - úgy ítélte meg, hogy a büntetési 
célok kizárólag végrehajtandó szabadságvesztéssel valósulnak meg. A már  
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korábban kifejtettekre is figyelemmel szóba sem jöhet az I.r. vádlottal szemben 
kiszabott szabadságvesztés tartamának enyhítése és így a végrehajtás próbaidőre 
történő felfüggesztése. 
 
Az elsőfokú bíróság az alkalmazott jogszabályokat részben pontatlanul, részben 
hiányosan hívta fel. A vádlottakra nézve enyhébb jogszabályok alkalmazásánál 
nem hivatkozott a Btk. 2. §-ára, az I.r. vádlottnál a halmazati büntetésre történő 
utalásnál a Btk. 85. § (1), (2), (3) bekezdésére, az előzetes fogvatartásban töltött 
idő beszámításánál a Btk. 99. § (1) és (2) bekezdésére, míg a II.r. vádlott a 
büntetésének végrehajtási fokozatánál a Btk. 43. § a./ pontjára. Ezen túlmenően 
a polgári jogi igényre vonatkozó rendelkezés indokolásánál nem utalt a 
büntetőeljárási törvényre, így azt az ítélőtábla pótolva a hivatkozást a Be. 335. § 
(1) bekezdésére pontosította. 
 
A fentebb kifejtettekre figyelemmel az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét a 
fentiek szerint a Be. 372. § (1) bekezdése alapján megváltoztatta, egyebekben 
pedig a Be. 371. § (1) bekezdése alapján helybenhagyta. 
 
Észlelte az ítélőtábla, hogy az elsőfokú bíróság az I.r. vádlott nevét az ítéletének 
rendelkező részében pontatlanul rögzítette, így azt helyesbítette. 
 
Szeged, 2005. évi február hó 22. napján 
 
 
Dr. Hegedűs István  sk.       Dr. Harangozó Attila sk.        Dr. Nikula Valéria sk. 



a tanács elnöke                    a tanács tagja, előadó             a tanács tagja 
 
Ez az ítélet és a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 2.Fk.396/2004/30. számú 
ítéletének meg nem változtatott része az I-II.r. vádlottra vonatkozóan jogerős és 
fel nem függesztett részében végrehajtható. 
 
A jogerőre emelkedés időpontja: 2005. évi február hó 22. napja. 
 
Szeged, 2005. évi február hó 22. napján 
 
 
Dr. Hegedűs István sk.  
a tanács elnöke  
 
                                                                                
 
 


