
 

 

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA 
Bf.II.254/2003/9. 
 

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 a Szegeden, 2004. évi január hó 29. napján tartott 
fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta a következő 
 

Í T É L E T E T : 
 

Az emberölés bűntette és más bűncselekmény miatt az I.r vádlott  ÉS TÁRSA 
ellen indított büntető ügyben a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 2003. évi június 
hó 18. napján kihirdetett 2.B.610/2002/48. számú ítéletének az I.r.  vádlottra 
vonatkozó rendelkezését    
m e g v á l t o z t a t j a : 
 
Az emberölés bűntettét aljas indokból elkövetettnek   m i n ő s í t i . 
 
Az I.r. vádlott szabadságvesztésének tartamát 10 /Tíz/ évre   e n y h í t i ,   a 
végrehajtási fokozat: fegyház. 
 
Egyebekben az első fokú ítéletnek az I.r. vádlottra vonatkozó részét   h e l y b e 
n h a g y j a . 
 
(magánfél neve) magánfél polgári jogi igényének érvényesítését egyéb 
törvényes útra utasítja. 
 
Az I.r. vádlott szabadságvesztésébe beszámítja az első fokú ítélet kihirdetésétől 
a mai napig előzetes fogvatartásban töltött további időt. 
 

I N D O K O L Á S : 
 

Az első fokú bíróság az I.r. vádlott bűnösségét emberölés bűntettében és közúti 
veszélyeztetés bűntettében mondta ki, ezért 12 év börtönre, 10 év közügyektől 
eltiltásra és 5 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte. Az előzetes 
fogvatartásban töltött időt beszámította a szabadságvesztésbe, a 
személygépkocsit elkobozta és rendelkezett további bűnjelekről is, valamint 
kötelezte az I.r. vádlottat a bűnügyi költség viselésére. 
  



Az első fokú ítélet ellen fellebbezést jelentettek be: 
- az I.r. vádlott a büntetés súlyossága miatt, enyhítés érdekében, 
- a védő a tényállás és védence bűnösségének emberölés bűntettében történt 
téves megállapítása miatt, eltérő minősítés és a büntetés enyhítése érdekében. 
Indítványozta, hogy a másodfokú bíróság védencének fellebbezését ilyen 
tartalommal értelmezze. 
 
A védő a fellebbezési nyilvános ülésen már a bizonyítási indítványok 
elutasítását is sérelmezte; indítványozta, hogy a másodfokú bíróság a 
bűncselekményt eltérően, legfeljebb súlyos testi sértés bűntettének minősítse és 
ehhez képest lényegesen enyhítse a büntetést. 
 
 
A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség az I.r. vádlott büntetett előéletére 
vonatkozó adatok és a tényállás kismértékű helyesbítésére, valamint a bűnösségi 
körülmények kiegészítésére tett indítványt, a Btk.2.§.-ának felhívásával az 
elbíráláskori törvény alkalmazását, jogszabályhelyekre történt hivatkozások 
kiegészítését és (magánfél neve) polgári jogi igénye érvényesítésének egyéb 
törvényes útra utasítását indítványozta. 
 
 
Kizárólag az enyhítést célzó védelmi fellebbezések az alaposak, egyebekben a 
védő fellebbezését a másodfokú bíróság alaptalannak ítélte, mindenben osztotta 
a fellebbviteli főügyészség észrevételeit és indítványait, a védőét viszont 
atekintetben nem, hogy miként értelmezze a másodfokú bíróság védence 
fellebbezését. 
  

*** 
 

Helytálló indokokkal utasította el az első fokú bíróság a vádhatóság és a 
védelem bizonyítási indítványait. Kellően megindokolta, hogy miért tartotta 
ezek teljesítését szükségtelennek, és a másodfokú bíróság is egyetértett ezzel az 
állásponttal, mert a büntetőjogi főkérdés eldöntéséhez szükséges történeti 
tényállás túlnyomórészt megalapozott. 
 

*** 
 

Nem osztotta a másodfokú bíróság a védőnek a vádlott által bejelentett 
fellebbezés mikénti értelmezésével kapcsolatos indítványát; a fellebbezés jogára 



történt kioktatás és ennek tartalma rövid elmagyarázása után az I.r. vádlott 
kizárólag büntetésének enyhítése érdekében fellebbezett. Nincs arra utóbb 
lehetőség, hogy ezt a másodfokú bíróság másként értelmezze, mint ahogyan azt 
az  I.r. vádlott  bejelentette,  azt  az  I.r. vádlott  legfeljebb kibővített tartalommal  
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indokolhatta volna meg a fellebbezési eljárás során. Ennek azonban nincs a 
fellebbezések elbírálására lényegi kihatása, hiszen a védő által bejelentett és 
kellően, részletesen megindokolt fellebbezéssel érdemben foglalkozott a 
másodfokú bíróság és az I.r. vádlott az utolsó szó jogán csatlakozott védőjéhez. 
 

*** 
 

Az első fokú bíróság ítéletének tényállása – amint azt a másodfokú bíróság már 
jelezte – túlnyomórészt megalapozott, kismértékben azonban nem, mert az első 
fokú bíróság az I.r. vádlott előéleti adatait hiányosan rögzítette, az I.r. vádlott a 
fellebbezési nyilvános ülésen személyi körülményeire vonatkozóan vallomást 
tett, ennek tartalmát értékelni kellett, továbbá a vádbeli elütéssel érintett 
útszakasz egyik lényeges paraméterét az első fokú bíróság nem a tényállásban 
rögzítette, és (magánfél neve) magánfél polgári jogi igényének tényével sem 
foglalkozott (Be.351.§./1/ bekezdés, /2/ bekezdés b./ pont II. fordulata, c./ pont). 
 
Eljárási szabályt sértett továbbá az első fokú bíróság, amikor (magánfél neve) 
hozzátartozót a tárgyalásról még csak nem is értesítette, ezáltal az elhunyt sértett 
hozzátartozójának jogát nagymértékben korlátozta, ráadásul őt magánfélnek 
nem is tekintette, mert nem volt figyelemmel az alábbiakra (Be.54.§./1/ és /2/ 
bekezdés). Emiatt azonban az első fokú ítéletet a Be.375.§./1/ bekezdésére 
figyelemmel sem kellett hatályon kívül helyezni, mert az eljárási szabálysértés 
viszonylagos volt, annak az ügy érdemére nem, csupán a magánfél polgári jogi 
igényének mikénti elbírálására volt kihatása. 
 

*** 
 

A részleges megalapozatlanságot a másodfokú bíróság a Be.352.§./1/ bekezdés 
a./ pontja alapján az iratok tartalmára, valamint az I.r. vádlott fellebbezési 
nyilvános ülésen tett vallomására figyelemmel a következők szerint küszöbölte 
ki: 
 



Az I.r. vádlott és felesége, a II.r. – mostmár – elítélt gyermekeit rokonaik tartják 
el, eltartásukhoz az I.r. vádlott a fogvatartása miatt nem tud hozzájárulni. A 
gyermekek természetes-, illetve pénzbeli tartásában az I.r. vádlott házastársa is 
akadályoztatva van. 
 
Az I.r. vádlott – helyesen – nem szenved az elmeműködés bármely kóros 
állapotában, és alacsony intellektusa sem értékelhető a beszámítását korlátozó, 
kóros elmeállapotnak, 
 
A Paksi Városi Bíróság B.23/1997/15. számú ítéletével kiszabott 
pénzbüntetéshez kapcsolódó próbaidő 1998. szeptember 15. napján járt le. 
 
A Kiskőrösi Városi Bíróság B.305/1997/3. számú végzésével alkalmazott 
próbára bocsátás próbaideje 1999. október 28. napján járt le. 
 
 
A sértett elütésének helyszíne, a (Település, út) szélessége 6 méter volt (ezt a 
ténymegállapítást ugyan tartalmazza az indokolás, de helytelen szerkesztésre 
visszavezethetően nem a tényállásban rögzítette, ezért a másodfokú bíróság ezt 
oda utalta). 
 
Az I.r. vádlott nem csupán az első fokú ítéletben írt szabályt, hanem a KRESZ 
26.§./1/ bekezdés a./ pontjának IV. bekezdésében foglalt szabályt is megsértette 
(abszolút sebességtúllépés). 
 
A sértett az I.r. vádlott által vezetett személygépkocsi jobb oldali szélvédő-
oszlopával történt ütközést követően – helyesen– legalább tizenöt métert 
„repült”, azaz a tehetetlen test az ütközést követően ekkora út megtétele után 
került nyugalmi állapotba. Ez utóbbi kiegészítésnek az első fokú bíróság által 
szakértő igénybevételével feltárt és tényállásként rögzített sebesség 
megállapítása szempontjából van jelentősége.  
 
Az elütési sebesség legalább 60, legfeljebb 70 km/óra volt. 
 
Garázdaság bűncselekménye miatt az ügyész az I.r. vádlottal szemben a 
vádemelést a vád tárgyává tett súlyosabb megítélésű bűncselekmény melletti 
csekély jelleg miatt kifejezetten mellőzte. 
 



(magánfél neve) magánfél hatmillió forint nem vagyoni és általános kárának 
megtérítésére polgári jogi igényt terjesztett elő (első fokú iratok 25. sorszám). 
 
Helyesbítette a másodfokú bíróság az első fokú ítélet 5. oldalán írt, az oksági 
összefüggés közvetettségét rögzítő és 18. oldalán, az indokolásban írt 
közvetlenséget rögzítő ténymegállapítást akként, hogy az I.r. vádlott emberölési 
cselekménye  és  a  bekövetkezett  halál  között  az oksági összefüggés közvetett  
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volt (az orvosszakértői megállapítások kizárólag ennek rögzítésére nyújtanak 
kellő alapot). 
 
Az első fokú ítélet 22. oldal 2. bekezdésében írtakat ( az alig motiváltságra és 
pillanatnyi indulatra vonatkozó megállapításokat) a másodfokú bíróság, mint 
megalapozatlant, mellőzte. 
 
 
Egyebekben az első fokú bíróság a megfelelően széles körben lefolytatott 
bizonyítás eredményeképpen szinte hiánytalan és megalapozott tényállást 
állapított meg, melyet a másodfokú bíróság a most írt kiegészítésekkel, illetve 
helyesbítésekkel fogadott el ítélkezésének alapjául. 
 

*** 
 

Az első fokú bíróság kellően foglalkozott az egymással szembenálló 
bizonyítékokkal. Megfelelő indokát adta annak, hogy az I.r. vádlott ténybeli 
védekezésével szemben miért a terhelő tanúvallomásokat, az orvosszakértő és 
közlekedési szakértő véleményét és az ezeket támogató okirati bizonyítékokat 
fogadta el a tényállás alapjául. Indokai logikusak, meggyőzőek és mindenben 
megfelelnek az iratok tartalmának. Az első fokú bíróság – továbbá – a 
bizonyítékok mérlegelése körében perrendi hibát sem vétett. 
 
Az eltérő, lényegesen enyhébb minősítést célzó védelmi fellebbezés kizárólag a 
bizonyítékok eltérő értékelését célozza és az első fokú bíróság mérlegelési 
tevékenységét támadja. Azt sérelmezi, hogy az első fokú bíróság a szándék 
körének meghatározása alapjául nem fogadta el az I.r. vádlott – egyébként csak 
a II.r. vádlott által támogatott – előadását, hanem a tényállást az ezzel ellentétes 
bizonyítékokra alapította. 



 
 
Irányadó abban a törvényen alapuló ítélkezési gyakorlat, hogy a megalapozott 
első fokú tényállás esetén nincs törvényes lehetőség a bizonyítékok eltérő 
értékelésére a felülbírálat során. Ebből következik, hogy a mérlegelés támadásán 
keresztül enyhébb minősítést célzó védelmi fellebbezés nem vezethetett 
eredményre. 
  
A kellően bizonyított, ezért alapul elfogadott tényállásból az első fokú bíróság 
megalapozottan következtetett az I.r. vádlott bűnösségére és a közúti közlekedés 
rendje elleni bűncselekmény minősítése törvényes.  
 
Az ölési szándékra levont első fokú következtetés nem vitásan helyes; aki a 
személygépkocsija sebességét úgy választja meg, hogy a jármű mozgási 
energiáját az élő emberi testtel való ütközés során, a testben felemésztődő 
mechanikai roncsoló hatás kiváltásával használja fel haragosa életének 
kioltására, egyenes szándékkal valósítja meg az emberölést. 
 
 Irányadó továbbá abban az ítélkezési gyakorlat, hogy a sértettet a gépkocsijával 
egyenes ölési szándékkal halálra gázoló terhelt terhére az emberölés bűntettével 
bűnhalmazatban a közúti veszélyeztetés bűntettét is meg kell állapítani abból az 
okból, hogy a gépkocsi utasának (utasainak) életét és testi épségét is közvetlen 
veszélynek tette ki az elkövető (BH 1993. évi 339. számú jogeset). 
 
Ami viszont az emberölés bűncselekményének minősítését illeti, az első fokú 
bíróság tévedett, amikor annak minősített esetét, a Btk.166.§./1/ bekezdésébe 
ütköző, de a /2/ bekezdés c./ pont I. fordulata miatt eszerint minősülő és a /2/ 
bekezdés szerint büntetendő, aljas indokból elkövetett emberölés bűntettét nem 
állapította meg, hanem a cselekményt csupán alapesetként minősítette. Ez a 
tévedése arra vezethető vissza, hogy figyelmen kívül hagyta a vádirati tényállást, 
de a saját tényállásához képest sem volt következetes a minősítéskor. 
 
A vádirati tényállás és az első fokú ítélet tényállása egyaránt azt tartalmazta, 
hogy az I.r. vádlott az ölési cselekményt az őt a (település)-i diszkó-
rendezvényen ért csekély mértékű bántalmazás miatti bosszúból követte el. 
Ezek a ténymegállapítások mindenképpen figyelembe veendők, még akkor is, ha 
az ügyész a jogi minősítésben ezt nem juttatta kifejezésre, hiszen ez nem jelenti 
azt, hogy azt nem kívánta minősíteni – ilyen irányú nemleges indítványa ugyanis 
nincs – , a vádirat pedig egyértelműen tartalmazza ezt a körülményt. Márpedig a 



bíróság a vádat köteles kimeríteni (etekintetben mindenben köti a vádirati 
tényállás, a jogi minősítés – vagy annak hiánya – viszont nem), ennek ellenére 
ezzel az elkövetési motívummal az első fokú bíróság a jogi értékelés keretében 
nem foglalkozott, annak ellenére, hogy az indokolásban viszonylag nagyobb 
terjedelmet szentelt az elkövetés ezen körülményének ( 20. oldal IV.-V. 
bekezdései). 
 
 
Az ítélőtábla álláspontja, hogy az I.r. vádlott terhére a vádiratban írt, bosszúból 
történt  elkövetést  és  az  első  fokú  tényállásban rögzített azonos megállapítást  
Bf.II.254/2003/9. 
 
alapul véve, az aljas indokot, mint az emberölés bűntettének minősítő 
körülményét kell megállapítani: 
-  kétségtelen – töretlen ebben az ítélkezési gyakorlat – , hogy önmagában a 
bosszú nem alkalmas az említett minősítő körülmény megalapozására. A 
Legfelsőbb Bíróság 15. számú irányelvében azonban az az álláspont nyert 
megfogalmazást, hogy az ölési cselekményhez vezető indulati tényezők 
differenciált értelmezésével kell a bosszúvágy hatására létrejött cselekményt 
megítélni, figyelembe véve azt is, hogy e cselekmények társadalmi megítélése 
döntően attól függ, a negatív érzelmen alapuló indulatot az elkövetőben etikai 
szempontból menthető, avagy elítélendő ok váltotta-e ki. Lehetnek ugyanis 
olyan körülmények, amelyekkel szemben a társadalom nem tartja mélyen 
elítélendőnek az „ellenlépést”, így pl. a szerelemféltésből elkövetett 
cselekmények még akkor sem minősülnek aljas indokból elkövetettnek, ha a 
féltékenység talaján olyan gyűlölet, bosszúvágy alakul ki az elkövetőben, hogy a 
vélt vagy valódi riválisát megöli (v.ö.: LB 15.sz. Irányelve, valamint 
Kommentár a Büntető Törvénykönyvhöz, CD Complex Jogtár). 
 
Az I.r. vádlott az őt ért, a néhai sértett környezetéhez tartozó személyek közül 
valaki által eszközölt, jelentéktelen mértékű bántalmazás hatására került feldúlt, 
felindult, ingerült állapotba, és ilyen érzelmi talajon határozta el – megpillantva 
a sértetti körhöz tartozó személygépkocsit és az azon kerékcserét végző sértettet 
– , hogy őt a mozgó személygépkocsi mozgási energiáját felhasználva elüti, 
életét kioltja, ezt az eredményt – bizonyítottan – kívánta. 
 
Az ítélőtábla álláspontja szerint ezt a motívumot büntetőjogilag értékelni kell, 
ellenkező esetben a társadalmi közmegítélés szerint is egyértelműen nem 



menthető, negatív érzelmi motívum értékeletlenül maradna, ami sértené az 
anyagi igazságot. 
 
Aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés bűntettének minősítette az eljárt 
bíróság annak a cselekményét, aki az ismeretlen társaival együtt az előző napi 
vélt támadóját bosszúból 8 napon túl gyógyuló sérülést okozva bántalmazta (BH 
2002. évf. 421. számú jogeset). Nyilvánvaló, hogy a vádbeli esetben az I.r. 
vádlottban kialakult negatív érzelmen alapuló indulat etikailag semmiképpen 
sem menthető, mert az kizárólag kisstílű, társadalmilag elfogadottan semmivel 
nem magyarázható bosszún, aljas indokon alapul. 
 
Ezért a másodfokú bíróság az I.r. vádlott emberölési cselekményét ekként 
minősítette. 
 

*** 
 
Ami a bűnösségi körülményeket illeti, ezeket az első fokú bíróság zömmel 
helyesen és kimerítően vette számba, de nem súlyosító a halmazat, hiszen az a 
büntetési keretet tágító hatású, így a kétszeres értékelés tilalmába ütközne 
súlyosítóként értékelése, további súlyosító viszont a többszörös KRESZ- 
szabályszegés, megfelelve a kiegészített tényállásnak. 
A másodfokú bíróság további enyhítőként értékelte, hogy az I.r. vádlott egyik 
gyermeke és házastársa beteg. 
 
A kiegészített illetve helyesbített bűnösségi körülményeket alapul véve 
alapvetően nem tévedett az első fokú bíróság, amikor úgy ítélte, hogy az I.r. 
vádlottal szemben kizárólag hosszú tartamú végrehajtandó szabadságvesztés, 
közügyektől eltiltás és közúti járművezetéstől eltiltás szolgálja a büntetés célját. 
 
Nem vehette azonban figyelembe a helyes végrehajtási fokozatot – mert ez a 
másodfokú bíróság eltérő minősítésének törvényi következménye – azaz, hogy 
az aljas indokból elkövetett emberölés bűntette miatt kiszabott 
szabadságvesztést a Btk.42.§./2/ bekezdés b./ pontjára figyelemmel fegyházban 
kell foganatosítani. Ezért a másodfokú bíróság így rendelkezett. 
 
Ugyanakkor a szabadságvesztés mértékét eltúlzottan állapította meg, még akkor 
is, ha a most eszközölt súlyosabb minősítés miatt az alkalmazandó büntetési 
tétel-keret tíztől tizennyolc évig terjedő szabadságvesztés, figyelemmel a 
halmazati szabályra. Az első fokú bíróság az alkalmazott büntetési tétel-keret  



(öttől tizennyolc évig terjedő szabadságvesztés) között kirívóan eltúlzott 
mértékű szabadságvesztést szabott ki, ami – még a súlyosabb minősítés mellett 
is – lényeges enyhítésre szorult, ezért az ítélőtábla a szabadságvesztés mértékét 
10 évre enyhítette.  
Ez, a súlyosabb minősítésű emberölés miatt kiszabható törvényi minimum 
ugyanakkor szükséges és az egyszersmind lényeges enyhítést is eredményezett, 
de csak ez a tartam így szolgálja kellően a büntetés célját. A szabadságvesztés 
mértékének enyhítését különösen indokolja, hogy az I.r. vádlott személy elleni 
erőszakos bűncselekmény miatt nem volt még büntetve, és eddigi 
bűncselekményei matt sem kellett még szigorú büntetéssel sújtani. A halmazati 
büntetéskiszabás kapcsán a másodfokú bíróság felhívta a Btk. 85.§. /1/-/3/ 
bekezdéseit is, mert az első fokú bíróság azokat is alkalmazta, de felhívni 
elmulasztotta. 
Bf.II.254/2003/9. 
 
A 10 év fegyház, 10 év közügyektől eltiltás és 5 év közúti járművezetéstől 
eltiltás alkalmas a Btk.37.§.-ában megfogalmazott büntetési célok betöltésére, 
azaz arra, hogy a társadalom védelme érdekében megelőzendő, hogy akár a 
vádlott, akár más bűncselekményt kövessen el. Az enyhítést célzó védelmi 
fellebbezések tehát eredményre vezettek. 
 
A bűncselekmények elbírálásakor a másodfokú bíróság a Btk.2.§.-ának 
felhívásával a jelenlegi Büntető Törvénykönyv rendelkezéseit alkalmazta, mert 
önmagában a középmérték hatályon kívül kerülése miatt, de összhatásában is 
lényegesen kedvezőbb elbírálást eredményez ez az I.r. vádlottra. 
 
Ami az első fokú indokolásban a feltételes szabadságra vonatkozó megállapítást 
illeti, azt a másodfokú bíróság a Btk.47.§./2/ bekezdés I. fordulata alapján 
akként helyesbítette, hogy feltételes szabadságra bocsátásnak az I.r. vádlott 
esetében akkor van helye, ha a büntetésének legalább négyötöd részét kitöltötte. 
 
Az első fokú bíróság egyáltalán nem foglalkozott (magánfél neve) magánfél 
polgári jogi igényével sem érdemben, sem formailag. Annak érdemi elbírálására 
a másodfokú eljárásban nincs törvényes lehetőség, ezért – megállapítva, hogy a 
Be.335.§./1/ bekezdésében írtak figyelmen kívül hagyásával az első fokú bíróság 
relatív eljárási szabálysértést vétett – a felhívott törvényhely alapján annak 
érvényesítését egyéb törvényes útra utasította. 
 



Mindenben megfelel a törvénynek az első fokú bíróságnak a bűnjelekkel 
kapcsolatos rendelkezése; az I.r. vádlott tulajdonát képező személygépkocsi az 
emberölés elkövetésének eszköze, ezért azt a törvény kötelező rendelkezésére 
figyelemmel alkatrészeivel és tartozékaival együtt el kellett kobozni. Kizárólag 
méltányosság nyújthatna az elkobzás teljes vagy részleges mellőzésére alapot 
(BH 1995. évf. 618. számú jogeset, illetve 1988. évf. 282. számú jogeset), ám az 
ítélőtábla álláspontja az, hogy minősített emberölés esetén a méltányosság 
alkalmazása szóba sem kerülhet. A bűnjelekről történt rendelkezés azonban a 
hatályos Be.155.§. /1/, /5/ és /8/ bekezdésein alapul, a bűnügyi költség 
viseléséről pedig a Be.338.§./1/ bekezdése alapján történt a rendelkezés. 
 
 
A kifejtettekből következik, hogy az ítélőtábla kizárólag a főbüntetés  lényeges 
enyhítését célzó védelmi fellebbezéseket ítélte alaposaknak, egyebekben a védő 
fellebbezését alaptalannak ítélte, de az első fokú ítélet rendelkezéseit, különösen 
a minősítések tekintetében hivatalból is felülbírálva, az első fokú ítéletet a 
Be.372.§./1/ bekezdése alapján megváltoztatta, egyebekben viszont a 
Be.371.§./1/ bekezdése alapján helybenhagyta azt.  
 
A szabadságvesztésbe történt további beszámítás a Btk.99.§./1/ bekezdésén 
alapul és a másodfokú bíróság e bekezdést is felhívottnak tekinti, mert az első 
fokú bíróság a beszámítás kapcsán azt elmulasztotta. 
  
S z e g e d , 2004. évi január hó 29. napján 
 
 
Dr.Katona Tibor sk.             Dr.Mezőlaki Erik sk.              Dr.Cserháti Ágota sk. 
a tanács elnöke                     a tanács tagja, előadó              a tanács tagja 
 
Ez az ítélet és a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 2.B.610/2002/48. számú 
ítéletének az I.r. vádlottra vonatkozó és a jelen ítélettel meg nem változtatott 
része a mai napon jogerős és végrehajtható. 
 
S z e g e d , 2004. évi január hó 29. napján 
 
 
Dr.Katona Tibor sk. 
a tanács elnöke 
 



          
 


