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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 Szegeden, 2005. évi március hó 24. napján tartott 
fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta a következő 
 

Í T É L E T E T : 
 
A különös visszaesőként elkövetett emberölés bűntette miatt a vádlott ellen 
indított büntetőügyben a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 2004. évi 
december hó 14. napján kihirdetett 5.B.1055/2004/6. számú ítéletét   m e g 
v á l t o z t a t j a   akként, hogy a büntetést többszörös visszaesővel 
szemben kiszabottnak tekinti. 
 
A vádlott által 2004. június 11. napjától a mai napig előzetes 
fogvatartásban töltött időt a szabadságvesztésbe beszámítja. 
 
Kötelezi a vádlottat az elsőfokú eljárásban felmerült további 11.000 
/Tizenegyezer/ forint bűnügyi költség megfizetésére az államnak, a Bács-
Kiskun Megyei Bírósági Gazdasági Hivatal felhívása szerint. 
 
Egyebekben az elsőfokú ítéletet   h e l y b e n h a g y j a . 
 
Kötelezi a vádlottat a másodfokú eljárásban felmerült 3.750 /Háromezer-
hétszázötven/ forint bűnügyi költség megfizetésére az államnak, a Bács-
Kiskun Megyei Bírósági Gazdasági Hivatal felhívása szerint. 
 

I N D O K O L Á S : 
 
Az elsőfokú bíróság a vádlott bűnösségét különös visszaesőként elkövetett 
emberölés bűntettében állapította meg. Ezért 12 év fegyházra és 10 év 
közügyektől eltiltásra ítélte. Rendelkezett az előzetes fogvatartásban töltött 
idő beszámításáról anélkül azonban, hogy annak végső időpontját az ítélet 
rendelkező részében feltüntette volna. Rendelkezett továbbá az eljárás 
során lefoglalt bűnjelekről és a vádlottat 153.258,- Ft bűnügyi költség 
megfizetésére kötelezte. 
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Az elsőfokú ítélet ellen a vádlott és a védő jelentett be fellebbezést, a 
kiszabott büntetés enyhítése végett. 
 
A fellebbviteli főügyészség bizonyítás felvételét, ezért tárgyalás tartását 
indítványozta, mert álláspontja szerint eljárási szabályt sértett az elsőfokú 
bíróság, amikor nem derítette fel, hogy ki állapította meg hivatalosan a 
sértett halálának beálltát. Evégből indítványozta beszerezni a háziorvos 
által esetlegesen kiállított okiratot. Az ügyészi álláspont szerint csak e 
körülmény tisztázása után lehet megállapítani, hogy a helyszíni szemlén 
jelen volt 1. sz. szakértő és 2. sz. szakértő rendőrorvosok törvényesen 
jártak-e el a büntetőeljárás során, avagy velük szemben fennáll a Be. 103. § 
(1) bekezdés b) pontja szerinti kizárási ok. A halál okának megállapítására 
új igazságügyi orvosszakértők kirendelését indítványozta arra az esetre, ha 
a felvett bizonyítás azt támasztja alá, hogy az ügyben a törvény szerint 
kizárt szakértők jártak el. 
 
Az ítélőtábla a később kifejtendőkre tekintettel nem tartotta szükségesnek e 
körben további bizonyítás felvételét, és az ügyet nyilvános ülésen bírálta 
felül. 
 
A nyilvános ülésen a védő enyhítésre irányuló fellebbezését fenntartotta. 
Részletesen indokolt fellebbezésében kifejtette, hogy álláspontja szerint a 
vádlott a bűncselekményt eshetőleges szándékkal valósította meg. Erre is 
tekintettel kérte a kiszabott büntetés enyhítését. 
 
A vádlott fellebbezését azonos tartalommal fenntartotta. 
 
A fellebbezési nyilvános ülésen – a Be. 366. § (1) bekezdése, illetőleg a Be. 
361. § (3) bekezdése szerinti ismertetést követően – az ügyész az elsőfokú 
ítélet tényállásának kiegészítésére vonatkozó indítványait fenntartotta, 
további bizonyítás felvételét azonban szükségtelennek ítélte. Az elsőfokú 
ítélet helybenhagyását indítványozta. 
 
Az ítélőtábla a Be. 348. § (1) bekezdése alapján a fellebbezéssel 
megtámadott ítéletet az azt megelőző büntetőeljárással együtt felülbírálta. 
Észlelte, hogy eljárási szabályt sértett az elsőfokú bíróság, amikor a Be. 
291. § (1) bekezdésében részletezett feltételek hiányában olvasta fel a 
vádlott nyomozati vallomásait (4. sorszámú tárgyalási jegyzőkönyv 3. 
oldal). Ellentmondó adatok vannak ugyanakkor a jegyzőkönyvben, hogy e 
vallomásokat csak a vádlott elé tárta vagy felolvasta. Az eljárási törvény 
az   ismertetés (elétárás)   és  a   felolvasás    fogalmát   különválasztja.   A  
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felolvasás az adott szöveg teljes egészének szó szerinti felolvasását jelenti, 
míg az ismertetés a szöveg lényeges tartalmi elemeinek nem szó szerinti 
összefoglalását. Ilyen esetben is lehetőség van a különösen fontosnak tűnő 
részek szó szerinti felolvasására. A Be. 291. § (1) bekezdése szerint többek 
között akkor van lehetőség a vádlott nyomozás során tett vallomásának 
felolvasására, ha a vádlott a tárgyaláson nem kíván vallomást tenni. A 
vádlott ezzel szemben úgy nyilatkozott, hogy fenntartja a nyomozás során 
tett vallomását, azt szóban nem kívánja megismételni, de kérdésekre 
hajlandó válaszolni. E nyilatkozatra figyelemmel a nyomozati vallomások 
felolvasása, elétárása előtt nem lett volna mellőzhető a vádlott részletes 
kihallgatása. Az elsőfokú bíróság ezzel ellentétesen a nyomozati 
vallomások felolvasása után intézett még néhány kérdést a vádlotthoz. Ha a 
vádlott akként nyilatkozik, hogy a tárgyaláson nem kívánja megismételni a 
nyomozás során tett vallomását, ezt vallomás megtagadásának kell 
tekinteni, s ennek megfelelően kell a vádlottat nyilatkoztatni és eljárni. 
 
Az elsőfokú bíróság hasonlóan járt el a tanúk kihallgatásakor is. A tanúk 
(1. sz. tanú, 2. sz. tanú, 3. sz. tanú, 4. sorszámú tárgyalási jegyzőkönyv 5-6. 
és 8. oldalai) erre irányuló kérésére a tanács elnöke e tanúk nyomozati 
vallomását részletes kihallgatásuk helyett felolvasta, majd az ezek alapján 
felvetődött néhány kérdésre nyilatkoztatta még a tanúkat. Hasonlóképp járt 
el a 4. sz. tanú esetében is, aki úgy nyilatkozott, hogy szóbeli vallomást 
nem tesz (6. sorszámú tárgyalási jegyzőkönyv 2. oldal). A tanút 
nyilvánvalóan nem illette meg a vallomás megtagadási jog és az eljárásban 
fel sem vetődött az írásos tanúvallomás megtételének a lehetősége. Ezért az 
elsőfokú bíróság e tanúnál is eljárási szabályt sértett a nyomozati vallomás 
felolvasásával, hiszen a Be. 297. § (1) bekezdése alapján a tanú korábbi 
vallomásának részei csak abban az esetben ismertethetők, ha a tanú a 
történtekre nem emlékszik, vagy ha a tárgyaláson tett és a korábbi 
tanúvallomása között ellentét van. 
 
A vádlott és a tanúk ily módon történt kihallgatásával az elsőfokú bíróság 
nem csak a már hivatkozott törvényhelyeket sértette, hanem sérült a 
közvetlenség elve is. 
 
Eljárási szabálysértése azonban az ítéletet nem tette megalapozatlanná, 
mert a vádlott és a tanúk is nyomozati vallomásukkal egybehangzó 
vallomást tettek, a tanúvallomások a vádlott beismerő vallomását 
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erősítették. Ezért az ítélőtábla csak az eljárási szabálysértés megállapítására 
szorítkozott. 
 
A másodfokú bíróság az ügyészségi átiratban írtakra figyelemmel vizsgálta 
azt is, hogy az ügyben eljárt igazságügyi orvosszakértőkkel (1. sz. szakértő 
és 2. sz. szakértő) szemben fennáll-e a Be. 103. § (1) bekezdés b) vagy d) 
pontja szerinti kizáró ok. A rendelkezésre álló iratok alapján megállapította, 
hogy a következők miatt egyik kizáró ok sem állapítható meg: 
 
A nyomozati iratok 57. oldalán lévő, a helyszínbiztosításról készült jelentés 
tartalmazza, hogy a sértett halálát a háziorvos állapította meg. A nyomozati 
iratok 61-75. oldalán, a szemle megtartásáról készült jegyzőkönyv 2. oldala 
is egyértelműen azt rögzítette, hogy a halál beálltát a háziorvos állapította 
meg. Ezért az ítélőtábla szükségtelennek tartotta e háziorvos vagy a 
nyomozó hatóság megkeresését azért, hogy a halál beálltáról, a halál 
tényéről készült-e esetlegesen külön jegyzőkönyv. Ezek a hivatalos 
okiratok ugyanis minden kétséget kizáróan bizonyítják, hogy a halál 
beálltát nem a később szakértőként eljárt 1. sz. szakértő vagy 2. sz. szakértő 
állapította meg. Ezért e két orvosszakértővel szemben nem állt fenn a Be. 
103. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró ok. 
 
Az ítélőtábla azt is vizsgálta, hogy e két orvosszakértővel szemben 
megvalósult-e esetlegesen a Be. 103. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
kizáró ok. Ezt a kérdést is nemlegesen döntötte el. A már hivatkozott 
szemle jegyzőkönyv bevezető része feltüntette, hogy a szemle megtartására 
a Be. 170. § (4) bekezdése, illetve a Be. 177. §-a alapján halaszthatatlan 
nyomozási cselekményként került sor. Az 1. sz. szakértő és a 2. sz. szakértő 
rendőrorvosként, de nem mint a bizottság tagjai vannak feltüntetve. Azt, 
hogy az orvosok ténylegesen nem mint a nyomozó hatóság tagjai vettek 
részt a helyszíni szemlén, alátámasztja a jegyzőkönyv 5. oldal utolsó 
bekezdésének az a megfogalmazása is, hogy „a szemlén jelenlévő” 1. sz. 
szakértő rendőrorvos alezredes vizsgálta meg a holttestet, de az is, hogy  az   
előzetes   orvosszakértői   vélemény (nyomozati iratok 95. oldal) bevezető 
része szerint az orvosszakértőket a hatóság szóban rendelte ki. Mindebből 
az következik, hogy az 1. sz. szakértő és a 2. sz. szakértő a helyszíni 
szemlén nem mint a nyomozó hatóság tagjai, hanem mint a nyomozó 
hatóság által lényegében a halaszthatatlan nyomozati cselekmény 
foganatosítása végett szóban kirendelt igazságügyi orvosszakértőkként 
vettek  részt.  Ezt támasztja alá az is, hogy a halottszemlén az 1. sz. 
szakértő 
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már mint igazságügyi orvosszakértő került feltüntetésre (nyomozati iratok 
77. oldal).  
 
Az előbb kifejtettekből következik, hogy az elsőfokú bíróság lényeges 
eljárási szabálysértés nélkül folytatta le a bizonyítási eljárást. A 
rendelkezésére álló valamennyi bizonyítékot beszerezte, azokat a szükséges 
mértékben megvizsgálta. A bizonyítási eljárás alapján megállapított 
tényállása azonban részben megalapozatlan [Be. 351. § (2) bekezdés b) 
pont], mert tényállása hiányos. Ezt a megalapozatlanságot a másodfokú 
bíróság a Be. 352. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel az iratok alapján 
a következőképp küszöbölte ki: 
 
A Fővárosi Bíróság 16.B.267/1993/10. számú ítéletére vonatkozó 
másodfokú ítélet a Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 
Bf.III.2069/1993/3. számú ítélete. 
 
A Fővárosi Bíróság 16.B.997/1993/2. számú összbüntetési ítéletével 
kiszabott büntetéséből a vádlott 1998. január 6. napján feltételes 
kedvezménnyel szabadult. 
 
A vádlottat a Pesti Központi Kerületi Bíróság 17.B.2029/2000/47. számú 
ítéletével, mint többszörös visszaesőt ítélte el. Ezt a büntetését a vádlott 
2001. február 2. napjától 2001. augusztus 22. napjáig töltötte, majd a 
feltételes szabadság megszüntetése folytán foganatba vették vele szemben 
az összbüntetési ítéletből még hátralévő részt. Ezt a vádlott 2001. augusztus 
23. napjától 2002. november 18. napjáig töltötte. Ezután ismételten a Pesti 
Központi Kerületi Bíróság ítéletével kiszabott 7 hónap börtön végrehajtását 
vették foganatba, amelyet a vádlott 2002. november 19. napjától 2002. 
november 25. napjáig töltött. Ezen a napon büntetését kitöltve szabadult. 
 
E kiegészítésnek a többszörös visszaesői minőség megállapítása 
szempontjából van jelentősége. 
 
Az iratok alapján az ítélőtábla kiegészítette a tényállást azzal is, hogy a 
vádlott balkezes. (Az elsőfokú ítélet tényállása csak annyit tartalmaz, hogy 
a vádlott az elkövetés eszközét bal kezében tartotta, de a szúrás ereje, 
irányzottsága miatt szükséges annak megállapítása is, hogy a vádlott a 
mindennapi életben is a bal kezét használja.) 
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Az elsőfokú bíróság ítéleti tényállása igen hiányosan sorolta fel a vádlott 
által okozott sérüléseket, és nem tért ki azok lehetséges keletkezési 
mechanizmusára sem. Ezért az ítélőtábla az iratok alapján, így különösen 
az igazságügyi orvosszakértői boncolási jegyzőkönyv tartalma alapján a 
következőkkel egészítette ki a tényállást: 
 
A sértetten a vádlotti bántalmazás következtében az alábbi sérülések jöttek 
létre: 
 
1.)  A mellkas bőrén elől, a középvonaltól balra 7 cm-re a bal emlőbimbó 
alatt 5 cm-re elhelyezkedő, a talpsíktól számított 123 cm magasságban 25 
mm hosszúságú, sarló alakú, a középvonaltól távol eső végén megtöretést 
mutató, 5 mm szélesre megnyílt, éles szélű, mélybehatoló bőr- és 
lágyrészfolytonosság megszakítottság, melynek középvonal felé eső 
sebzuga kihegyezett, illetve melyből 1 cm hosszúságú karcolás, kifutási 
barázda indul. (E sérülés szúrcsatornája érte el a sértett szívét és vezetett 
elháríthatatlanul a sértett halálához.) 
 
2.)  A vádlotti bántalmazás folytán sérült a jobb hüvelykujj alappercének 
orsócsonti felszíne, amelyen ferde irányú, 6 mm hosszúságú, felszínes, éles 
szélű folytonosság megszakítottság keletkezett. 
 
3.)  További sérülés volt a jobb alkar alsó harmadában, a feszítő- singcsonti 
felszínen, haránt állású, V-alakú, lebenyes jellegű, éles szélű, 5-8 mm 
mély, a kéz irányába felhajtható jellegű, 30 mm hosszúságú bőr- és 
lágyrészfolytonosság megszakítottság. 
 
4.)  Sérülés volt a jobb vállcsúcs és nyaki redők között is, annak nyak felé 
eső harmadában, a nyaki redőtől 3 cm-re, hosszanti irányú, 10 mm 
hosszúságú, éles szélű, finom hámlebeny képződést mutató felszínes 
bőrfolytonosság megszakítottság formájában. 
 
Valamennyi sérülés élő állapotban keletkezett, azok sorrendisége 
egyértelműen nem határozható meg. A sértettet legalább 3 rendbeli behatás, 
szúrás-jellegű   sérülés   érte, mert a jobb kéz, illetve alkar metszett sérülése  
Bf.II.82/2005/7. 
 
védekezési sérülésként értékelhető, melyek egyike kialakulhatott a mellkasi 
szúrással egy időben is. A szúrások elszenvedésekor a sértett, illetőleg a 
vádlott is álló helyzetben volt. 
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Az 1.) pont alatt részletezett, szívet ért sérülés és a halál beállta között 
közvetlen ok-okozati összefüggés volt. 
 
A vádlott a szúrást követően a szomszédba, a 4. sz. tanúhoz szaladt át, akit 
megkért, hogy értesítse a mentőket. Ezután visszatért tartózkodási helyükre 
és a sértett fejét ölbe véve sírt a történtek miatt. 
 
A később kifejtendőkre figyelemmel az ítélőtábla akként helyesbítette az 
elsőfokú ítélet tényállásának 4. oldal 5. bekezdését, hogy a vádlott a halálos 
eredmény lehetséges bekövetkezése iránt közömbös volt, azaz előre látta 
magatartása lehetséges következményét, azt nem kívánta, de abba 
belenyugodott. 
 
Helyesbítette az ítélőtábla az elkövetési eszközként használt kés pengéje 
hosszúságára megadott adatot is, mert az az iratok szerint nem 12, hanem 
13,5 cm volt. 
 
Mellőzte az elsőfokú ítélet 3. oldal 2. bekezdéséből „az elmeorvos-
szakértői vélemény szerint” mondatrészt, a 3. bekezdésből „a szakértők 
vizsgálata, véleménye szerint, valamint a cselekmény elemzése alapján” 
mondatrészt, „de a vizsgálatkor a túlzott alkoholfogyasztás jelei vagy 
megvonási tünetek nem voltak észlelhetők” mondatrészt, továbbá a 3. sz. 
szakértő, a 4. sz. szakértő igazságügyi elmeorvos-szakértők nevére történt 
hivatkozást. A bizonyítékok értékelésekor kell a szakértőkre, illetőleg a 
szakértői véleményekre utalni, nem pedig a történeti tényállásnál, melynek 
megállapítása a bíróság feladata. 
 
Az így kiegészített, illetőleg helyesbített tényállás megalapozott és 
irányadó volt a másodfokú eljárásban is.  
 
A védelmi fellebbezések sem támadták az elsőfokú bíróság ítéletének 
tényállását, illetőleg a védő a fellebbezési nyilvános ülésen pontosított 
fellebbezésében csak a vádlotti szándékra levont következtetést támadta. 
 
A megalapozott tényállásból az elsőfokú bíróság helyesen következtetett a 
vádlott bűnösségére és bűncselekményét a törvénynek megfelelően 
minősítette. 
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Osztotta az ítélőtábla a védő álláspontját a bűnösség (a szándékosság) 
formáját illetően. 
 
Az elsőfokú bíróság tévesen vont le következtetést a vádlott szándékának 
fajtájára, azaz arra, hogy a bűncselekményt egyenes szándékkal valósította 
meg. Ez a tévedése részben az általa hiányosan megállapított tényállásra 
vezethető vissza. 
 
A tényállás kiegészítéséből azonban megállapítható, hogy a sértetten észlelt 
4 rendbeli sérülés legfeljebb 3 rendbeli szúrásnak felel meg, mert a sértett 
jobb kezén lévő 2 rendbeli sérülés ún. védekezési sérülés, amelyek 
valamelyike létrejöhetett a mellkasi sérüléssel egy időben is. A vádlott 
közepes vagy annál kisebb erővel szúrta meg a sértettet. Nemcsak a 
tárgyaláson és nemcsak szóban tanúsított megbánó magatartást, hanem az 
elkövetés utáni magatartása is bizonyítja, hogy tettét őszintén megbánta. 
Erre utal, hogy nyomban igyekezett segítséget hívni a sértetthez, illetve sírt 
az elhunyt sértett láttán. A vádlott és a sértett huzamosabb ideje éltek 
lényegében élettársi kapcsolatban, a tanúvallomások szerint jelentősebb 
nézeteltérés nem volt köztük, a vádlott magatartásával kapcsolatosan nem 
merült fel probléma. A vádlott épp enni készült, kenyeret akart szelni, 
amikor a szóváltásra sor került. Ennek hevében lényegében 
szerelemféltésből szúrta meg a sértettet. 
 
Mindezek a körülmények azt támasztják alá, hogy a vádlottnak – 
figyelemmel az általa használt eszközre, a megtámadott testtájékra és 
korábbi hasonló büntetőügyére – számolnia kellett azzal, hogy magatartása 
következtében akár a sértett halála is bekövetkezhet, de azzal érzelmileg 
nem azonosult, viszont aziránt közömbös maradt. Ezért a vádlott a 
bűncselekményt nem egyenes, hanem eshetőleges szándékkal követte el. 
 
A tényállás kiegészítéséből az is megállapítható, hogy a vádlott a 
bűncselekményt a Btk. 137. § 16. pontja szerinti többszörös visszaesőként 
valósította meg. 
 
A bűnösségi körülményeket vizsgálva az ítélőtábla mellőzte a súlyosító 
körülmények köréből az emberölés bűntettének kísérletére történt utalást, 
hiszen   épp   a  vádlott e korábbi büntetettsége alapozta meg a súlyosabban 
minősülő bűncselekmény megállapítását. A vádlottnál az súlyosító 
körülmény, hogy a többszörös visszaesést megalapozón túl is volt büntetve. 
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Bf.II.82/2005/7. 
 
Az enyhítő körülmények közül a másodfokú bíróság mellőzte a sértett 
provokatív magatartására történt utalást, mert ennek nincs tényállásbeli 
alapja  és  ilyen   az   iratok   tartalma alapján sem állapítható meg. További 
enyhítő körülményként értékelte az eshetőleges szándékkal történt 
elkövetést. 
 
Az így kiegészített és helyesbített bűnösségi körülmények mellett is 
arányosnak tartotta az ítélőtábla az elsőfokú bíróság által kiszabott 
szabadságvesztés tartamát azzal, hogy az elsőfokú bíróság e körben 
szükségtelenül hivatkozott a Btk. 85. §-ára, hiszen azt nem alkalmazta. 
 
A vádlott büntetett előéletű, a többszörös visszaesésen túl is volt már 
büntetve, köztük erőszakos jellegű bűncselekmények elkövetése miatt. 
Ezért a védő által indítványozott enyhítő szakasz alkalmazásával kiszabott 
vagy a törvényi minimumban megállapított szabadságvesztés nem 
szolgálná a büntetési célokat. Az elsőfokú bíróság által a törvényi 
minimumhoz közel eső tartamban kiszabott szabadságvesztés kellően 
igazodik a cselekmény tárgyi súlyához, valamint a vádlott bűnösségének 
fokához. Ezért az ítélőtábla az enyhítésre irányuló fellebbezéseket 
alaptalanoknak ítélte. 
 
Hivatalból észlelte, hogy az elsőfokú ítélet nem állapította meg, hogy a 
vádlott többszörös visszaeső, illetőleg ítéletének rendelkező részében nem 
tüntette fel az előzetes fogvatartás beszámításának utolsó napját, továbbá 
nem észlelte, hogy a nyomozás során a vádlott ittasságával kapcsolatosan 
készült két orvosszakértői véleménnyel felmerült 11.000,- Ft bűnügyi 
költséget nem jegyeztek be a költségjegyzékbe. Ezért e vonatkozásban a 
Be. 372. § (1) bekezdése alapján az elsőfokú ítéletet megváltoztatta, a 
büntetést a Btk. 137. § 16. pontja szerinti többszörös visszaesővel szemben 
tekintette kiszabottnak és a Btk. 99. § (1) és (2) bekezdése alapján 
rendelkezett az előzetes fogvatartásban töltött idő beszámításáról, valamint 
a Be. 338. § (1) bekezdése alapján kötelezte a vádlottat az elsőfokú 
eljárásban felmerült további 11.000,- Ft bűnügyi költség viselésére. 
Egyebekben az elsőfokú ítéletet a Be. 371. § (1) bekezdése alapján 
helybenhagyta. 
 
A vádlott kirendelt védőjének fellebbezési nyilvános ülésen történt 
közreműködésével felmerült bűnügyi költséget a vádlott a Be. 381. § (1) 
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bekezdése alapján – figyelemmel a Be. 338. § (1) bekezdésére is – köteles 
az államnak megfizetni. 
 
S z e g e d , 2005. évi március hó 24. napján 
 
 
Gyurisné dr.Komlóssy Éva sk. Dr.Cserháti Ágota sk. Dr.Katona Tibor sk. 
a tanács elnöke                          a tanács tagja,előadó   a tanács tagja 
 
Ez az ítélet és a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 5.B.1055/2004/6. számú 
ítéletének a jelen ítélettel meg nem változtatott része a mai napon jogerős 
és végrehajtható. 
 
S z e g e d , 2005. évi március hó 24. napján 
 
 
Gyurisné dr.Komlóssy Éva sk. 
a tanács elnöke 
 
        


