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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 szeptember hó 29. napján tartott 
fellebbezési nyilvános ülés alapján meghozta a következő 
 

V É G Z É S T : 
 

Az életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt a vádlott ellen 
indított büntetőügyben a Csongrád Megyei Bíróság 2005. évi április hó 
13. napján kihirdetett B.448/2004/91. számú ítéletét 
h e l y b e n h a g y j a . 
 
A vádlott által az elsőfokú ítélet kihirdetésétől a mai napig előzetes 
fogvatartásban töltött időt a kiszabott szabadságvesztésbe beszámítja. 
 

I N D O K O L Á S : 
 

Az elsőfokú bíróság a vádlottat 3 rb. életveszélyt okozó testi sértés 
bűntettének kísérlete miatt halmazati büntetésül 3 év 6 hónap börtönre és 4 
év közügyektől eltiltásra ítélte. A kiszabott szabadságvesztésbe 
beszámította az előzetes fogvatartásban, illetőleg a kiadatási 
letartóztatásban töltött időt. Az 1. sz. sértett és a 2. sz. sértett magánfelek 
polgári jogi igényét egyéb törvényes útra utasította és kötelezte a vádlottat 
az elsőfokú eljárásban felmerült bűnügyi költség viselésére. 
 
Az elsőfokú ítélet ellen ellenérdekű fellebbezéseket jelentettek be: 
-   az ügyész a vádlott terhére, a kiszabott fő- és mellékbüntetés súlyosítása 
végett, 
-  a vádlott és védője egyezően a bűncselekmények jogi minősítésének 
megváltoztatása, azoknak súlyos testi sértés bűntettekénti értékelése, erre 
figyelemmel a kiszabott büntetés enyhítése végett. 
 
A fellebbviteli főügyészség átiratában a vádlott terhére bejelentett 
fellebbezést azzal a kiegészítéssel tartotta fenn, hogy álláspontja szerint az 
elsőfokú bíróság ítélete részben megalapozatlan, mert az elsőfokú 
eljárásban eljárt és a tárgyaláson is meghallgatott igazságügyi elmeorvos-
szakértők közötti ellentmondást – a vádlott beszámítási képességét illetően 
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– az elsőfokú bíróság nem oldotta fel. Ezért az ügyész átiratában bizonyítás 
felvétele végett tárgyalás tartását és azt indítványozta, hogy a másodfokú 
bíróság a vádlott beszámítási képességére vonatkozóan új igazságügyi 
orvosszakértőket és pszichológus szakértőt rendeljen ki. Az ügyész 
indítványt tett a tényállás kisebb mértékű kiegészítésére és a bűnösségi 
körülmények helyesbítésére is. 
 
A fellebbezési nyilvános ülésen az ügyész a vádlott terhére bejelentett 
fellebbezést és a bizonyítási indítványát is fenntartotta. 
 
Az ítélőtábla az ügyész indítványát alaptalannak ítélte. Az elsőfokú bíróság 
ítéletének jogi indokolásában kellő részletességgel foglalkozott az 1. sz. 
igazságügyi elmeorvos-szakértő és a 2. sz. igazságügyi orvosszakértő (a 
továbbiakban szegedi szakértők) és a 3. sz. igazságügyi elmeorvos-szakértő 
és a 4. sz. igazságügyi elmeorvos-szakértő (a továbbiakban budapesti 
szakértők) szakértői véleményei közötti ellentmondásokkal, valamint a 
szakértői vélemények közötti ellentmondások okaival. Az alapügyben eljárt 
szegedi szakértők nyomozás során előterjesztett szakvéleményükben azt az 
álláspontjukat fejtették ki, hogy bár a vádlott beszámítási képességében 
nem korlátozott, a vád tárgyát képező bűncselekmény elkövetésekor – a 
tartós feszültséggel járó életvitele miatt – ép lélektani alapon kialakult 
olyan kóros tudatállapotban cselekedett, amely az aktuális beszámítási 
képességét súlyos fokban korlátozta. Az elsőfokú eljárásban kirendelt 
budapesti szakértők ezzel szemben azon a véleményen voltak, hogy a 
vádlott a bűncselekmény elkövetésekor nem volt kóros indulati állapotban 
(elsőfokú bírósági iratok 58. sorszám). 
 
A tárgyaláson is meghallgatott szakértők közül a 3. sz. igazságügyi 
elmeorvos-szakértő hangsúlyozta, hogy szakértői véleményüket döntően az 
iratokból nyert információkra és az abból levont következtetésekre 
alapították, mert a vádlott a szakértői vizsgálatnál az együttműködést 
megtagadta.  
 
A budapesti szakértői vélemény ismeretében a szegedi szakértők akként 
módosították korábbi szakvéleményüket, hogy a vádlottnál a 
bűncselekmény elkövetésekor fellépő kóros indulati állapot a vádlottat 
beszámítási képességében közepes fokban korlátozta (elsőfokú iratok 79. 
sorszám). 
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Az elsőfokú bíróság a szakértői vélemények közötti ellentmondást a 
szakértők    meghallgatásával    a    tárgyaláson  megkísérelte  feloldani (87. 
sorszámú tárgyalási jegyzőkönyv). A meghallgatás eredményeként a 
szakértői vélemények közeledtek egymáshoz és a közöttük lévő 
ellentmondás okai is tisztázódtak. Az ügyész által hivatkozott Be. 111. § 
(5) bekezdése szerint, ha ugyanazon bizonyítandó tényre ugyanazon 
vizsgálati anyag alapulvételével készített szakvélemények között az ügy 
eldöntése szempontjából lényeges szakkérdésben olyan eltérés van, amely a 
szakértőktől kért felvilágosítással, a szakvélemény kiegészítésével vagy a 
szakértők egymás jelenlétében való meghallgatásával [125. §] nem 
tisztázható, a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság hivatalból 
vagy indítványra újabb szakvélemény beszerzését rendelheti el. Ugyanezen 
§ (6) bekezdése szerint: az (5) bekezdés alapján beszerzett 
szakvéleménynek abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy a 
szakvélemények közötti eltérés mire vezethető vissza, szükséges-e 
bármelyik szakvélemény kiegészítése, illetőleg hogy az ügyben más 
szakértői vélemény beszerzése szükséges-e. 
 
E rendelkezések figyelembe vételével az iratokból kétség kívül 
megállapítható (és ezt az elsőfokú ítélet jogi indokolása is kellő 
részletességgel tartalmazza), hogy mi volt a szakértői vélemények közötti 
ellentmondás oka: a 3. sz. igazságügyi elmeorvos-szakértő tárgyalási 
nyilatkozata szerint (87. sorszámú tárgyalási jegyzőkönyv 7. és 11. oldal) 
az elmeorvos-szakértők között mintegy 10 éve tartó vita van abban a 
kérdésben, hogy egészséges embernél kialakulhat-e kóros indulati állapot. 
Ebben a szakirodalom sem ad egyértelmű útmutatást. A budapesti 
szakértőnek ezt a nyilatkozatát a szegedi szakértők sem cáfolták. Ez tehát 
egy olyan alapvető, a tudományos szakirodalomban mindmáig fennálló vita 
tárgyát képezi, amelynek megállapításához, illetve megerősítéséhez 
szükségtelennek tartotta a másodfokú bíróság egy újabb (harmadik) 
szakértői vélemény beszerzését. A vita tárgyából adódóan pedig az is előre 
látható volt, hogy egy újabb szakvélemény sem tudott volna mindent 
eldöntő módon állást foglalni ebben a szakkérdésben. 
 
Az ítélőtábla álláspontja ezen túlmenően az volt, hogy a szakértői 
vélemények közötti ellentmondás a szakértők tárgyalási meghallgatásával 
az ügy érdemi elbírálásához szükséges mértékben feloldható volt és ennek 
az elsőfokú bíróság eleget is tett. 
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Nem hagyható ugyanis figyelmen kívül az a körülmény, hogy a vádlott a 
budapesti szakértői vizsgálatnál nem működött közre. A budapesti 
szakértők tárgyalási nyilatkozatából egyértelmű, hogy ez a 
szakvéleményük elkészítését jelentős mértékben befolyásolta, mert emiatt a 
vádlott személyiség-szerkezetét egyáltalán nem tudták feltárni. Ezért is 
nyilatkozta azt a 3. sz. igazságügyi elmeorvos-szakértő az elsőfokú 
tárgyaláson, hogy „teljes egészében nem tudom megcáfolni a szegedi 
szakértők által elmondottakat” (87. sorszámú tárgyalási jegyzőkönyv 12. 
oldal 4. bekezdés). A szakértői nyilatkozat szerint egy újabb szakértői 
vizsgálat eredményét nagy mértékben befolyásolná, hogy azon a vádlott 
hajlandó-e közreműködni.  
 
Az is lényeges szempont, hogy a szegedi szakértők a cselekmény 
elkövetéséhez közeli időpontban vizsgálták meg a vádlottat, aki akkor még 
közreműködött a vizsgálatnál.  
 
A szakértői vélemények között abban is ellentmondás volt, hogy a vádlott 
cselekménye motivált volt-e avagy sem. Az elsőfokú bíróság ekörben is 
helyesen állapította meg, hogy szükségtelen újabb szakértők kirendelése, 
hiszen ennek megállapítása nem tartozik szakértői kompetenciába, így a 
szakértők csak a bíróság által rendelkezésükre bocsátott tények alapján 
tudnának e vonatkozásban szakértői véleményt előterjeszteni. Konkrét 
tényállás rendelkezésre bocsátása viszont a bíróság részéről prejudikációt 
jelentene. 
 
Itt jegyzi meg és egyúttal helyesbíti az ítélőtábla az elsőfokú ítélet jogi 
indokolásának 16. oldal 1. bekezdésében írt dátumot 1995. helyett 1994-re. 
Az elsőfokú tárgyaláson is ismertetett Szegedi Városi Bíróság 
B.869/1995/20/I. sorszám alatt lévő SZ.I.: 702/1996.szakv. ugyanis elírás 
folytán helytelenül tartalmazza az abban az ügyben elkövetett 
bűncselekmény elkövetési idejét, mert az nem 1995. november 27., hanem 
1994. november 27. napja. A téves dátumból adódóan – amely arra utalt, 
hogy a vádlott által elkövetett bűncselekmények között 4 hónap sem telt el 
– nyilatkozhatta azt a 3. sz. igazságügyi elmeorvos-szakértő a tárgyaláson, 
hogy „a vádlott személyiség-szerkezetében ilyen rövid idő alatt nem 
következett be lényegi változás” (87. sorszámú tárgyalási jegyzőkönyv 5. 
oldal 6. bekezdése). A helyes elkövetési időpont már nem alapozza meg ezt 
a megállapítást. 
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Az elsőfokú bíróság, az ügyész és a védelem által hivatkozott, a Bírósági 
Határozatok 2004. évfolyamában 43. sorszám alatt közölt eseti döntés 
annyiban volt iránymutató a jelen ügyben, hogy a szakértői vélemények 
közötti feloldhatatlan  ellentmondások esetére is alkalmazni kell a Be. 4. §- 
át, azaz a kétséget kizáróan nem bizonyított tény nem értékelhető a terhelt 
terhére. Az iratokból megállapíthatóan a szakértők tárgyalási 
meghallgatásának eredményeként a budapesti szakértők álláspontja 
közeledett a szegedi szakértők álláspontjához, mégpedig oly módon, hogy 
nem tudták megcáfolni a szegedi szakértők álláspontját. 
 
Összefoglalva tehát: a másodfokú bíróság alaptalannak tekintette az ügyész 
bizonyítási indítványát, mert a szakértői vélemények közötti ellentmondás 
oka a szakértők tárgyalási meghallgatásával nyilvánvalóvá vált; újabb 
szakértők kirendelésétől sem várható az ügy érdemi elbírálását befolyásoló 
szakvélemény elkészítése, mert a vádlott a fellebbezési nyilvános ülésen is 
élt vallomás megtagadási jogával, így nem várható, hogy az újabb szakértői 
vizsgálatnál közreműködne. A bűncselekmények elkövetése óta több, mint 
9 év telt el, így a vádlott akkori tudatállapotára objektív következtetés már 
nem vonható le; annak eldöntése pedig, hogy a bűncselekmény motivált 
volt-e avagy sem, nem szakértői kompetencia. 
 
A bizonyítási indítvány elutasítása után az ügyész a fő- és mellékbüntetés 
súlyosítására irányuló fellebbezését fenntartotta. 
 
A védő a minősítés megváltoztatására irányuló fellebbezését szintén 
fenntartotta és a kiszabott büntetés lényeges enyhítését kérte. 
A vádlott mindenben csatlakozott védőjéhez. 
 
Az ítélőtábla csak a tényállás kisebb mértékű kiegészítésére vonatkozó 
ügyészi indítványt ítélte alaposnak. 
  
A másodfokú bíróság a fellebbezések folytán a Be. 348. § (1) bekezdése 
szerint eljárva a fellebbezéssel megtámadott ítéletet az azt megelőző 
bírósági eljárással együtt felülbírálta. Ennek során észlelte, hogy eljárási 
szabályt sértett az elsőfokú bíróság, amikor a vádlottat személyi 
körülményeire azt megelőzően hallgatta ki, hogy figyelmeztette őt a Be. 
289. § (1), (2) bekezdéseiben részletezett jogaira (32. sorszámú tárgyalási 
jegyzőkönyv 3. illetve 4. oldal). Az un. törvényes figyelmeztetés 
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elhangzása után a vádlott élt vallomás megtagadási jogával és ekkor az 
elsőfokú bíróság a törvényi előírásoknak megfelelően felolvasta az ügyre 
vonatkozó érdemi (nyomozati) vallomásait. 
 
Így a hivatkozott eljárási szabálysértés az ügy érdemi elbírálására nem 
hatott ki, ezért ennek csupán a megállapítására szorítkozott a másodfokú 
bíróság. 
 
Egyebekben az elsőfokú bíróság a perrendi szabályoknak megfelelően 
folytatta le az eljárást, de ítélete kis mértékben azért megalapozatlan, mert a 
tényállást részben hiányosan állapította meg [Be. 351. § (1) bekezdés, (2) 
bekezdés b) pont II. fordulata]. Ez a megalapozatlanság azonban a Be. 352. 
§ (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel az iratok tartalma alapján 
kiküszöbölhető volt. Az ítélőtábla a rendelkezésre álló iratok alapján az 
elsőfokú ítélet tényállását a következőkkel egészítette ki, illetőleg 
helyesbítette: 
 
A vádlottat a Szegedi Városi Bíróság 1996. május 15. napján kihirdetett 
7.B.869/1995/21. számú ítéletével, amely a Csongrád Megyei Bíróság 
2.Bf.526/1996/2. számú ítéletével 1996. november 28. napján emelkedett 
jogerőre, foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés bűntette 
és lőfegyverrel, lőszerrel visszaélés bűntette miatt halmazati büntetésül 10 
hónap börtönre, 1 év közügyektől eltiltásra és 500.000,- Ft 
pénzmellékbüntetésre ítélte. A büntetés végrehajthatósága elévülés folytán 
kizárt, mert a legutolsó, az elévülést félbeszakító intézkedésre 1997. 
február 18. napján került sor, amikor is a Csongrád Megyei Bíróság 
büntetés-végrehajtási csoportja Szv.1053/1996/11. sorszám alatt a vádlottal 
szemben elfogatóparancsot bocsátott ki. 
 
A vádlott balkezes, ez a cselekmény bal kézzel történő elkövetésére 
figyelemmel jelentőséggel bír. 
 
Az iratok alapján helyesbítette a másodfokú bíróság az egyik sértett 
vezetéknevét, mert az helyesen: [vezetéknév]. 
 
A vádlott a bűncselekményeket ép lélektani talajon kialakult kóros indulati 
állapotban követte el, amely a bűncselekmények elkövetésekor aktuális 
beszámítási képességét közepes fokban korlátozta (ez a helyesbítés azért 
vált szükségessé, mert a bíróság ítéletét az általa megállapított tényekre 
alapítja,  az  elsőfokú  bíróság ezzel szemben ítéletének 3. oldal 2. bekezdé-  
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sében nem konkrét ténymegállapításokat tett arra vonatkozóan, hogy a 
kétséget kizáróan nem megcáfolt és a vádlottra kedvezőbb szakértői 
előadást elfogadta). 
 
Egyebekben az elsőfokú ítélet tényállása hiánytalan és az az előbb írt 
kiegészítésekkel, helyesbítésekkel irányadó volt a másodfokú eljárásban is. 
 
Az elsőfokú bíróság a bizonyítási eljárást a szükséges körben lefolytatta, 
valamennyi, az ügy érdemi elbírálásához szükséges bizonyítékot 
beszerezte. Részletes indokát adta annak, hogy a vádlott részbeni tagadó 
vallomásával szemben miért a tanúként kihallgatott sértettek, illetőleg a 
többi tanú, úgymint az 1. sz., a 2. sz., a 3. sz. tanúk vallomására alapította 
ítéleti tényállását. 
 
Az elsőfokú bíróság kellő részletességgel megindokolta azt is, hogy a 
védelemnek a tanúvallomások felhasználhatóságát megkérdőjelező 
észrevételeit miért nem tartotta alaposaknak. Ekörben kifejtett okfejtésével 
az ítélőtábla mindenben egyetértett. 
 
Az elsőfokú bíróság részletes indokát adta annak is, hogy a terhelő 
tanúvallomások közötti ellentmondások miért nem tették e 
tanúvallomásokat aggályossá, továbbá ítéletének jogi indokolásában 
számot adott arról is, mely okokból vetette el a vádlottat menteni igyekvő 
tanúk vallomásait. 
 
Okfejtései logikusak, azok megfelelnek az iratokban rögzítetteknek is, 
azokkal az ítélőtábla mindenben egyetértett. 
 
A bizonyítékok körültekintő, gondos mérlegelése útján megállapított 
tényállásból az elsőfokú bíróság helyesen következtetett a vádlott 
bűnösségére és bűncselekményeit a törvénynek megfelelően minősítette. 
Az 1. sz., a 2. sz. sértettek esetében nyilvánvaló, hogy a vádlott abban a 
tudatban cselekedett, hogy magatartásával a sértetteknek akár életveszélyes 
sérülést is okozhat, de eziránt közömbös maradt. Mindezeket egyértelműen 
alátámasztja a bűncselekmény tárgyi oldalán jelentkező megtámadott 
testtájék, az elkövetés eszköze és az elkövetés módja, a vágó, illetőleg a 
szúró mozdulat. A vádlott a bűncselekmény elkövetésekor nem volt sem 
patológiás, sem abortív patológiás részegségi állapotban, beszámítási 
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képessége közepes fokban volt korlátozott, így az alanyi oldalon jelentkező 
szándékosság tekintetében is egyértelmű következtetés vonható le az 
eshetőleges szándékra. 
 
Helyesen utalt arra az elsőfokú bíróság, hogy a 3. sz. sértett sérülése is 
életveszélyt okozó testi sértés bűntette kísérletének minősül (elsőfokú ítélet 
15. oldal 1. bekezdése). A vádlott, rögtön a két másik sértett bántalmazása 
után, az életveszélyes sérülés előidézésére is alkalmas ugyanazon eszközzel 
vágott a sértett feje, tehát életfontosságú testtájéka felé, így a célzott 
testtájék, az elkövetési eszköz és elkövetési mód azonosságából helyesen 
vonta le azt a következtetést az elsőfokú bíróság, hogy az eltérő sérülés 
ellenére az alanyi oldalon jelentkező szándékosság tekintetében – 
figyelemmel a rövid intervallumra – nem mutatkozik különbség, azaz a 
vádlott eshetőleges szándéka ez esetben is kiterjedt az életveszélyes sérülés 
okozására. 
 
Az ítélőtábla egyetértett abban is az elsőfokú bírósággal, hogy az európai 
kiadatási egyezmény rendelkezéseire figyelemmel a jelen eljárás tárgyát 
nem képezhette az, hogy a vádlotti szándék eshetőlegesen a halálos 
eredmény okozására kiterjedt-e. 
 
Mindezekből viszont az is következik, hogy a védőnek a bűncselekmények 
minősítésének megváltoztatására irányuló fellebbezését alaptalannak ítélte 
a másodfokú bíróság. 
 
A bűnösségi körülményeket vizsgálva az ítélőtábla megállapította, hogy a 
súlyosító körülményeket az elsőfokú bíróság helyesen tárta fel azzal, hogy 
a büntetőeljárás hatálya alatti elkövetés a tényállás kiegészítésével vált 
megalapozottá. 
 
Az enyhítő körülmények ezzel szemben részletesebb kiegészítésre, illetőleg 
helyesbítésre szorulnak: a tényállás helyesbítése folytán a másodfokú 
bíróság enyhítő körülményként értékelte, hogy a vádlott aktuális 
beszámítási képessége a bűncselekmények elkövetésekor közepes fokban 
volt korlátozott. További enyhítő körülmény, hogy a bűncselekményeket 
eshetőleges szándékkal követte el. Az ítélőtábla nem azt tekintette enyhítő 
körülménynek, hogy a vádlott a bűncselekmény elkövetése óta eltelt több, 
mint 9 év alatt az adatok szerint nem követett el újabb bűncselekményt 
(hiszen a törvénytisztelő életmód folytatása alapkövetelmény), hanem azt, 
hogy a  kiadatási  letartóztatás  kezdő időpontját figyelembe véve a vádlott  



 9 

Bf.II.264/2005/13. 
 
csaknem 2 éve áll büntetőeljárás hatálya alatt. A nagymértékű (9 év) 
időmúlás épp a vádlott felróható magatartására visszavezethetően nem 
értékelhető enyhítő körülményként. 
 
Az így kiegészített és helyesbített büntetés kiszabási körülményekre 
figyelemmel az ítélőtábla a bűncselekmények tárgyi súlyával és a vádlott 
bűnösségének fokával arányban állónak ítélte az elsőfokú bíróság által 
kiszabott fő- és mellékbüntetés tartamát. Az elsőfokú bíróság azonban 
tévedett, amikor figyelemmel volt a Btk. 24. § (2) bekezdésére is. Ez a 
rendelkezés csak abban az esetben teszi lehetővé a büntetés korlátlan 
enyhítését (amelyet egyébként az elsőfokú bíróság sem alkalmazott), ha az 
elmeműködés kóros állapota korlátozza az elkövetőt a cselekmény 
következményeinek felismerésében vagy abban, hogy e felismerésnek 
megfelelően cselekedjen. Ugyanezen § (1) bekezdése példálózó jelleggel 
sorolja fel a kóros elmeállapot fajtáit, amelyek egyikét sem látták 
megállapíthatónak a vádlottnál még a szegedi szakértők sem. Az irányadó 
tényállás szerint a vádlott nem kóros elmeállapotú, a kóros tudatállapot ép 
lélektani alapon alakult ki nála, és ez vezetett az aktuális beszámítási 
képesség korlátozottságához. Ezért az ítélőtábla a Btk. 24. § (2) 
bekezdésére történt hivatkozást az elsőfokú ítélet jogi indokolásából 
mellőzte. 
 
Az elsőfokú bíróság a kiszabott szabadságvesztés tartamába helyesen 
számította be a vádlott által előzetes fogvatartásban, illetőleg kiadatási 
letartóztatásban töltött időt, ekörben nem hivatkozott a Btk. 99. § (1) 
bekezdésére és a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi 
XXXVIII. tv. 36. §-ára, ezért ezeket az ítélőtábla pótolta. 
 
Az elsőfokú bíróság egyebekben a jogszabályi előírásoknak megfelelően 
hozta meg rendelkezéseit, így helyesen járt el akkor is, amikor a 
magánfelek polgári jogi igényének érvényesítését egyéb törvényes útra 
utasította. 
 
A kifejtettekből következik, hogy az ítélőtábla a fellebbezéseket 
alaptalanoknak ítélte, ezért az elsőfokú ítéletet – annak mindenben helyes 
indokai alapján – a Be. 371. § (1) bekezdése alapján helybenhagyta. 
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A vádlott által az elsőfokú ítélet kihirdetésétől a mai napig előzetes 
fogvatartásban töltött időt a vele szemben kiszabott szabadságvesztésbe a 
másodfokú bíróság a Btk. 99. § (1) bekezdése alapján számította be. 
 
S z e g e d , 2005. évi szeptember hó 29. 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 Csongrád Megyei Bíróság B.448/2004/91. számú ítélete a jelen végzés 
folytán a mai napon jogerős és végrehajtható. 
 
S z e g e d , 2005. évi szeptember hó 29. napján 
 
 
Gyurisné dr.Komlóssy Éva sk. 
a tanács elnöke 
 
        


