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Évekig elhúzódó perek, kirendelt védők, szakértők 

Vádlottak és tanúk: 
olykor eltűnnek 

Mórahalom: ápríhs végén költözhetnek a halmozottan sérült gyerekek 

Remény utcai lakóotthon 

Visszatérően éri vád a bíróságokat az elhúzódó ügyek miatt . Gyak-
ran egy-egy bűncselekmény elkövetése után hosszú évekkel derül ki, 
hogy ki a bűnös, vagy ki az ártatlan. Kasza Ferenc, a Csongrád Me-
gyei Bíróság elnökhelyettese nem vitatja, sok per túlságosan hosszú 
idő után fejeződik be, és tisztában van azzal is, hogy emiatt a köz-
vélemény olykor jogosan fogalmaz meg elmarasztaló véleményt. 

- Az ügyek elhúzódása korántsem 
csak magyar jelenség, minden jog-
állam szembe néz ezzel. A statisz-
tikák azt mutatják, hogy bár valóban 
vannak olyan ügyek Csongrád me-
gyében, amiket már régen le kellett 
volna zárni, a késlekedés koránt-
sem általános jellemző - mondta 
Kasza Ferenc, aki régiónk bírósága-
inak munkáját összegző jelentéséből 
idézett: Csongrád megyében tavaly 
6230 polgári ügyet fejeztek be a he-
lyi bíróságok. A perek 77,4 százalé-
ka 6 hónapon belül lezárult, 15,7 
százalékuknál 6-12 hónap volt a 
tárgyalási idő. Egy és két év közötti 
tárgyalási múlttal a jogi vitáknak 
mindössze 6 százaléka „dicseked-
het", míg két évnél is hosszabb ide-
ig csupán az ügyek 0.8 százalékában 
tellett várni az ítéletre. 

- A büntető ügyekben sajnos nem 
ennyire jó a helyzet - tette hozzá az 
elnökhelyettes - ugyanis 274 olyan 
perünk van, ami egy évnél hosszabb 
ideje ad munkát , s a 2 évnél 
régebben húzódó perek száma is 
meghaladja a negyvenet. 

Leginkább sokszereplős ügyek-
ben fordul elő, hogy a bírónak idő-
ről időre el kell halasztania a tár-
gyalást. Kasza megjegyezte: bár ál-
lampolgári kötelesség a tanúzás, 
ám vagy hanyagságból, feledékeny-
ségből, vagy egyszerűen azért, mert 
a tanúként megjelent személy nem 
akar részt venni a tárgyaláson, a 
beidézett tanúk egyike-másika nem 
jelenik meg. Gyakran hiába él a bí-

róság kényszerítő eszközökkel, ta-
nú elővezettetéssel, az ügy elhúzó-
dását nem tudja megakadályozni. 
Az más kérdés - derült ki Kasza 
Ferenc szavaiból - , hogy a tanúsko-
dás nem éppen kifizetődő tevékeny-
ség. A munkaviszonyban állónak 
ugyan megtérítik költségeit, az az-
napra járó munkadíját is felveheti, 
de aki magánvállalkozó, óránként 
mindössze 60 forint, s egy napra 
maximum 330 forint térítési díjat 
vehet fel a bíróság pénztárában. 

A bizonyítási eljárásban gyakran 
nélkülözhetetlen szakértők sem 
kapnak magas „jövedelmet" a bíró-
ságtól. A felsőfokú végzettségű 
szakértők óránként 800 forintot 
számolhatnak el, a középfokú vég-
zettségűek 700 forintot. Kivételes 
esetekben az alapdíj két és félszere-
sét „számlázhatják" a bíróságnak. 
A bíróknak viszont az okoz gon-
dot, hogy gyakran a szakértői véle-
mény nem készül el időre, míg 
egyes bonyolultabb ügyekben a fel-
kért szakértő egy idő után visszaad-
ja a megbízást, arra hivatkozva, 
nem tud megbirkózni a feladattal. 
Az új szakértő kijelöléséig is jócskán 
múlik az idő. 

Ha már a bírósági ügyekben részt 
vevők megfizetésénél tartunk, nem 
szabad megfeledkezni az ügyvédek-
ről sem. Ha az ügyvédet a vádlott 
kéri fel védelmére, a díjazás kettő-
jük közös megállapodása. Am a ki-
rendelt védők honoráriumai (bün-
tető ügyben) vagy a pártfogó ügyvéd 

(polgári ügyben) rendkívül alacso-
nyak. Munkadíjuk az első órára 
1000, ezt követően minden meg-
kezdett órára 500 forint. A tolmá-
csok az előbbieknél kedvezőbb ho-
noráriumát az Országos Fordító-
és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) 
árjegyzéke szerint állapítják meg, ha 
e cégnél dolgoznak. 

Az ügyek elhúzódása miatt sok-
szor tehetők felelőssé a vádlottak, 
akik egyszerűen nem jelennek meg 
a tárgyaláson. Van, aki folyamato-
san ki tudja magát mentem külön-
böző ürügyekkel, mások meg el-
tűnnek. Csongrád megyében is áll 
olyan ügy, amelynek vádlottját több 
mint fél évtizede hiába keresi a 
rendőrség. 

- A törvényhozó számára is nyil-
vánvaló, hogy jogi eszközökkel kell 
meggyorsítani a tárgyalásokat -
mondta Kasza Ferenc. - Ezért is 
módosult az eljárási szabály úgy, 
hogy az ítéletet a vádlott távollété-
ben is meg lehet hozni, ha az kül-
földön tartózkodik, és nem adják ki, 
vagy ismeretlen a tartózkodási he-
lye. Ez némi segítséget nyújt ugyan, 
de megnyugtató megoldásnak azért 
nem mondható. 

A szabályok egyébként átlagos ál-
lampolgárokra készülnek. Ám akit 
bűnei miatt akarnak felelősségre 
vonni, korántsem nevezhető átla-
gosnak- fogalmazott Kasza Ferenc. 
Majd hozzátette: sokan a bírói lét-
szám növelésétől várják a megol-
dást. Jelenleg Csongrád megyében 
103 bíró dolgozik, s ez a szám mint-
egy harminccal több, mint tíz éve. 
Ennél több bíró alkalmazásának 
nincsenek meg a feltételek. Kevés 
a tárgyalóterem, s az irodák sem 
konganak üresség miatt. 

BÁTYI ZOLTÁN 

Tülkös Józsefné büszke az otthonra, amelyet átadtak. 

Halmozottan sérült gyerekek gon-
dozására alkalmas lakóotthont 
adtak át Mórahalmon. A Remény 
utcai épületben 6 és 16 év közöt-
tieket látnak el a szakemberek. 
Nyolc gyermek állandóan ott lak-
hat, 7-8-cal pedig napközi jelleg-
gel foglalkoznak a nevelők, ápo-
lók. 

- Tavaly márciusban jegyezték be 
a Holdfény 2001 Alapítványt, 
amely a mórahalmi lakóotthont 
üzemelteti - tudtuk meg Tülkös Jó-
zsefné Icuratóriumi elnöktől. Az 
alapítvány pályázatot adott be a 
Szociáhs és Családügyi Miniszté-
riumhoz, hogy elkezdhessék az 
építkezést. Elsőként 10 milbó fo-

rintot kaptak, így november 16-án 
letehették a ház alapkövét. Ezt kö-
vetően még többször kaptak álla-
mi támogatást. A beruházás össze-
sen 38 millió forintba került. A 
teljes összeget pályázatokon nyer-
te az alapítvány. 

A Remény utca 5. szám alatti 
épületben két háromágyas és egy 
kétágyas szobában aludhatnak a 
gyerekek. Emellett foglalkoztatót, 
előkészítő konyhát, fürdőszobát, 
elkülönítőt, nővérszobát, valamint 
két WC-t alakítottak ki. A ház 21 
ezer négyzetméteres telken áll. A 
hatalmas kertet a későbbiekben 
parkosítják, az udvarba pedig ker-
ti játékokat raknak ki. A 15-16 sé-

Fotó: Miskolczi Róbert 

rült gyermekről öt nővér és egy 
gyógypedagógus gondoskodik. Az 
első lakókat áprihs végén fogad-
ják az intézményben. 

Elsősorban Csongrád megyei 
gyerekeket szeretnének ellátni az 
otthonban, de később távolabbról 
érkezőket is befogadnának A Hold-
fény az idén még két újabb lakó-
otthon építését tervezi. Az egyik 
ugyancsak Mórahalmon lenne, a 
másiknak pedig még kérdéses a 
helye. Az alapítvány folyamato-
san pályázik újabb állami támoga-
tásokra. Csongrád megyében a kö-
zeljövőben összesen húsz lakóott-
hont üzemeltetnének. 

K.T. 

Mindig a le"i«hh 
formáját 
hozza... 

Tovább folytatódik Szeged legnagyobb lakásberuházása 

Kétszáz család már beköltözött 

...mert minden körűimé 
nyek között elemében ér-
zi magát! Az Advanta 
által nemesitett kuko-
rica hibridek jellemző 
tulajdonsága, hogy 
alkalmazkodó-ké-
pességüknek köszön-
hetően kiváló termés-
eredményeket képe-
sek produkálni - ked-
vezőtlen időjárási kö-
rülmények között is. 
Ezen felül a fajtakí-
nálal sokszínűsége le-
hetővé teszi, hogy Ön 
az igényeinek legmeg-
felelőbb hibridet vá-
laszthassa, 
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kötésekor a teljes vételárnak mind-
össze 20 százalékát kell a vevőnek 
kifizetnie, mely ügyvédi letétbe 
kerül, a fennmaradó összeg pedig 
egy hónappal a kulcsátadás előtt, 
a végleges szerződés megkötése-
kor esedékes. 

Idén további hat házat adunk 
át, összesen 150 lakással. Ezek több 
mint kétharmada már elkelt. Júni-
usra befejezzük az építkezés első 
ütemét a Makkoserdő sor és a Sík 
Sándor utca között. A második 
ütem 15 épületéből ötöt már épí-
tünk, és három további alapozása 
már megkezdődött. 

A kis lakások iránti fokozott 
igényt is igyekszünk kielégíteni, 
egyik közeljövőben felépülő há-
zunk tervrajzát módosíttattuk, így 
ebben csak kis alapterületű, de jó 
beosztású lakások lesznek. 

Az új- és a használtlakás-vásár-
lásra igénybe vehető hitelek ka-

matainak csökkentése további lö-
kést ad az értékesítésnek. 

- Milyen kamatfeltételekkel vásárol-
hat lakást például egy házaspár? 

- Az OTP-nél a házaspárok és a 
gyermeküket egyedül nevelő szü-
lők új lakás vásárlásához maxi-
mum 10 millió forintot vehetnek fel 
2,75 százalékos kamat mellett, 1,75 
százalékos kezelési költséggel, 6 
és 35 év közötti futamidőre. 

- Az érdeklődők hol kaphatnak to-
vábbi információkat Szeged legna-
gyobb lakásberuházásáról? 

- Az építkezés közvetlen köze-
lében, központi irodánkban, a Pa-
csirta u. 1. szám alatt várjuk a le-
endő vásárlókat munkanapokon 
8 és 17 óra között. Telefonon is ügy-
feleink rendelkezésére állunk az 
555-821-es számon, honlapunkat 
pedig a www.realhungary.hu 
(http://www.realhungary.hu) cí-
men találják meg az interneten, (x) 

Már a hetedik épületbe költöz-
he tnek a tu la jdonosok Szeged 
legnagyobb ingatlanberuházása-
ként megvalósuló Makkoserdő 
sori építkezésen. Az eredeti el-
képzeléseknek megfelelően jú-
nius végére átadják a beruházás 
első ütemének utolsó épületét is. 
így eddig összesen mintegy két-
száz ú j lakás készült el. 

- Szinte gombamód nőnek ki az 
újabb házak a földhői Szeged legna-
gyobb lakásépítkezésén. Ön szerint 
meddig tartható ez az ütem ? - kérdez-
tük a beruházó Real Hungary Kft. 
értékesítési vezetőjét, Lobozár Jó-
zsefet. 

- Az általunk felépített lakások 
iránt igen nagy a kereslet, ami el-
sősorban az általunk kínált, egye-
dülállóan kedvező fizetési konst-
rukciónak köszönhető. Ennek lé-
nyege, hogy az előszerződés meg-
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