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GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK – FSZT. 15. tárgyalóterem
Bf.96/2018

P. F.

rablás bűntettének
2019. január 16. 08:30
kísérlete és más
bűncselekmények
Az ügy lényege: A Győri Járásbíróság a vádlottat rablás bűntettének kísérlete,
közúti veszélyeztetés bűntette és ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége
miatt – halmazati büntetésül – öt év hat hónap, fegyházban végrehajtandó
szabadságvesztésre, hat évi közügyektől eltiltásra és három évi közúti
járművezetéstől eltiltásra ítélte. A bíróság rendelkezett arról is, hogy a vádlott
legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható
feltételes szabadságra, továbbá rendelkezett a közel kétszázezer forint bűnügyi
költségről is.
Az első fokú ítélet tényállása szerint a vádlott 2017. májusában 23 óra körüli
időben előzetes alkoholfogyasztást követően – arcát egy maszkkal elfedve – a téti
OIL benzinkútra ment. Ebben az időben az üzemanyagtöltő állomás shopja már
zárva tartott, egy kiszolgáló ablak volt csupán nyitva. A vádlott az ablakhoz lépett
és annak ablakát ütve követelte a benzinkút alkalmazottjától, hogy adja át a pénzt.
Eközben a kezében lévő gáz-riasztó fegyvert az égnek tartva egy lövést adott le. Az
alkalmazott az ablakot becsapta és társát riasztotta, majd a vádlotthoz mentek és
közölték, hogy hátul van a pénz az épületben. A kútkezelők a rendőrség kiérkezéséig
próbálták szóval tartani a vádlottat. Miután a benzinkút alkalmazottai nem adtak
át semmit, a vádlott még egy lövést adott le a levegőbe, majd beült az autójába és
elhajtott a benzinkútról. Az egyik kútkezelő a vádlott után indult saját
gépjárművével és közben tájékoztatta a rendőrséget a vádlott haladási irányáról. A
vádlottat három rendőrautó üldözte hosszabb időn át, amelynek során a vádlott a
menekülés közben több közlekedési szabályt is megszegett. Ezzel a magatartásával
a vádlott az intézkedő rendőrök és a közúti forgalomban résztvevők testi épségét
veszélyeztette, őket több alkalommal vészfékezésre és irányváltoztatásra
kényszerítette. A vádlott előállítását követő mintavétel során megállapítást nyert,
hogy a vádlott véralkohol-értéke a cselekmény elkövetése során 2,15-2,26 ezrelék
között lehetett, tehát a bűncselekmény elkövetésének időpontjában P. F. „közepesfokú” alkoholos befolyásoltság alatt állt.
Az ítélet ellen a vádlott és védője enyhítésért, míg az ügyész súlyosításért
fellebbezett.
Megjegyzés: másodfokú bíróság tárgyalása.

Információ:

Dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra
sajtószóvivő
+36-30/291-8725
KulcsarP@gyorit.birosag.hu

2019. 01. 17.

GYŐRI JÁRÁSBÍRÓSÁG – 314. tárgyalóterem
B.486/2018.

E. L. és társai

Súlyos testi sértés
2019. január 17. 08:30
bűntette és más
bűncselekmény
Az ügy lényege: a vádirati tényállás szerint a vádlottak közül I. r. és II. r. vádlottak
élettársak, s mind az öt vádlott baráti viszonyban van. 2017. szeptemberében
21.00 óra körüli időben egy Győr környéki csárdában együtt italoztak, amikor a
csárda teraszán a 6 fős társaság kiabálni kezdett egymással és poharakat törtek. A
pultos rájuk szólt, ennek köszönhetően egy ideig lecsendesült a társaság, majd az V.
r. vádlott a pultostól el akarta kérni az összes sörbontót, amelyet ő nem adott oda
neki. Ezen felháborodott az I. r. vádlott, majd a II. r. vádlottal szidalmazni kezdték
a pultost, a II. r. vádlott pedig golyóstollakkal dobálva kiabált a pultos felé. Ezt követően II. r. vádlottat az édesanyja kivitte a pultból, majd a 6 fős társaság az egymással való veszekedést a csárda teraszán folytatta.
Amikor a felszolgáló jelezte, hogy záróra van, a társaság visszament a csárdába,
ahol üvöltözni kezdtek az ott még bent tartózkodó sértettel. Ennek során a IV. r.
vádlott arcon ütötte a sértettet, aki védekezésképp visszaütött, ekkor dulakodás
alakult ki a sértett, valamint III. r. és I. r. vádlottak között. A verekedésbe a IV. r. is
beszállt, és a sértettnek folyamatosan ütötték fejét és arcát, lerántották a földre és
ott is tovább ütlegelték a fejét és testszerte is. A bántalmazásba az V. r. vádlott is
bekapcsolódott és több alkalommal arcon ütötte a sértettet.
Közben befutott a pultba a II. r. vádlott is, aki megütötte és próbálta megrúgni a
pultost, majd megragadta a csuklóját és azt a jobb kéz kis- és gyűrűsujj hátrafeszítésével hátrahajlította.
A bántalmazás következtében a pultos a jobb kéz elmozdulással járó törését szenvedte el, míg a másik sértett a bal arccsontjának törését szenvedte el.
A vádlottaknak a csárdában és a csárda előterében tanúsított kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást
vagy riadalmat keltsen.
Megjegyzés: Első tárgyalás.

Információ:

Dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra
sajtószóvivő
+36-30/291-8725
KulcsarP@gyorit.birosag.hu

2019. 01. 17.

GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK – Nagyterem
B.398/2013.

L.L. és társai

Adócsalás bűntette

2019. január 17.

09.00

Az ügy lényege: folytatódik a sajtóban „Cba-s ügy” néven ismertté vált büntetőügyben a büntetőeljárás.
Megjegyzés: bizonyítással folytatódik az eljárás.
Információ:

dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra
sajtószóvivő
+3630/291-8725
KulcsarP@gyorit.birosag.hu

