
GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK 

2020.03.02. – 2020.03.06. 
 

2020. 03. 02.  
 

SOPRONI JÁRÁSBÍRÓSÁG – 2.sz. tárgyalóterem 

B.186/2019.  J. Zs. 

 

életveszélyt okozó 

testi sértés bűntette 

2020. március 

02. 

10:00 

Az ügy lényege:  

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott 2018 novemberében előzetes 

alkoholfogyasztást követően, ittas állapotban, élettársa társaságában gyalogolt 

Sopronban egy Non-stop bolthoz, hogy sört vásároljanak.  

A vádlott az üzlet előtt bántó szavakkal konfliktust kezdeményezett egy ott tartózkodó 

férfival, a férfi azonban nem foglalkozott a vádlottal, ezért a vádlott és élettársa 

bementek a boltba. Az üzlet előtt tartózkodott ekkor a sértett is, aki ittas állapota miatt 

dülöngélt. Miután a vádlott az élettársával bement az üzletbe, a sértett a közeli 

körfogalom felé indult, távolodott az üzlettől. 

A vásárlás után a boltból kilépő vádlott élettársával együtt elindult a sértett után, és 

ekkor a vádlott a sértettet egyszer lábon rúgta hátulról. A sértett erre semmit nem 

reagált, csak megfordult, és visszafelé indult az üzlet irányába, majd megállt az üzlet előtt 

az úttesten, ott tántorgott. Ekkor a vádlott nekifutásból rárontott a sértettre, őt egyetlen 

ökölütéssel a földre vitte. A sértett a földnek csapódva azonnal elvesztette az eszméletét, 

a vádlott pedig ráesett. A sértettre eső vádlottat az élettársa próbálta lehúzni a 

magatehetetlen sértettről, a vádlott azonban bal könyökével még legalább két 

alkalommal megütötte a sértettet a mellkasa felső része és a nyaka tájékán. A vádlottat 

végül élettársa lehúzta a sértettről, majd távoztak a helyszínről. 

A sértett a bántalmazás következtében 8 napon túli gyógytartamú sérüléseket 

szenvedett, azok tényleges gyógytartama mintegy hat hétre tehető, azzal összefüggésben 

maradandó fogyatékosság, súlyos egészségromlás kialakulása nem várható. 

  

Megjegyzés: Bizonyítással folytatódik az eljárás, nem várható 

határozathozatal. 

Információ: Dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra 

sajtószóvivő 

+36-30/291-8725 

KulcsarP@gyorit.birosag.hu 

 

GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK – Fszt. 16. tárgyalóterem 

B.29/2020.  Á. T. 

 

választás, népszavazás 

kezdeményezés rendje 

elleni bűntett 

2020. március 

02. 

8:30 

Az ügy lényege:  

 

A vádirati tényállás szerint a vádlott A Haza Pártja egyéni országgyűlési 

képviselőjelöltjeként indulni kívánt az országgyűlési képviselők 2018. április 8. 

napján tartott választásán Győr-Moson-Sopron megye 1. számú egyéni 



választókerületében. Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább 500 

választópolgár ajánlása szükséges. 

A vádlott átvette a nevére kiállított, kitöltetlen, az ajánlások gyűjtésére szolgáló, 

sorszámozott ajánlóíveket, majd az ajánlások összegyűjtését követően személyesen 

benyújtotta azokat a választási irodánál a jelölti nyilvántartásba vétel érdekében. A 

vádlott által leadott ajánlóíven 4 személy – a vádlott által is tudottan – a vádlott részére 

nem adott ajánlást, velük a vádlott nem is találkozott személyesen, a vádlott az 

ajánlóíveken hamis adatokat tüntetett fel, és az íveket a nevezettek helyett ismeretlen 

személy írta alá. 

A vádlott összesen 642 ajánlást adott le, amelyből a választási bizottság 501-et fogadott 

el, így a vádlottat jelöltként nyilvántartásba vette. A valótlan adatokkal ellátott ajánlóívek 

és hamis ajánlások nélkül a vádlott nem rendelkezett volna a jelöltséghez szükséges 500 

darab ajánlással, így nyilvántartásba vételére sem került volna sor, és a 2018. április 8. 

napján tartott országgyűlési választáson érvényesen nem indulhatott volna. 

  

Megjegyzés: előkészítő ülés, akár ítélet is születhet 

Információ: Dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra 

sajtószóvivő 

+36-30/291-8725 

KulcsarP@gyorit.birosag.hu 

 

2020. 03. 03.  
 

GYŐRI JÁRÁSBÍRÓSÁG – I. emelet 117. tárgyalóterem 

B.553/2018.  Sz. L. és társai 

 

lopás bűntette 2020. március 

03. 

8:30 

Az ügy lényege:  

 

A vádirati tényállás szerint az I. és II. rendű vádlottak munkahely és jövedelem 

hiányában, rendszeres haszonszerzésre törekedve 2017 szeptemberében vagyon 

elleni bűncselekmények szervezett elkövetésében állapodtak meg, és azokat a 

legtöbb esetben véghez is vitték: 2017 szeptembere és 2018 januárja között 33 

esetben családi házakba, hétvégi házakba, tárolókba mentek be lopási szándékkal 

Győrben és több, Győr környéki településen (többek között: Bakonygyiróton, 

Nyúlon, Écsen, Nyalkán, Győr-Gyirmóton, Tényőn, Győrújbaráton, Bezin, 

Fehértón), ahonnan kerti és egyéb szerszámokat, műszaki- és berendezési 

tárgyakat, élelmiszert vittek el. 

A cselekmények helyszíneit együtt vagy egymástól függetlenül előre kiválasztották, 

és a cselekményeket minden esetben egymás tevékenységéről tudva, közösen 

hajtották végre oly módon, hogy a bűncselekmények helyszíneit gépjárművel 

megközelítették, amivel később a közösen eltulajdonított értéktárgyakat a 

helyszínről elszállították. A bűncselekményekből származó pénzt, illetve 

fogyasztási cikkeket vagy az értük kapott ellenértéket a vádlottak egymás között 

fele-fele arányban elosztották. 

Az I. és II. rendű vádlottak Bősárkány és Rábcakapi településeken is követtek el 

vagyon elleni bűncselekményeket több esetben a fentiekhez hasonló módon, 

ezeket a bűncselekményeket egy éjszaka alatt vitték véghez a III. rendű vádlott 

aktív részvételével. 

A bűncselekményekből származó, eltulajdonított dolgokat az I. és II.  rendű vádlott 



felélte, vagy értékesítette, és a kapott összegeket egymás között elosztották. A IV. 

rendű vádlott úgy vásárolt különböző szerszámokat és gépeket tőlük, hogy 

tisztában volt azok bűncselekményből származó eredetével, így őt az ügyészség 

orgazdaság bűntettével vádolta meg. 

 

  

Megjegyzés: Ítélethirdetés várható 

Információ: Dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra 

sajtószóvivő 

+36-30/291-8725 

KulcsarP@gyorit.birosag.hu 

 


