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Az ügy lényege: A vádirati tényállás szerint a vádlott egy győri iskola 10. osztályának, 

tizennyolcadik életévében járó tanulója. A vádlott osztályfőnöke volt a sértett, aki az 

osztályának matematika és fizika tantárgyakat tanított, a büntetőjogi védelem 

szempontjából közfeladatot ellátó személy. 

A vádlott jó tanuló volt, maximalista magával szemben. Nem volt elfogadható 

számára, hogy egy fontos tantárgyból hármas osztályzatot kapjon, a vádlott 

teljesítménykényszere pedig szorongáshoz vezetett. 

2019. decemberében a tanítási nap második órájában a vádlott a matematika 

dolgozatára hármast kapott, amit igazságtalannak tartott és ez felzaklatta. Elővette a 

táskájából a zsebkését, annak pengéjét kinyitotta, és néhány osztálytársa előtt 

kijelentette, hogy a tanárnőt le fogja szúrni. Kijelentését az osztálytársak nem vették 

komolyan, mivel már máskor is elhangzott ilyen. 

A harmadik és negyedik óra angol volt, amelyen a szaktanár megengedte a diákoknak, 

hogy az óra végén készüljenek az ötödik, fizikaórára, ahol szintén dolgozat volt 

várható. A vádlott a felkészülés helyett zenét hallgatott és kijelentette a többiek előtt, 

hogy azért nem tanul, mert nem lesz fizika óra és dolgozat sem lesz. A vádlott ugyanis 

elhatározta, hogy a sértettet a következő fizikaórán leszúrja. Tisztában volt vele, hogy 

tettért felelősségre fogják vonni, ezért még az angolórán osztálytársának ajándékozta 

a fülhallgatóját, mert neki már nem lesz szüksége rá. 

Az ötödik óra elején a vádlott odaszólt padtársának: „Megvan a terv.” 12.00 óra körüli 

időpontban elhatározásának megfelelően azt színlelve, hogy a füzetében mutatni 

kíván valamit, kiment a tanári asztalnál álló sértetthez. Átadta a füzetét, a sértett pedig 

olvasni kezdte a füzetbe írottakat. A vádlott ezt kihasználva a háta mögé került, a 

nadrágjából elővette és kinyitotta a zsebkését, mellyel egy alkalommal, legalább 

közepes erővel a bal lapockatájékon hátba szúrta a sértettet. 

A sértett felsikoltott, hanyatt fekvő helyzetben a földre rogyott, a vádlott pedig mellé 

guggolt és a zsebkést továbbra is a jobb kezében markolva, feje fölé emelve legalább 

közepes erővel, két alkalommal a földön fekvő sértett nyakát, illetve a mellkasának 

felső tájékát célba véve szúrt. Mivel a sértett védekezésként mindkét karját az arca, 

illetve felső teste elé tartotta, a szúrások a sértett jobb felkarját és a bal könyöktájékát 

érték el. Végül a vádlott egyik osztálytársa sietett a sértett segítségére, akihez mentőt 

hívtak. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Előzetes regisztráció szükséges. Regisztrálni 

2020. augusztus 25. napján 16:00 óráig lehet a kulcsarp@birosag.hu email 

címen. 
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Információ: Dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra 

sajtószóvivő 

+36-30/291-8725 

KulcsarP@birosag.hu 

 

 

Fontos tudnivalók az egészségügyi készenléti helyzet alatt irányadó speciális eljárási 

szabályokról: 

 

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az egészségügyi 

készenlétről szóló 2020. évi LVIII. törvény 204. §-a értelmében a bíróság járványügyi 

intézkedés megtartása érdekében vagy egészségügyi válsághelyzettel összefüggő más 

okra figyelemmel hivatalból vagy az ügyész, a vádlott, a védő, a sértett, illetve a vagyoni 

érdekelt és az egyéb érdekelt indítványára meghatározhatja a hallgatóság létszámát a 

tárgyaláson. 

 

A 205. § (1) és (2) bekezdése értelmében a bíróság a nyilvánosságot az egész 

tárgyalásról vagy annak egy részéről indokolt határozattal hivatalból kizárja, ha a 

járványügyi intézkedésre vagy az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő más 

rendelkezésre figyelemmel a bíróság a nyilvánosság számára nem látogatható. Ilyen 

esetben a bíróság a tárgyaláson hozott határozatot a nyilvánosság kizárásával hirdeti 

ki. 

 

Az egészségügyi készenlét idején a Győri Törvényszék épületében való 

tartózkodásra vonatkozó szabályok az alábbi linken találhatóak:  

 

https://gyoritorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/2020_el_ii_b_

6_14_epuleteben_tart_rendje.pdf 

https://gyoritorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/2020_el_ii_b_6_14_epuleteben_tart_rendje.pdf
https://gyoritorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/2020_el_ii_b_6_14_epuleteben_tart_rendje.pdf

