
GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK 

2020.02.03. – 2020.02.07. 
 

2020. 02. 03.  

 

GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK – Fszt. 16. tárgyalóterem 

B.215/2019.  B. G. 

 

előre kitervelten 

elkövetett emberölés 

bűntette 

2020. február 

03.  

08:30 

Az ügy lényege: a vádirati tényállás szerint a vádlott és a sértett 2012. óta 

ismerték egymást, 2014. év óta a vádlott barátnője volt. 2018. április hónap elején 

a sértett szakított a vádlottal, de ezt követően is tartották a kapcsolatot. A vádlott 

nem tudta elfogadni a szakítás tényét. A vádlott végül 2018. júliusában az esti 

órákban megjelent a sértettnél, mivel tudta, hogy a sértett otthon lesz, előtte 

ugyanis telefonon beszéltek. A vádlott egyéb tárgyak mellett, egy vékony fém 

dróthuzalt vitt magával azzal a szándékkal, hogyha a sértett nem békül ki vele, 

akkor azzal megfojtja őt.   A sértett buliba készült, és ismét közölte a vádlottal, hogy 

nem akar békülni. Ezen összevesztek, a vádlott feldühödött, majd, amikor a WC-re 

ment és a sértett sürgette, ismét összeszólalkoztak. Ettől a vádlott ideges lett, a 

mellékhelyiségből kilépve az előszobában várakozó sértett háta mögé lépett, majd 

a magával hozott fém dróthuzalt hátulról a sértett nyakára hurkolta és a drótot 

szorítva fojtogatni kezdte. A sértett védekezett, egy alkalommal a vádlott bal keze 

hüvelykujját megharapta, próbált fizikai erővel a szorításból szabadulni. A vádlott 

több percen át szorította a dróthuzallal a sértett nyakát, aki végül eszméletét 

vesztve a földre esett. A vádlott a sértett fölé hajolt, hogy állapotát ellenőrizze, 

ekkor ért haza a sértett édesapja, aki a nyitott bejárati ajtónál meglátta, hogy lánya 

eszméletlen állapotban, elszíneződött fejjel a földön hanyatt fekszik. Odarohant és 

amikor észlelte, hogy se légzése se keringése nincs, a szomszédban lakó ápolónőt 

hívta segítségül, aki megpróbálta a sértettet újra éleszteni. A vádlott eközben a 

házban, illetve az udvaron idegesen fel-alá járkált. A kiérkező mentők 

újraélesztették a sértettet, és eszméletlen állapotban a Soproni Kórház Sürgősségi 

Betegellátó Osztályára szállították, ahol pár nappal később meghalt.  

 

Megjegyzés: Bizonyítással folytatódik az eljárás.  

 

A bíróság a tárgyalást 2020. február 5. napján 08.30-tól folytatja. 

  

Információ: Dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra 

sajtószóvivő 

+36-30/291-8725 

KulcsarP@gyorit.birosag.hu 

 



 

2020. 02. 03.  

 

GYŐRI JÁRÁSBÍRÓSÁG – Fszt. 1. tárgyalóterem 

B.593/2019.  T. L. 

 

foglalkozás körében 

elkövetett szándékos 

veszélyeztetés 

bűntette 

2020. február 

03.  

13:15 

Az ügy lényege: a vádirati tényállás szerint vádlott és a sértett ismerősök voltak, 

mindketten ugyanannak a győri cégnek az üzemében dolgoztak. A sértett 

adminisztrációs feladatokat látott el, míg a vádlott műszakvezetői munkakörben  

tevékenykedett, amely szükség esetén kiterjedt a képesítéshez kötött targoncák 

vezetésére is. A sértett 2018. áprilisában 14:00 óra körüli időben az üzem 

munkaterületén, egy targonca bal oldali villáján, a vezetői kabinnak háttal ülve 

munkatársaival beszélgetett, amikor a vádlott odalépett, majd a nála lévő 

műanyag pántszalaggal – „viccelődés” céljából – a sértett karjait és mellkasát 

áthurkolva szándékosan odakötözte őt a targonca villarácsához. A vádlott ezt 

követően beindította a targoncát, egyúttal annak villáját a rajta ülő és odakötözött 

sértettel együtt le-föl mozgatni kezdte. A vádlott – a sértett akarata és ez irányú 

felkiáltása ellenére – rövid időn belül el is indult a targoncával, mígnem a jármű 

kereke a kötözéshez használt pántszalag végét felkapta, megfeszítette, ekként a 

sértettet a villáról lerántotta. A sértett az éles pántszalag megfeszülése, illetőleg a 

targoncáról történt lezuhanás következtében olyan sérüléseket szenvedett el, 

amelyeknek a tényleges gyógytartama körülbelül 3 hétre tehető.  

A vádlott szándékos magatartásával a munkavédelmi előírásokban meghatározott 

foglalkozási szabályokat súlyosan és halmozottan megszegte, közvetlen 

veszélyhelyzetet idézett elő, amely a sértettnek végül súlyos sérülést okozó balesetet  

eredményezett. 

  

Megjegyzés: Előkészítő ülés.  

 

Információ: Dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra 

sajtószóvivő 

+36-30/291-8725 

KulcsarP@gyorit.birosag.hu 

 



2020. 02. 04.  

 

GYŐRI JÁRÁSBÍRÓSÁG – 314. tárgyaló 

B.74/2018. B. Cs.  

 

Jelentős értékre, üzlet-

szerűen elkövetett sik-

kasztás bűntette és 

más bűncselekmények 

2020. február 

04. 

08.30 

Az ügy lényege: A vádirati tényállás szerint a vádlott 2010 és 2016 között a W&P 

Kereskedőház Kft. ügyvezetője volt. A cég székhelye egy ideig a vádlott lakcímén, 

majd Budapesten volt. Ezen túl a cég telephelyeket tartott fenn több nagyvárosban, 

működési területe tehát Észak-, Közép- és Nyugat Magyarországot fedte le. Tevé-

kenységi körébe tartozott többek közt a vegyes termékkörű ügynöki nagykereskede-

lem. Ezen túl bizonyos építőipari tevékenységek elvégzésére is jogosult volt a vádlott 

által vezetett Kft.  

E tevékenységi körök keretében a vádlott által irányított és felügyelt Kft. nyílászárók 

értékesítésével foglalkozott, általában azok beépítését is vállalta. A Kft. jelentős ak-

ciókkal kívánta megrendeléseinek a számát növelni, így például a 2015. évben az 

érdi, a székesfehérvári, a zalaegerszegi és a szombathelyi üzleteiben 45% azonnali 

kedvezményt ajánlott leendő vásárlóinak.  

A Kft. gyártó kapacitással nem rendelkezett, az ügyfeleik által megrendelt nyílászá-

rókat azok gyártásával foglalkozó magyar és külföldi cégektől szerezte be. A nyílás-

zárók beszerzését vételi bizományosi, míg beépítését vállalkozási jogviszony kereté-

ben végezte. A gyártás megkezdéséhez a Kft. a nyílászáró megrendelő lapon feltün-

tetett bruttó végösszeg minimum 50%-nak a befizetését szabta feltételül. A meg-

rendelő a termék átadásakor, illetve beépítésekor volt köteles a bruttó végösszeg 

fennmaradó részének, valamint a beépítés munkadíjának a megfizetésére. A vád-

lott által vezetett cég a teljes vételár kiegyenlítéséig a tulajdonjogát a nyílászáró 

felett fenntartotta.  

A sértett 2015-ben a Kft. soproni üzletében ablakokat, beltéri ajtókat, és alu redő-

nyöket rendelt meg összesen 2.556351 Ft + ÁFA értékben. A szerződés megkötésének 

napján a sértett összesen 2.000.000 Ft előleget adott át a cég alkalmazottjának.  

A sértett 2015. december elején észlelte, hogy a cég soproni üzlete bezárt, ezért fel-

vette a kapcsolatot a vádlottal, akivel telefonos egyeztetést követően a Kft. győri 

telephelyén személyesen is találkozott. A vádlott ígéretet tett arra a sértettnek, hogy 

módosítja a megrendelést, amit e-mailben elküld részére. A vádlott azonban az 

ígéretének nem tett eleget, a sértett a későbbiekben vele egyeztetni nem tudott.  

A vádlott által irányított és vezetett Kft. tehát a szerződésben vállalt kötelezettségét 

nem teljesítette, a nyílászárókat a sértettnek nem szállította le, az előlegként átvett 

2.000.000 Ft-tal a vádlott a sértett irányába nem számolt el, azzal a vádlott, mint a 

cég pénzügyi döntéseiért felelős vezetője sajátjaként rendelkezett.  

 

Megjegyzés: Bizonyítással folytatódik az eljárás. 

 

A bíróság a tárgyalást 2020. február 5. napján 08.30-tól folytatja. 

 



Információ: dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra 

sajtószóvivő 

+3630/291-8725 

KulcsarP@gyorit.birosag.hu 

 

2020. 02. 05.  
 

GYŐRI JÁRÁSBÍRÓSÁG – 314. tárgyaló 

B.74/2018. B. Cs.  

 

Jelentős értékre, üzlet-

szerűen elkövetett sik-

kasztás bűntette és 

más bűncselekmények 

2020. február 

05. 

08.30 

Az ügy lényege: A vádirati tényállás szerint a vádlott 2010 és 2016 között a W&P 

Kereskedőház Kft. ügyvezetője volt. A cég székhelye egy ideig a vádlott lakcímén, 

majd Budapesten volt. Ezen túl a cég telephelyeket tartott fenn több nagyvárosban, 

működési területe tehát Észak-, Közép- és Nyugat Magyarországot fedte le. Tevé-

kenységi körébe tartozott többek közt a vegyes termékkörű ügynöki nagykereskede-

lem. Ezen túl bizonyos építőipari tevékenységek elvégzésére is jogosult volt a vádlott 

által vezetett Kft.  

E tevékenységi körök keretében a vádlott által irányított és felügyelt Kft. nyílászárók 

értékesítésével foglalkozott, általában azok beépítését is vállalta. A Kft. jelentős ak-

ciókkal kívánta megrendeléseinek a számát növelni, így például a 2015. évben az 

érdi, a székesfehérvári, a zalaegerszegi és a szombathelyi üzleteiben 45% azonnali 

kedvezményt ajánlott leendő vásárlóinak.  

A Kft. gyártó kapacitással nem rendelkezett, az ügyfeleik által megrendelt nyílászá-

rókat azok gyártásával foglalkozó magyar és külföldi cégektől szerezte be. A nyílás-

zárók beszerzését vételi bizományosi, míg beépítését vállalkozási jogviszony kereté-

ben végezte. A gyártás megkezdéséhez a Kft. a nyílászáró megrendelő lapon feltün-

tetett bruttó végösszeg minimum 50%-nak a befizetését szabta feltételül. A meg-

rendelő a termék átadásakor, illetve beépítésekor volt köteles a bruttó végösszeg 

fennmaradó részének, valamint a beépítés munkadíjának a megfizetésére. A vád-

lott által vezetett cég a teljes vételár kiegyenlítéséig a tulajdonjogát a nyílászáró 

felett fenntartotta.  

A sértett 2015-ben a Kft. soproni üzletében ablakokat, beltéri ajtókat, és alu redő-

nyöket rendelt meg összesen 2.556351 Ft + ÁFA értékben. A szerződés megkötésének 

napján a sértett összesen 2.000.000 Ft előleget adott át a cég alkalmazottjának.  

A sértett 2015. december elején észlelte, hogy a cég soproni üzlete bezárt, ezért fel-

vette a kapcsolatot a vádlottal, akivel telefonos egyeztetést követően a Kft. győri 

telephelyén személyesen is találkozott. A vádlott ígéretet tett arra a sértettnek, hogy 

módosítja a megrendelést, amit e-mailben elküld részére. A vádlott azonban az 

ígéretének nem tett eleget, a sértett a későbbiekben vele egyeztetni nem tudott.  

A vádlott által irányított és vezetett Kft. tehát a szerződésben vállalt kötelezettségét 

nem teljesítette, a nyílászárókat a sértettnek nem szállította le, az előlegként átvett 

2.000.000 Ft-tal a vádlott a sértett irányába nem számolt el, azzal a vádlott, mint a 

cég pénzügyi döntéseiért felelős vezetője sajátjaként rendelkezett.  

 

Megjegyzés: Bizonyítással folytatódik az eljárás. 



Információ: dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra 

sajtószóvivő 

+3630/291-8725 

KulcsarP@gyorit.birosag.hu 

 

2020. 02. 05.  
 

GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK – Fszt. 16. tárgyalóterem 

B.215/2019.  B. G. 

 

előre kitervelten 

elkövetett emberölés 

bűntette 

2020. február 

05.  

08:30 

Az ügy lényege: a vádirati tényállás szerint a vádlott és a sértett 2012. óta 

ismerték egymást, 2014. év óta a vádlott barátnője volt. 2018. április hónap elején 

a sértett szakított a vádlottal, de ezt követően is tartották a kapcsolatot. A vádlott 

nem tudta elfogadni a szakítás tényét. A vádlott végül 2018. júliusában az esti 

órákban megjelent a sértettnél, mivel tudta, hogy a sértett otthon lesz, előtte 

ugyanis telefonon beszéltek. A vádlott egyéb tárgyak mellett, egy vékony fém 

dróthuzalt vitt magával azzal a szándékkal, hogyha a sértett nem békül ki vele, 

akkor azzal megfojtja őt.   A sértett buliba készült, és ismét közölte a vádlottal, hogy 

nem akar békülni. Ezen összevesztek, a vádlott feldühödött, majd, amikor a WC-re 

ment és a sértett sürgette, ismét összeszólalkoztak. Ettől a vádlott ideges lett, a 

mellékhelyiségből kilépve az előszobában várakozó sértett háta mögé lépett, majd 

a magával hozott fém dróthuzalt hátulról a sértett nyakára hurkolta és a drótot 

szorítva fojtogatni kezdte. A sértett védekezett, egy alkalommal a vádlott bal keze 

hüvelykujját megharapta, próbált fizikai erővel a szorításból szabadulni. A vádlott 

több percen át szorította a dróthuzallal a sértett nyakát, aki végül eszméletét 

vesztve a földre esett. A vádlott a sértett fölé hajolt, hogy állapotát ellenőrizze, 

ekkor ért haza a sértett édesapja, aki a nyitott bejárati ajtónál meglátta, hogy lánya 

eszméletlen állapotban, elszíneződött fejjel a földön hanyatt fekszik. Odarohant és 

amikor észlelte, hogy se légzése se keringése nincs, a szomszédban lakó ápolónőt 

hívta segítségül, aki megpróbálta a sértettet újra éleszteni. A vádlott eközben a 

házban, illetve az udvaron idegesen fel-alá járkált. A kiérkező mentők 

újraélesztették a sértettet, és eszméletlen állapotban a Soproni Kórház Sürgősségi 

Betegellátó Osztályára szállították, ahol pár nappal később meghalt.  

 

Megjegyzés: Bizonyítással folytatódik az eljárás.  

 

Információ: Dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra 

sajtószóvivő 

+36-30/291-8725 

KulcsarP@gyorit.birosag.hu 

 



 

2020. 02. 05.  
 

GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK – Fszt. 23. tárgyalóterem 

B.165/2019.  N. GY. 

 

terrorcselekmény 

elkövetésével 

fenyegetés bűntette és 

más bűncselekmények 

2020. február 

05.  

09:30 

Az ügy lényege: A vádirati tényállás szerint a vádlott és a közvetlen szomszédsá-

gában élő család között hosszú ideje rossz a kapcsolat, amely 2010-ben tettleges-

ségig is fajult. Az ekkor történtek miatt a vádlott önmagát sértett félnek tartotta. A 

vádlott ezután még több alkalommal megfenyegette a szomszédos családot. 

Ezen előzmények után a vádlott 2018. augusztusában feljelentést tett súlyos testi 

sértés bűntette elkövetése miatt a Győri Járásbíróságon haragosa ellen, arra hivat-

kozással, hogy még 2010-ben bántalmazta őt, és ennek következtében egészségi 

állapota súlyosan megromlott. A feljelentést a Győri Rendőrkapitányság elutasítot-

ta arra hivatkozással, hogy a feljelentésben megjelölt bűncselekmény büntethető-

sége elévült. A nyomozó hatóság határozata ellen a vádlott panasszal élt. A bead-

ványban azt kérte, hogy foglalkozzanak az ügyével, legyen bírósági tárgyalás, egyút-

tal közölte azt is, hogy, ha nem foglalkoznak az ügyével, elviszi a szomszéd felesé-

gét, akit megöl. A panaszt a Győri Járási és Nyomozó Ügyészség elutasította.  

A vádlott a következő beadványában a Győri Járási és Nyomozó Ügyészségtől a ha-

tározat felülvizsgálatát kérte, ennek elutasítása esetére kilátásba helyezte, hogy 

végez magával, de előtte megöli közvetlen szomszédját.  

A vádlott ezzel a magatartásával állami szervet - ügyészséget - számára kedvező 

intézkedés megtételére akart kényszeríteni, és ebből a célból személy elleni erősza-

kos bűncselekmény elkövetésével fenyegetőzött. 

A vádlott egy postán feladott levélben a szomszéd feleségét félelemkeltés céljából 

megöléssel fenyegette meg  

  

Megjegyzés: Bizonyítással folytatódik az eljárás. 

Információ: Dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra 

sajtószóvivő 

+36-30/291-8725 

KulcsarP@gyorit.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 


