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2020.02.10. – 2020.02.14. 
 

2020. 02. 10.  

 

GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK – Fszt. 16. tárgyalóterem 

B.241/2019.  N. O.  

 

emberölés 

bűntettének kísérlete 

2020. február 

10.  

08:30 

Az ügy lényege: a vádirati tényállás szerint a vádlott és a sértett testvérek, akik 

2012. év óta a vádlott agresszív, kötözködő természete miatt haragos viszonyban 

vannak.  

A vádlott több évi németországi tartózkodás után 2016-ban hazaköltözött oda, 

ahol a szomszédban a sértett építkezett. A vádlott 2018. októberében az esti órák-

ban időben – a sértett tudta nélkül – átment a sértett kertjének hátsó részében fel-

halmozott bálákhoz és arra felmászva, az azt védő takaró 

ponyvát igyekezett arról lerángatni, mikoris a sértett hazaért és őt számon kérte. A 

vádlott szidalmazni kezdte a sértettet és elküldte onnan, majd ezzel 

egy időben a ponyva lesúlyozására szolgáló 2 m hosszú és 10 cm átmérőjű fakarók 

közül egyet felkapva, a bála mellett álló sértett feje irányába ütött, őt a jobb füle 

alatt, a nyakán, az áll irányában találta el, mely ütéstől a sértett megszédült. Ekkor 

a vádlott az övéből előkapta 17 cm pengehosszúságú vadásztőrét, a báláról leug-

rott és a sértett nyakára célozva, kis-közepes erővel, felülről-lefelé irányozva meg-

szúrta. A sértett védekezésül bal karját feje elé kapta így a szúrás alkarját érte, a 

kés az alkar teljes izomzatát és az artériákat is átvágva a karja túloldalán jött ki. 

A vádlott a helyszínről elszaladt. 

Az erős vérzés miatt a sértett fia értesítette a rendőrséget és mentőt hívott, a sértet-

ten a kórházba szállítást követően sürgősségi műtétet hajtottak végre.  

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés.  

 

Információ: Dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra 

sajtószóvivő 

+36-30/291-8725 

KulcsarP@gyorit.birosag.hu 

 

 

2020. 02. 11.  

 

GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK – Fszt. 23. tárgyalóterem 

B.168/2019.  S. Á. emberölés bűntette 2020. február 

11.  

09:00 

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

együtt éltek abdai házukban, rendszeresen italoztak, amelyből fakadóan gyakoriak 

voltak közöttük a veszekedések.  

Az enyhén ittas vádlott 2018. őszén hazaért és a súlyosan ittas – általában ebben 

az állapotban kötekedővé és agresszívvá váló – sértettet a konyhában találta. A 



vádlott számon kérte a sértettet, hogy miért nem készített vacsorát, amelyből han-

gos veszekedés alakult ki közöttük. A sértett a vádlott jobb kezét erősen megszorí-

totta, amelyből a vádlott kiszabadult, majd a kenyérszeleteléshez kikészített 24 cm 

pengehosszússágú késsel a sértettet hasba és oldalba szúrta, amelynek következté-

ben a sértett pillanatok alatt összeesett. A vádlott visszatette a kést a fiókba és hív-

ta a mentőket. A sértett a kórházba szállítást követően, az életmentő műtétek el-

végzése ellenére másnap meghalt, a halál és az elszenvedett sérülések között köz-

vetlen ok-okozati összefüggés állapítható meg.  

  

Megjegyzés: Bizonyítással folytatódik az eljárás.  

 

Információ: Dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra 

sajtószóvivő 

+36-30/291-8725 

KulcsarP@gyorit.birosag.hu 

 

2020. 02. 12.  

 

GYŐRI JÁRÁSBÍRÓSÁG – 401. tárgyalóterem 

B.567/2018  SZ. A. és társa zsarolás bűntettének 

kísérlete  

2020. február 

12.  

13:15 

Az ügy lényege: a vádirati tényállás szerint a II. r. vádlott 2016. júniusát megelőző 

öt évben végezte a sértett ügyvezetése alatt álló cég könyvelési feladatait. A sértett 

elégedetlen volt a II. r. vádlott könyvelési tevékenységével, ezért a szerződését 

felmondta, a II. r. vádlottal elszámolt. A II. r. vádlott megígérte, hogy a könyvelési 

anyagokat átadja az új könyvelőnek, ugyanakkor azt ígéretével ellentétben nem 

adta át azokat, többszöri írásbeli felszólítás ellenére sem. Az I. r. vádlott – a II. r. 

vádlott férje – 2016. szeptemberében felhívta a II. r. vádlott telefonjáról a sértettet 

és megkérte, hogy ne „piszkálja” a II. r. vádlottat és 2.000.000,- Ft kifizetésétől tette 

függővé a könyvelési iratok átadását. Ezt a sértett visszautasította, ezért az I. r. 

vádlott megfenyegette, hogy „elvágja a torkát”, ha nem fizet nekik. Mivel a sértett 

továbbra is visszautasította a fizetést, ezért az I. r. vádlott az új könyvelőt is felhívta 

és a pénzt követelte. Mivel a sértett nem fizetett, az I. r. vádlott egy alkalommal 

személyesen is felkereste őt a pénzt követelve, valamint több alkalommal a II. r. 

vádlottal is üzentben, illetve telefonon követelte a 2.000.000,- Ft-ot.  

Az I. r. vádlott jogtalan haszonszerzés érdekében a sértettet, valamint rá tekintettel 

az új könyvelőt élet- és testi épség elleni fenyegetésekkel, továbbá adóhatóság előtti 

feljelentés kilátásba helyezésével arra igyekezett kényszeríteni, hogy a sértett neki és 

a II. r. vádlottnak fizessen 2.000.000,- Ft-ot. Mivel a fenyegetések ellenére a sértett 

nem fizetett, így a cselekmény kísérleti szakban maradt. A II. r. vádlott pedig 

szándékos segítséget nyújtott az I. r. vádlottnak.  

 

Megjegyzés: Bizonyítással folytatódik az eljárás. 

 



Információ: Dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra 

sajtószóvivő 

+36-30/291-8725 

KulcsarP@gyorit.birosag.hu 

 

2020. 02. 13.  

 

GYŐRI JÁRÁSBÍRÓSÁG – 314. tárgyaló 

B.74/2018. B. Cs.  

 

Jelentős értékre, üzlet-

szerűen elkövetett sik-

kasztás bűntette és 

más bűncselekmények 

2020. február 

13. 

13:30 

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. 13.  
 

GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK – Fszt. 16. tárgyalóterem 

B.215/2019.  B. G. 

 

előre kitervelten 

elkövetett emberölés 

bűntette 

2020. február 

13.  

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. Perbeszédek is 

várhatóak. 

 

Információ: Dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra 

sajtószóvivő 

+36-30/291-8725 

KulcsarP@gyorit.birosag.hu 

 

 


