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GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK – Fszt. 16. 

B.255/2019. T. A. J. 

 

Több ember sérelmére, 

tizennegyedik életévét 

be nem töltött személy 

sérelmére elkövetett 

emberölés 

bűntettének kísérlete 

2020. február 

24.  

08:30 

Az ügy lényege: A vádirati tényállás szerint a vádlott 2017. májusában az esti 

órákban a férje tulajdonát képező személygépkocsival közlekedett Kapuvár felől 

Sopron irányába. Az autó hátsó ülésén, középen biztonsági gyerekülésben utazott a 

vádlott gyermeke. A vádlott öngyilkossági szándéktól vezérelve elhatározta, hogy 

autójával szándékosan nekihajt a szembejövő forgalomban haladó egyik járműnek. 

A vádlott tisztában volt azzal, hogy a frontális ütközés következtében a vele együtt 

utazó gyermek és a másik a járműben utazók halála is bekövetkezhet. A vádlott 

ennek érdekében kb. 120 km/h sebességgel a jármű kormányát balra rántotta, áttért 

a menetirány szerinti bal oldali sávba. A szembejövő sávban 70-80 km/h sebességgel 

közlekedő autó vezetője észlelte, hogy a vádlott áttért a szembejövő sávba, lassított 

és a jobb oldali útpadkára kormányzással próbálta elkerülni az ütközést. Az ütközés 

időpontjában a vádlott autójának sebessége 114-124 km/h, míg a lassító autó 

sebessége 27-30 km/h volt, amelynek sofőrje vészfékezéssel sem tudta volna elkerülni 

az ütközést. A vádlott és gyermeke az ütközés következtében – biztonsági öv 

használata mellett – nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el, 

ugyanakkor mindkettőjük esetében fennált a súlyosabb sérülés kialakulásának reális 

lehetősége. A szemből érkező gépkocsi vezetője nem sérült meg, azonban 

amennyiben nem végez elhárító magatartást, abban az esetben frontális ütközés 

történt volna, amelynél a halálos eredmény bekövetkezése nem zárható ki. 

 

Megjegyzés: előkészítő ülés. A nyilvános ülésen határozathozatal is 

várható. 

 

Információ: Dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra 

sajtószóvivő 

+36-30/291-8725 

KulcsarP@gyorit.birosag.hu 
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GYŐRI JÁRÁSBÍRÓSÁG – 117. tárgyaló 

B.392/2019. L. D. 

 

Fegyveresen elkövetett 

garázdaság bűntette és 

más bűncselekmények 

2020. február 

25.  

09:00 

Az ügy lényege: A vádirati tényállás szerint a szerb állampolgár vádlott 2018. 

novemberében a reggeli órákban Győrben megállásra kényszerített egy 

személygépkocsit, oly módon, hogy gyalogosan az út közepén haladt és kezeivel 

hadonászott, ezért a vele szemben haladó gépjármű vezetője először lassított, majd 

autójával a vádlott előtt megállt. Ekkor a vádlott a jobb kezében tartott 

maroklőfegyverrel két alkalommal a levegőbe lőtt, majd a gépkocsi mellett tovább 

haladva gyalogosan a közeli MOL töltőállomás irányába tovább ment. A cselekményt 

észlelő gépjárművezető félelmében a gépjárművébe zárkózott és telefonon értesítette 

a rendőrséget. A vádlott azzal, hogy a forgalmat leállította és a nála lévő lőfegyverrel 

többször lövést adott le a levegőbe, olyan kihívóan közösségellenes erőszakos 

magatartást tanúsított, ami alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, 

riadalmat keltsen. 

A vádlott ezután bement a benzinkúton működő shopba, ahol zavartan viselkedve 

azt mondogatta az ott dolgozóknak, hogy „taxi, taxi”, és „civil police”, azonban mivel 

a vádlott magyarul nem beszél, így a kútkezelők nem tudtak vele szót érteni. A vádlott 

magához vett egy energiaitalt és egy doboz rágógumit, amit a táskájába tett és 

elindult kifelé a shopból. Ekkor a helyszínen lévő kútkezelők fizetésre szólították, mire 

a vádlott visszament az eladótérbe és ismételten „civil police” kijelentések közepette 

a táskájából elővette és az eltulajdonított értékek megtartása érdekében megmutatta 

a nála lévő fegyvert. A két sértett a továbbiakban nem kérte az energia ital és a rágó 

kifizetését, hanem értesítették a rendőrséget, akik röviddel ezután a helyszínre 

érkeztek és elfogták a vádlottat. 

A vádlott által a bűncselekmények elkövetésekor használt, illetve magánál tartott 

maroklőfegyver lőfegyvernek minősül, melynek megszerzésére és tartására a vádlott 

Magyarországon engedéllyel nem rendelkezik. 

 

Megjegyzés: előkészítő ülés.  

 

Információ: Dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra 

sajtószóvivő 

+36-30/291-8725 

KulcsarP@gyorit.birosag.hu 

 

 


