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Az ügy lényege: A vádirati tényállás szerint a vádlott és a sértett 2011. év óta élettársi 

kapcsolatban éltek Győrben, mely élettársi kapcsolatból 2018-ban egy gyermekük is 

született. A vádlott és a sértett kapcsolata gyermekük születése után megromlott, azt 

rendszeres veszekedések jellemezték, melynek hatására a sértett élettársi kapcsolatát 

megszüntetve, 2019-ben gyermekével egy Győr környéki albérletbe költözött. A 

vádlott ezután naponta látogatta meg volt élettársát abban a reményben, hogy 

kapcsolatukat rendezhetik, de a közöttük lévő feszültség tovább növekedett és 

találkozásaik ismét veszekedésekbe torkollottak.  

A vádlott 2019. februárjában tudomást szerzett arról, hogy a sértett újrakezdte 

kapcsolatát korábbi udvarlójával, ezért felkereste őt albérletében, majd a konyhában 

számon kérte a sértettet, hogy miért csalta meg, miért hitegette. A vádlott haragjában 

a széken ülő sértettet legalább három alkalommal ököllel fején megütötte, melynek 

következtében a sértett a földre esett. A sértett ezután a szobába menekült, ahol közös 

tízhónapos gyermekük a mózeskosárban feküdt. A vádlott a sértett elleni támadását 

olyan erővel folytatta, hogy ennek következtében a sértett a kanapéra esett, akit a 

vádlottkét kézzel szemből fojtogatott, majd a bal kezében tartott 15,5 cm 

pengehosszúságú késsel a sértettet összesen kilenc alkalommal arcon és nyakon 

szúrta, aki ezt követően a kanapé mellé, a földre esett. A vádlott látva, hogy a sértett 

az életét vesztette és gyermeke hangosan sír, először őt igyekezett csitítani, majd mivel 

ez nem vezetett eredményre, tízhónapos gyermekét a földre tette és a helyszínről 

elmenekült.  

A sértett holttestére másnap a nevelőapja talált rá, akinek a testén, sírva feküdt 

édesanyja vérétől átázott ruhájában a gyermekkorú sértett.  
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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 
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