GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK
2020.07.06.-2020.07.10.
2020. 07. 06.

GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK – Fszt. 16.
B.53/2020.

O. P. I.

Emberölés bűntettének
kísérlete

2020. július 6.

8:30

Az ügy lényege: A vádirati tényállás szerint a vádlott barátnőjével egy Győr környéki
munkásszállón lakott további, az ország különböző területeiről, munkavállalás
céljából ideérkező személyekkel együtt. A vádlott féltékeny volt barátnőjére és úgy
gondolta, hogy a szintén ott lakó sértettel megcsalja, ezért 2019. májusában már egy
alkalommal ittas állapotban „vetélytársára” támadt.
A vádlott 2019. júniusában a reggeli óráktól délutánig, rövid ideig tartó alvásokkal
megszakítva, folyamatosan italozott a munkásszállón tartózkodó öt-hat személlyel
együtt, akikhez a sértett csak a késő délutáni órákban csatlakozott. A vádlott ekkor –
ismét féltékenységétől motiváltan – az asztaltól felugrott és a sértettet szidalmazta,
majd a helyiségből eltávozott és pillanatok múlva egy 13 cm pengehosszúságú késsel
visszatérve a sértett elé állt és azt a torkánál elhúzta, miközben azt kiabálta: „Elvágom
a torkod, leszúrlak, megöllek!”. A vágás következtében a sértett nyaka vérezni kezdett.
A vádlott ezután a sértett felsőtestét igyekezett több alkalommal megszúrni, de
tekintettel a sértett védekezésére csak egyszer sikerült megdöfnie a szegycsont alatt,
majd a kését az asztal lapjába vágta. A vádlott ezt követően a sértettet fejét ököllel
igyekezett ütlegelni, melyek elől a sértett többször elhajolt, míg egy ütés erősebben
érte a hasa alsó részét és gyengébben érte el a fejét. A vádlott kitartó támadása elől a
sértett a lakrészébe menekült, ahonnan, látva vérző sérüléseit a közeli dohányboltba
ment segítséget hívni.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Előzetes regisztráció szükséges. Regisztrálni
2020. július 3. napján 16:00 óráig lehet a kulcsarp@birosag.hu email címen.
Információ:

Dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra
sajtószóvivő
+36-30/291-8725
KulcsarP@birosag.hu

2020. 07. 08.

GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK – Fszt. 16.
B.255/2019.

T. A. J.

Több ember sérelmére,
2020. július 8.
08:30
tizennegyedik életévét
be nem töltött személy
sérelmére elkövetett
emberölés bűntettének
kísérlete
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: bizonyítással folytatódik az eljárás. Regisztrálni 2020. július 6.
napján 16:00 óráig lehet a kulcsarp@birosag.hu email címen.
Információ:

Dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra
sajtószóvivő
+36-30/291-8725
KulcsarP@birosag.hu

2020. 07. 08.

GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK – Fszt.23. tárgyaló
B.186/2019.

J. ZS.

Életveszélyt okozó testi
sértés bűntette

2020. július 8.

10:30

Az ügy lényege: A vádirati tényállás szerint a vádlott 2018. novemberében előzetes
alkoholfogyasztást követően, ittas állapotban, élettársa társaságában gyalogolt
Sopronban egy Non-stop bolthoz, hogy sört vásároljanak.
A vádlott az üzlet előtt bántó szavakkal konfliktust kezdeményezett egy ott tartózkodó
férfival, a férfi azonban nem foglalkozott a vádlottal, ezért a vádlott és élettársa
bementek az üzletbe. Az üzlet előtt a tartózkodott ekkor a sértett is, aki ittas állapota
miatt dülöngélt. Miután a vádlott az élettársával bement az üzletbe, a sértett a közeli
körforgalom felé indult, távolodott az üzlettől.
A vásárlás után a boltból kilépő vádlott élettársával együtt elindult a sértett után, és
ekkor a vádlott a sértettet egyszer lábon rúgta hátulról. A sértett erre semmit nem
reagált, csak megfordult, és visszafelé indult az üzlet irányába, majd megállt az üzlet
előtt az úttesten, ott tántorgott. Ekkor a vádlott nekifutásból rárontott a sértettre, őt
egyetlen ökölütéssel földre vitte. A sértett a földnek csapódva azonnal elvesztette az
eszméletét, a vádlott pedig ráesett. A sértettre eső vádlottat az élettársa próbálta
lehúzni a magatehetetlen sértettről, a vádlott azonban bal könyökével legalább két
alkalommal még megütötte a sértettet a mellkasa felső része, nyaka tájékán. A
vádlottat végül élettársa lehúzta a sértettről, majd távoztak a helyszínről.
Megjegyzés: bizonyítással folytatódik az eljárás. Regisztrálni 2020. július 6.
napján 16:00 óráig lehet a kulcsarp@birosag.hu email címen.

Információ:

Dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra
sajtószóvivő
+36-30/291-8725
KulcsarP@birosag.hu

2020. 07. 09.

GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK – Nagyterem
B.435/2014.

V. R. és társai

Adóbevételt különösen
2020. július 9.
9:00
nagy vagy ezt
meghaladó mértékben
csökkentő adócsalás
bűntette
Az ügy lényege: A sajtóban „a színesfém kereskedők ügyeként” ismertté vált
büntetőügyben a bizonyítási eljárás folytatódik.
Megjegyzés: Bizonyítással folytatódik az eljárás. Regisztrálni 2020. július 7.
napján 16:00 óráig lehet a kulcsarp@birosag.hu email címen.

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

