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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: Határozathozatal várható. Regisztrálni 2020. augusztus 31. 

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. 
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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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