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Több ember sérelmére, 

tizennegyedik életévét 

be nem töltött személy 

sérelmére elkövetett 

emberölés 

bűntettének kísérlete 

2020. 

szeptember 30.  

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: Bizonyítással (tanúk és szakértők meghallgatásával) 

folytatódik az eljárás. Előzetes regisztráció szükséges. Regisztrálni 

2020. szeptember 29. napján 10:00 óráig lehet a kulcsarp@birosag.hu 

email címen. 

 

Információ: Dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra 

sajtószóvivő 

+36-30/291-8725 

KulcsarP@gyorit.birosag.hu 

 

 

Fontos tudnivalók az egészségügyi készenléti helyzet alatt irányadó speciális 

eljárási szabályokról: 

 

mailto:kulcsarp@birosag.hu


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_i

i_b_6_14_epuleteben_tart_rendje.pdf 
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