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É. I.

Előre kitervelten, több
2021. június 14.
08:30
ember sérelmére,
nyereségvágyból
elkövetett emberölés
bűntette
Az ügy lényege: A vádirat szerint a vádlott 2018. tavaszáig – őrizetbe vételéig – több,
mint húsz éven át foglalkozott Ausztriában magántulajdonú ingatlanok felújításával.
Magyar alkalmazottai végezték a szakipari -és segédmunkát, a vádlott fő
tevékenysége a munkaszervezés, az építőipari alapanyagok, eszközök beszerzése, a
bontási és egyéb hulladék elszállítása volt. A két sértett ugyanilyen jellegű építőipari
tevékenységgel foglalkozott magyar alkalmazottak bevonásával Bécsben. Közös
munkavégzéseik révén a sértettek és a vádlott több éves ismeretségben állt egymással.
A vádlott a vállalkozási tevékenységéből befolyt összeggel nem jól gazdálkodott, egyéb
tartozásai mellett az alkalmazottait sem tudta pontosan fizetni, feléjük pár száz euró
összegtől több ezer euróig terjedő tartozásai keletkeztek.
A vádlottnak az ausztriai építési munkák hatékony elvégzéséhez egy kis méretű,
utánfutóval szállítható kotrógépre volt szüksége. Tartozásai miatt saját nevére nem
bérelhetett, ezért az egyik sértett segítéségét kérte. A sértett saját nevére 2015. június
2-án 3 napra egy bécsi társaságtól kibérelt és előre kifizetett egy összesen 22.000 euró
értékű kis méretű kotrógépet, a hozzá tartozó két lapáttal és utánfutóval. A vádlott a
kotrógépet anélkül, hogy erről a bérbeadó cég tudomással bírt volna, birtokba vette,
azt azonban nemcsak a bérlés rövid idejére, hanem véglegesen akarta megszerezni,
ezért elhatározta, hogy megöli a sértettet. A cselekményt a vádlott előre kitervelte és
a bérlést követő napra az érintett sértettet munkamegbeszélés hamis ürügyével
találkozóra hívta az abdai zártkertben lévő saját telkére. A vádlott azért, hogy a
kibérelt kotrógépet véglegesen megszerezze, 2015. június 3-án a délutáni órákban testi
épség elleni szándékos magatartással a sértettet megölte, holttestét ismeretlen módon,
ismeretlen helyen elrejtette, megsemmisítette.
A vádlott a másik sértettel szemben 11.800 euró összegű tartozást halmozott fel 2018.
március végére. A vádlott és az érintett sértett abban állapodott meg, hogy a tartozás
rendezése érdekében találkoznak, de a tartozás megfizetése a vádlottnak nem állt
szándékában. A találkozót úgy szervezte meg, hogy arra az érintett sértett egyedül
érkezzen, korábban ugyanis elhatározta, hogy fizetés helyett a sértettet megöli. A
sértett külön járművel, de a vádlottal együtt a vádlott abdai zártkertjéhez hajtott, ahol
a vádlott 2018. március 31-én a hajnali órákban az előre eltervezettek szerint testi
épség elleni, szándékos magatartással a sértettet megölte, holttestét ismeretlen módon
és helyen elrejtette, megsemmisítette.
Megjegyzés: Előkészítő ülés.
Előzetes regisztráció szükséges mind a sajtó, mind a hallgatóság egyéb
tagjai számára.
Regisztrálni 2021. június 11. napján (péntek) 12:00 óráig lehet a
kulcsarp@birosag.hu vagy a matek@birosag.hu email címen.

Információ:

A regisztrációban meg kell jelölni a képviselt sajtóorgánumot, a megjelenő
sajtómunkatársak nevét, személyi igazolványának vagy újságíró
igazolványának számát is. Amennyiben a regisztrációt követően a
megjelenő munkatárs személyében változás következik be, azt
haladéktalanul küldjék meg a fenti email címek valamelyikére.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy az előkészítő ülés előtt legkésőbb 15 perccel
(vagyis 8.15-ig) a Győri Törvényszék Nagyterme előtt jelenjenek meg a
regisztráció és a megjelentek személyének előzetes ellenőrzése végett.
Dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra
sajtószóvivő
+36-30/291-8725
KulcsarP@birosag.hu
dr. Máté Kinga
sajtószóvivő
+36-30/864-4303
matek@birosag.hu

A Győri Törvényszék és az illetékessége alá tartozó járásbíróságok épületeiben
való tartózkodásra vonatkozó szabályok az alábbi linken találhatóak:
https://gyoritorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/2021_el_ii_b14.pdf

