
GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK 

2021.08.30.-2021.09.03. 

 

 
2021. 09. 01. 

 

GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK – Nagyterem 

B.73/2021. É. I. 

 

Előre kitervelten, több 

ember sérelmére, 

nyereségvágyból 

elkövetett emberölés 

bűntette 

2021. 

szeptember 1.  

08:30 

A sajtóban a két villanyszerelő meggyilkolásával vádolt vállalkozó ügyeként ismertté 

vált büntetőügy. 

 

Megjegyzés: Tárgyalás, tanúk meghallgatásával folytatódik az eljárás. 

További határnapok: szeptember 8. és szeptember 15.  

Előzetes regisztráció szükséges mind a sajtó, mind a hallgatóság egyéb 

tagjai számára.  

Regisztrálni 2021. augusztus 31. napján (kedd) 14:00 óráig lehet a 

kulcsarp@birosag.hu vagy a matek@birosag.hu email címen.  

 

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.  

Információ: Dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra 

sajtószóvivő 

+36-30/291-8725 

KulcsarP@birosag.hu 

 dr. Máté Kinga 

sajtószóvivő 

+36-30/864-4303 

matek@birosag.hu 
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2021. 09. 02. 

 

GYŐRI JÁRÁSBÍRÓSÁG – 401. 

B.52/2021. L.D. és társa 

 

rablás bűntette 2021. 

szeptember 02.  

8:30 

A vádirati tényállás szerint a vádlottak 2020. nyarán úgy raboltak ki Győrben egy 

30 éves utcazenészt, hogy kést fogtak rá. A vádlottak a Győr Nádorváros 

Városrészbe vezető aluljáróban zenélő sértettől először pénzt kértek, aki ezt 

visszautasította. Ezután a terheltek másoktól is kértek pénzt, de senkitől nem 

kaptak. Ekkor visszamentek az aluljáróban, a 6-7. vasúti vágányokhoz vezető 

lépcsőnél zenélő sértetthez, és egy 10-15 cm pengehosszúságú kést fogtak rá, 

miközben azzal fenyegették, hogy ez „az ő területük”, és a sértett gitártokjából 

4.000,- Ft-ot elvettek. 

Megjegyzés: Tárgyalás, amelyen az eljárás befejezése is várható. Előzetes 

regisztráció szükséges. Regisztrálni 2021. augusztus 31. napján 14:00 

óráig lehet a kulcsarp@birosag.hu vagy a matek@birosag.hu email 

címen. 

 

Információ: dr. Máté Kinga 

sajtószóvivő 

Győri Törvényszék 

+36-30-8644303 

matek@birosag.hu 
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