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Határozathirdetés. 

 

A vádirati tényállás szerint a vádlottak, akik közül az I. r. és a II. r. vádlottak apa és 

fia, családi vállalkozást működtet, térkövezéssel foglalkoznak. A három vádlott 

és négy munkatársuk 2020. novemberében kora reggeli órákban, az I. rendű 

vádlott által vezetett Ford Tranzit kisbusszal lakóhelyükről, az M85-ös 

gyorsforgalmi út építési terület nagycenki szakaszához közlekedtek. Nagycenk 

külterületén, a horgásztó közelébe érkeztek, ahol az aktuális, közvetlen 

munkaterülethez akartak lehajtani, de az épülő hídnál lévő útelágazásnál egy 

behajtani tilos táblánál a sértett munkáltatójának megbízásából 

forgalomirányítási tevékenységet végzett.  

A tiltást jelentő KRESZ tábla ellenére a kisbusszal be akart fordulni I. rendű 

vádlott, ezért a sértett kérte, hogy hajtson egy kicsit tovább és a lehajtásra 

kijelölt helyen befordulva közelítse meg a munkahelyét. A vádlott kérdőre vonta 

a sértettet, majd annak újabb udvarias válasza után magából kieklve sértegetni 

kezdte a sértettet, kiabált vele és vádlott tásait arra szólította fel, hogy „Adjunk 

neki!”, erre a vádlottak kiszálltak a gépjárműből. Az I. rendű vádlottat a sértett a 

kiszállásban megpróbálta visszatartani, kézzel az ajtót próbálta visszanyomni, 

de az I. rendű vádlott a bakancsszerű munkacipős lábával kirúgta az ajtót, amely 

kicsapódva a fején találta el a sértettet, akinek ettől leesett a szemüvege és hátra 

tántorodott, majd hanyatt vágódott. A három vádlott körbe fogta a sértettet, és 

őt ütlegelni kezdték, amelyekre a sértett, igyekezve magát védeni, összehúzódva 

oldalra fordult. Ekkor az I. rendű vádlott a sértettet, munkacipős lábával 

vesetájékon és a törzs további több pontján megrúgta, a II. rendű és a III. rendű 

vádlottak pedig ezalatt, ököllel, felső testén tovább ütötték, majd amikor a 

bántalmazást egy rövid időre abbahagyták, a sértett feltápászkodott de mivel az 

I. rendű vádlott újból kétszer újból megrúgta, a sértett megint földre került. Az 

I. rendű vádlott arra utasította a vádlottakat, hogy „Most már hagyjátok!”, így 

visszaültek a Ford Tranzitba és tovább közlekedtek az akkori munkahelyükre. 

Előzetes regisztráció szükséges mind a sajtó, mind a hallgatóság egyéb 

tagjai számára.  

Regisztrálni 2022. január 20. napján (csütörtök) 16:00 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.  

mailto:kulcsarp@birosag.hu
mailto:matek@birosag.hu


Felhívjuk a figyelmüket, hogy a tárgyalás előtt legkésőbb 15 perccel 

(vagyis 9.45-ig) a Győri Törvényszék épületében a 16. számú 

tárgyalóterem előtt jelenjenek meg a regisztráció és a megjelentek 

személyének előzetes ellenőrzése végett.  

 

Információ: dr. Máté Kinga 

sajtószóvivő 

+36-30/864-4303 

matek@birosag.hu 

 

 

 

 

 


