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GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK – földszint 16. 

B.234/2021. K.J. és társai életveszélyt okozó 

testi sértés 

bűntettének kísérlete 

és más 

bűncselekmények 

2022. április 04.  08:30 

A vádirat szerint az I. és II. rendű vádlott élettársként élt együtt egy győri lakásban, 

ahová a lakás felújítása céljából megérkezett a II. rendű vádlott testvére, a III. rendű 

vádlott és annak élettársa, akik két hétig tartózkodtak a lakásban. A vádlottaknak 

munkájuk, jövedelmük nem volt, a II. rendű vádlott az egyik internetes szexpartnert 

kereső oldalra regisztrált fantázianéven és közös otthonukban az I. rendű vádlott 

beleegyezésével prostitúciós tevékenységet folytatott. A vádlottak az így keresett pénz 

megélhetésükre fordították.  

A II. rendű vádlott hirdetésére jelentkezett a sértett, akivel a II. r. vádlott a lakására 
találkozót beszélt meg. A lakásban mindhárom vádlott és a III. rendű vádlott 
élettársa is jelen volt a találkozó idején, ők a sértett érkezésekor a lakás 
konyhájában húzódtak meg, így róluk a sértett nem tudott. A II. r. vádlott, miután 
a sértettel megbeszélte, hogy milyen szolgáltatásra tart igényt, tőle fizetségként 
15.000 forintot átvett. Miután a sértett lezuhanyozott, a II. rendű vádlott, észlelve 
a sértetten a korábban elfogyasztott sör szagát a konyhába ment és ezt a tényt 
közölte a vádlottakkal. Ekkor az I. rendű vádlott azonnal a szobába ment őt követte 
a III. rendű vádlott és felszólította a sértettet, hogy öltözzön fel és rögtön távozzon 
a lakásból. Ekkor már a II. rendű vádlott is a szobában tartózkodott, így hallotta, 
hogy a sértett válaszul kijelentette, hogy csak akkor hajlandó elmenni, ha 
visszakapja az általa kifizetett pénzt.  
A vádlott tájékoztatta a sértettet, hogy „mivel ittas, ebben az állapotban nem 
mehetett volna fel a II. rendű vádlotthoz, ezért a pénzt nem adják neki vissza, hisz 
láthatta a kritériumokat a II. rendű vádlott „adatlapján.”  
Ekkor a II. rendű vádlott a sértettet a rendőrség kihívásával fenyegette meg, 
amennyiben nem hagyja el a lakást. A fenyegetés hatástalansága miatt a lakás 
folyosóján I. rendű és III. rendű vádlottak a sértettet körbefogták, majd az I. rendű 
vádlott a sértettet tenyérrel arcul ütötte, aki hasonlóképpen védekezett, így a 
kialakult verekedés során behátrálva ismét a szobába kerültek. Ekkor a III. rendű 
vádlott a jelenlévő nőktől kérte, hogy hozzák be a baseball ütőt, mire a II. rendű 
vádlott egy 1 méter hosszú balta nyéllel tért vissza, amivel a III. rendű vádlott a még 
mindig védekező sértett fejére és egy alkalommal jobb alkarjára közepestől kissé 
nagyobb erővel lesújtott.  
A sértett vérző fejjel menekült ki a lakásból, és rosszulléte miatt a reggeli órákban 
jelentkezett a Mentőállomáson és kórházi ellátása megkezdődött. A sértett a 
bántalmazás következtében jobb alkarja zúzódását és a jobb homlokcsont 
benyomatos törését szenvedte el, melyhez a hajas fejbőr repesztett sérülése társult. 
A koponyacsont törése 8 napon túl gyógyuló sérülés. Az erőbehatás jellege – 
figyelemmel a sérült testtájékra – alkalmas volt arra, hogy a ténylegesnél 
súlyosabb, életveszélyes sérülést okozzon, melynek elmaradása a véletlenen múlt. 
 

Előkészítő ülés.  

 



Előzetes regisztráció szükséges mind a sajtó, mind a hallgatóság egyéb 

tagjai számára.  

 

Regisztrálni 2022. április 03. napján (vasárnap) 18:00 óráig lehet 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 jelezzék.  

 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a tárgyalás előtt legkésőbb 15 perccel (vagyis 

8.15-ig) a Győri Törvényszék tárgyalóterme előtt jelenjenek meg a 

regisztráció és a megjelentek személyének előzetes ellenőrzése végett.  

 

Információ: dr. Máté Kinga 

sajtószóvivő 

+36-30/864-4303 

matek@birosag.hu 
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GYŐRI JÁRÁSBÍRÓSÁG – 401. tárgyaló 

B.155/2021. G.G. 

 

jelentős mennyiségre 

elkövetett kábítószer-

kereskedelem 

bűntette 

2022. április 04.  13:15 

A vádirat szerint a vádlott 2020 májusát megelőzően a tulajdonát képező győri 

társasházi lakását olyan személyeknek adta bérbe, akik eseti jelleggel, kifejezetten 

szexuális szolgáltatás nyújtása végett érkeztek a városba. A bérlők tevékenységéről 

a vádlott tudomásul bírt, a bérleti díjat napi 10.000-12.000 Ft-ban határozta meg. 

A vádlott a 2019. július 9. és 2020. február 18. napja közötti időszakban prostitúció 

céljából – rendszeres haszonszerzésre törekedve – legalább hét személynek 

bocsátotta rendelkezésre a megjelölt ingatlant, bérleti díj gyanánt pedig 

legkevesebb 1.589.000 Ft-ban részesült.  

Tárgyalás. 

Előzetes regisztráció szükséges mind a sajtó, mind a hallgatóság egyéb 

tagjai számára.  

 

Regisztrálni 2022. április 04. napján (hétfő) 08:00 óráig lehet 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 

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


követően a megjelenő munkatárs személyében változás következik be, 

azt haladéktalanul jelezzék.  

 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a tárgyalás előtt legkésőbb 15 perccel (vagyis 

8.15-ig) a Győri Járásbíróság 401. számú tárgyalóterme előtt jelenjenek meg 

a regisztráció és a megjelentek személyének előzetes ellenőrzése végett.  

 

Információ: dr. Máté Kinga 

sajtószóvivő 

+36-30/864-4303 

matek@birosag.hu 

 


