
GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK 

2021.06.21.-2021.06.25. 

 

 
2021. 06. 21. 

 

GYŐRI JÁRÁSBÍRÓSÁG – 401. 

B.212/2021. Sz.B.T. 

 

gyermekpornográfia 

bűntette 

2021. június 21.  13:30 

Az ügy lényege: A vádirati tényállás szerint a vádlott a győri Aranyparton lévő 

épületben készített a sapkájába épített kamerával felvételeket kiskorú lányokról 

azok tudta nélkül. 

Megjegyzés: Előkészítő ülés, amelyen az eljárás befejezése is várható. 

Előzetes regisztráció szükséges. Regisztrálni 2021. június 21. napján 8:00 

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 

 

 

 
2021. 06. 22. 

 

 

GYŐRI JÁRÁSBÍRÓSÁG – Fszt. 5. 

B.45/2021. K.Z. 

 

jármű önkényes 

elvételének bűntette 

és más bűncselekmény 

2021. június 22.  13:00 

Az ügy lényege: A vádirati tényállás szerint a vádlott - aki vezetői engedéllyel 

sosem rendelkezett -, nagyobb mennyiségű alkohol fogyasztását követően 

engedély nélkül elvitte a munkáltaója furgonját, majd Győr belvárosa felé indult. 

Az autóval Győr sétálóutcájába hajtott, ahol nekiütközött egy forgalomkorlátozó 

betontömbnek, kidöntött egy közlekedési jelzőtáblát és megrongálta az 

útpadkát. Ezt követően a férfi további két jelzőtáblát és egy közvilágítási 

kandelábert is kidöntött, végül az egyik ingatlan falának csapódva állt meg. 

Megjegyzés: Előkészítő ülés, amelyen az eljárás befejezése is várható. 

Előzetes regisztráció szükséges. Regisztrálni 2021. június 21. napján 8:00 

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

címen. 

 

Információ: dr. Máté Kinga 

sajtószóvivő 

Győri Törvényszék 

+36-30-8644303 

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

 

 

2021. 06. 22. 

 

 

GYŐRI JÁRÁSBÍRÓSÁG – Fszt. 5. 

B.304/2021. H.E. 

 

gyermekprostítúció 

kihasználásának 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2021. június 22.  10:30 

Az ügy lényege: A vádirati tényállás szerint a vádlott az interneten „rendelt” 

kiskorú fiút szexuális cselekményre. A 42 éves férfi idén tavasszal egy 

önmegsemmisítő üzenetküldő internetes alkalmazáson regisztrált, és felvette a 

kapcsolatot egy személlyel, akiről úgy tudta, hogy kiskorúakat közvetít szexuális 

cselekményekre. Az üzenetváltások során egy vékony, 10-11 éves fiút „rendelt”, 

és abban is megegyezett, hogy minden megkezdett három óráért 60 000 

forintot fizet. A szolgáltatás helyszínéül az egyik győri bevásárlóközpont 

parkolójában leállított lakókocsit jelölték meg. A férfi meg is jelent a megbeszélt 

időpontban és ki is fizetett 30.000,- Ft-ot a jármű mellett várakozó közvetítőnek, 

és átvette a lakókocsi kulcsait. Ezt követően azonban a közelben várakozó 

rendőrök lecsaptak rá, és elfogták. 

Megjegyzés: Első tárgyalás. Előzetes regisztráció szükséges. Regisztrálni 

2021. június 21. napján 8:00 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 
 

 

 

 

2021. 06. 24. 

 

GYŐRI JÁRÁSBÍRÓSÁG – 403. 

B.52/2021. L.D. és társa 

 

rablás bűntette 2021. június 24.  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, 
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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. június 23. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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