
Győri Ítélőtábla
2018.06.25.-06.29.

2018. 06. 26.  

Győri Ítélőtábla Fsz. 1. sz. tárgyalóterem
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bűntette 
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Az ügy lényege: 

Az ukrán állampolgárságú vádlottak 2016. június 1-jén éjjel indultak el a
Budapest Keleti pályaudvar környékéről két autóval, egy Mercedes Vito
és egy Citroën Jumper gépjárművel az osztrák-magyar határ felé. A jár-
művek egymás mögött haladtak azonos távolságra és azonos ütemben.

A II. r. vádlott által vezetett Citroën gépjármű 11 m3 légterű raktérben 5
fő pakisztáni és 22 fő afgán nemzetiségű, korábban már Magyarorszá-
gon nyilvántartásba vett és kötelező tartózkodási helyre kijelölt, onnan
engedély nélkül eltávozott menekült személy tartózkodott. Mindenkinek
volt ülőhelye és az út során élelemmel, vízzel is el voltak látva, friss le-
vegő is biztosított volt számukra. Az I. r. vádlott által vezetett Mercedes
gépkocsit 2016. június 2-án 0 óra 40 perckor rendőri intézkedés alá von-
ták, majd pár kilométerrel arrébb a II. r. vádlott által vezetett autót is
igazoltatták, amelynek során a raktérben megtalálták a 27 fő külföldi ál-
lampolgárságú személyt. A II. r. vádlott a személyek szállításáért Szom-
bathelyen 50.000,- Ft-ot kapott volna, míg a szállított személyeknek az
útért 2-300 eurós díjat kellett fzetniük, amit a célállomásra érkezést kö-
vetően, illetve részben az őket szállítóknak kellett volna megfzetni.

A fenti tényállás alapján a Szombathelyi Törvényszék az I. r. vádlottat
társtettesként elkövetett embercsempészés bűntette miatt 3 év 3 hó-
nap börtönbüntetésre, 3 év közúti járművezetéstől eltiltásra, Magyaror-
szág területéről 5 évre való kiutasításra és 3 év közügyektől eltiltásra
ítélte azzal, hogy az I. r. vádlott legkorábban a szabadságvesztés bünte-
tés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes
szabadságra. A II. r. vádlottat társtettesként elkövetett embercsempé-
szés bűntette miatt 2 év 8 hónap börtönbüntetésre, 1 év közúti jármű-
vezetéstől eltiltásra,  Magyarország területéről 3 évre való kiutasításra
és 2 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a II. r. vádlott legkoráb-
ban a szabadságvesztés büntetés kétharmad részének kitöltését követő
napon bocsátható feltételes szabadságra. A III.  r.  vádlottat  társtettes-
ként elkövetett embercsempészés bűntette miatt 2 év 9 hónap börtön-
büntetésre, Magyarország területéről  4 évre való kiutasításra és 2 év
közügyektől  eltiltásra ítélte azzal,  hogy a III.  r.  vádlott  legkorábban a
szabadságvesztés  büntetés  kétharmad részének kitöltését  követő na-
pon bocsátható feltételes szabadságra. A IV. r. vádlottat társtettesként
elkövetett embercsempészés bűntette miatt 2 év 6 hónap börtönbünte-



tésre,  Magyarország területéről  3  évre való  kiutasításra  és 2 év köz-
ügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a IV. r. vádlott legkorábban a sza-
badságvesztés  büntetés  kétharmad részének  kitöltését  követő  napon
bocsátható feltételes szabadságra. Az V. r. vádlottat társtettesként elkö-
vetett embercsempészés bűntette miatt 2 év 6 hónap börtönbüntetésre,
Magyarország területéről 3 évre való kiutasításra és 2 év közügyektől el-
tiltásra ítélte azzal, hogy az V. r. vádlott legkorábban a szabadságvesz-
tés büntetés  kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható
feltételes szabadságra.

Az ítélet ellen az I. r. vádlott és védője jelentett be fellebbezést elsődle-
gesen felmentés, másodlagosan enyhítés érdekében. 

Megjegyzés  : Ítélethirdetés várható.
Információ: Ferenczy Tamás

sajtószóvivő
0630/481-7354
ferenczyt@gyoritb.birosag.hu 
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Győri Ítélőtábla Fsz. 1. sz. tárgyalóterem

Bf.54/2018. N. D. vádlott  Emberölés 
bűntettének kísérlete 

2018. 06. 26. 13.30

Az ügy lényege: 

A vádlott (1958) meghívta magához baráti beszélgetésre, italozásra Ny.
L. Z. sértettet, K. L.-nét, a vádlott korábbi élettársát és M. Gy.-t 2017. jú-
lius 23-án. M. Gy. a vádlott kérésére 4 liter bort hozott a boltból. A társa-
ság megebédelt, majd italozni kezdtek és kártyáztak. A sértett megemlí-
tette, hogy K. L-né tőle terhes, amely a vádlottat érzékenyen érintette.
Egy ideig magában emésztgette a hallottakat a vádlott, majd féltékeny-
ségében indulatba jött, így magához vett egy 8 cm pengehosszúságú
bicskát. A sértett fejét kissé lenyomta, és az „itt fogsz megdögleni” sza-
vakat kiáltva egy alkalommal, kis-közepes erővel a sértettet nyaktájé-
kon megszúrta. Ezt követően a sértett és K. L.-né a házból kimenekültek
és segítséget kértek. A sértett 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett,
a súlyosabb sérülés reális lehetősége fennállt, a nagyobb mennyiségű
vérvesztés közvetlenül életveszélyes állapotot eredményezhetett volna.

A fenti tényállás alapján a Tatabányai Törvényszék a vádlottat ember-
ölés bűntettének kísérlete miatt 6 év 6 hónap börtönbüntetésre és 5 év
közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a vádlott legkorábban a szabad-
ságvesztés  büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bo-
csátható feltételes szabadságra. 

mailto:ferenczyt@gyoritb.birosag.hu


Az ítélet ellen a vádlott és a védője elsődlegesen eltérő minősítés miatt, 
másodlagosan enyhítés érdekében jelentettek be fellebbezést. 

Megjegyzés  : Fellebbezett tárgyalás.
Információ: Ferenczy Tamás

sajtószóvivő
0630/481-7354
ferenczyt@gyoritb.birosag.hu 

2018. 06. 28.  

Győri Ítélőtábla Fsz. 1. sz. tárgyalóterem

Bf.28/2018. H. B. vádlott Életveszélyt okozó 
testi sértés bűntette 

2018. 06. 28. 9.00

Az ügy lényege: 

Az elsőfokon eljárt Veszprémi Törvényszék a következő tényállást állapí-
totta meg:
A vádlott (1998) és a sértett egy ideig együtt laktak a vádlott édesapjá-
nál, azonban 2016 nyarán a sértett elköltözött. A vádlott rendszeresen
fogyasztott alkoholt, amelynek hatására nála indulat kontroll zavarok je-
lentkeztek. A vádlott 2016. november 5-én miután görcs-gátló, nyugta-
tó, altató hatású gyógyszert vett be, egy nyirádi vendéglőbe ment, ahol
találkozott a sértettel, akivel együtt italoztak. A vádlott felajánlott egy
téli bakancsot a sértettnek, ezért délben együtt a vádlott lakóhelyére
mentek. A vádlottnak a ház kapujához nem volt kulcsa, édesapja nem
tartózkodott otthon, ezért dühös lett, hogy csak a kerítésen átmászva
tudnak bejutni. A vádlott a ház mögötti fatárolóba hívta a sértettet. A
még mindig ideges vádlott a cigarettát a földre dobta, amelyért lehajolt
a sértett. A vádlott felvette a tárolóbban lévő 65 cm nyélhosszúságú,
20,5 cm fejhosszúságú fejszét, és egy alkalommal, nagy erővel, hátulról,
a fejsze tompa fokával a feje jobb oldalán, a füle fölött megütötte a sér-
tettet, aki a földre esett és erősen vérezni kezdett. A vádlott a földön
fekvő sértett fejét még 2-3 alkalommal megütötte a fejsze tompa foká-
val. A sértett védekezni próbált, de elvesztette az eszméletét. A vádlott
megijedt, átkiabált segítségért a szomszédba, az ott lévő tanú hívta a
mentőket. A sértett koponyasérülései életveszélyesek voltak, az időben
érkező,  szakszerű  orvosi  ellátás  nélkül  halálos eredményhez  vezettek
volna.

A fenti  tényállás alapján a Veszprémi Törvényszék a vádlottat életve-
szélyt okozó testi sértés bűntette miatt 5 év börtönbüntetésre és 5 év
közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a vádlott legkorábban a szabad-
ságvesztés  büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bo-
csátható feltételes szabadságra. 

Az ítélet ellen a vádlott és a védő jelentett be fellebbezést enyhítés ér-

mailto:ferenczyt@gyoritb.birosag.hu


dekében.

Megjegyzés  : Ítélethirdetés várható.
Információ: Ferenczy Tamás

sajtószóvivő
0630/481-7354
ferenczyt@gyoritb.birosag.hu 

mailto:ferenczyt@gyoritb.birosag.hu

