
Gyulai Törvényszék 
Tárgyalási jegyzék 

2018. február 5. - 2018. február 9. 
 

 

 

2018. február 6. 
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F. L. vádlott 
 

 

Súlyos testi sértés 

bűntettének kísérlete 
 

 

A tárgyalás 

dátuma: 

2018. február 6. 

 
A tárgyalás 

ideje: 

09 óra 00 

perc 
Az ügy lényege:  

 

A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint a vádlott 2017. május 12 -én 

Békéscsabán, a Kazinczy utcában egy benzinmotoros fűkaszával füvet vágott 

a járda mentén. A sértett ezen a járdaszakaszon haladt el kerékpárjával, 

amikor véletlenül nekiütközött a hátralépő vádlott kezében lévő fűkasza hátsó 

részének. A vádlott trágár szavakat kiabált a sértett után, aki megállt, és 

visszaindult a vádlotthoz, hogy tisztázza a helyzetet. A vádlott  felemelte 

fejmagasságig a fűkaszát, és gázt adott a gépnek. A sértett védekezésképpen 

felemelte mindkét karját, a vádlott azonban továbbra is a sértett feje irányába 

tolta a magas fordulaton pörgő fűkaszát. A sértett mindkét karján és az arcán 8 

napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, de az arcán lévő sérülések 

elhelyezkedése miatt fennállt a veszélye a 8 napon túl gyógyuló sérülés 

bekövetkezésének is. 

 

Megjegyzés:  A bíróság a tárgyaláson a vádirat ismertetését követően 

bizonyítást folytat le. 
Információ: dr. Marton Erika  

sajtószóvivő 
5700 Gyula, Béke sugárút 38. 
06 66 562-200 
06 30 502-3467 
sajto@gyulait.birosag.hu                                                                                
http://gyulaitorvenyszek.birosag.hu 
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Békéscsabai Járásbíróság -5600 Békéscsaba, Árpád sor 4. szám 

 

11.B.291/2017. 

 

 

T. D. L. vádlott 
 

 

Rablás bűntette és más 

bűncselekmény 

 
A tárgyalás 

dátuma: 

2018. február 8. 

 
A tárgyalás 

ideje: 

08 óra 30 

perc 
 

Az ügy lényege:  

 

A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint az erősen ittas állapotban lévő 

vádlott 2016. december 31-én este Békéscsabán, a Lencsési úton közlekedő 

http://gyulaitorvenyszek.birosag.hu/


sértett után indult. A sértett hamarosan észlelte, hogy követik, ezért lelassított 

a járdán, hogy elengedje a mögötte közeledő vádlottat. Amikor a vádlott a 

sértett mellé ért, - annak érdekében, hogy elvegye az értékeit - az arcán 

megütötte őt, majd a földre eső sértettet további két-három alkalommal ököllel 

arcon ütötte. A vádlott elvette a sértett vállára akasztott táskát, és sietősen 

távozott. A táska és az abban lévő tárgyak , iratok értéke összesen 103.200,- 

forint volt. A sértett a bántalmazás következtében súlyos, 8 napon túl gyógyuló 

sérüléseket szenvedett. 

  

Megjegyzés: A bíróság a tárgyaláson a vádirat ismertetését követően 

bizonyítást folytat le. 
Információ: dr. Marton Erika  

sajtószóvivő 
5700 Gyula, Béke sugárút 38. 
06 66 562-200 
06 30 502-3467 
sajto@gyulait.birosag.hu                                                                                
http://gyulaitorvenyszek.birosag.hu 
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