
Gyulai Törvényszék
Tárgyalási jegyzék

2018. február 12. - 2018. február 16.

2018. február 13.

Gyulai Járásbíróság – 5700 Gyula, Béke sgt. 38. szám

 
6.B.256/2017. Sz. A. vádlott Közfeladatot ellátó 

személy elleni erőszak 
bűntette és más 
bűncselekmény

A tárgyalás 
dátuma:
2018. február 
13.

A tárgyalás 
ideje:
08 óra 30 
perc

Az ügy lényege: 

A röviden összefoglalt  vádirati  tényállás  szerint  a vádlott  2017.  május 10.
napján erősen ittas állapotban felszállt a Békéscsabáról Gyulára közlekedő
vonatra. Miután több utast inzultált, a jegyvizsgáló rendőri intézkedét kért.
A  gyulai  állomáson a  rendőrök  feltették  a  vádlottat  a  Kötegyánba  induló
vonatra.  Pár  perccel  a  vonat  indulása  után  a  vezető  jegyvizsgáló  sértett
megkérdezte  a  vádlottól,  hogy  meddig  utazik.  A  vádlott  erre  hangosan
szidalmazni kezdte a sértettet, és ököllel arcon ütötte őt. A dühöngő vádlott
elől a sértett a mozdonyvezető fülkébe menekült, ahová a vádlott be akart
rontani,  hogy  tovább  bántalmazza  a  sértettet.   Miután  nem  sikerült
bejutnia,  levizelte  a  fülke  ajtaját,  és  egészen  a  kötegyáni  állomásig
dörömbölt  az  ajtón,  miközben  folyamatosan  szidalmazta  a  sértettet.  A
vádlottat a határrendészek fogták el a kötegyáni állomáson.

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.

http://gyulaitorvenyszek.birosag.hu/


2018. február 15.

Békéscsabai Járásbíróság -5600 Békéscsaba, Árpád sor 4. szám

9.B.196/2017.
G. J. vádlott és 
társa

Halálos közúti baleset 
okozásának vétsége és 
más bűncselekmény

A tárgyalás 
dátuma:
2018. február 
15.

A tárgyalás 
ideje:
08 óra 30 
perc

Az ügy lényege: 

A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint az I. r. vádlott 2016. február
12-én  Csorváson  közlekedett  egy  lassú  járművel,  melyben  utasként
tartózkodott  a  II.  r.  vádlott.  Velük  azonos  irányba  haladt  kerékpárral  a
sértett,  aki  kerékpárjával  –  feltehetően  rosszulléte  miatt  –  egyensúlyát
vesztette és az úttestre esett. Mivel a vádlott nem a kellő körültekintéssel
vezetett, nem észlelte időben a földön fekvő sértettet, és elütötte őt. Az I. r.
vádlott az elütést észlelve megállt, és mindkét vádlott kiszállt a járműből. A
sértettet az úttest jobb szélén lévő kerékpárja mellé fektették úgy, hogy a
sértett  teste  részben  az  úttesten  maradt.  Ezt  követően  a  vádlottak  a
helyszínt  segítségnyújtás  nélkül  elhagyták.  A  baleset  következtében  a
sértett  olyan  súlyos  sérüléseket  szenvedett,  hogy  a  helyszínen  elhunyt.
Közvetlenül  a  baleset  után egy  arra  haladó gépkocsi  az  úttesten hagyott
sértettet  hirtelen  balra  kormányzással  tudta  kikerülni,  és  emiatt
összeütközött egy szemből érkező autóval. 

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

Gyula, 2018. február 9.

http://gyulaitorvenyszek.birosag.hu/

