
Gyulai Törvényszék 

Tárgyalási jegyzék 

2019. szeptember 30. - 2019. október 4. 
2019. október 1. 

Békéscsabai Járásbíróság – 5600 Békéscsaba, Árpád sor 4. szám  

 

11.Fk.133/2019.  

 

M. Á. vádlott és 

társai 

Kábítószer-

kereskedelem bűntette 

és más 

bűncselekmények 

Az előkészítő ülés 

dátuma: 

2019. október 1.  

Az előkészítő ülés 

ideje: 

08 óra 30 perc 

Az ügy lényege:  

A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint az I. rendű vádlott 2017 márciusától 

rendszeresen fogyasztott különböző típusú kábítószereket. Az I. és a II. rendű vádlott 

2017 decemberében megismerkedett, majd élettársi kapcsolatot létesítettek. 

Együttélésük alatt közösen vagy önállóan fogyasztottak marihuánát.  

Az I. rendű vádlott 2018 májusában elhatározta, hogy egy, a használatában álló 

gerendási ingatlan udvarán kannabisz növényeket termeszt. Ezért legalább 28 darab 

magas-THC tartalmú magot szerzett meg, amelyeket elültetett , majd gondozott. Az I. 

és a II. rendű vádlottak négy növényt 2018 őszén leszüreteltek, majd szárították és a 

növényi anyagot tárolták. Ebből a két vádlott fogyasztott is.  

Az I. rendű vádlott 2017 márciusa és 2018 novembere között marihuánát, 

amfetamint és az általa termesztett delta-9-THC tartalmú növényi anyagot 

Gerendáson és Békéscsabán értékesítette, illetve megvételre kínálta.  

 

Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart, amelyen a vádiratot is 

ismertetik. 

 
2019. október 3. 

Békéscsabai Járásbíróság – 5600 Békéscsaba, Árpád sor 4. szám  

 

13.Fk.131/2019.  

 

Fiatalkorú G. 

M. vádlott és 

társa  

Garázdaság vétsége és 

más bűncselekmény 

Az előkészítő ülés 

dátuma: 

2019. október 3.  

Az előkészítő ülés 

ideje: 

08 óra 30 perc 

Az ügy lényege:  

A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint a fiatalkorú vádlottak 2018. 

szeptember 8-án Békéscsabán szórakoztak, és alkoholt fogyasztottak. Hajnali 6 óra 

körül a Széchenyi-ligetben található felújítás alatt lévő játszótérre bemásztak azért, 

hogy ott randalírozzanak. A játszótéren elhelyezett 5 db egyenként 1.100 kg súlyú, 

gumigranulátumot tartalmazó úgynevezett „BIG-BAG” zsákot egy csákánnyal 

felszakították, így az őrlemény kiszóródott. Ezután egy kannából egy műanyag 

üvegbe benzint töltöttek, és a kifolyt, illetve átöntött benzint meggyújtották. A 

benzin és a kiszóródott gumiőrlemény felgyulladt, majd a vádlottak még őrleményt 

dobtak a lángokba. A tüzet egy biztonsági őr észlelte, aki értesítette a tűzoltókat, és 

megkísérelte eloltani a tüzet a vádlottak bevonásával.  

A vádlottak 151.189,- forint kárt okoztak cselekményükkel. 

 

Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart, amelyen a vádiratot is 

ismertetik. 



Információ: dr. Marton Erika  
sajtószóvivő 
5700 Gyula, Béke sugárút 38. 
06 66 562-200 vagy 06 30 169-2124 
sajto@gyulait.birosag.hu                                                                                 
http://gyulaitorvenyszek.birosag.hu 

Gyula, 2019. szeptember 27.   
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