
Gyulai Törvényszék 

Tárgyalási jegyzék 

2019. november 18. - 2019. november 22. 

 
2019. november 18. 

Orosházi Járásbíróság – 5900 Orosháza, Táncsics M. u. 10. szám 

 

3.B.75/2019. 

 

N. B. D. vádlott  Halálos közúti baleset 

gondatlan okozásának 

vétsége 

Az előkészítő ülés 

dátuma: 

2019. november 18. 

Az előkészítő 

ülés ideje: 

8 óra 30 perc 

Az ügy lényege:  

A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint a vádlott 2018. november 30-án 

Tótkomlóson a Széchenyi utcában közlekedett autóval, amikor az idős sértett az 

úton gyalogosan áthaladt. A vádlott csak késedelemmel vette észre a sértettet, és 

elütötte. A baleset következtében a sértett 2018 decemberében a kórházban 

elhunyt. 

 

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 

 
2019. november 19. 

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

 

11.B.97/2019. 

 

T. M. vádlott és 

társai 

Jelentős vagyoni 

hátrányt okozó 

költségvetési csalás 

bűntette és más 

bűncselekmények 

Az előkészítő ülés 

dátuma: 

2019. november 19. 

Az előkészítő 

ülés ideje: 

9 óra 00 perc 

Az ügy lényege:  

A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint 2012-ben a gyermekkorúak és 

fiatalkorúak áldozattá és bűnelkövetővé válásának megelőzése érdekében 

meghirdetett állami támogatásra a vádlott – egy Békés megyei község 

polgármestereként – pályázatot nyújtott be. Azonban a vissza nem térítendő 

támogatást nem az engedélyezett felhasználási célra fordította. A projekt színlelt 

lebonyolítása érdekében különböző nonprofit szervezetekkel, gazdasági 

társaságokkal, illetve magánszemélyekkel kötött színlelt megállapodásokat, 

amelyben a II., III., IV., V., VI., VII., VIII. rendű vádlottak is részt vettek.  

A pályázati program során – 2013. szeptember 6. és 2015. október 20. között – a 

vádlottak a költségvetést összesen 30.675.839,- forinttal károsították meg.  

 

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

ismertetik. 

http://gyulaitorvenyszek.birosag.hu/


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 

 
2019. november 20. 

Battonyai Járásbíróság – 5831 Battonya, Hősök tere 7. szám 

 

9.B.80/2019. 

 

V. A. P. vádlott  Halálos közúti baleset 

gondatlan okozásának 

vétsége 

Az előkészítő ülés 

dátuma: 

2019. november 20. 

Az előkészítő 

ülés ideje: 

10 óra 00 perc 

Az ügy lényege:  

A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint a vádlott 2019. február 4-én 

személygépkocsival Végegyháza felől Mezőkovácsháza irányába közlekedett. 

Haladása során egy jobbra ívelő útkanyarulatban áttért a szembejövő sávba és 

nekiütközött egy másik autónak. A szemből érkező autó jobb oldali, első ülésén 

utazó sértett a helyszínen elhalálozott, míg az autó vezetője és a vádlott nyolc 

napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.  

 

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. november 15.  

http://gyulaitorvenyszek.birosag.hu/
http://gyulaitorvenyszek.birosag.hu/

