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Békési Járásbíróság – 5631 Békés, Széchenyi tér 15. szám 

 

1.B.53/2019. 

 

L. L. vádlott Sikkasztás bűntette Az előkészítő ülés 

dátuma: 

2019. december 3. 

Az előkészítő 

ülés ideje: 

8 óra 30 perc 

Az ügy lényege:  

A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint a gabonafelvásárlással is foglalkozó 

sértett 2016-tól üzleti kapcsolatba került a vádlottal. A vádlott 2017 novemberében 

vállalta, hogy 100 tonna búzát, 3.600.000,- forint értékben, különböző termelőktől 

felvásáról. A sértett ezért át is adta neki a megbeszélt összeget.  Azonban a vádlott 

– a sértett hozzájárulása nélkül – gabona helyett különböző ékszereket vásárolt 

azért, hogy azokat haszonnal értékesítse. Az eljárás során a vádlott a 3.600.000,- 

forint összegű kárból 865.000,- forintot visszafizetett.  

 

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

ismertetik. 

Információ: dr. Ágoston Flóra Anna 
sajtótitkár 
06 66 321 211 
sajto@gyulait.birosag.hu                                                                                 
http://gyulaitorvenyszek.birosag.hu 

 
2019. december 5. 

Békési Járásbíróság – 5631 Békés, Széchenyi tér 15. szám 

 

1.B.52/2019. 

 

Cs. I. vádlott és 

társa  

Foglalkozás körében 

elkövetett gondatlan 

veszélyeztetés vétsége 

Az előkészítő ülés 

dátuma: 

2019. december 5. 

Az előkészítő 

ülés ideje: 

8 óra 30 perc 

Az ügy lényege:  

A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint a vádlottak egy idősek otthonában 

ápolóként dolgoztak. A II. rendű vádlott 2018. április 18-án a sértettet – aki az 

otthon egyik lakója volt – éppen mosdatta. Ekkor a tisztálkodószert, ami egy 

felcímkézetlen flakonban volt benne, a sértett éjjeliszekrényére tette a többi üdítős 

palack mellé. Miután a II. rendű vádlott elhagyta a szobát, az I. rendű vádlott 

elkezdte megetetni a sértettet. Ennek során az éjjeliszekrényről felvette a mosdató 

folyadékot tartalmazó flakont, és egy-két kortyot megitatott belőle a sértettel. A 

sértett ezt követően rosszul lett, és a kórházba szállítását követően meghalt. 

 

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

ismertetik. 
Információ: dr. Ágoston Flóra Anna 

sajtótitkár 
06 66 321 211 
sajto@gyulait.birosag.hu                                                                                 
http://gyulaitorvenyszek.birosag.hu 
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