
Gyulai Törvényszék 

Tárgyalási jegyzék 

2020. március 16. - 2020. március 20. 
2020. március 17. és 2020. március 18. 

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

 

9.B.97/2019. 

 

T. M. vádlott 

és társai 

Jelentős vagyoni hátrányt 

okozó költségvetési csalás 

bűntette és más 

bűncselekmények 

A folytatólagos 

tárgyalás dátuma: 

2020. március 17. 

2020. március 18. 

A folytatólagos 

tárgyalás 

kezdete mindkét 

napon: 

9 óra 30 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 folytatólagos tárgyalást tart. 

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 

 
2020. március 18. 

Békési Járásbíróság – 5630 Békés, Széchenyi tér 15. szám 

 

11.B.58/2019. 

 

H. Cs. vádlott Közlekedés biztonsága 

elleni bűntett 

A folytatólagos 

tárgyalás dátuma: 

2020. március 18. 

A folytatólagos 

tárgyalás ideje: 

8 óra 30 perc 

Az ügy lényege:  

A Békéscsabai Repülőtér légterében 2019. március 20. napján 22 óra körül az oktatópilóta 

és repülőgépparancsnok sértett irányítása mellett végzett tanulórepülést a másik sértett jó 

éjszakai látási viszonyok között. Ekkor a Békéscsabai Repülőtér légterében tartózkodott 

még két légi jármű. Az oktatórepüléssel egyidőben a vádlott a lakóhelyén, emeleti 

szobájában volt, és észlelte a légtérben tartózkodó repülőgépeket. 

A vádlott szobája nyitott ablakából zöld fényt kibocsátó lézeres irányzékkal célzottan a 

hozzá legközelebb eső repülő irányába világított legalább három alkalommal, esetenként 

több másodpercig. A repülő körülbelül tőle 5-6 km távolságban volt.  

A lézeres irányzék első alkalommal eltalálta a gépet ténylegesen vezető sértett szemét, 

amitől szeme káprázni kezdett, éleslátása körülbelül 30 másodpercre megszűnt, ezért az 

oktatópilótának kellett átvennie a vezetést. A második és harmadik alkalommal nem találta 

el a sértettek szemét. Ezzel a vádlott a légiközlekedés biztonságát és a sértettek életét 

veszélyeztette. 

Megjegyzés: A bíróság az ügyben folytatólagos tárgyalást tart. 

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 

 
2020. március 19. 

Békéscsabai Járásbíróság – 5600 Békéscsaba, Árpád sor 4. szám 

 

9.B.22/2020. 

 

K. Gy. vádlott 

és társai 

Foglalkozás körében 

elkövetett gondatlan 

veszélyeztetés vétsége 

Az előkészítő ülés 

dátuma: 

2020. március 19. 

Az előkészítő 

ülés ideje: 

8 óra 30 perc 

Az ügy lényege:  

A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint az I., a II., a III., a IV., és az V. rendű 

vádlottak vállalták, hogy egy békés megyei óvodában hőszigetelési munkálatokat, 

illetve nyílászáró cserét fognak elvégezni. A vádlottak munkavállalói az óvodai 

csoportszobák gipszkarton álmennyezetének betonfödémbe történő 

felfüggesztésénél azonban acél beütőékek helyett, több esetben műanyag 

beütődübeleket alkalmaztak rögzítőelemként. A szerelési munkálatok során 

továbbá a fém felfüggesztő szerkezet helyett a rendszerbe nem illő szerelőszalagot 

használtak.  

Ennek hatására 2018. augusztus 10-én az egyik csoportszobában az óvónők 

hangos recsegő hangot hallottak a mennyezet felől, ezért az ott tartózkodó 7 

gyermeket kimenekítettek. Ezt követően – pár perc múlva – az álmennyezet 

leszakadt.  

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, 2020. március 13. 

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

