
Gyulai Törvényszék 
Tárgyalási jegyzék 

2020. szeptember 7. – 2020. szeptember 11. 
 

2020. szeptember 8.  
Gyulai Törvényszék – 5701 Gyula, Béke sugárút 38. szám 

 

13.B.308/2019. 

 

R. J. és társai 
vádlottak 

Különösen nagy vagyoni 
hátrányt okozó hűtlen 
kezelés bűntette és más 
bűncselekmények  

Az előkészítő ülés 
dátuma: 
2020. szeptember 
8. 

Az előkészítő 
ülés ideje: 
8 óra 30 perc 

Az ügy lényege:  
A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint I. r. vádlott egy Békés megyei 
település egyházközségének lelki pásztora volt, az ő kezében összpontosultak az 
egyházközséghez tartozó idősek otthonának pénzügyei. Ezen időszakban I. r. vádlott 
szerződéseket kötött II. r. vádlott vállalkozásaival rendezvényszervezési, felújítási és 
karbantartási feladatok ellátására, azonban a tényleges munkát nem a vállalkozások 
munkatársai végezték el. Ennek ellenére I. r. vádlott valótlan tartalmú teljesítési 
igazolásokat állított ki, melyek alapján II. r. vádlott benyújtotta valótlan tartalmú 
számláit az egyházközség felé. III. r. vádlott a valótlan számlákat könyvelésébe 
befogadta, annak kiegyenlítését ellenjegyezte.  
I. r. vádlott – IV. r. vádlott közreműködésével - „papíron” társadalmi dolgozóként 
foglalkoztatott több olyan személyt – köztük V. és VI. r. vádlottakat -, akik 
ténylegesen nem tevékenykedtek a szeretetotthonban, azonban ezért a 
feladatukért munkabért vettek fel.  
I. r. vádlott az egyházközség képviseletében eljárva vásárolt egy személygépkocsit, 
mely megvételéhez az egyházi belső normák által előírt presbitériumi 
felhatalmazással nem rendelkezett. A vásárlást követően azt magáncélra használta, 
a tankolásokat és több magáncélú éttermi étkezést is az egyházközség 
bankkártyájáról egyenlített ki. Az egyházközség tulajdonában lévő lakásból 
elköltözésekor több ingóságot is magával vitt anélkül, hogy elszámolt volna velük.  
Az egyházközség több központi költségvetési finanszírozású pályázatot is nyert, 
melyek pályázati céljainak megvalósítására a valóságban nem került sor. Ennek 
ellenére I. r. vádlott kiállította a valótlan teljesítésigazolásokat, így a valótlan 
tartalmú számlák alapján került sor a támogatási összegek jogosulatlan 
megszerzésére. I. r. vádlott ezzel a magatartásával a központi költségvetésnek 
67.275.118,- Ft vagyoni hátrányt okozott. 
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. 
 
Kérjük, az előkészítő ülésen való részvételi szándékukat – a bírósági épületbe 
történő belépés biztosítása érdekében – előzetesen jelezzék a 
sajto@gyulait.birosag.hu e-mail címen.  
Felhívja továbbá a bíróság a sajtó képviselőinek figyelmét arra is, hogy 
előzetesen tájékozódjanak a belépés feltételeiről az alábbi oldalon: 
https://gyulaitorvenyszek.birosag.hu/sajtokozlemeny/20200602/2020-junius-
2-napjatol-birosagi-epuletekben-ujraindul-szemelyes 

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. szeptember 8.  
Szarvasi Járásbíróság – 5541 Szarvas, Szabadság út 1-3. szám 

 

5.B.27/2020. 

 

B. I. vádlott Foglalkozás körében 
elkövetett gondatlan 
veszélyeztetés vétsége 

Az előkészítő ülés 
dátuma: 
2020. szeptember 
8. 

Az előkészítő 
ülés ideje: 
9 óra 00 perc 

Az ügy lényege:  
A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint a vádlott, mint kivitelezésért felelős 
személy vízközmű építési helyreállítási munkát végzett Szarvason. A munkavégzés 
keretében a munkavégzési területen mindkét irányból teljes szélességben lezárták 
az utcát fizikai korláttal és jelzőtáblákkal a járműforgalom elől. A lezárt útszakaszon 
belül, a 3,6 m széles, 1 m hosszú és 0,8 m mély munkagödröt 2019. május 22. napján 
a munkaidő lejártakor a vádlott csak úgy határoltatta el, hogy attól jobbra a járda 
vonalába egy terelőkorlátot tettek, míg a másik oldalához egy munkagépet 
állíttatott, mely a gödör teljes szélességét nem fedte le. 2019. május 22-én éjjel a 
sértett kerékpárral közlekedett, amikor az úttesten álló munkagép melletti 
elhaladáskor nem észlelte a munkagödröt, és abba kerékpárjával együtt belezuhant.  
A baleset következtében nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. 
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. 
 
Kérjük, az előkészítő ülésen való részvételi szándékukat – a bírósági épületbe 
történő belépés biztosítása érdekében – előzetesen jelezzék a 
sajto@gyulait.birosag.hu e-mail címen.  
Felhívja továbbá a bíróság a sajtó képviselőinek figyelmét arra is, hogy 
előzetesen tájékozódjanak a belépés feltételeiről az alábbi oldalon: 
https://gyulaitorvenyszek.birosag.hu/sajtokozlemeny/20200602/2020-junius-
2-napjatol-birosagi-epuletekben-ujraindul-szemelyes 
 

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. szeptember 9-10.  
Gyulai Járásbíróság – 5701 Gyula, Béke sugárút 38. szám 

 

9.B.97/2019. 

T. M. vádlott és 
társai 

Jelentős vagyoni 
hátrányt okozó 
költségvetési csalás 
bűntette és más 
bűncselekmények 

A folytatólagos 
tárgyalások 
dátuma: 
2020. szeptember 
9. és szeptember 
10. 

A tárgyalások - 
mindkét nap -
kezdete: 
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 tárgyalást tart. A bizonyítási eljárás tanúk 
kihallgatásával folytatódik. 
 
Kérjük, a tárgyaláson való részvételi szándékukat – a bírósági épületbe 
történő belépés biztosítása érdekében – előzetesen jelezzék a 
sajto@gyulait.birosag.hu e-mail címen.  
Felhívja továbbá a bíróság a sajtó képviselőinek figyelmét arra is, hogy 
előzetesen tájékozódjanak a belépés feltételeiről az alábbi oldalon: 
https://gyulaitorvenyszek.birosag.hu/sajtokozlemeny/20200602/2020-junius-
2-napjatol-birosagi-epuletekben-ujraindul-szemelyes 
 

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. szeptember 4. 
 


