
Gyulai Törvényszék 
Tárgyalási jegyzék 

2020. november 30. – 2020. december 4. 
 

2020. november 30. 
Gyulai Törvényszék – 5700 Gyula, Béke sgt. 38. szám 

 

13.B.42/2020. 

 

B. M. vádlott 
és társa  

Emberölés bűntetté-
nek kísérlete és más 
bűncselekmények 

A határozathirdetés 
dátuma: 
2020. november 30. 

A tárgyalás 
kezdete: 
11 óra 00 perc 

Az ügy lényege:  
A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint a két vádlott élettársi kapcsolatban 
állt, és a későbbi sértett közvetlen szomszédságában éltek. Az idős, különböző 
betegségekben szenvedő sértett ingatlanánál 2018. november 13-án 18 óra körül 
megjelentek a vádlottak rablási szándékkal. Az I. rendű vádlott bejutott a házba, és 
egy vascsővel bántalmazta az asztalnál ülő sértettet pénzt követelve, majd 
felráncigálta és kilökte a folyosóra, ahol tovább bántalmazta. A II. rendű vádlott 
ezalatt a bejárati ajtónál várakozott. Az I. rendű vádlott átkutatta a házat, és 
kiadogatott húst, tűzifát a II. rendű vádlottnak, aki távozott a helyszínről. Az I. rendű 
vádlott folytatta a kutatást a házban, és telefont, ékszekeret, készpénzt vett 
magához. Ezután az I. rendű vádlott a sértettet megkötözte, és az éjszakát a házban 
töltötte, miközben a sértett a fűtetlen veranda padlóján feküdt. November 14-én 6 
óra körül elhagyta az I. rendű vádlott a házat, és a sértettet otthagyta a verandán.  
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben határozatot hirdet. 
 
Kérjük, a tárgyaláson való részvételi szándékukat – a bírósági épületbe 
történő belépés biztosítása érdekében – előzetesen jelezzék a 
sajto_bekes@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/sites/default/files/field_attachment
/uj_altalanos_ugyfeltajekoztato_-_veszelyhelyzet.pdf 
https://gyulaitorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment
/ugyfelek_tajekoztatasa_-_reszletes_veszelyhelyzet.pdf 
 

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



 
2020. december 1. 
Gyulai Törvényszék – 5700 Gyula, Béke sgt. 38. szám 

 

19.B.124/2020. 

 

M. J. vádlott és 
társai  

Vesztegetés bűntette és 
más bűncselekmények 

Az előkészítő ülés 
dátuma: 
2020. december 1.  

Az előkészítő 
ülés kezdete: 
8 óra 30 perc 

Az ügy lényege:  
A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint az I. r. vádlott 2018 februárjában 
elhatározta, hogy interneten keresztül, más személyek tudta és beleegyezése 
nélkül, neveiket és adataikat felhasználva mobiltelefonokat rendel a sértettől 
anélkül, hogy vételárukat kiegyenlítené.  
A megrendelt telefonokat a futárként dolgozó II. r. vádlott szállította ki, akivel I. r. 
vádlott már az első telefon kiszállításakor közölte, hogy a telefonokat valójában 
nem a csomagon megrendelő személy rendelte, hanem ő. Annak érdekében, hogy 
II. r. vádlott a munkaköri kötelezettségeit megszegje és átadja részére a 
mobiltelefonokat, I. r. vádlott pénzt ajánlott fel II. r. vádlottnak, aki azt elfogadta és 
átadta a készülékeket I. r. vádlott részére. Ezt követően a megrendelések 
kiszállításai napján I. r. vádlott felhívta II. r. vádlottat, hogy a más nevére rendelt 
telefonokat az ő lakcímére szállítsa ki. 
II. r. vádlott ezen cselekményeivel összesen 90.000 Ft vagyoni előnyre tett szert. 
III. r. vádlott – aki egy mobilszaküzletet működtetett - áron alul megvette I. r. 
vádlottól az általa is tudottan bűncselekményből származó mobiltelefonokat, majd 
azokat ismeretlen személyek részére továbbértékesítette.  
A vádlottak a bűncselekmények elkövetésével összesen 1.415.882,- forint kárt 
okoztak a sértettnek. 
 
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_bekes@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/sites/default/files/field_attachment
/uj_altalanos_ugyfeltajekoztato_-_veszelyhelyzet.pdf 
https://gyulaitorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment
/ugyfelek_tajekoztatasa_-_reszletes_veszelyhelyzet.pdf 
 

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

Gyula, 2020. november 27. 
 


