
Gyulai Törvényszék 
Tárgyalási jegyzék 

2021. január 25. – 2021. január 29. 
 

2021. január 28. 
Gyulai Járásbíróság – 5700 Gyula, Béke sgt. 38. szám 

 

9.B.114/2020. 

 

J. S. I. vádlott  Kifosztás bűntette Az előkészítő 
ülés dátuma: 
2021. január 28.  

Az 
előkészítő 
ülés 
kezdete: 
8 óra 30 perc 

Az ügy lényege:  
A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint a vádlott 2018. február 25-
én éjjel, a bejárati ajtó befeszítését követően bement az időskorú, egyedül 
élő, gyengén látó sértett lakóházába és a konyhában kutatott. A kutatás 
közben keltett zajra felébredt a szobájában alvó sértett, kiment és rákiabált 
a vádlottra, hogy mit csinál. A vádlott erre befogta a sértett száját, majd pénz 
átadására szólította fel. A sértett közölte a vádlottal, hogy nincs nála pénz. 
Miután a vádlott a kutatás során semmilyen értéket nem talált, magához 
vette a sértett elektromos rezsóját és távozott az ingatlanból. 
 
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_attac
hment/uj_altalanos_ugyfeltajekoztato_-_veszelyhelyzet.pdf 
https://gyulaitorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/field_attac
hment/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 



 
2021. január 28. 
Békéscsabai Járásbíróság – 5600 Békéscsaba, Árpád sor 4. szám 

 

9.B.182/2020. 

 

J. I. vádlott  Halálos közúti bal-
eset gondatlan oko-
zásának vétsége 

Az előkészítő ülés 
dátuma: 
2021. január 28. 

Az 
előkészítő 
ülés 
kezdete: 
10 óra 00 
perc 

Az ügy lényege:  
A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint a vádlott 2019. november 
19-én 11 óra körül egy tehergépkocsit vezetve közlekedett a megengedett 
sebességet túllépve, mikor a haladása közben gépkocsijával áttért a 
menetirány szerinti bal oldalra, a füves útpadkára lehaladt és ott 
összeütközött a vele szemből érkező, a közeledő járművet elhárítani 
próbáló manőver miatt szintén az útpadkára lehajtó, sértett által vezetett 
személygépkocsival. 
A baleset következtében a sértett a helyszínen életét vesztette. 
 
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_attac
hment/uj_altalanos_ugyfeltajekoztato_-_veszelyhelyzet.pdf 
https://gyulaitorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/field_attac
hment/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, 2021. január 22. 
 


