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2022. április 27. 
Battonyai Járásbíróság – 5831 Battonya, Hősök tere 7. szám 

 

3.B.88/2021 

 

Sz. T. vádlott Fegyveresen elkövetett 
rablás bűntette 

Az előkészítő ülés 
dátuma: 
2022. április 27. 

Az előkészítő 
ülés kezdete: 
10 óra 30 perc 

Az ügy lényege:  
A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint a vádlott és ismeretlen társa – egy 
tippadást követően - parókában, álbajuszban, sötét színű rendőrségi gyakorló 
egyenruhára hasonlító ruhában, baseball sapkában, valamint gumikesztyűt viselve 
megjelentek 2008. augusztus 15-én reggel egy cég irodájában, ahol a vádlott társa egy 
fegyvernek látszó tárgyat a kezében tartva közölte az irodában tartózkodó sértettel, 
hogy „Ez rablás!” és adja oda a pénzt. Miután a sértett közölte, hogy a pénz a 
páncélszekrényben van, a vádlott társa a fegyvernek látszó tárgyat a sértett arcához 
nyomta, és őt maga előtt tolva a páncélszekrényhez vezette. A sértett a 
páncélszekrényt kinyitotta, majd a vádlott az ott talált készpénzből közel 570.000 
forintot egy táskába pakolt. Ezt követően a megkötözött sértettet bezárták a mosdóba, 
majd gépkocsival elhajtottak a helyszínről. 
A vádlott és társa mintegy 570.000 forint kárt okozott a Kft.-nek. A sértett az 
összekötözés folytán 8 napon belül 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_bekes@birosag.hu e-mail címen.  
Felhívja a bíróság a sajtó képviselőinek figyelmét, hogy előzetesen 
tájékozódjanak a belépés feltételeiről az alábbi oldalakon: 
https://gyulaitorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/alta
lanos_ugyfeltajekoztato_-_2022.03.20.pdf 
https://gyulaitorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/202
2-03-20_reszletes_ugyfeltajekoztato.pdf 
 

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

 
 
 
 

 



2022. április 28. 
Gyulai Törvényszék – 5700 Gyula, Béke sgt. 38. szám 

 

19.B.16/2022 

 

V. G. vádlott Különös 
kegyetlenséggel 
elkövetett emberölés 
bűntette 

A határozathirdetés 
dátuma: 
2022. április 28. 

A 
határozathirde
tés kezdete: 
10 óra 00 perc 

Az ügy lényege:  
A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint a vádlott az édesanyjával élt, aki 
ragaszkodásával és gondoskodásával kisajátította és teljesen irányítása alá vonta a 
vádlottat. A vádlott szeretett volna már elköltözni az édesanyjától, önálló életre 
vágyott, azonban az édesanyja ezt nem engedte. A sértetti ellenállás miatt a 
vádlottban az érzelmi feszültség folyamatosan fokozódott.  
2020. július 16-án reggel az édesanya (a sértett) a számítógép előtt ült, amikor a 
vádlott elkérte tőle az albérlőik telefonszámát. A sértett szóvá tette a vádlottnak, hogy 
„miért nem tud várni”, majd miközben felírta egy cetlire a telefonszámokat, a vádlott 
által flegmának ítélt megjegyzéseket tett. 
A vádlott ezen feldühödött, és több alkalommal megütötte a sértettet, aki az ütések 
hatására a földre esett. A vádlott ezt követően magához vett a konyhából egy 
disznóvágáskor használatos kést, majd visszatért a szobába és több alkalommal 
megszúrta a sértettet. 
A sértett a bántalmazás következtében elhalálozott. A vádlott a holttestet az udvaron 
ásott gödörbe temette. Ezt követően megreggelizett, majd mivel arra az álláspontra 
jutott, hogy úgysem tudja ezt megúszni, tettét bevallotta a rendőrségen. 
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben határozatot hirdet.  
 
Kérjük, a határozathirdetésen való részvételi szándékukat – a bírósági 
épületbe történő belépés biztosítása érdekében – előzetesen jelezzék a 
sajto_bekes@birosag.hu e-mail címen.  
Felhívja a bíróság a sajtó képviselőinek figyelmét, hogy előzetesen 
tájékozódjanak a belépés feltételeiről az alábbi oldalakon: 
https://gyulaitorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/alta
lanos_ugyfeltajekoztato_-_2022.03.20.pdf 
https://gyulaitorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/202
2-03-20_reszletes_ugyfeltajekoztato.pdf 
 

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

Gyula, 2022. április 22. 


