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Kecskeméti Törvényszék Fszt. 27. tárgyaló
B.499/2017. Cs.Gy. Különös kegyetlenséggel

elkövetett emberölés 

kísérlete  

2018. február 8. 8-30 óra

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a vádlott (34 éves kecskeméti férfi) féltékenységből

rendszeresen  bántalmazta  az  élettársát  (az  ügy  sértettje).  A  vádbeli  napon

(2016. november 12.) több ízben vascsővel és ököllel is test szerte megütötte,

miközben  azt  hangoztatta,  hogy  a  sértett  nem hagyja  el  élve  a  tanyájukat.

Miután a sértett az ütlegeléstől elájult, őt vízzel fellocsolta. 

Ezt  követően  a  konyhai  kanapén  fekvő  sértett  két  kezét  összekötözte  egy

madzaggal,  melynek  másik  végét  a  kanapé  karfájához  kötötte.  Nevezettet

személyi  szabadságától  ezért  fosztotta  meg,  hogy  ne  tudjon  elszökni,  vagy

segítséget kérni, amíg ő elmegy dohányért.

Miután a vádlott visszatért a házba, a sértettet eloldozta, majd megengedte

neki, hogy megfürödjön a kádban.       

A  délután  folyamán a  vádlott  mobiltelefonon  felhívta  lánytestvérét  és  arra

kényszerítette a sértettet, hogy sorolja fel neki, hogy a vádlott mely rokonaival

volt szexuális kapcsolata, majd a telefont visszavéve közölte, hogy meg fogja

ölni élettársát. A vádlott testvére a történtekről értesítette a sértett rokonait,

akik  telefonon  segítséget  kértek  a  rendőrség  tevékenység  irányító

központjától. 

A  rendőrjárőr  21.06.  órakor  ért  a  helyszínre,  azonban  a  kaput  leláncolva

találták,  a  megkülönböztető  fény-és  hangjelzés  ellenére  sem jött  ki  senki  a

házból.  A  rendőrök  érkezését  a  vádlott  is  észlelte,  a  házat  elsötétítette,  a

sértettre  pedig  ráparancsolt,  hogy  maradjon  csöndben,  mert  különben  a

vascsővel agyonüti. Miután a rendőrök eltávoztak, a vádlott ismételten felhívta

a nővérét, hogy jöjjenek el értük gépkocsival és menekítsék ki őket, azonban az

ismételt bejelentések hatására a rendőrjárőr 23.29. órakor újra megjelent és

behatolt  a  házba,  majd  megtalálta  a  WC  mellett  egy  pokróc  alatt  rejtőző

vádlottat  és  a  súlyosan  sérült  sértettet,  akinek  kórházba  szállításáról

intézkedtek.

A  sértett  az  időben  elhúzódó,  súlyos  bántalmazása  kapcsán  8  napon  túl,

ténylegesen kb. 90 nap alatt gyógyuló, életveszélyes sérüléseket szenvedett. 

Amennyiben a sértett  nem részesült volna orvosi  ellátásban, akkor a halála

feltehetően 48-72 órán belül bekövetkezett volna. 

Megjegyzés  : 

Az eljárás a vádismertetéssel és a vádlott kihallgatásával kezdődik.
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Információ: Dr. Sárközy Szabolcs

sajtószóvivő 

telefonszám +36-20-3730790

e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu

Kecskeméti Járásbíróság 101. számú tárgyaló
B.736/2016. Sz.Z. és társa Állatkínzás bűntette 2018. február 5. 8-30 óra

Az ügy lényege: 

A  vádirat  lényege  szerint  a  II.r  vádlott  tanyája  környékén  elszaporodtak  a

baromfi  és  háziállat  állományt  pusztító  rókák.  A  vádlott  ezért  a  probléma

megoldására egy hivatásos vadász ismerősét kérte meg (az ügy I.r. vádlottja).

Ő  növényvédő  szert  fecskendezett  tojásokba,  melyet  a  vádlottak  -2015

februárjában  -  az  I.r.  vádlott  tanyája  környékén  elhelyeztek.  A  mérgezett

tojásokból egy róka fogyasztott,  aminek hatására elpusztult.  Az ő teteméből

egy róka, illetve egy – fokozottan védett - parlagi sas költőpár fogyasztott és

ezen állatok  is  –  különös  szenvedést  követően –  elpusztultak.  Az  egyik  sas

jeladóval felszerelt állat volt.

Megjegyzés  : 

Az eljárás a vádismertetéssel és a vádlottak kihallgatásával kezdődik.

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs

sajtószóvivő 

telefonszám +36-20-3730790

e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu


