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Kecskeméti Járásbíróság fszt. 26. tárgyaló 
B.556/2019. M. J. kényszermunka bűntette 2020. 02.24. 13.30 

Az ügy lényege: 
A vád szerint a vádlott és az ügy sértettje régóta ismerték egymást. A sértett 

alkalmi munkákat végzett a vádlottnál, akivel elszámolási vitájuk is keletkezett. 

2017. április elején a vádlott a sértettet egy jól fizető munka ürügyével egy 

kerekegyházi tanyára költöztette és 10.000 forint előleget adott neki. A 

lakóhelyéül egy bedeszkázott ablakú, áramellátás nélküli sötét szobát jelölt ki, 

ahol lepedője és párnája nem volt, a tisztálkodást egy lavórban kellett 

megoldania. A vádlott éjszakánként a sértettet kérése ellenére sem engedte ki, 

szobájának ajtaját úgy rögzítette, hogy azt belülről nem lehetett kinyitni, ezért a 

sértett többször is egy flakonba vizelt. A sértett telefonját a vádlott elvette és 

csak engedéllyel hívhatott bárkit, mialatt a vádlott ezt felügyelte. A vádlott a 

sértettet „csicskájának és kurvájának” nevezte, mindenhova elkísérte. Így a 

hozzátartozóit is csak felügyelet mellett látogathatta. Az átadott 10.000 forint 

összegű tartozás ledolgozására hivatkozva erőszakkal és fenyegetéssel 

munkára kényszerítette. A vádlott a tanya épületében és a gépkocsijában szúró 

és vágó eszközöket tartott, amelyek a sértettben félelmet keltettek. A sértettet 

napi szinten bántalmazta (pofozta, ütötte), időnként eszközzel is. Több ízben 

azzal fenyegette, hogy megöli, keresztül lövi, elvágja a fejét. Ezt helyezte 

kilátásba az esetleges szökése esetére is. Mindezen túlmenően a sértettnek a 

vádlottat masszíroznia is kellett, továbbá házimunkák elvégzésére is 

kényszerítette a vádlott. A sértett végső elkeseredésében 2017. augusztus 13. 

napján megszökött és egy távolabb eső házban segítséget kért. A vádlott 

elfogását követően továbbra is rettegett a vádlottól, majd 2019. április 19. 

napján öngyilkosságot kísérelt meg, amelyet követően egy nappal később 

elhunyt. 
 
Az ügyészség a vádlottal szemben szabadságvesztés és közügyektől eltiltás 

kiszabását indítványozta. 
 

Megjegyzés: A bíróság előkészítő ülést tart. 
Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 
telefonszám +36-20-3730790 
e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu 

 
 
 
 
 
 
 
 



Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 133. tárgyaló 
B.774/2017. M. Zs. állatkínzás bűntette 2020. 02.25. 08.30 

Az ügy lényege: 
A vád szerint a 37 éves vádlott 2015. július 7. napja és 2016. január 21. napja 

között egy lajosmizsei tanyán változó létszámban, de legalább 25 különféle, 

főként német juhász jellegű keverék kutyákat tartott. A vádlott az állatok 

nyakáról a nyakörveket nem vette le, tartósan kikötötte őket egy rövid, 2 méter 

hosszúságú lánccal. A vádlott csak alkalmanként jelent meg a tanyán, így az 

állatok megfelelő etetéséről, ivóvízzel való ellátásáról, ápolásáról nem 

gondoskodott. Az állatok részére nem biztosított védett, zárt helyet, búvóhelyet 

sem, így ki voltak téve az időjárás viszontagságainak is. Az ivóvíz hiányából 

fakadó szomjúság az állatoknak fulladáshoz hasonló különös szenvedést 

okozott. A tanyán tartott kutyák állapotát észlelve, állatvédő szervezetek 

rendszeresen jártak a tanyára az állatok etetése, itatása céljából, ennek 

köszönhető, hogy azok nem pusztultak el, nem szenvedtek maradandó 

egészségkárosodást. A vádlott többszöri felszólítás ellenére sem hagyott fel az 

állatokkal való bánásmódjával, így a helyi állatvédő szervezetek munkatársai 

2016. január 21. napján a kutyákat elszállították. 
 
Az ügyészség a vádlottal szemben próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés 

kiszabását indítványozta. 
 

Megjegyzés: Az eljárás szakértői bizonyítással folytatódik. Akár határozathozatal 

is várható. 
Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 
telefonszám +36-20-3730790 
e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu 

 
 


