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Kecskeméti Járásbíróság                                   I. emelet 123. számú tárgyalóterem
B.813/2016. Fk.  F.D.  és  két

társa

rablás bűntette 2018. 05. 17. 8.30

A vádirat lényege szerint a fiatalkorú I. r. és II. r., valamint III. r. vádlottak 2012.

március  4-én  az  idős  sértett  lakóházába  értéktárgyak  eltulajdonításának

szándékával  bementek,  úgy,  hogy a ház egyik utcai  ablakáról lefeszítették a

rácsot, majd berúgták az ablaktáblát. Az ingatlanban a sértett a zajra felébredt

és kérte, hogy ne vigyenek el tőle semmit, mire az I. r. vádlott egy vázával fejen

ütötte. Ezt követően a vádlottak átkutatták a házat és onnan aranynak látszó

ékszereket,  mobiltelefont,  fali  képet  és  egy  kerékpárt  vittek  el  15.000.-Ft

értékben.

Az  ügyészség  a  vádlottakkal  szemben  végrehajtandó  szabadságvesztés,

valamint közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt.

Megjegyzés:  Az  eljárás  vádismertetéssel  és  a  vádlottak  kihallgatásával

kezdődik. Ítélethirdetés nem várható.

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs

sajtószóvivő

telefonszám +36-20-3730790

e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu

Kecskeméti Járásbíróság                                   I. emelet 122. számú tárgyalóterem
B.62/2018. Sz. A. rablás bűntette és más 

bűncselekmény

2018. 05. 17. 8.30

A vádirat lényege szerint a 29 éves román állampolgárságú férfi 2017. június 4-

én a kecskeméti buszpályaudvaron egy férfitől előbb cigarettát és tüzet kért,

majd fenyegetően megkérdezte tőle, hogy mennyi pénz van nála. A sértett azt

válaszolta, hogy nincs nála pénz, majd felkelt a padról, amikor a vádlott két

alkalommal megütötte az arcát, aztán a zsebeiből elvette a nála lévő összesen

36.000.-Ft  összegű  készpénzt,  valamint  a  személyes  iratait.  A  vádlottat  az

elkövetés után a helyszínre érkező rendőrök elfogták. A sértett a bántalmazás

következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el.

A vádirat szerint a vádlott 2017. május 19-én egy tiszakécskei ház előtt több

alkalommal  ököllel  arcon  ütötte  az  élettársát,  aki  ennek  következtében  8

napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el.

Az ügyészség a vádlottal szemben börtönben végrehajtandó szabadságvesztés

és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt.

Megjegyzés:  Az  eljárás  tanúk  kihallgatásával  folytatódik.  Ítélethirdetés  nem

várható.



Információ: Dr. Sárközy Szabolcs

sajtószóvivő

telefonszám +36-20-3730790

e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu

Kecskeméti Törvényszék                                Kecskeméti Járásbíróság Díszterme
B.196/2016. H. B. és 73 társa hűtlen kezelés bűntette 2018. 05. 17. 8.30

A Kecskeméti Törvényszék folytatja annak a 74 vádlottnak a tárgyalását, akiket

hűtlen  kezelés  bűntettével  vádol  a  Bács-Kiskun  Megyei  Főügyészség  a  636

oldalas vádiratában.

A vádirat lényege szerint az egyik Takarékszövetkezet vezetői és alkalmazottjai

a  hitelintézetekre  vonatkozó  szabályok  megsértésével  nyújtottak  több

alkalommal  gazdasági  társaságok  számára  jelentős  összegű  hiteleket.  A

gazdasági  társaságok  vezető  tisztségviselői  a  hitelfelvételi  kérelmük  pozitív

elbírálása  érdekében  ehhez  a  Takarékszövetkezet  vezetőinek,  dolgozóinak

segítséget  nyújtottak.  A  vádlottak  tevékenységének  eredményeként  számos

olyan  hitelszerződést  engedélyeztek  és  írtak  alá,  amelyek  végső  soron  a

Takarékszövetkezet  fizetőképességének  megingásához,  hitelintézeti

tevékenységének  betiltásához,  illetve  felszámolásának  elrendeléséhez

vezettek.

Megjegyzés:  Az  eljárás  tanúk  kihallgatásával  folytatódik.  Ítélethirdetés  nem

várható.

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs

sajtószóvivő

telefonszám +36-20-3730790

e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu


