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Kecskeméti Törvényszék         fszt.25 
B.438/2019. K.B. 

 

Gondatlanságból 

elkövetett emberölés 
2020. 02.06. 13.00 

A vádirat lényege szerint a vádlott (27 éves jánoshalmi nő) 2019. március 5. 

napján az otthonából felügyelet nélkül engedte el 7 éves gyermekét a 

nagymamájához, akit erről nem tájékoztatott. A gyermek átment a nagymamája 

udvarára, ahol az udvaron játszani kezdett, amikor rádőlt egy rossz állapota 

miatt kidobott és a kerítésnek támasztott rugós ágybetét. A gyermeket a vádlott 

és a nagymama kb. 10-15 perc múlva találták meg, életét azonban megmenteni 

már az időben érkező szakszerű orvosi ellátás sem tudta. 
Megjegyzés: A bíróság előkészítő ülést tart. A Főügyészség felfüggesztett 

fogházbüntetés kiszabását indítványozza. 
Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 

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

 
 
 

Kecskeméti Törvényszék fszt.10. 
B.154/2019. P.I. és 2 társa Kábítószer kereskedelem 

bűntette  
2020. 02. 04. és 

02.06. 
8.30 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint  az I.r. vádlott 2016 decemberében elhatározta, hogy nagyobb 

mennyiségű kábítószert termeszt annak érdekében, hogy azt feldolgozás után 

értékesítse. Ennek érdekében 2016 decembere és 2017. szeptember 12. napja 

között az internetről különböző fajtájú Canabisz magokat szerzett be, összesen 

190 darabot. A növényeket lakitelki tanyáján nevelte, a megfelelő feltételeket 

kialakította. 2017 nyarán minimum 52 tő ültetvénye beért, melyeket leszüretelt 

és szárított. Időközben Lakitelek külterületén egy további termőhelyet is 

kialakított, ahol 88 tő Canabiszt termesztett. A II.r. vádlott segítséget nyújtott 

ezen ültetvények gondozásában, illetve összehozta az I.r. vádlottat a III.r. 

vádlottal azért, hogy részére kábítószert értékesítsen, annak érdekében, hogy a 

III.r. vádlott ezeket tovább adja, tovább értékesítse.  A nyomozás során a 

lefoglalt kábítószer jelentős mennyiségűnek minősül. A vádirat szerint az I.r. 

vádlott maga is fogyasztó volt.  A Főügyészség szabadságvesztés kiszabását 

indítványozza a vádlottakkal szemben.  
 

Megjegyzés:  a bizonyítási eljárás függvényében ítélet hozatalra is sor kerülhet.  
Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 

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



 

 

Kecskeméti Járásbíróság        101. tárgyaló 
B.482/2019. B.P. 

 

Rablás bűntette 2020. 02.06. 08.30 

A vádirat lényege szerint a vádlott (26 éves kecskeméti férfi) 2019. szeptember 

6. napján bemászott egy kecskeméti tanya udvarára azért, hogy onnan – a 

műhelyből - különböző tárgyakat lopjon el. Ezt észrevette a tanya 87 éves 

tulajdonosa, akit a vádlott felemelt és a földre dobott, majd a helyszínről 

elmenekült a sértett nevelt fiának 5.000,- forintot érő mobiltelefonjával. A 

sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. 
Megjegyzés: A bíróság előkészítő ülést tart. Az ügyészség fegyházbüntetés 

kiszabását indítványozza. 
Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

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

 


