
Kecskeméti Törvényszék
2018. április 23-2018. április 27.

Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 101. számú tárgyalóterem
B.617/2017. F. L. súlyos testi sértés 

bűntette
2018. 04. 23. 9.00

Az ügy lényege: 
A vádirat szerint a 62 éves vádlott 2016. június 24. napján hajnali 2 és 3 óra
közötti  időben  egy  kecskeméti  lakóház  második  emeletéről  erősen  maró
hatású,  kénsavat  tartalmazó  anyagot  öntött  a  lakóház  alatt  működő
vendéglátó hely előtt beszélgető, 15 fős társaságra. A maró hatású folyadék a
társaság egyik tagjának a hátára, a másik tagjának a lábára, míg egy férfinak a
fejére és az arcára folyt, amelynek következtében az egyik férfi 8 napon túl,
míg egy nő és egy férfi 8 napon belül gyógyuló égési sérüléseket szenvedett el.
A  sértetteknek  a  ruházatuk  megrongálódása  miatt  összesen  19.500.-Ft
összegű káruk is keletkezett.

Az  ügyészség  a  vádlottal  szemben  felfüggesztett  szabadságvesztés
büntetés kiszabására tett indítványt.

Megjegyzés  : Az eljárás tanúk, valamint a kirendelt igazságügyi orvosszakértő
és  vegyészszakértő  meghallgatásával  folytatódik.  Ítélethirdetésre  is  sor
kerülhet.

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs
sajtószóvivő 
telefonszám +36-20-3730790
e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu

Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 131. számú tárgyalóterem
B.332/2017. V. M. P. állatnak különös 

szenvedést okozva 
elkövetett állatkínzás 
bűntette 

2018. 04.25. 14.30

Az ügy lényege: 
A  vádirat  szerint  a  nem  hivatásos  vadász  foglalkozású,  74  éves  vádlott  A
vadászatról  szóló  1996.  évi  LV.  törvény  rendelkezéseit  megszegve  az  általa
készített,  rókák  elfogására  kialakított  hattyúnyak  csapdát  helyezett  el  az
illetékes vadásztársaság, illetve a tulajdonos beleegyezése nélkül az illetékes
vadásztársaság  területén  kívül  található,  lajosmizsei  bekerítetlen  ingatlan
területén. A hattyúnyak csapdában elhelyezett csali felkeltette a tulajdonos 3
év  körüli  nagytestű  kutyájának  figyelmét,  az  állat  a  csali  falathoz  futott  és
csapdába esett. A kisebb súlyú rókák elfogására alkalmas hattyúnyak csapda
nem  okozta  az  állat  azonnali  elpusztulását,  az  csak  a  kutya  különös
szenvedését követően, fulladás miatt következett be.

A  vádlottal  szemben  az  ügyészség  végrehajtásában  felfüggesztett
börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.
Megjegyzés  :  Az  eljárás  a  vádirat  ismertetésével,  a  vádlott  kihallgatásával



kezdődik. Ítélethirdetés nem várható.

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs
sajtószóvivő 
telefonszám +36-20-3730790
e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu

A Kecskeméti Járásbíróság Díszterme
B.268/2017. F.  L.  É.  és  2

társa
költségvetési csalás 
bűntette 

2018. 04.25. 8.30

Az ügy lényege: 
A vádirat lényege szerint a 48 éves I.  r.  vádlott a Kunbajai Önkormányzat
képviseletében közfoglalkozásra vonatkozóan hatósági szerződést kötött a
Bács-Kiskun  Megyei  Kormányhivatal  Munkaügyi  Központjával.  Az  I.  r.
vádlott  2014.  január  28.  napján a  céltámogatás  elszámolására vonatkozó
dokumentumban  úgy  nyilatkozott,  hogy  a  község  a  közfoglalkoztatási
kötelezettségének árkok karbantartásával, áteresz szintezéssel és cserével
teljes  egészében  eleget  tett.  A  belvízvédelmi  feladatokat  a
közfoglalkoztatottak  azonban  a  62  éves  II.  r.  vádlott  utasításai  szerint
ténylegesen  nem  végezték  el,  az  átereszek  nem  kerültek  megvételre.  Az
átereszek megvásárlását a község számára az egyéni vállalkozó III. r. vádlott
valótlan  tartalmú  számlával  igazolta.  A  vádlottak  e  cselekményeikkel  a
költségvetésnek közel 5 millió Ft vagyoni hátrányt okoztak.

Az  ügyészség  az  I.  és  a  II.  r.  vádlottal  szemben  felfüggesztett
szabadságvesztés  büntetés,  míg  a  III.  r.  vádlottal  szemben pénzbüntetés
kiszabására tett indítványt.

Megjegyzés  :  Az  eljárás  tanúkihallgatással  folytatódik.  Ítélethirdetés  nem
várható.

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs
sajtószóvivő 
telefonszám +36-20-3730790
e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu

A Kecskeméti Törvényszék                                                                           fszt. 10.
B.272/2016. Sz.Z. költségvetési csalás 

bűntette 
2018. 04.24. 13.30

Az ügy lényege: 
A  vádirat  lényege  szerint  a  vádlott  és  a  vele  jó  viszonyban  lévő  sértett
között vita alakult ki,  mert a sértett a tulajdonában álló földterületet nem
kívánta eladni a vádlottnak.
A vádlott  emiatt  indulatba jött  és a sértettet  egy-másfél  méter  távolságból,
hátulról tarkó tájékon fejbe lőtte. A lövés következtében a sértett elesett, de
eszméletét nem vesztette el,  ugyanakkor az előzményekre nem emlékezett,



magát rosszul érezte.

A történtek után a vádlott és a sértett testvére a sértettet közösen az orvosi
ügyeletre  szállították.  A  sértett  az  orvosi  ellátás  eredményeként  életben
maradt.  A  sértett  sérülésének  tényleges  gyógytartama  hat  hónap  volt,
azonban a  vádlott  cselekményével  maradandó fogyatékosságot  és  súlyos
egészségromlást  idézett  elő  a  sértett  egészségi  állapotában.  A  vádirat
tartalmazza, hogy a   vádlottat korábban életfogytig tartó szabadságvesztés
büntetésre ítélték, melyből kegyelemből szabadult.

Megjegyzés  :  Az  eljárás  a  perbeszédekkel  folytatódik.  Ezt  követően  –
előreláthatóan még a jövő hét folyamán – ítélethirdetés is lesz.

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs
sajtószóvivő 
telefonszám +36-20-3730790
e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu


