
Kecskeméti Törvényszék

2018. február 26-március 2.

Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 133. számú tárgyalóterem
B.198/2016. V. I. és társa állatkínzás bűntette  2018. 02.27. 8.30

Az ügy lényege:

A vádirat  lényege  szerint  a  34 éves  férfi  és  nő a  ladánybenei  ingatlanuk

kertjében  egy  Cane  Corso  fajtájú  szuka  kutyát,  egy  kan  kutyát  és  6

kutyakölyköt  tartottak.  Az  állatok  ellátásról,  itatásáról,  élelmezéséről,

ápolásáról,  számukra  fedett  helyről  nem  gondoskodtak.  Az  állatok  az

éhezés  miatt  lesoványodtak,  az  egyikük  el  is  pusztult.  A  vádlottak

szomszédjai  felszólították  a  házaspárt  az  ebek  megfelelő  gondozására,

azonban ennek ők nem tettek eleget, ezért értesítették a hatóságokat. Erről

a  vádlottak  tudomást  szereztek  és  a  helyi  önkormányzat  dolgozóinak

kiérkezése  előtt  a  férfi  az  elpusztult  állat  tetemét  és  a  kutyakölyköket

ismeretlen  helyre  vitte.  A  helyi  önkormányzat  dolgozói  a  kan  kutyát  egy

menhelyre  szállították,  ahol  állatorvosi  kezelésben  és  megfelelő

táplálásban  részesült.  A  szomszédok  segítsége  nélkül  az  éhínség  és  a

szomjúság  miatt  a  többi  kutya  elhullása  is  rövid  időn  belül

bekövetkezhetett volna.

Az  ügyészség  a  vádlottakkal  szemben  felfüggesztett  szabadságvesztés

kiszabására tett indítványt.

Megjegyzés  :  Az  eljárás  az  igazságügyi  orvosszakértő  és

tanúmeghallgatásával folytatódik. Ítélethirdetés is várható.

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs

sajtószóvivő

telefonszám +36-20-3730790

e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu

Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 131. számú tárgyalóterem
B.404/2016. F. D. és társa rablás bűntette  2018. 02.28. 8.30

Az ügy lényege:

A  vádirat  lényege  szerint  az  1944.  évben  született  –  az  elkövetés  idején  –

hajléktalan sértett 2015. augusztus 20. napján 11 és 13 óra közötti időszakban

találkozott az akkor szintén hajléktalan vádlottakkal. Az I. rendű vádlott 1.000.-

forintot  kért  a  sértettől,  aki  nem  adott  át  pénzt,  hanem  otthagyta  a

vádlottakat.  A sértett  13 óra körüli  időben visszatért  a  lakóhelyéül  szolgáló

bokros  részre,  és  elaludt.  A  vádlottak  az  alvó  sértettet  megtámadták,  és

elvették  a  sértett  24.330.-  forint  készpénzét,  zsebkését,  valamint  személyi

okmányait, és az öngyújtóját. A sértett a bántalmazás következtében 8 napon

belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett el.

Az ügyészség a vádlottakkal szemben fegyházbüntetés, valamint közügyektől

eltiltás kiszabását indítványozta.

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 Járásbíróság I. emelet 131. számú tárgyalóterem
B.599/2016. P. M. állatkínzás bűntette 2018. 03. 02. 8.30

A vádirat lényege szerint a 20 éves kecskeméti nő 2015. július 7-én a reggeli

órákban  egy  lakás  beton  erkélyére  zárta  ki  az  élettársa  tulajdonában  lévő

staffordshire terrier fajtájú kutyát. Ezután ivóvíz és árnyék biztosítása nélkül, a

35  °C  fokos  hőségben  magára  hagyta  és  elment  otthonról.  A  kutya  e

körülmények között az erkélyen különös szenvedések között elpusztult. A nő

ezt megelőzően is több alkalommal csukta már ki egész napra az erkélyre az

ebet.

Az ügyészség a vádlottal szemben felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására

tett indítványt.

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                                                Díszterem
B.30/2018. G.D. Kábítószer-

kereskedelem bűntette

2018. 02. 28. 8.30

A vádirat lényege szerint az 57 éves koszovói állampolgárságú vádlott 2017.

január 14. napján a tompai határátkelő helyen úgy lépett be az általa vezetett,

de a fia tulajdonát képező gépkocsival,  hogy a járműben 16 csomag 12675

gramm  kábítószert  (kannabisz)  rejtett  el.  A  vádlott  az  Albániában  vásárolt

kábítószert Olaszországba kívánta eljuttatni.

Az ügyészség a vádlottal szemben fegyházbüntetés kiszabására tett indítványt.

Az  eljárás  vádismertetéssel,  majd  a  vádlott  kihallgatásával  kezdődik.

Ítélethirdetés is várható.

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs

sajtószóvivő

telefonszám +36-20-3730790

e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu




