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Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 131. számú tárgyalóterem
B.404/2016. F. D. és társa rablás bűntette 2018. 01. 29. 13.30

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  iratok,  valamint  a  megkeresésekre  adott  válaszok

ismertetésével folytatódik. Ítélethirdetés nem várható.

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs

sajtószóvivő

telefonszám +36-20-3730790

e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu

Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 133. számú tárgyalóterem
B.348/2017. M. B. Sz. állatkínzás bűntette 2018. 01. 30. 8.30

Az ügy lényege:

A vádirati tényállás lényege szerint a 39 éves tiszakécskei vádlott huzamosabb

időn keresztül, kb. 1 méteres láncon tartotta a 4-6 éves keverék kan kutyáját. A

lánc  a  kutya  nyakán  lévő  bőr  mélyebb  rétegeire  is  kiterjedő  folytonossági

hiányt  okozott,  valamint  rátekeredett  az  állat  elülső  végtagjának  hónalji

tájékára, amelynek következtében az állat felületes hámsérülést szenvedett el.

A  nyakörve  is  belenőtt  a  nyak  körüli  kötőszövetekbe  és  izomzatba,  amely

elfertőződött és gyógyító kezelés hiányában a kutyának fekélyes bőrgyulladása

alakult ki, amely akár vérfertőzéshez és vérmérgezéshez vezethetett volna. A

nő  továbbá  azáltal,  hogy  a  kutyát  folyton  láncon  tartotta  az  állat

mozgásigényét  sem  elégítette  ki,  valamint  nem  megfelelő  mennyiségű

takarmánnyal  látta  el,  ami  miatt  az  eb  lesoványodott.  A  kutya  kikötése,

megfelelő mozgásának hiánya, éheztetése és a kialakult sérülései az állatnak

különös szenvedést okoztak.  Az állat  fájdalmait nem bírta tovább,  a  láncról

letépte magát, majd menekülése során ebrendészek befogták. Az állatorvosi

kezelés hatására az állat életben maradt.

A  vádlottal  szemben  az  ügyészség  végrehajtásában  felfüggesztett



szabadságvesztés 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

Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 130. számú tárgyalóterem
876/2017. T. M. rablás bűntette és más 

bűncselekmények

2018. 01. 30. 8.45

Az ügy lényege:

A  vádirati  tényállás  lényege  szerint  a  41  éves  kecskeméti  vádlott  2017.

augusztus 5-én 6 óra 30 perc és 7 óra közötti időben bekopogott a 86 éves

idős  asszony  lakásába  azzal  az  ürüggyel,  hogy  a  villanyórát  szeretné

leolvasni,  majd  23.000.-Ft  készpénzt  kért  a  sértettől.  A  nő  nemleges

válaszát követően eltávozott,  majd kis idő múlva visszatért és vizet kért a

sértettől. A sértett a vádlott kérésének eleget téve a konyhába ment, ahová

a  vádlott  követte,  majd  hirtelen  mozdulattal  kitépte  a  sértett  füléből  a

45.000.-Ft  értékű  fülbevalóját  és  elmenekült  a  helyszínről.  A  sértett  a

bántalmazás következtében 8 napon túl gyógyuló, a bal fülcimpa szakított

sérülését szenvedte el. A vádirat szerint továbbá a férfi 2017. július 29. és

2017.  augusztus  1.  napjain  bement  két  lajosmizsei  ingatlanba,  ahonnan

eltulajdonította  a  sértettek  pénztárcáját,  a  benne  lévő  iratokkal  együtt,

valamint összesen 217.010.-Ft értékű készpénzt, illetve vagyontárgyakat vitt

magával.

Az  ügyészség  vádlottal  szemben  fegyházban  végrehajtandó

szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt.

Megjegyzés  :  Az  eljárás  a  vádirat  ismertetésével,  a  vádlott  és  tanúk

kihallgatásával kezdődik. Ítélethirdetés is várható.

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs

sajtószóvivő

telefonszám +36-20-3730790

e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu


