
Kecskeméti Törvényszék 

2018. május 22-2018. május 25.

Kecskeméti Törvényszék                                                   Díszterem
181/2017. L.S. és 13 társa Emberölés, 

embercsempészés, 

életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 

2018. 05.25. 8.30

Az ügy lényege: 

A  vádirat  lényege  szerint  a  vádlottak  2015  júniusa  és  augusztusa  közötti

időben   elsősorban  Afganisztánból,  Szíriából,  Irakból  és  egyéb  harmadik

országnak  minősülő  államból  érkező  migránsok  haladását  biztosították

Törökországon,  Görögországon,  Szerbián  és  Magyarországon  keresztül  –

anyagi  szolgáltatásért.  Az  embercsempészés  szervezett  keretek  között  folyt,

vezetője az I. rendű vádlott. Ő biztosította a szállítások anyagi fedezetét, illetve

meghatározta  a  szállítandó  migránsok  számát,  beszállítás  helyét,  szállítás

végcélját és kijelölte az ehhez szükséges járműveket is. Ebbe a másodrendű

vádlott  is  bekapcsolódott.  A  vádlottak  az  embercsempészésből  származó

bevételt szétosztották egymás között.

A  parndorfi  ügy  a  vádirat  25.  pontjában  szerepel.  Ennek  elkövetésével  az

ügyészség az I., a II. a III. és a IV. rendű vádlottakat vádolja. A tényállás lényege

szerint a 71 sértettet a III. és IV. rendű vádlottak Mórahalom térségében vették

fel egy kamionba, ahol a raktérben húzódtak meg. 59 férfi, 8 nő, valamint 4

gyermek migráns zsúfolódott be ily módon a gépjárműbe, melyet a IV. rendű

vádlott  vezetett.  A  kamionba  beszállított  migránsoknak  a  IV.  rendű  vádlott

vizet adott, a majd a rakteret bezárta és elindult az ország belsejébe. A társai a

beszállítási hely környékén figyelték a rendőri jelenlétet, illetve biztosították a

jármű  haladását.  A  tehergépkocsi  rakfelülete  16,26  négyzetméter  volt,

szellőzése és a levegőcsere nem volt biztosítva. Ülőhelyeket és kapaszkodókat

nem  alakítottak  ki.  A  71  sértett  a  hely  szűkössége,  a  zsúfoltság  okozta

mozgásképtelenség, a levegő hiánya, valamint a túlmelegedés és kiszáradás

folytán  röviddel  az  indulást  követően  elhunyt.  Halálukat  megelőzően

folyamatosan  dörömböltek  és  kiabáltak,   azonban  a  IV.  rendű  vádlott  –

társaival egyeztetve – a raktér ajtaját nem nyitotta ki. Amikor az üzemanyag

fogytán  volt,  a  IV.  rendű  vádlott  a  gépjárművet  Parndorf  közelében

hátrahagyta.

A vádirat 26. pontja azt tartalmazza, hogy a VII.r. vádlott 2015. augusztus 27.

napján egy járműbe 67 migráns vett fel (segítői az I.r., a II.r., az V.r. és a VI.r.

vádlottak),  akik  22,83  köbméteres  területen  zsúfolódtak  össze,  többen

eszméletüket  is  vesztették.  Ezen  személyeknek  sikerült  kirúgniuk  a  raktér

ajtaját.

A  Főügyészség  a  vádlottakkal  szemben  fegyházbüntetés  kiszabását

indítványozza.

Megjegyzés  :  Az  eljárás  az  I.r.  vádlott  kihallgatásával  folytatódik.

Ítélethirdetés nem lesz.
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Információ: Dr. Sárközy Szabolcs

sajtószóvivő 

telefonszám +36-20-3730790

e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu

Kecskeméti Törvényszék                                                                              fszt. 10.
B.590/2017. G.M. Nyereségvágyból és 

különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntette 

2018. 05.25. 8.30

Az ügy lényege: 

A  vádirat  lényege  szerint  a  román  állampolgárságú  vádlott  1996.

szeptember  21.  napján  a  délutáni  órákban  a  Nyugati  Pályaudvarról

Kiskunfélegyházra  utazott,  ahol  egy  ismerőse  közbenjárásával

megismerkedett az ügy sértettjével, akitől ingóságokat akart eltulajdonítani,

akár a megölése árán is. Abban állapodtak meg, hogy miután a sértett este

leadja a szolgálatot, elkísérik a lakására és nála alszanak.

Ennek megfelelően 21.45. órakor együtt elindultak a sértett lakására, ahol az

éjszakát töltötték. A reggeli órákban a vádlott és társa a nagy szobában lévő

szekrénysor  tetejéről  egy-egy  bontatlan  pezsgős,  illetve  rumpuncsos  üveget

vettek le és tartottak kezük ügyében annak érdekében, hogy a -velük szemben

jelentős erőfölényben lévő - sértettet azokkal leüssék, ha az felébred, majd a

szekrényekben  kutatást  kezdtek.  8  óra  körüli  időben  a  sértett  felébredt  és

felült, mire a vádlott és társa vele szemben állva, szinte egy időben egy-egy

nagy erejű, felülről lefelé irányuló ütést mértek a sértett fejére a jobb kezükben

tartott  italos  üvegekkel,  melytől  a  sértett  nyílt  benyomatos  homlokcsont  és

orrcsont  törést  szenvedett  és  eszméletét  vesztve  visszahanyatlott  az  ágyra.

Miután magához tért, a vádlott hirtelen belépett a konyhába, onnan magához

vett egy 22,5 cm pengehosszúságú fanyelű konyhakést és a sértettel szemben,

tőle kissé balra helyezkedve annak mellkasán, vállán, nyakán illetve arcán több

szúrt, metszett sérülést ejtett.

A  sértett  az  elszenvedett  szúrások  következtében  az  előszobának  a  lakás

bejárati  ajtaja  felőli  részén  összeesett  és  eszméletét  vesztette.  Ekkor  az  őt

késsel támadó vádlott a sértett feje felől mellé térdelve, vagy guggolva, jobb

kézzel, hüvelykujj felőli pengetartással a kést a sértett nyakának jobb oldalába

szúrta, majd társával a holttestet ágyneműkkel, szőnyegekkel letakarták.

Ezután  a  vádlott  és  társa  levetette  véres  ruházatát,  melyet  a  helyszínen

hátrahagytak,  megmosakodtak  és  átöltöztek,  majd  folytatták  a  lakásban  a

kutatást, melynek során a sértett több, kétséget kizáróan be nem azonosítható

aranyékszerét,  valamint  egy  videó  magnót  vettek  magukhoz  jogtalan

eltulajdonítási szándékkal, melyeket a sértett fekete színű hátitáskájába tettek

bele. 

Az  ingatlant  a  zárt  kapu  melletti  kerítésen  átugorva  hagyták  el,  a  lakásból

eltulajdonított videó magnót a háti táskával együtt később a településről Bugac

felé  kivezető  út  mentén  eldobták,  azt  helyi  lakosok  1996.  szeptember  25.

napján találták meg, majd a rendőrség lefoglalta. 
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A vádlott és társa ezt követően elhagyták az országot.

Megjegyzés  :  A  tárgyalás  a  szakértők  meghallgatásával  folytatódik.  A

perbeszédekre is sor kerülhet.

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs

sajtószóvivő 

telefonszám +36-20-3730790

e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu

Kecskeméti Törvényszék                                                                              fszt. 10.

165/2017. D.F. életveszélyt okozó testi

sértés bűntettének 

kísérlete és más 

bűncselekmények

2018. 05. 22.   13 óra

Az ügy lényege: 

 A vádirat lényege szerint 2016. június 4. napján az esti-éjszakai órákban

a Tiszakécskén egy szórakozó helyen  zenés rendezvény volt.

Itt  szórakozott  -  több  szórakozóhelyet  is  érintve  –  az  ügy  három

sértettje is a barátaikkal.

Szintén  szórakozási  céllal  érkezett  a  25  éves  román állampolgárságú

vádlott is. 21 óra tájban a vádlott és ismerőse, egy padon ült, amikor az

egyik sértett és néhány társa odament hozzájuk és a padot, amin ültek,

lökdösni  kezdték,  próbálták  alóluk  kihúzni.  A  vádlott  ismerősének

határozott fellépésére ekkor se vita, se veszekedés nem alakult ki.

Az  éjszaka  folyamán azonban az  ekkorra  már  ittas   vádlott  az  egyik

bárban  -  az  esti  atrocitás  miatt  -  kötözködni  kezdett  a  sértettek

társaságával. 

Amikor a sértetti társaság átment egy másik szórakozóhelyre, a vádlott

utánuk ment és tánc közben lökdösődött, a sértettek társaságában lévő

lányokkal akart táncolni, akik viszont ezt nem akarták. Emiatt szóváltás

történt,  mely  során  a  vádlott  a  kését  is  elővette,  megmutatta.  A

szórakozóhely előtt is összeszólalkozott a vádlott a sértetti társasággal

és azt kiabálta, hogy elvágja a torkukat.

Hajnal egy óra tájban a szórakozóhelyről együtt jött ki a három sértett,

akik a vádlott fenyegetőzése miatt jobbnak látták, ha távoznak. 

Az egyik bár közelében, egy fa mögül állt elébük hirtelen a vádlott azzal

a  felkiáltással,  hogy  bajt  akarnak-e,  és  késével  a  három  sértettet

megsebesítette.

A sértettek közül ketten 8 napon belüli, míg társuk 8 napon túl gyógyuló

sérüléseket  szenvedett.  Kettőjük  esetében  az  életveszélyes  állapot

kialakulásának elmaradása csupán a szerencsén múlott.

Megjegyzés  : Kizárólag az ítélethirdetésre kerül sor.
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Információ: Dr. Sárközy Szabolcs

sajtószóvivő 

telefonszám +36-20-3730790

e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu

Kecskeméti Járásbíróság                                                                   131. tárgyaló

387/2015. Sz. Gy. és két társa hivatali vesztegetés 

elfogadásának bűntette

2018. 05.24., 25. és 29. 

9 óra

Az ügy lényege: 

Folytatódik a takarékszövetkezet volt vezetőinek és társainak büntetőpere.

A vádirat lényege szerint a II. r. vádlott unokaöccse 2010. december 30. napján

kölcsönszerződést  kötött  egy  takarékszövetkezettel,  melynek  értelmében  a

pénzintézet 500.000.000,- Ft kölcsönt nyújtott projektfinanszírozási céllal. A hitel

és  járulékai  visszafizetésének  biztosítékaként  jelzálogként  lekötöttek  4  db

ingatlant,  melyekre  700.000.000,-  Ft  erejéig  jelzálogjogot  jegyeztettek  be.

Mindezen túlmenően további  ingóságok is  a  hitel  biztosítékát  képezték és  az

ingó  zálogjogi  nyilvántartásba  bejegyzésre  kerültek.  További  fedezetként

200.000.000,- Ft értékű borkészletet is megjelöltek.

A kölcsönösszeg törlesztése a futamidő alatt nem illetőleg csak részben történt

meg.  A  hitelező  takarékszövetkezet  2012.  július  12.  napján  engedményezési

szerződést  kötött  egy  takarékszövetkezettel,  melynek  keretében  13  db

kölcsönből  eredő  követelésének  tulajdonjogát  és  az  azokat  biztosító

mellékkötelezettségeket  ruházták  át  úgy,  hogy  a  takarékszövetkezet  a  másik

takarékszövetkezet  felé  fennálló  bankközi  betét  nyújtásából  eredő

1.350.000.000,-  Ft  összegű  követelésébe  az  engedményezett  hitelcsomag

1.270.000.000,-  Ft  összegű  vételárát  beszámította.  Ezen  engedményezés

keretében került a takarékszövetkezet tulajdonába a II. r. vádlott unokaöccsével

szemben  fennálló  követelés  is,  melynek  értéke  összese  598.560.063,-  Ft  volt,

vételárát ugyanakkor a felek 38.000.000,- Ft-ban jelölték meg.

Ezt követően a II. r. vádlott – értesülve a követelés engedményezéséről és arról,

hogy az I. és a III. r. vádlottak egymást jól ismerik – 2013. év nyarán felkereste az

I.  r.  vádlottat,  hogy  nyújtson  részére  segítséget  a  fenti  követelés  áron  aluli

megszerzésében.

Ennek megfelelően az I. r.  vádlott több alkalommal tárgyalt személyesen III. r.

vádlottal (az egyik takarékszövet vezetőjével). A III. r. vádlott mindvégig tisztában

volt azzal, hogy az I. r. vádlott a II. r. vádlott felhatalmazása alapján és érdekében

jár el.

A tárgyalások során az I.  és a III.  r.  vádlottak abban állapodtak  meg, hogy az

500.000.000,- Ft tőkét és annak kamatait kitevő követelést az I. r. vádlott közeli

ismerősének  ügyvezetése  alatt  álló  kft.  veszi  meg  335.000  Euro  vételáron.  A

megállapodásról az I. r. vádlott tájékoztatta a II. r. vádlottat is, aki az ügylethez

szükséges  pénzeszközök  biztosítását  vállalta.  A  szerződés  megkötésére  2013.
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augusztus 9. napján került sor. A vételárat egy nappal később utalták át.

A Kecskeméti Járási Ügyészség az I. és II. r. vádlottakat vesztegetés bűntettével,

míg a III.  r.  vádlottat kötelezettségszegéssel  elkövetett vesztegetés bűntettével

vádolja.

Valamennyi vádlottal szemben börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.

Megjegyzés  : A perbeszédekre kerül sor.

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs

sajtószóvivő 

telefonszám +36-20-3730790

e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu


