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Kecskeméti Törvényszék  fszt.25.
253/2018. V.Z. Emberölés bűntette, 

rablás bűntette
2018.09. 18. 8.30.

Az ügy lényege: 
A vádirat  lényege szerint  az  anyagi  gondokkal  küzdő 42 éves  petőfiszállási
vádlott  2010.  augusztus  19.  napján  elhatározta,  hogy  a  délután  folyamán
felkeresi az ügy sértettét annak érdekében, hogy tőle akár erőszakkal is, de
megszerezze az évek óta kifizetetlen 6.000,-Ft munkabérét.

2010.  augusztus  19-én  17  óra  körül  a  nyitott  kapun  át  bement  a  sértett
tanyájába,  ahol  a  66  éves,  egyedül  élő  nőtől  követelte,  hogy  fizesse  ki  az
elmaradt  6.000,-Ft  munkadíjat.  A  sértett  ezen  felháborodott,  lökdösődni,
dulakodni kezdtek, mely során a sértettet a vádlott megragadta ütötte, rúgta,
mire a sértett közölte a vádlottal, hogy értesíteni fogja a rendőrséget. Ezen a
vádlott  annyira  feldühödött,  hogy  a  dulakodás  közben  először  egy
partvisnyéllel  ütötte a sértettet,  majd magához vett egy 8 cm élhosszúságú
ollót, amivel az akkor még neki szemben álló sértettet a jobb váll felső részén
megszúrta.  A dulakodás eredményeként a sértett végül a vádlottnak háttal,
arccal az ágyra, majd a földre került,  ahol a vádlott tovább szurkálta a már
földön  hason  fekvő  sértett  hátát  és  vállát  az  ollóval,  majd  egy  22,5  cm
pengehosszúságú, recés élű, fekete nyelű kenyérvágó késsel, s amikor e kés
pengéje  a  szúrások  hatására  elhajlott,  egy  műanyag  nyelű,  7,5  cm
pengehosszúságú késsel is egyszer a hátán és egyszer a nyak hátsó részén
felülről  lefelé  irányuló  mozdulattal  szúrta  meg  a  sértettet,  viszont  a  kés
pengéje  letört  a  szúrás  következtében.  Miközben  más-más  szúróeszközök
után nézett a vádlott, a földön hason fekvő sértettet a nyaki részénél többször
mindaddig leszorította,  a földre nyomva tartotta a partvissal,  amíg a partvis
nyele  és  a feje  el  nem vált  egymástól.  Az  eszközök sérülése  miatt  végül  a
vádlott a földön fekvő sértett fejét többször megrúgta, a sértett fejét és a fülét
megragadva többször hozzáütötte a sértett fejét a közelben lévő kisszékhez,
illetve a padlóhoz.

A  sértett  a  halála  bekövetkeztéig  egy  durva  és  változóan  megnyilvánuló,
sorozatos és több eszközös bántalmazást szenvedett el, mely során – bizonyos
idő  elteltével-  az  eszméletét  is  elveszítette.  A  vádlott  azonban  mindaddig
folytatta a sértett bántalmazását, amíg a sértett meg nem halt. 

Miután  a  vádlott  észlelte,  hogy  a  sértett  elhalálozott,  a  sértett  tanyájában
kutatást  végzett,  melynek  eredményeként  nem  csak  a  6.000,-Ft  tartozást,
hanem két borítékban 60.000,-Ft összeget is eltulajdonított.

Az ügyészség a vádlottat rablás bűntettével is vádolja az alábbiak szerint:
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2017.  szeptember  18.  napján a  tartozásai  miatt  pénzszűkében lévő  vádlott
azzal az elhatározással, hogy az általa ismert, egyedül élő, 83 éves nőtől fog
pénzt  szerezni,  a  déli  órákban  magához  vette  a  8  cm  pengehosszúságú
bicskáját és elindult a sértett tanyájához, ahol a kerítésen átmászva behatolt az
udvarára azzal a céllal, hogy a sértettől – őt késsel megfenyegetve – készpénzt
szerezzen.

A  vádlott  az  udvari  wc-ben  bújt  meg,  a  sértett  azonban  észrevette,  s
felszólította,  hogy  jöjjön  ki  onnan.  Amikor  a  sértett  a  wc  ajtaját  kitárva
megkérdezte, hogy mit keres itt, a vádlott közölte, hogy pénzt akar. A sértett
közölte a vádlottal, hogy nincs pénze és elindult a lakása felé. Ekkor a vádlott a
sértett  nyakát  mindkét  karjával  átkulcsolta  a  bal  kezében  egy  8  cm
pengehosszúságú  kést  tartva,  s  felszólította  a  sértettet,  hogy  menjen  be  a
lakásba a pénzért. A sértettet továbbra is a nyakánál fogva, lökdösve jutottak
be a lakásba. A vádlott ott ismételten követelte a sértettől a pénzt, aki - látva a
vádlottnál lévő kést és félve attól hogy a vádlott megöli őt, elvágja a nyakát -
megmondta, hogy hol a pénztárcája, amiből a vádlott 7.000,-Ft-ot kivett.

A vádlott - még mindig kezében tartva a kést, de már a sértettet elengedve -
közölte,  hogy több pénzre van szüksége.  A sértett közölte,  hogy nincs több
pénze otthon, a vádlottnak azonban ez nem volt elég, így a sértett azzal állt elő,
hogy kér a szomszédoktól kölcsön. A vádlott ebbe beleegyezett és átengedte a
sértettet a szomszédba. A sértett a szomszédtól kért segítséget, aki 13 óra 15
perckor értesítette a rendőrséget, majd vádlottat elfogták.

Megjegyzés  : 
A  tárgyalás  a  vádirat  ismertetésével  és  a  letartóztatott  vádlott
kihallgatásával kezdődik.

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

Kecskeméti Törvényszék  fszt.10.
264/2018. A.K. Választás rendje elleni 

bűntett, csalás bűntette
2018.09. 18. 13.30.

Az ügy lényege: 
A  vádirat  lényege  szerint  a  vádlott  2014.  elején  elhatározta,  hogy  a
Magyarországi  Cigány  Párt  egyéni  képviselőjelöltjeként  indulni  kíván  az
országgyűlési  választáson.  Tudomást  szerzett  arról,  hogy  minden  egyéni
választókerületi  jelölt  1  millió  forint  összegű  költségvetési  támogatásra
jogosult, tényleges szándéka ezen összeg megszerzésére irányult. 
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2014.  február 17.  napján Kalocsán,  a 3.  számú választási  irodától  80 darab
ajánlóívet  vett fel,  majd aláírásgyűjtésbe kezdett.  Néhány nap alatt  mintegy
180 ajánlást sikerült összegyűjtenie a szükséges 500 helyett, ezért elhatározta,
hogy a még kitöltetlen íveken olyan személyek adatait és aláírását is feltünteti,
akik valójában nem adtak számára ajánlást.

Egy  ismerősétől  –  akivel  a  részleteket  nem  közölte  -neveket  és  címeket
szerzett,  azonban ezeket  a  személyeket  ténylegesen nem kereste  fel.  Ezen
túlmenően ismeretlen körülmények között további választópolgárok adatait is
megszerezte.

A  választási  irodán 79 ajánlóívet  adott  le,  melyeken  összesen  503 ajánlást
fogadtak el és a vádlottat képviselőjelöltként nyilvántartásba vették.

Az ügyészség álláspontja szerint a választási irodán feldolgozott 586 aláírásból
legalább 170 hamis volt. A vádlott részére az 1 millió forint támogatást  2014.
március 7. napján folyósították.

Megjegyzés  : 
A tárgyalás a vádirat ismertetésével és a vádlott kihallgatásával kezdődik.

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

Kecskeméti Törvényszék  fszt.25.
295/2018. B.I. Emberölés bűntettének 

kísérlete és más 
bűncselekmények

2018.09. 20. 13

Az ügy lényege: 
A  vádirat  lényege  szerint  a  62  éves  kiskőrösi  vádlott  2017.  december  17.
napján  11  óra  körüli  időpontban  a  vádlott  ittas  állapotban  szóváltásba
keveredett az élettársával, majd dulakodni kezdett vele. A sértett a testvére
segítségére sietve próbálta a vádlottat lenyugtatni, de mivel ez nem sikerült, az
éppen ott tartózkodó nőt és annak leányát kiküldte a házból. A nő lánya az
udvaron 11 óra 38 perckor felhívta telefonon a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-
főkapitányság  Rendészeti  Igazgatási  Tevékenységirányító  Központját  azért,
hogy segítséget kérjen. Ezt követően édesanyjával elhagyta az ingatlant. 

A vádlott időközben egy L alakú, 40 cm hosszú vaseszközt és egy fanyelű, 150
mm  pengehosszúságú  kést  felkapva  dulakodni  kezdett  az  őt  továbbra  is
nyugtatni próbáló sértettel, s ennek során a vádlott a késsel szemből, alulról
felfelé irányuló és oldalról kaszáló mozdulattal három alkalommal hastájékon
és mellkason szúrta a sértettet. A sértett a szúrások következtében  közvetlen
életveszéllyel  járó  sérülést  szenvedett  el.  A  halálos  kimenetelt  a  szakszerű
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orvosi ellátás hárította el.

A  vádlott  ezután  a  helyszínre  érkező,  szolgálati  egyenruhát  viselő,  a
bűncselekményt észlelő és szabályszerűen intézkedő rendőrök felé fordult, s
amikor  a  bűncselekmény  folytatásának  megakadályozása  érdekében  az
egyikük a kést tartó, jobb kezére ütött a gumibotjával, a kést nem engedte el,
hanem a  kezét  hátralendítve  erőteljes  mozdulattal  a  közelében tartózkodó
rendőr hasa irányába szúrt.  A sértettet  a  szúrás azért  nem találta  el,  mert
észlelve a támadó mozdulatot, a támadás elől hátravetve kifordult, így a kés
előtte haladt el.  Ezt követően az intézkedő rendőrök a vádlottat együttesen
lefegyverezték, földre vitték. 

Megjegyzés  : 
A  tárgyalás  a  vádirat  ismertetésével  és  a  letartóztatott  vádlott
kihallgatásával kezdődik.

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


