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Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 126. számú tárgyalóterem
B.301/2018. dr. A. Gy. N. ügyvédi visszaélés 

bűntette és más 
bűncselekmények

2018. 09. 04. 8.30

A  vádirat  lényege  szerint  a  kecskeméti  férfi  2015  és  2017  év  között
okiratszerkesztő és letétkezelő ügyvédként járt el. A vádlott 15 ügyfél esetében
megszegte  hivatásából  eredő  kötelezettségeit,  és  a  letétként  nála  lévő
pénzösszeget nem a rendeltetésüknek megfelelően használta fel, hanem a vád
szerint azokkal sajátjaként rendelkezett. A férfi ezzel az ügyfeleinek összesen
114 millió kárt okozott, amelyet csak öt sértett esetében térített meg. 

A vádlott továbbá 2017 augusztusában a felesége ingatlanára is jelzálogjogot
szeretett volna alapítani, ezért az aláírását egy okiratra ráhamisította, majd a
valótlan  tartalmú  okiratot  benyújtotta  az  illetékes  járási  hivatalhoz.  A  nő
bejelentése  alapján  azonban  sikerült  megakadályozni  azt,  hogy  az
ingatlannyilvántartásba a jelzálogjog bejegyzésre kerüljön.

Az  ügyészség  a  vádlottal  szemben  börtönben  végrehajtandó
szabadságvesztést indítványozott.

Megjegyzés:  Az  eljárás  tanú  kihallgatással  és  iratismertetéssel  folytatódik.
Ítélethirdetés nem várható.

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

Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 122. számú tárgyalóterem
B.611/2017. O. L. orvvadászat bűntette és 

más bűncselekmény
2018. 09. 04. 8.30

A vádirat lényege szerint a 28 éves román vádlott és két ismeretlen helyen
tartózkodó  társa  2016.  november  17.  napján  egy  lajosmizsei  tanyán
mezőgazdasági munkát végeztek és elhatározták, hogy megpróbálnak egy őzet
befogni. 16 óra körüli időben megláttak a tanyán egy őzsutát és elkezdték az
állatot hajtani, majd nekiszorították a terület kerítésének. A vádlott megfogta
az őzsuta hátsó, míg az egyik társa az első lábait, mindeközben a harmadik
társuk végzett  az  állattal.  Ezt  egy  közeli  tanyán lakó személy észlelte,  aki  a
férfiakra kiabált, majd ennek hatására elmenekültek a helyszínről. A vádlott és
társai a területen vadászati jogosultsággal nem rendelkeztek, ezért nem volt
jogosultságuk a vad űzésére és elejtésére.

Az  ügyészség  az  ismeretlen  helyen  tartózkodó  vádlottal  szemben
felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta.

Megjegyzés:  Az  eljárás  vádismertetéssel,  valamint  a  vádlott  távollétére
figyelemmel tanú kihallgatással kezdődik. Ítélethirdetés nem várható.

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


