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Kecskeméti Törvényszék                                 Kecskeméti Járásbíróság Díszterme
B.196/2016. H. B. és 73 társa hűtlen kezelés bűntette 2018. 03.19.-

2018. 03. 20.
8.30

Az ügy lényege:   
A  Kecskeméti  Törvényszék  folytatja  annak  a  74  vádlottnak  a  tárgyalását,
akiket hűtlen kezelés bűntettével vádol a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség a
636 oldalas vádiratában.
A vádirat lényege szerint az egyik Takarékszövetkezet vezetői és alkalmazottjai
a  hitelintézetekre  vonatkozó  szabályok  megsértésével  nyújtottak  több
alkalommal  gazdasági  társaságok  számára  jelentős  összegű  hiteleket.  A
gazdasági  társaságok  vezető  tisztségviselői  a  hitelfelvételi  kérelmük  pozitív
elbírálása  érdekében  ehhez  a  Takarékszövetkezet  vezetőinek,  dolgozóinak
segítséget  nyújtottak.  A  vádlottak  tevékenységének  eredményeként  számos
olyan  hitelszerződést  engedélyeztek  és  írtak  alá,  amelyek  végső  soron  a
Takarékszövetkezet  fizetőképességének  megingásához,  hitelintézeti
tevékenységének  betiltásához,  illetve  felszámolásának  elrendeléséhez
vezettek. 

Megjegyzés: Az eljárás tanúkihallgatással és iratok 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 130. tárgyaló
B.876/2017. T. M. rablás bűntette 2018. 03.21. 10.00

Az ügy lényege:   
A vádirat 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  a  tulajdonosok  beleegyezése  nélkül  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 tanúk meghallgatásával 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. tárgyaló
B.198/2016. V. I. T. és társa állatkínzás bűntette 2018. 03.22. 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  állatokat  gondozó  állatorvos  meghallgatásával
folytatódik. Ítélethirdetés is várható.

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



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

embercsempészés, 
életveszélyt okozó testi 
sértés bűntette 

2018. 03.22. és 
23.

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 migránst 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 március 22. napján a közel 20 órás hanganyag további
részeinek  lejátszásával,  majd  magyar  nyelven  történő  ismertetésével
folytatódik. Március 23. napján előreláthatóan tanúk kihallgatására kerül sor.
A  bíróság  tanúként  idézte  a  titkos  információgyűjtés  során  lehallgatásra
került telefonbeszélgetések lefordításában közreműködő bolgár tolmácsot,
valamint annál az autókereskedésnél dolgozó férfit, amelytől a vádlottak azt
a hűtőkamiont vásárolták, amelyben 71 ember vesztette életét.



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

Kecskeméti Törvényszék                                                                              fszt. 25.
B.590/2017. G.M. Nyereségvágyból és 

különös kegyetlenséggel 
elkövetett emberölés 
bűntette 

2018. 03.22. 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. 

A vádlott és társa ezt követően elhagyták az országot.



Megjegyzés  : A tárgyalás a vád ismertetésével, majd a vádlott kihallgatásával
kezdődik.

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


