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Kecskeméti Törvényszék fszt. 10 tárgyaló 
B.428/2019. M. R. Kábítószer-birtoklás 

bűntette 
2019. 11.19. 8.30 

Az ügy lényege: 
 

A vád szerint a 37 éves szerb állampolgárságú vádlott 2018. december 18. 

napján a tompai határátkelőhelyen egy montenegrói honosságú kisbuszban -az 

üzemanyag tartályban -41 csomag kannabisz és delta -9 -THC tartalmú 

kábítószert kívánt becsempészni, hogy azt Hollandiába szállítsa. 
 
Az ügyészség a vádlottal szemben szabadságvesztés kiszabását indítványozta. 
 

Megjegyzés: Előkészítő ülésre kerül sor. 
Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 
telefonszám +36-20-3730790 
e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu 

 
 

Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 133. tárgyaló 
B.774/2017. M. Zs. állatkínzás bűntette 2019. 11.18. 8.30 

Az ügy lényege: 
 

A vád szerint a 37 éves vádlott 2015. július 7. napja és 2016. január 21. napja 

között egy lajosmizsei tanyán változó létszámban, de legalább 25 különféle, 

főként német juhász jellegű keverék kutyákat tartott. A vádlott az állatok 

nyakáról a nyakörveket nem vette le, tartósan kikötötte őket egy rövid, 2 méter 

hosszúságú lánccal. A vádlott csak alkalmanként jelent meg a tanyán, így az 

állatok megfelelő etetéséről, ivóvízzel való ellátásáról, ápolásáról nem 

gondoskodott. Az állatok részére nem biztosított védett, zárt helyet, búvóhelyet 

sem, így ki voltak téve az időjárás viszontagságainak is. Az ivóvíz hiányából 

fakadó szomjúság az állatoknak fulladáshoz hasonló különös szenvedést 

okozott. A tanyán tartott kutyák állapotát észlelve, állatvédő szervezetek 

rendszeresen jártak a tanyára az állatok etetése, itatása céljából, ennek 

köszönhető, hogy azok nem pusztultak el, nem szenvedtek maradandó 

egészségkárosodást. A vádlott többszöri felszólítás ellenére sem hagyott fel az 

állatokkal való bánásmódjával, így a helyi állatvédő szervezetek munkatársai 

2016. január 21. napján a kutyákat elszállították. 
 

Az ügyészség a vádlottal szemben próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés 

kiszabását indítványozta. 
 

Megjegyzés: Az eljárás két tanú kihallgatásával és a kiegészített szakértői 



vélemény ismertetésével folytatódik. A bizonyítási eljárás függvényében akár 

határozathozatal is várható. 
Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 
telefonszám +36-20-3730790 
e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu 

 
 
 

Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 102. tárgyaló 
B.325/2018. R. O. R. kifosztás bűntette 2019. 11.18. 8.30 

Az ügy lényege: 
 

A vád szerint a 22 éves kecskeméti vádlott 2018. március 3. napján reggel 8 óra 

körüli időben érkezett meg az ekkora már erősen ittas két férfi lakásába. A nő is 

becsatlakozott a beszélgetésbe és italozásba. A nagy mennyiségű alkohol 

elfogyasztását követően a két férfi 10 óra körül lefeküdt aludni, amit a kevésbé 

ittas vádlott kihasznált és a házból eltulajdonította az egyik férfi konyhaasztalon 

hagyott, 72.000.- forint értékű mobiltelefonját. Majd az ablakpárkányon lévő 

slusszkulcs segítségével kinyitotta a másik sértett autóját, ahonnan 100.000.- 

forint készpénzt vitt el. Ezt követően távozott a helyszínről és a mobiltelefont 

5.000.- forintért értékesítette, a készpénzből pedig újabb mobilkészüléket 

vásárolt. 
 

A vádlottal szemben az ügyészség börtönben végrehajtandó szabadságvesztés 

és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt. 
 

Megjegyzés: A vádlott kihallgatására és iratok ismertetésére kerül sor. 
Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 
telefonszám +36-20-3730790 
e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu 

 
 
 
 
  



 
 

Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 101. tárgyaló 
B.317/2019. Cs. O. E. és 13 

társa 
új pszichoaktív anyaggal 

visszaélés bűntette és 

más bűncselekmény 

2019. 11. 18. 9.00 

Az ügy lényege: 
A vád szerint az I. r. és a II. r. vádlottak 2015 áprilisában elhatározták, hogy az I. 

r. vádlott kapcsolatait kihasználva, a II. r. vádlott vagyonából kristály fantázia 

nevű új pszichoaktív anyagot fognak vásárolni és azt széleskörben értékesítik. 

Ennek keretében 2015 áprilisa és 2016 augusztusa között számos alkalommal 

vásároltak összesen 1.5- 2 kg ilyen anyagot Budapest környékéről és azt 

kiporciózást követően a fogyasztóknak 0,1 grammonként 1.000.-forintért adták 

el, amelyből megközelítőleg 15 millió forint haszonra tettek szert. 
 

A II. r. vádlott 2016. augusztusában felhagyott az I. r. vádlottal folytatott közös 

kereskedelemmel és azt letartóztatása megszüntetését követően egyedül 

Tatárszentgyörgyön folytatta tovább, addig míg nála közúti ellenőrzés során 

tablettákat nem találtak. Az I. r. vádlott egy ideig így egyedül folytatta az üzletet, 

míg abba 2016 szeptemberébe a fogyasztók kiszolgálásával bevonta lányát és 

annak élettársát, a VII. r. vádlottat is. 2017. januárjáig a VII. r. vádlott számos 

személynek adott el a kicsomagolt anyagból. Az I. r. vádlott fogyasztási célból 

2016. december 31. napján csekély mennyiségű kábítószert - MDMA-t - 

tartalmazó tablettákat is beszerzett. A III. r. vádlott 2016. januárjában kezdett 

kristályt árulni, melybe feleségét a VIII. r. vádlottat, és lányát a IX. r. vádlottat is 

bevonta akként, hogy az utasítása szerint távollétében értékesítették az 

anyagot. A kereskedelemből legalább 335.000.-Ft bevételre tettek szert. A IV. r. 

vádlott szintén 2016 januárjától értékesített kristályt kecskeméti lakóhelyén. Az 

anyag megvásárlása során a III. r. vádlott is több alkalommal jelen volt. A IV. r. 

vádlott az üzletbe szintén bevonta feleségét, az V. r. vádlottat, aki 95 alkalommal 

adott el fogyasztóknak kristályt. Ebből legalább 311.000.-forint bevételt 

szereztek. A X. r. vádlott 2016 augusztusa és 2017 januárja között folytatott 

kristálykereskedelmet kecskeméti családi házában. A X. r. vádlott ezen túl a XIII. 

r. vádlottól kapott kábítószert is elfogyasztotta. A fiatalkorú VI. r. vádlott a IV., V. 

és X. r. vádlottak távollétében árulta a kristályt. A XIII. r. és XIV. r. vádlott 2015 

novembere és 2016 áprilisa között kapcsolódott be a kristályértékesítésbe, 

amelyből legalább 750.000.-Ft összegű vagyont szereztek. A XIII. r. vádlott több 

alkalommal adott el anyagot a XI. r. és XII. r. vádlottaknak. 
  
Az I., II., III., IV., V., VII., VIII., IX., X., XI., XII. r., XIII. r. és XIV. r. vádlottakkal szemben 

az ügyészség börtönbüntetés és közügyektől eltiltás, míg a fiatalkorú VI. r. 

vádlottal szemben fiatalkorúak fogházában végrehajtandó szabadságvesztés 

kiszabására tett indítványt. 
 

Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. 
Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 
telefonszám +36-20-3730790 
e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu 

 


