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Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 133. tárgyaló
B.325/2018. R. O. R. kifosztás bűntette 2019. 05.15. 13.30

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: Az eljárás a vádlott kihallgatásával folytatódik.
Információ: Dr. Sárközy Szabolcs

sajtószóvivő
telefonszám +36-20-3730790
e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu
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Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 133. tárgyaló
B.55/2019. R. B. rablás bűntette és más 

bűncselekmények
2019. 05.16. 13.30

Az ügy lényege:
A vád szerint a 30 éves kecskeméti vádlott 2018. április 12. napján reggel 6 óra
körüli  időben  besurrant  egy  kecskeméti  társasházba  és  két  sértettől
tulajdonított el különböző értékeket, így táskát, bakancsot és horgászasztalt.
Az egyik sértett azonban megzavarta cselekménye közben, akinek felszólításra
visszaadta az ellopni kívánt gáztűzhelyalkatrészeket. Még ugyanezen a napon
a  vádlott  bement  egy  másik  társasházba  is,  ahonnan  az  egyik
lépcsőfordulóban lévő kaktuszt próbálta meg elvinni. A vádlott cselekményét
azonban két nő is észrevette, akik a virág visszaadására szólították fel a férfit,
aki ennek nem tett eleget és a növénnyel együtt távozott a helyszínről. Később
ismét  visszatért  ugyanabba a  társasházba és  egy közel  8.000.-forint  értékű
pálmanövényt lopott  el.  Ezt követően egy 86 éves férfi lakása elől  próbálta
meg elvinni muskátlikat, azonban az idős sértett ezt észrevette és felszólította
a vádlottat, hogy adja vissza neki a virágokat. A férfi ennek nem tett eleget és
könyökével félrelökte az idős urat, aki emiatt kibillent az egyensúlyából és a
csuklóját a lépcsőkorlátba ütötte be és 8 napon belül  gyógyuló sérüléseket
szenvedett el. Az idős sértett a menekülő vádlott után ment és megpróbálta őt
feltartóztatni,  aki  emiatt  ököllel  arcon  ütötte  a  sértettet,  akinek  sikerült
kivédenie a támadást. A vádlott agresszív viselkedése következtében a sértett
felhagyott a vádlott üldözésével. Az eseményeket egy nő is látta, aki szintén
megpróbálta feltartóztatni a vádlottat, de a férfi könyökével ellökte magától a
sértettet, aki szintén 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A vádlott
így végül a virágokkal együtt hagyta el a helyszínt.

A  vádlottal  szemben  az  ügyészség  fegyházban  végrehajtandó
szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt.

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

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


