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Kecskeméti Törvényszék         fszt. 10.tárgyaló
B.63/2019. C.A. és társa Emberrablás bűntette 2019. 05. 21. 08.30

A vádirat lényege szerint az ügy sértettje 2017. október 14. napján egy bajai
szórakozóhelyen  130.000,-  forintot  lopott  el  az  ittas  I.r.  vádlott  kabátjának
zsebéből.  Másnap  a  vádlottak  megjelentek  egy  szórakozóhelyen,  ahol  a
sértettet az I.r. vádlott kérdőre vonta a pénze miatt, majd társaival egy autóba
tuszkolták. Eközben a lefogott sértettet az I.r. vádlott többször is megütötte. A
vádlottak a sértett szabadon bocsátását attól tették függővé, hogy az ellopott
pénzt  visszaadja.  A  sértett  ennek  nem tett  eleget,  mire  aláírattak  vele  egy
szerződést,  amelynek  értelmében  az  I.r.  vádlottól  180.000  forintot  kért
kölcsön, amit részletekben törleszt.
Megjegyzés: A vádlottak kihallgatására 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.112/2019. H. Gy. Lopás bűntette 2019. 05. 21. 13.00

A vádirat lényege szerint a 26 éves ágasegyházi vádlott 2018.június 18. napján
0  óra  15  perc  körüli  időben  bement  egy  kecskeméti  autómosó
irodahelyiségébe,  ahonnan  elvitte  egy  900.000.-Ft  értékű  személygépkocsi
indítókulcsát. Megpróbálta eltulajdonítani a járművet, azonban a parkolóban
nekitolatott  egy  oszlopnak  és  összetörte  a  kocsi  hátsó  csomagtartóját,
valamint a lökhárítóját, amellyel a sértettnek 400.000.-Ft összegű kárt okozott.
A vádlott ezt követően visszacsempészte a személyautó indítókulcsát, azonban
egyúttal  egy  másikét  elvitte  és  a  800.000.-Ft  értékű  járművel  elhajtott  a
helyszínről, azonban a nyomozó hatóság még aznap igazoltatás alá vonta. 
A vádlott 2018. június 14. napján alkalmi munkahelyéről az ülés alatt  tárolt
slusszkulcs segítségével beindította és elvitte a sértett nyitott állapotban lévő,
2.500.000.-Ft  értékű  tehergépjárművét,  amelyet  engedély  nélkül  használt,
majd műszaki okból még Kecskemét területén hátrahagyta. Ezen túl a vádlott
2018. június 10. és 17. napjain egy lakásba a terasz ajtajának befeszítésével
próbált meg bejutni, azonban az egyik alkalommal sem sikerült.
Az ügyészség a vádlottal szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozta.

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

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


