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B.90/2018. Fk.  B.  E.  és  4
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Kábítószer-
kereskedelem bűntette 
és kiskorú 
veszélyeztetésének 
bűntette

2019. május 10. 8.30

Az ügy lényege:
A  vád  szerint  a  lajosmizsei,  illetve  (V.  r.  vádlott)  jászladányi  illetőségű
vádlottak (4 férfi és 1 nő) új pszichoaktív anyagnak minősülő, a köztudatban
kristálynak,  zsályának,  herbálnak  nevezett  anyagot  értékesítettek
Lajosmizsén.  Ennek  érdekében 2014.  évtől  az  I.  r.  vádlott  szerezte  be  az
anyagot a feleségének, a II.  r. vádlottnak a tudtával. A vádirat tartalmazza
azt is, hogy az egyik lajosmizsei lakos a kiskorú gyermekét küldte át az I. r.
vádlott lakásához, hogy olyan kábító hatású anyagot vásároljon, amelytől a
környékbeli  gyerekek  –  akik  szintén  az  I.r.  vádlottól  vásároltak  -
dülöngélnek. 

Az I. r. vádlott az anyagot részben az V. r. vádlottól szerezte be, míg a III. r.
és  IV.  r.  vádlottak  abban  működtek  közre,  hogy  a  vevőkhöz  a
megrendeléseket elszállították az érte járó pénzt pedig átvették.

Az  I.  r.  vádlott  minimum  600.000  forint  haszonra  tett  szert  a  fenti
tevékenységéből, amelyet családja megélhetésére fordított.

A  nyomozó  hatóság  2016.  január  19.  napján  a  vádlottak  lakásának
környékén egy tó partján megtalálta és lefoglalta az oda rejtett anyagokat.

Az I. r. és II. r. vádlottak kiskorú gyermeküket és a nevelésük, felügyeletük
alatt  álló  egyik  rokonukat  is  felhasználták  arra,  hogy  a  vevőkhöz  a
kábítószert és az új pszichoaktív anyagot eljuttassák. 

Megjegyzés: ÍTÉLETHIRDETÉS 

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. május 8. 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
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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 felszólítások 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 tanúbizonyítással folytatódik.
Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

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


