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Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 123. tárgyaló
B.664/2018. B. Sz. J. rablás bűntette és más 

bűncselekmény
2019. 03.04. 8.30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a 36 éves tótvázsonyi vádlott 2018. július 20. napján 21 óra
körüli időben egy tiszakécskei kocsmában felszólította a sértettet, hogy adja
meg italfogyasztásából eredő tartozását. A férfi azt mondta a vádlottnak, hogy
nem tartozik, aki erre megfenyegettet őt azzal, hogy meg fogja verni, ha nem
ad neki  először  4.700.-Ft-ot,  majd  ez  az  összeg  10.000.-Ft-ra  emelkedett.  A
vádlott agresszív viselkedésének hatására és a bántalmazás miatti félelmében
a férfi átadta neki a kért összeget. Később a vádlott visszament a kocsmába,
ahol az egyik vendéget hangosan, trágár kifejezéseket használva szidalmazni
kezdte, majd a jobb vállát tenyérrel meg is ütötte. A vádlott ezen túl még egy
sörösüveget is a földhöz csapott, de az nem tört el.

A vádlottal szemben az ügyészség börtönben végrehajtandó szabadságvesztés
kiszabására tett indítványt.

Megjegyzés:  Az eljárás  tanúkihallgatással  folytatódik.  A bizonyítási  eljárás
függvényében határozathozatalra is sor kerülhet.

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

Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 131. tárgyaló
B.723/2018. M. M. L. rablás bűntette 2019. 03.06. 8.30

Az ügy lényege:
A  vádirat  szerint  a  23  éves  kecskeméti  férfi  2018.  augusztus  5.  napján
barátaival  a kecskeméti Rákóczi úton található parkban egy padon alvó, idős
hajléktalantól  a  csuklójára  tekert  táskáját  megpróbálta  elvenni,  azonban  a
sértett  első  alkalommal  felébredt.  A  vádlott  tett  egy  kört,  majd  ismét
megkísérelte megszerezni a táskát úgy, hogy azt megragadta, erősen rángatni
kezdte,  amelynek  hatására  a  hajléktalan  férfi  a  padról  leesett.  A  vádlott  a
táskával  és  a  benne  található  3.000.-  forint  készpénzzel,  valamint  egyéb
tárgyakkal  a  helyszínről  elmenekült. Az  idős,  nehezen  mozgó  sértettnek  a
padról történő lerángatása következtében 8 napon belül  gyógyuló sérülései
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keletkeztek.

Az  ügyészség  a  vádlottal  szemben  börtönbüntetés  és  közügyektől  eltiltás
kiszabását indítványozta.

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

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


