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Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 102. tárgyaló 
B.343/2019. G.J.M. közfeladatot ellátó 

személy elleni erőszak 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. 11. 28. 13.30 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint 2019. március 13. napján 16 óra 30 perc körül a 66 éves 

kecskeméti férfi ittasan, kerékpárral elesett és vérző sérülései ellátására az 

Országos Mentőszolgálat két mentőápolója kivonult a helyszínre, ahol 

megvizsgálták és a Bács-Kiskun Megyei Kórházba szállították. A sürgősségi 

osztályról a férfit ittassága miatt a pszichiátriai osztályra próbálták meg 

továbbszállítani. A vádlott a mentőautóban megkérdezte az egyik 

mentőápolótól, hogy hová viszik, aki közölte vele, hogy a pszichiátriára, aki erre 

a kabátja zsebéből előrántott egy 8 cm pengehosszúságú bicskát, amellyel 

elvágta a biztonsági övét, majd az egyik sértett mellkasa felé szúrt, de az elől a 

sértettnek sikerült kitérnie. Ezt követően a mentőautó megállt, de a vádlott a 

kést továbbra is a kezében tartotta és azzal maga előtt kaszáló mozdulatokat 

tett. Az egyik sértett a feléjük közeledő rabszállító autót leintette és segítséget 

kért a büntetés-végrehajtási őröktől. Ekkor az egyik büntetés-végrehajtási őr a 

vádlotthoz ment és a mentőautón kívül felszólította arra, hogy tegye le a bicskát, 

amelynek a vádlott nem tett eleget. A büntetés-végrehajtási őr ekkor a 

mentőautó utasterébe próbált meg fellépni, de a vádlott felé is szúró 

mozdulatot tett. Ezt követően a férfi a gumibotjával próbálta kilökni a vádlott 

kezéből a bicskát, de mivel ez nem sikerült, ezért gázspray-vel fújta le, amely 

miatt a vádlott az arcához kapott, ezért büntetés-végrehajtási őrnek végül 

sikerült fellépnie a mentőautóba és vádlottól a kést elvennie. Amennyiben a 

szúró mozdulatok elől a sértetteknek nem sikerült volna kitérnie, akkor 

valószínűsíthetően 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek volna el. 

 

A vádlottal szemben az ügyészség börtönbüntetés és közügyektől eltiltás 

kiszabását indítványozta. 

 

Megjegyzés: Az eljárás tanúk és szakértő kihallgatásával folytatódik. 

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 

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



Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 133. tárgyaló 
B.385/2019. Cs. M. R.  halálos közúti baleset 

gondatlan okozásának 

vétsége 

2019. 11. 25. 8.30 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint 2018. június 11. napján 4 óra 28 perc körül a 44 éves vádlott 

Orgovány lakott területén belül az 50 km/h sebességkorlátot túllépve 

közlekedett személygépkocsijával. Az egyik balra ívelő útkanyarulatból túlzott 

sebessége miatt az út jobboldali útpadkájára sodródott, majd onnan balra 

kormányozta a gépjárművét és nekiütközött egy ingatlan kerítésének. Ekkor 

elütötte a járdán sétáló két férfit, amelynek következtében az egyik sértett az 

ingatlannak kerítésének csapódott, míg a másik sértett egy virágágyásba esett 

bele. A baleset következtében az egyik sértettnek 21 napon belül gyógyuló 

sérülései keletkeztek, míg a másik sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett 

el, hogy a kórházba szállítását követően életét vesztette. A baleset során a 

vádlott is súlyosan megsérült. 
 

Az ügyészség a vádlottal szemben fogházban végrehajtandó szabadságvesztés 

és járművezetéstől eltiltás büntetés kiszabását indítványozta. 

 

Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. 

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 

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



 

Kecskeméti Törvényszék  fszt. 27. 
B.232/2019. B.Á.F. Kábítószer-

kereskedelem bűntette 
2019. 11. 26. 08.30 

Az ügy lényege:  
A vádirat szerint a 32 éves kiskunfélegyházi illetőségű vádlott a tulajdonában 

lévő ingatlanon kábítószert (kannabisz) termesztett, hogy azt továbbértékesítse. 

Az ingatlanon összesen 220 tő kannabiszt foglaltak le, ami a jelentős mennyiség 

(100 tő) alsó határát meghaladja. A vizeletminta negatív eredménnyel zárult, 

azaz ilyen anyagok fogyasztását a vádlott esetében nem igazolta. 
A vádlottal szemben az ügyészség fegyházbüntetés és közügyektől eltiltás 

kiszabását indítványozta. 
 

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás függvényében ítélethozatalra is sor kerülhet. 
Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 

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


