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Kecskeméti Törvényszék  fszt.10. 
264/2018. A.K. Választás rendje elleni 

bűntett, csalás bűntette 

2019.10. 22. 08.30. 

Az ügy lényege: 
A vádirat lényege szerint a vádlott 2014. elején elhatározta, hogy a 
Magyarországi Cigány Párt egyéni képviselőjelöltjeként indulni kíván az 
országgyűlési választáson. Tudomást szerzett arról, hogy minden egyéni 
választókerületi jelölt 1 millió forint összegű költségvetési támogatásra 
jogosult, tényleges szándéka ezen összeg megszerzésére irányult. 

2014. február 17. napján Kalocsán, a 3. számú választási irodától 80 darab 

ajánlóívet vett fel, majd aláírásgyűjtésbe kezdett. Néhány nap alatt mintegy 180 

ajánlást sikerült összegyűjtenie a szükséges 500 helyett, ezért elhatározta, hogy 

a még kitöltetlen íveken olyan személyek adatait és aláírását is feltünteti, akik 

valójában nem adtak számára ajánlást. 

Egy ismerősétől – akivel a részleteket nem közölte -neveket és címeket szerzett, 

azonban ezeket a személyeket ténylegesen nem kereste fel. Ezen túlmenően 

ismeretlen körülmények között további választópolgárok adatait is 

megszerezte. 

A választási irodán 79 ajánlóívet adott le, melyeken összesen 503 ajánlást 

fogadtak el és a vádlottat képviselőjelöltként nyilvántartásba vették. 

Az ügyészség álláspontja szerint a választási irodán feldolgozott 586 aláírásból 

legalább 170 hamis volt. A vádlott részére az 1 millió forint támogatást  2014. 

március 7. napján folyósították. 

Megjegyzés: 
A tárgyalás a perbeszédekkel folytatódik, határozathozatal is várható. 

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 

telefonszám +36-20-3730790 

e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu 

 
 
 

Kecskeméti Járásbíróság                                               I. emelet 133.tárgyaló 
B.55/2019. R.B. 

 

Rablás bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 10.21. 08.30 

A vádirat lényege szerint a vádlott – 31 éves kecskeméti férfi – 2018. április 12. 

napján két társasházba ment be azért, hogy onnan  virágokat, valamint egyéb 

ingóságokat lopjon el. Ennek során az egyik lépcsőházból két darab faládába 



ültetett muskátlit lopott el, majd amikor annak tulajdonosa – egy 86 éves férfi – 

felszólította a virágok visszaadására őt ellökte. A sértett megbillent, csuklóját a 

korlátba ütötte be, ennek ellenére a vádlott után tudott menni, azonban a 

vádlott ököllel megütötte. Ennek következtében a sértett a vádlott 

visszatartásával felhagyott. 
Megjegyzés: iratismertetésre, várhatóan a perbeszédekre és ítélethirdetésre 

kerül sor.   
Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 

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

 
 
 

Kiskunhalasi Járásbíróság                                             Fszt. 8. 
B.185/2019. J.J. 

 

Rablás bűntettének 

kísérlete és más 

bűncselekmények 

2019. 10.24. 10.00 

A vádirat lényege szerint a vádlott – 19 éves kiskunhalasi férfi – 2019. május 11. 

napján magához vett egy kést és azzal a céllal indult el, hogy ismerőseitől pénzt 

kérjen. Miután nem sikerült szereznie, 23 óra körüli időben Kiskunhalason, a 

Bem utcában leszólított egy alvó – ittas állapotban lévő – férfit akitől pénzt kért 

és őt azzal fenyegette, hogy ha nem ad, akkor megszurkálja. Miután a sértett a 

felszólításnak nem tett eleget a vádlott hozzá szexuálisan próbált közeledni, 

amitől a sértett felháborodott, megijedt, elszaladni próbált mire a vádlott 

fartájékon megszúrta. 
Az ügyészség a vádlottat felfegyverkezve elkövetett rablás bűntettének 

kísérletével, szeméremsértés vétségével és aljas indokból elkövetett könnyű 

testi sértés vétségével vádolja 
Megjegyzés: előkészítő ülésre kerül sor. 

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 

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

 
 
 
 

Kecskeméti Törvényszék                                                                               fszt.25. 
292/2019. K.A. Pénzmosás bűntette 2019.10. 24. 13.30. 

Az ügy lényege: 
Az irányadó vádirati tényállás szerint az évek óta hajléktalanként élő vádlottat 

2017. év őszén ismeretlen személy ételért cserébe arra kérte, hogy nyisson 

folyószámlát és külön jelzésre az arra érkező pénzt vegye fel, majd adja át 

számára. A vádlott az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. egri fiókjában folyószámlát 

nyitott, majd az arra utalt készpénzt felvette és az ismeretlen személynek 



átadta, amelyért 10.000,-Ft-ot kapott. A számlára érkező 1.000.000.-Ft készpénz 

ismeretlen személy által elkövetett csalásból származott. 

Megjegyzés: 
Előkészítő ülés. 

 


