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Kecskeméti Járásbíróság                                                                     126. tárgyaló 
B.970/2017. M.J. és társai 

 

Költségvetési csalás 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. november 

13. 

9 óra 

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint az I.r. vádlott, mint egy izsáki székhelyű gazdasági 

bejegyzett ügyvezetője 2014-ben támogatási kérelmet nyújtott be egy 

egyesülethez a turisztikai tevékenységének ösztönzésére. 

A kérelemnek a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 35 millió forint erejéig 

helyt adott (azt kettő részletben folyósították). A támogatásból  a kérelemben 

megnevezett vadászház épült, azonban a vádlott eltitkolta, hogy abban saját 

maga és felesége életvitelszerűen kívánnak élni, ami a pályázati feltételek 

értelmében kizárt volt. Erről a vádirat szerint a II.r. vádlott is tudott. 

A vádirat tartalmazza azt is, hogy Izsák Város Önkormányzata -melynek az I.r. 

vádlott volt a polgármestere – jogtalanul vett igénybe közfoglalkoztatotti 

támogatást 934.222,- Ft igényben, ugyanis a közfoglalkoztatott ténylegesen a 

vadászházban dolgozott. Erről a III.r. vádlott is tudott és ehhez szándékosan 

segítséget is nyújtott. 

A vádirat tartalmazza azt is, hogy az I.r. vádlott közreműködött abban, hogy a 

Cégbírósághoz valótlan tartalmú okiratot nyújtsanak be az ügyvezető 

személyével kapcsolatosan (ugyanis a cég vezetését az okirat tartalmától 

eltérően továbbra is ő gyakorolta). 

Megjegyzés: 

A tárgyalás tanúk kihallgatásával folytatódik. Ítélethirdetés nem lesz. 

  

 
Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 

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

 
 

Kecskeméti Járásbíróság                                                                     123. tárgyaló 
B.374/2019. V-né Sz.B.É. 

 

Halálos közúti baleset 

okozásának vétsége 

2019. november 

13. 

13-30 óra 

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a vádlott -55 éves kecskeméti nő -2019. február 2. 

napján 18 óra körüli időpontban Kecskeméten – a Széchenyi körút és az Irinyi 

utca kereszteződésében – a zebrán -kb.40-44 km/h sebességgel - elütött egy 

szabályosan közlekedő gyalogost, aki kettő nappal később kórházban életét 

vesztette. 

 

Az ügyészség a vádlottat azzal vádolja, hogy piros lámpa tiltó jelzése ellenére 

haladt be a kereszteződésbe. 



Megjegyzés: 

Előkészítő ülésre kerül sor. 

 
Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 

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

 
 
 

Kecskeméti Törvényszék                                                               fszt. 10. tárgyaló 
Fk.301/2019. Sz.Z. és társai 

 

Testi sértés bűntette 2019. november 

11. 

8-30 óra 

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint az I. r. vádlott (25 éves bátyai illetőségű férfi) 2018. 

április 25. napján Dunaföldváron – egy ismeretlenül maradt társával – egy 88 

éves nőt annak lakásában a földre rántott, a nyakát leszorította a száját befogta. 

Társával pénzt követeltek a sértettől, azonban miután a sértett segítségért 

kiabált, elszaladtak a helyszínről. A sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket 

szenvedett. 

A vádlottak – az I. r. vádlott ötletére – 2018 nyarán elhatározták, hogy Bátya 

község közelében lévő településeken egyedül élő idős asszonyokat rabolnak ki 

a fenti eset kapcsán alkalmazott módszerrel. A bűncselekmények elkövetéséhez 

maszkokat és kesztyűket használtak. A rabolt pénzt az I. r. vádlott osztotta szét 

társai között, akik közül ketten fiatalkorúak (egyikük bajai, illetve bátyai 

illetőségű férfiak), negyedik társuk pedig 20 éves miskei illetőségű férfi. A 

vádlottak a megbeszélt tervnek megfelelően összesen hat rablást követtek el (a 

vádirat szerint a IV. r. vádlott öt bűncselekménynek volt a részese). A sértettek 

valamennyien a 70. életévüket betöltött (esetenként a 80. életévüket is) nők 

voltak. A bűncselekmények elkövetésére minden esetben az esti-éjszakai 

órákban került sor. Az egyik sértett a bántalmazás következtében életveszélyes 

sérülést szenvedett el, míg a további sértettek közül egyikük 8 napon túli, a 

többiek pedig 8 napon belül gyógyuló sérülést. A vádlottak a bűncselekmények 

elkövetése során esetenként 2.470-35.000.- forint összeget raboltak el, az utolsó 

esetben ugyanakkor 800.000.- forintot hoztak magukkal. 

Valamennyien letartóztatásban vannak, a Főügyészség szabadságvesztés 

kiszabását indítványozza velük szemben. 

 

Megjegyzés: 

A tárgyalás a vádlottak kihallgatásával kezdődik. 

 
Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 

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

 


