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Kecskeméti Törvényszék                                                               fszt. 10. tárgyaló 

Fk.301/2019. Sz.Z. és társai 

 

Rablás bűntette, Testi 

sértés bűntette és más 

bűncselekmények 

2020. január  13. 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. 

A Főügyészség szabadságvesztés kiszabását indítványozza velük szemben. 

A Törvényszék előkészítő ülés keretében  a II.r. és a III.r. vádlottak bűnösségét 

már jogerősen megállapította: a II.r. vádlott büntetése 5 év 6 hónap fiatalkorúak 

börtönében végrehajtandó szabadságvesztés, valamint 5 év közügyektől 

eltiltás, társáé pedig  4 év 6 hónap fiatalkorúak börtönében végrehajtandó 

szabadságvesztés, valamint 4 év közügyektől eltiltás. 

Megjegyzés: 

A tárgyalás tanúk kihallgatásával folytatódik. Várhatóan ítélethirdetésre is sor 

kerül. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kecskeméti Törvényszék fszt. 10. tárgyaló 

B.428/2019. M.R. Kábítószer birtoklásának 

bűntette 
2020. 01.14. 8.30 

Az ügy lényege:  
A vádirati tényállás lényege szerint  a szerb állampolgárságú (37 éves férfi) vádlott 

elhatározta, hogy a feleségével közös tulajdonú, BRBS 912 forgalmi rendszámú, 

montenegrói honosságú VW Transporter kisbusszal – a kisbusz üzemanyag-

tartályában elrejtve – kábítószert fog szállítani Hollandiába, Amszterdamba egy 

Gábor nevű személy részére. 

A vádlott 2018. december 28. napján 12 óra 10 perckor a Tompa közúti 

határátkelőhelyen jelentkezett belépésre Magyarországra az általa vezetett és a 

felesége nevén lévő BRBS 912 forgalmi rendszámú, montenegrói honosságú VW 

Transporter kisbusszal.  

A vámvizsgálat alkalmával a gépkocsi üzemanyag-tartályában – az üzemanyagban 

– vákumfóliával és barna ragasztószalaggal körbetekert, növényi anyagokat 

tartalmazó csomagokat fedeztek fel, melyből a szemle során 41 db csomagban 

összesen 16285 gramm nettó tömegű növényi anyag került lefoglalásra.  

A lefoglalt növényi anyagok kannabiszra jellemző kannabinoid vegyületeket – 

köztük delt-9-THC-t tartalmaznak. A kannabisz és a delta-9-THC a Btk. 459.§ (1) 

bekezdése 18. pontja alapján kábítószernek minősül. A lefoglalt anyag totál-THC 

tartalma 3187 gramm, ami meghaladja a jelentős mennyiség alsó határát, annak 

mintegy 27-szerese, de meghaladja a különösen jelentős mennyiség alsó határát is, 

annak 266 %-a, azaz mintegy 2,7 szerese.  

Megjegyzés: Az eljárás  a vádlott kihallgatásával és okiratok ismertetésével 

folytatódik. A bizonyítási eljárás alakulásának függvényében akár 

határozathozatalra is sor kerülhet. 

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 2020. 01.16. 13.30 

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 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 felszólítás ellenére sem hagyott fel az 

állatokkal való bánásmódjával, így a helyi állatvédő szervezetek munkatársai 

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

gondatlan okozásának 

vétsége 

2020. 01.15. 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. A vádlott 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: Az eljárás tanúk és az igazságügyi műszaki szakértő kihallgatásával 

folytatódik. 

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 

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



2016. január 21. napján a kutyákat elszállították.  
Az ügyészség a vádlottal szemben próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés 

kiszabását indítványozta. 
 

Megjegyzés: Az eljárás perbeszédekkel folytatódik. Akár határozathozatal is 

várható. 
Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 

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

 

 

 


