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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. Akár 

ítélethirdetés is várható. 

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 

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


