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Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 126. tárgyaló 

B.970/2017. M. J. és két 

társa 

költségvetési csalás 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2020.03.18. 8.30 

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: Az eljárás tanúk kihallgatással folytatódik. 

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 

telefonszám +36-20-3730790 

e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu 

 

 

 



Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 126. tárgyaló 

B.426/2019. J. J. bűncselekmény 

elhárítására 

fogyatékosságánál 

fogva korlátozottan 

képes személy 

sérelmére elkövetett 

rablás bűntette 

2020.03.18.  13.00 

Az ügy lényege:  

A vád szerint a 64 éves hajléktalan vádlott 2017. december 22. napján 13 óra 10 

perc körüli időben egy dohánybolt előtti járda előtt szóváltásba keveredett a 

mozgásában korlátozott hajléktalan sértettel azon, hogy adja meg a tartozását. 

A sértett nem adott a vádlottnak pénzt, ezért a férfi egy alkalommal állcsúcson 

ütötte, majd a kabátja zsebéből kivett 2.000.-forintot. A sértett ennek 

következtében kiesett a kerekesszékéből és a falba ütötte be a fejét. A sértett a 

bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el. 

Az ügyészség a vádlottal szemben fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés 

és közügyektől eltiltás 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 Járásbíróság I. emelet 133. tárgyaló 

B.774/2017. M. Zs. állatkínzás bűntette 2020. 03.17. 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 

2016. január 21. napján a kutyákat elszállították.  

Az ügyészség a vádlottal szemben próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés 

kiszabását indítványozta. 

Megjegyzés: Az ügyben akár határozathozatal is várható. 

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 

telefonszám +36-20-3730790 

e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 



Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 102. tárgyaló 

B.343/2019. G.J.M. közfeladatot ellátó 

személy elleni erőszak 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2020. 03. 20. 

2020.03.27. 

8.30 

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, elmeorvosszakértő és orvosszakértők 

kihallgatásával folytatódik. 

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 

telefonszám +36-20-3730790 

e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu 

 



 

 

Kecskeméti Törvényszék fszt. 10. tárgyaló 

B.539/2019. R.A. Emberölés kísérlete 2020. 03. 17.  14.30 

Az ügy lényege:  

A vádirat ényege szerint a vádlott 2016. június 21. napján 23.30 óra előtti időben 

észrevétlenül bement az ügy sértette kiskunhalasi tanyájának udvarára, hogy a 

sértettet a korábbi lopási cselekménye miatt - melyet a sértett a vádlott szülei 

sérelmére követett el – „megleckéztesse”. A vádlott az udvaron lévő 

vasállványhoz egy elektromos vezetéket kötözött fel, melyen csúszóhurkot 

alakított ki, majd az udvaron elrejtőzve várt a sértett hazaérkezésére. A sértett 

23.30 órakor érkezett haza, élettársa már otthon tartózkodott, majd a sértett kb. 

23.45 órakor kilépett a világítás nélküli udvarra, ahol a vádlott lesben állva várta, 

majd hátulról valamilyen érdes felszínű tárggyal, legalább közepes érővel fejbe 

ütötte a sértettet, melytől a sértett az eszméletét vesztette. Ezután a vádlott az 

eszméletlen sértett testét a vasállványhoz vonszolta, és felakasztotta a nyakára 

rögzítve a korábban elkészített hurkot úgy, hogy a sértett lábai leértek a talajra. 

Ezzel a vádlott azt a látszatot keltette, mintha a sértett öngyilkosságot kísérelt 

volna meg. Ezután a vádlott a helyszínt elhagyta, belenyugodva abba, hogy az 

akasztás következtében az eszméletlen sértett meghalhat.  

A lakásból való távozását követően kb. 15 perc múlva az élettársa keresni kezdte 

a sértettet, majd miután észrevette a vasállványon lógó testet, visszarohant a 

házba, és egy késsel elvágta a kábelt a hörgő hangot adó sértett feje felett, 

miközben a másik kezével a sértett testét átölelve tartotta, hogy az eszméletlen 

sértett ne sérüljön meg a földre esés folytán, majd azonnal, 2016. június 22. 

napján 00.14 órakor hívta a mentőket. A mentősök sikeresen újraélesztették a 

sértettet, majd kórházba szállították.  

A sértett a vádlott általi felakasztása következtében életveszélyes állapotba, az 

ún. klinikai halál állapotába került, melynek gyógytartama 4 hétben határozható 

meg, a biológiai halál elkerülése csak a gyors orvosi segítségnyújtásnak volt 

köszönhető, melynek elmaradása esetén a sértett halála bekövetkezett volna. A 

sértettnél maradandó fogyatékosság alakult ki. 

Megjegyzés: Előkészítő ülésre kerül sor. 

 



Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 

telefonszám +36-20-3730790 

e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu 

 


