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Kecskeméti Törvényszék  fszt. 25. tárgyaló 
B.395/2020. O. J. életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 

2021.02.02. 08.30 

Az ügy lényege:  

 

A vádirat lényege szerint a vádlott (68 éves kecskeméti férfi) 2017-ben ismerte 

meg a nála 31 évvel fiatalabb sértettet, akivel érzelmi viszonyt alakított ki. Az 

évek során kapcsolatuk hullámzó volt, egyes időszakokban együtt éltek a vádlott 

lakásán, és ekkor a vádlott gondoskodott a sértett megélhetéséről, de többször 

előfordult, hogy bántalmazta a nőt, aki ezért elköltözött tőle és más férfiakkal 

kezdett kapcsolatot. A vádlott felesége 2019. decemberében elhunyt, és a 

vádlott ekkor szerette volna helyreállítani a kapcsolatát a sértettel. Ezért 

2020.január 1. napján megjelent a sértett tartózkodási helyén, ahol ekkor a 

lakás tulajdonosa és a sértett tartózkodtak, mindketten ittasak voltak. A vádlott 

kérlelni kezdte a sértettet, hogy menjen vissza hozzá, ő azonban erre nem volt 

hajlandó, ezért a vádlott ruhájánál fogva erőszakkal próbálta meg a lakásból 

kivonszolni. A dulakodás során a sértett különböző tárgyakat dobott a 

vádlotthoz, mire a vádlott elővett a zsebéből egy 9,5 centiméter 

pengehosszúságú csontozókést és azzal combon illetve mellkason szúrta a 

sértettet. Ezután a sértett nyakát is megragadta és azt hangoztatta, ha nem kell 

a sértettnek, az inkább haljon meg. Ezután a lakás tulajdonosához lépett, a kést 

a nyakához szorította, azzal, hogy őt is megöli. Erre a sértett félelmében ráállt, 

hogy elmegy a vádlottal. A vádlott ettől megnyugodott és a sértettel – akinek a 

kését is odaadta – elmentek a közeli áruházba borért, mialatt a lakás 

tulajdonosa értesítette a rendőröket. A sértett a szúrás következtében 8 napon 

belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el, azonban fennállt a veszélye annak is, 

hogy életveszélyes sérülés is bekövetkezik.  

 

Megjegyzés: A bíróság előkészítő ülést tart. A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség 

a vádlott beismerése esetére 2 év 6 hónap börtön kiszabását indítványozza a 

vádiratban.  

A tárgyalóterem befogadóképességére tekintettel előzetes sajtóregisztrációt 

(sajtoregisztracio_bacs@birosag.hu) követően a tárgyalási napon a sajtó 

képviselői részéről legfeljebb 4 fő vehet részt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kecskeméti Törvényszék   Díszterem 
B.148/2020. B. J. emberölés bűntette 2021.02.05. 08.30 

Az ügy lényege:  

 

A vádirat lényege szerint a vádlott (55 éves kiskunfélegyházi férfi) 2019-ben 

költözött a kiskunfélegyházi hajléktalan szállóról a vele érzelmi kapcsolatban 

álló ismerősével egy házba, ahol szívességi lakáshasználóként éltek.  A házban 

áram nem volt, annak egyetlen helysége volt lakhatásra alkalmas. A 

tulajdonoson kívül az ügy sértettje (egy férfi) is itt lakott, így a szobában már 

négyen tartózkodtak. A vádlott és barátnője egy kétszemélyes ágyon, a másik 

két férfi egy-egy külön ágyon aludt. Mind a sértett, mind a vádlott rendszeresen 

italozott, melyből adódóan gyakoriak voltak a veszekedések. Ennek oka, hogy a 

sértett ittas állapotban szexuálisan közeledi próbált a vádlott barátnőjéhez, 

ajánlatokat tett neki. A vádlott több ízben tettlegesen vett elégtételt, ami miatt 

eljárás is indult vele szemben a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányságon, azt 

azonban a sértett magánindítványának hiánya miatt megszüntették. 2019. 

november 8-án a vádlott ismerőseivel 3-4 liter bort fogyasztott el, míg a sértett 

szintén súlyosan ittas állapotban volt. A délutáni órákban a vádlott szexuális 

kapcsolatot kezdeményezett a barátnőjével, aki ezt elhárította. A sértett ekkor 

rászólt a vádlottra, amiből vita keletkezett, ököllel ütötték egymást. A vádlott 

magához vett egy zsebkést, majd közölte a sértettel, hogy megöli és mellbe 

szúrta. Ezután visszatette a kését a párnája alá, és értesítette a rendőrséget. A 

szúrás következtében a sértett a helyszínen elhunyt.  

 

 

Megjegyzés: Határozathirdetésre kerül sor. 

A tárgyalóterem befogadóképességére tekintettel előzetes sajtóregisztrációt 

(sajtoregisztracio_bacs@birosag.hu) követően a tárgyalási napon a sajtó 

képviselői korlátozás nélkül vehetnek részt. 
 
 
 
 

Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 101. tárgyaló 
B.491/2020. H. K.  rongálás bűntette és 

más bűncselekmény 

2021.02.03. 13.00 

Az ügy lényege:  

A vádirat lényege szerint a vádlott (egy 25 éves ukrán nő) 2019. szeptember 10-

én a Kecskeméti Köztemetőben több síremléket is megrongált az alábbiak 

szerint: 

Az egyik síron elhelyezett kőből készült virágtartó vázákat a talapzatukról 

kitépte, amelynek következtében a bal oldali váza kettétört, valamint a síron 

elhelyezett virágokat és mécseseket szétdobálta. Ezt követően egy másik síron 

az ott elhelyezett műanyag virágtartó kaspókat, mécseseket és virágokat 

szétdobálta, összetörte, valamint a virágosládából a homokot és a virágokat 

kidobálta, majd a sírhoz tartozó vaskorlát csövét a földből kitépte és a sírra 

dobta. A harmadik sírhelyen a műkő síremlék hátlapját ledöntötte, amely ennek 



következtében teljes mértékben összetört. A vádlott még ugyanezen a napon 

egy síremléket ledöntött, így az ráborult a mellette elhelyezkedő síremlékre, 

amelyen található fekete gránit emlékkő, a gránit lépcső és kettő darab fekete 

gránit váza megrongálódott. A síron továbbá összetörtek a fedlapok és a 

síremléket tartó lépcső is. Ezt követően egy másik síremléket ledöntött, 

amelynek következtében a síremlék alapteste megrongálódott, a vázák pedig 

leesetek. Ez után egy másik síron a vázában elhelyezett kardvirágokat 

szétdobálta, valamint az ott található kettő üvegmécseset hozzávágta a 

síremlékműhöz, azonban a síremléken sérülés nem keletkezett. A vádlott még 

egy további síron az ott elhelyezett virágokat szétdobálta. A vádlott a 

sértetteknek összesen 716.000 Ft kárt okozott., azonban a sértettek polgárjogi 

igényt nem jelentettek be.  

A vádirat tartalmazza azt is, hogy a vádlott 2019. szeptember 13-án a 

Kecskeméti Járásbíróságon a letartóztatása kapcsán megtartott ülésen felvett 

jegyzőkönyvben személyazonossága igazolásaként valótlan személyi adatokat 

adott meg a bíró kérdésére, amely adatok jegyzőkönyvezésre kerültek.  

 

Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart, az eljárást a vádlott 

távollétében folytatja. A bizonyítás függvényében akár határozathozatalra is sor 

kerülhet. 
A tárgyalóterem befogadóképességére tekintettel előzetes sajtóregisztrációt 

(sajtoregisztracio_bacs@birosag.hu) követően a tárgyalási napon a sajtó 

képviselői részéről legfeljebb 6 fő vehet részt. 
Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 

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

 
 


