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Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 133. számú tárgyaló 

B.178/2021. Sz.M.T. halálos közúti baleset 

gondatlan okozásának a 

vétsége 

2021. 

szeptember 27. 

13 óra 

A vád szerint a férfi 2019. október 4-én a délutáni órákban gépjárművel 

Kunszentmárton irányából Lakitelek felé közlekedett 3 utasával együtt. 

Az út során egy jobbra ívelő kanyarban úgy kezdett előzésbe, hogy a mellette lévő 

forgalmi sáv nem volt kellő távolságban szabad a biztonságos előzéshez, így 

összeütközött a vele szemből – a megengedett sebességet túllépve - közlekedő 

nyerges vontatóval. Az ütközés következtében a vádlott gépjárművének jobb első 

ülésén, valamint a jobb hátsó ülésen utazó két nő a helyszínen az életét vesztette. A 

gépjárműben utazó negyedik személy 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett 

el. 

 

Az ügyészség a vádlottal szemben szabadságvesztés kiszabását kérte. 

 

Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart.  

 

A tárgyalóterem befogadóképességére tekintettel az előzetes sajtóregisztrációt 

(sajtoregisztracio_bacs@birosag.hu) követően az előkészítő ülésen a sajtó 

képviseletében legfeljebb 5 fő vehetnek részt. 

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 

telefonszám +36-20-3730790 

e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu 

 

 

 

Kecskeméti Járásbíróság Díszterem 

Fk.317/2019. Cs.O.E. új pszichoaktív anyaggal 

visszaélés bűntette és más 

bűncselekmények 

2021. 

szeptember 29. 

8:30 perc 

A vád szerint az I. r. és a II. r. vádlottak 2015 áprilisában elhatározták, hogy az I. r. 

vádlott kapcsolatait kihasználva, a II. r. vádlott vagyonából kristály fantázia nevű új 

pszichoaktív anyagot fognak vásárolni és azt széleskörben értékesítik. Ennek 

keretében 2015 áprilisa és 2016 augusztusa között számos alkalommal vásároltak 

összesen 1.5- 2 kg ilyen anyagot Budapest környékéről és azt kiporciózást követően 

a fogyasztóknak 0,1 grammonként 1.000.-forintért adták el, amelyből 

megközelítőleg 15 millió forint haszonra tettek szert. 

 

A II. r. vádlott 2016. augusztusában felhagyott az I. r. vádlottal folytatott közös 

kereskedelemmel és azt letartóztatása megszüntetését követően egyedül 

Tatárszentgyörgyön folytatta tovább, addig míg nála közúti ellenőrzés során 

tablettákat nem találtak. Az I. r. vádlott egy ideig így egyedül folytatta az üzletet, míg 

abba 2016 szeptemberébe a fogyasztók kiszolgálásával bevonta lányát és annak 



élettársát, a VII. r. vádlottat is. 2017. januárjáig a VII. r. vádlott számos személynek 

adott el a kicsomagolt anyagból. Az I. r. vádlott fogyasztási célból 2016. december 

31. napján csekély mennyiségű kábítószert - MDMA-t - tartalmazó tablettákat is 

beszerzett. A III. r. vádlott 2016. januárjában kezdett kristályt árulni, melybe feleségét 

a VIII. r. vádlottat, és lányát a IX. r. vádlottat is bevonta akként, hogy az utasítása 

szerint távollétében értékesítették az anyagot. A kereskedelemből legalább 

335.000.-Ft bevételre tettek szert. A IV. r. vádlott szintén 2016 januárjától értékesített 

kristályt kecskeméti lakóhelyén. Az anyag megvásárlása során a III. r. vádlott is több 

alkalommal jelen volt. A IV. r. vádlott az üzletbe szintén bevonta feleségét, az V. r. 

vádlottat, aki 95 alkalommal adott el fogyasztóknak kristályt. Ebből legalább 

311.000.-forint bevételt szereztek. A X. r. vádlott 2016 augusztusa és 2017 januárja 

között folytatott kristálykereskedelmet kecskeméti családi házában. A X. r. vádlott 

ezen túl a XIII. r. vádlottól kapott kábítószert is elfogyasztotta. A fiatalkorú VI. r. 

vádlott a IV., V. és X. r. vádlottak távollétében árulta a kristályt. A XIII. r. és XIV. r. vádlott 

2015 novembere és 2016 áprilisa között kapcsolódott be a kristályértékesítésbe, 

amelyből legalább 750.000.-Ft összegű vagyont szereztek. A XIII. r. vádlott több 

alkalommal adott el anyagot a XI. r. és XII. r. vádlottaknak. 

 

Az előkészítő ülésen a VII., a XI. és a XII. r. vádlottakat a bíróság bűnösnek mondta ki 

új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettében és ezért őket felfüggesztett 

szabadságvesztésre ítélte. Az I., a III., a IV., az V., a VIII., a IX., a X. r., a XIII. és a XIV. r. 

vádlottakkal szemben az ügyészség börtönbüntetés és közügyektől eltiltás, míg a 

fiatalkorú VI. r. vádlottal szemben fiatalkorúak fogházában végrehajtandó 

szabadságvesztés kiszabására tett indítványt. 

 

Megjegyzés: Ítélethozatal várható. 

 

A tárgyalóterem befogadóképességére tekintettel az előzetes sajtóregisztrációt 

(sajtoregisztracio_bacs@birosag.hu) követően az előkészítő ülésen a sajtó 

képviseletében legfeljebb 15 fő vehetnek részt. 

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 

telefonszám +36-20-3730790 

e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu 

 

 

Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 130. számú tárgyaló 

B.289/2021. B.D. embercsempészet 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2021. október 1. 10 óra 

A vád szerint a férfi 2021. január 5-én, az éjszakai órákban Szeged térségében 40 fő, 

Szerbia területéről illegálisan belépő szír állampolgárt vett fel, annak érdekében, 

hogy – ellenszolgáltatás fejében- az általa vezetett tehergépjárművel Ausztriába 

szállítsa őket. 

 

A vádirat további pontja szerint, a vádlott 2021. január 6-án, a hajnali órákban ittas 

állapotban közlekedett Kecskemét lakott területén. 

 

Az ügyészség a vádlottal szemben börtönbüntetés kiszabását kérte. 

 

Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart.  



 

A tárgyalóterem befogadóképességére tekintettel az előzetes sajtóregisztrációt 

(sajtoregisztracio_bacs@birosag.hu) követően az előkészítő ülésen a sajtó 

képviseletében legfeljebb 7 fő vehetnek részt. 

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 

telefonszám +36-20-3730790 

e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu 

 


