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2022. december 5-9. 

 

 

Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 130. számú tárgyaló 

B.366/2021. A.M. és társa kifosztás bűntette és más 

bűncselekmények 

2022. december 

5. 

13.00 

A vádirat lényege szerint az I. r. és a II. r. vádlottak 2018 februárja és 2020. májusa 

közötti időszakban, összesen 21 alkalommal autópályák melletti parkolóhelyeken, 

kamionokat kinyitva az alvó sofőröktől készpénzt, valamint egyéb értéktárgyakat 

(mobiltelefon, pénztárca, bankkártya és személyi okmányokat) vittek el. Az így 

okozott kár közel 2.000.000,-Ft volt. 

Az ügyészség a vádlottakkal szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozta. 

 

Megjegyzés: Ítélethozatal várható. 

 

A tárgyalóterem befogadóképességére tekintettel az előzetes sajtóregisztrációt 

(sajtoregisztracio_bacs@birosag.hu) követően a tárgyaláson a sajtó 

képviseletében legfeljebb 7 fő vehet részt. 

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 

telefonszám +36-20-3730790 

e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu 

 

 

Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 101. számú tárgyaló 

B.547/2021. K.M. rablás és más 

bűncselekmény 

2022. december 

8. 

10:00 

A vádirat lényege szerint a vádlott – a bűncselekmények elkövetése előtt – egy 

lépcsőházban élt egy 77 éves idős férfival Kiskunhalason, így ismerte annak állapotát, 

betegségeit. 

A vádlott 2021. januárjában az idős férfi tudta és beleegyezése nélkül bement annak 

lakásába, és onnét elvitt 3 darab zsebórát, egy karkötőt, valamint a sértett 

bankkártyáját, melyről később 1.988.729 forint összeget vett fel. 

A vádirat további pontja szerint a vádlott 2021. március 10-én, a délutáni órákban 

ismét megjelent az idős férfi lakásánál, azért, hogy pénzt szerezzen. A csukott, de be 

nem zárt ajtón keresztül bement, majd a fürdőszobában elrejtőzött. Az idős férfinél 

ekkor otthon tartózkodott a betegápolója, aki a rejtőzködő vádlottat felfedezte. A 

vádlott az ápolót és az idős férfit a szobába lökte, majd ott a földre taszította, és 

többször arcon ütötte. Eközben észrevette az idős férfi - szekrényen lévő - 

pénztárcáját, melyet (a benne lévő 8.500 forint készpénzzel és személyes iratokkal 

együtt) eltett, majd elmenekült a helyszínről. 

A bántalmazás következtében mindkét sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket 

szenvedett el. 

 

Az ügyészség a vádlottal szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. 

 

Megjegyzés: Az eljárás tanúkihallgatással folytatódik. A bizonyítási eljárás 

mailto:sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu


alakulásának függvényében ítélethozatalra is sor kerülhet. 

 

A tárgyalóterem befogadóképességére tekintettel az előzetes sajtóregisztrációt 

(sajtoregisztracio_bacs@birosag.hu) követően a tárgyaláson a sajtó 

képviseletében legfeljebb 6 fő vehet részt. 

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 

telefonszám +36-20-3730790 

e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu 

 

 

mailto:sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu

