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Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 130. tárgyaló 

B.114/2022. V.Zs. rablás és más 

bűncselekmények 

2022. május 24. 13:00 

A vádirat lényege szerint a vádlott 2021. november 5-én a délelőtti órákban egy 

kecskeméti festékbolt hátsó udvaráról ellopott egy kerékpárt. Az így okozott kár 

40.000 forint. 

 

A vádirat szerint 2021. december 29-én, este követte az ittas állapotban, gyalogosan 

haladó sértett, majd elgáncsolta és elvette a táskáját (a benne lévő mobiltelefonnal, 

személyi okmányokkal és 1.460, -forint készpénzzel együtt). A sértett a bántalmazás 

következtében 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett el. 

 

Az ügyészség a vádlottal szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozta. 

 

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 vehet részt. 

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 

telefonszám +36-20-3730790 

e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu 

 

 

 

Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 101. tárgyaló 

B.547/2021. K.M. rablás és más 

bűncselekmény 

2022. május 25. 8:30 

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: A bizonyítási eljárás 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 

 

 

 

Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 123. tárgyaló 

B.639/2021. F.M.M. garázdaság és más 

bűncselekmények 

2022. május 25. 13:30 

A vádirat lényege szerint a vádlott 2021. május 15-én, az esti órákban egy lakiteleki 

bár teraszán beszélgetetett az általa régóta ismert ittas állapotban lévő sértetettel. 

A vádlott a sértett egyik kérdésén feldühödött, majd háromszor annak arcába ütött. 

A sértett védekezésként maga elé emelte mindkét kezét és kérlelte a vádlottat, hogy 

hagyja abba a bántalmazást. A vádlott ennek ellenére egy sörös üveggel a sértett 

felé ütött, akinek a kezeit érte az ütés. A sértett a bántalmazás következtében 8 

napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el. 

 

A vádirat szerint a vádlott 2021. június 20-án, hajnalban Tiszakécskén egy sétányon 

belekötött egy másik sértettbe. Amikor a férfi nem válaszolt a vádlott kérdéseire, a 

vádlott sértett arcába ütött, majd trágár szavakkal szidalmazta a férfi családját és 

megöléssel fenyegette őket. A vádlott azt követően hagyott fel a bántalmazással, 

miután meghallotta, hogy a helyszínre rendőri segítséget hívtak. A sértett a 

bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el. 

 

Az ügyészség a vádlottal szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. 

 

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 8 fő vehet részt. 

 



Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 

telefonszám +36-20-3730790 

e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu 

 

 

 


