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Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 126. számú tárgyaló 

B.669/2021. M.R. és társa kábítószer birtoklás és más 

bűncselekmények 

2022. november 

14. 

13.00 

A vádirat lényege szerint az I. r. vádlott kábítószert (extasyt) és új pszichoaktív 

anyagot fogyasztva a II. r. vádlottal (a barátnőjével) együtt úgy ült autóba, hogy 

annak 3 éves gyermekét a gyermekülés helyett a pótkerékre ültette. Miután 

elindultak, a tiszakécskei rendőrök követték őket, azonban a férfi a rendőri jelzés 

ellenére nem állt meg, hanem Kiskunfélegyháza irányába menekülni kezdett. A 

bódult állapotban lévő férfi a menekülés során 170-180 km/h sebességgel hajtott 

lakott területen kívül, valamint több alkalommal is áttért a menetirány szerinti bal 

oldalra, ezzel több gépjárművet is megállásra, valamint lassításra kényszerített. Az 

üldözésbe bekapcsolódott egy másik járőrpáros is, akik szolgálati gépkocsijukkal 

keresztbe álltak az úton és végül így kényszerítették megállásra a férfit. 

 

A vádirat tartalma szerint a vádlottak mindketten fogyasztottak korábban 

kábítószert, továbbá a II. r. vádlott a gépkocsi hátsó ülésén elhelyezett új 

pszichoaktív anyagot (dizájner drogot) a melltartójába rejtette, amit a rendőrök 

megtaláltak nála. 

 

Megjegyzés: Az eljárás tanúkihallgatással folytatódik. 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 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.379/2022. V.A. állatkínzás 2022. november 

17. 

8.30 

A vádirat lényege szerint a vádlott (egy 42 éves kecskeméti férfi) a testvérével és 

annak családjával élt együtt egy Kecskeméthez közeli tanyán. A vádlott kettő, míg a 

testvére egy kutyát tartott. 

A vádlott 2022. május 10-én, este a tanya udvarán, nagy erővel egy fejsze nyelével 

fejbe csapta a testvére kutyáját, nyakára kötelet tekert és az udvaron lévő 

melléképületbe húzta, ahol az ebet egy gerendára felakasztotta. A bántalmazások 

következtében az állat elpusztult. 

 

Az ügyészség a vádlottal szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozta. 

 

mailto:sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu


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 6 fő vehet 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.34/2022. L.R. rablás 2022. november 

17. 

8.30 

A vádirat lényege szerint a vádlott 2021. október 15-én, a kora esti órákban 

összetalálkozott az általa ismert sértettel (egy 84 éves nővel), a kecskeméti Rákóczi 

úton. A sértett a vasútállomás felé tartott, így a vádlott felajánlotta, hogy elkíséri. Az 

út során a vádlott hirtelen ráütött a sértett jobb kezére, mellyel a gurulós 

bevásárlókocsiját húzta. Az idős nő az ütés következtében elengedte a táska fogóját, 

melyet a vádlott magához vett és elszaladt. A bevásárlókocsiban 8.200 forint, 

személyi okmányok, szemüvegek, és egyéb használati tárgyak voltak. 

 

Az ügyészség a vádlottal szemben fegyházbüntetés kiszabását indítványozta. 

 

Megjegyzés: Az eljárás tanúkihallgatással folytatódik. 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 7 fő vehet részt. 

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 

telefonszám +36-20-3730790 

e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu 
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