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Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 130. számú tárgyaló 
B.639/2021. F.M.M. garázdaság és más 

bűncselekmények 
2022. október 24. 8:30 

A vádirat lényege szerint a vádlott 2021. május 15-én, az esti órákban egy lakiteleki 
bár teraszán beszélgetetett egy régi ismerősével (az ügy sértettével), aki ittas volt. 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 férfibe. Amikor a férfi nem válaszolt a vádlott kérdéseire, a 
vádlott az 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 férfi a 
bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el. 
 
Az ügyészség a vádlottal szemben szabadságvesztés 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 

 
 
 
Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 130. számú tárgyaló 
B.327/2020. D.Sz. lopás és más 

bűncselekmény 
2022. október 28. 8:30 

A vádirat lényege szerint a vádlott 2018. szeptember 20-án, éjjel egy társával együtt 
megjelent egy kecskeméti gépkocsikereskedés telephelyén. A vádlott és a társa a 
kerítést letaposta, majd a biztonsági kamerákat úgy mozdították el, hogy a 
telephelyen található épületbe be tudjanak surranni. Az épület egyik 
irodahelyiségében felfeszítettek egy kétajtós vaslemez szekrényt, amelyből egy 
4.500.000 forintot tartalmazó borítékot emeltek ki. 
 
A vádirat további pontja szerint a vádlott 2018. december 19-én, hajnalban az 



ablakon keresztül bemászott egy kecskeméti cég irodaépületébe, miközben az 
ablaknál várakozó társa egy fejszét adott be neki. A vádlott lefeszítette - az irodában 
lévő – falhoz csavart széfeket, majd azokat egy utazótáskába helyezte és kiadta a 
társának. Ezt követően mindketten elmenekültek a helyszínről. 
 
A vádlott még ugyanezen a napon Helvécián elásta a már kiürített széfeket, azonban 
a nyomozóhatóság a helyszín közelében igazoltatta és elfogta. Az így okozott kár 
meghaladja a 24.000.000 Forintot. 
 
Az ügyészség a vádlottal szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozta. 
 
Megjegyzés: Az ügyben 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 

 


