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Kecskeméti Járásbíróság II. emelet 229. számú tárgyaló (Díszterem) 

B.550/2021. J.F és 11 társa rablás és más 

bűncselekmények 

2022. május 10. 9:00 

A vádirat lényege szerint a vádlottak (8 férfi és 4 nő) 2019. szeptembere és 2020 

februárja között országszerte több bevásárlóközpontból, áruházból loptak el 

különböző ruhatermékeket, táskákat, parfümöket, állateledelt, ágyneműgarnitúrát 

és más használati eszközöket. A módszerük az volt, hogy egyszerre csak ketten-

hárman jelentek meg a kiszemelt üzletben, majd egy nagyobb méretű, kibélelt 

táskába rejtették a lopott árut. Az általuk okozott kár meghaladja a 4.500.000 

forintot. 

 

A vádirat további pontja szerint az I., a II., és a VI. r. vádlottak, 2020. január 7-én egy 

kecskeméti áruházból ágyneműhuzat-garnitúrákat vittek el, fizetés nélkül, majd épp 

a közelben parkoló autójukba pakolták be, amikor az áruház üzletvezetője utánuk 

ment és felszólította őket a termékek visszaadására. A vádlottak ekkor beszálltak a 

járműbe és el akartak hajtani, amit az üzletvezető úgy igyekezett megakadályozni, 

hogy az autó mögé állt. Azért, hogy az árut megtartsák, a sofőr nagy sebességgel 

tolatni kezdett, így az üzletvezetőnek el kellett ugrania a jármű elől. 

 

Az ügyészség az I., a II., a IV., az V., a VI., a VII., a VIII., és a IX. r. vádlottakkal szemben 

börtönbüntetés, a III. r. vádlottal szemben felfüggesztett szabadságvesztés, míg a X., 

a XI., és a XII. r. vádlottakkal szemben közérdekű munka 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 15 fő vehet részt. 

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 

telefonszám +36-20-3730790 

e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu 

 

 

 

Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 130. tárgyaló 

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

bűncselekmények 

2022. május 11. 8:30 

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: 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 

 


