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Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 123. tárgyaló 

B.161/2022. P.M. és társa embercsempészés 

bűntette 

2022. május 31. 8:30 

A vádirat lényege szerint az I. és a II. r. vádlottak 2019. december 19-én, Kisszállás 

mellett, egy tehergépjármű zárt, szellőzővel el nem látott rakterébe, összesen 60 

migránst vettek fel. A II. r. vádlott megkezdte a migránsok szállítását Ausztria felé, 

miközben a tehergépkocsi előtt I. r. vádlott - az általa vezetett személygépkocsival - 

ún. előfutóként haladt, biztosítva a hatóságtól mentes útvonalat. A vádlottak az M5-

ös autópályáról Lajosmizse irányába letértek, mivel a raktérben utazó migránsok 

dörömböltek az oxigénhiány miatt. A vádlottak Lajosmizsén kiszállítottak a migráns 

személyeket a teherautóból, akik ezután szétszéledtek a városban. A két vádlott a 

tehergépkocsit hátrahagyva elmenekült a helyszínről. 

 

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 8 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.34/2022. L.R. rablás bűntette 2022. június 2. 13:00 

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: 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 

 


