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Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 126. tárgyaló 

B.112/2021. M.M.Sz. állatkínzás bűntette 2022. június 20. 8:30 

A vádirat lényege szerint a vádlott 2019. március 26-án, az esti órákban, ittas 

állapotban sétált egy orgoványi utcában, amikor észrevette, hogy egy palota pincsi 

jellegű keverék kutya, egy közeli udvarról kimászott az utcára. Miután a kutya 

visszatért az udvarra, a vádlott utánament és egy ott talált seprűnyéllel az állat fejét 

és annak testét nagy erővel ütlegelni kezdte. Ezt követően az ingatlan területéről 

távozott. A bántalmazás következtében az állat oly mértékű sérüléseket szenvedett 

el, hogy állatot ellátó állatorvos az elaltatásáról döntött. 

 

A vádirat további pontja szerint a vádlott 2019. május 23-án a saját tanyájának 

udvarán, ittas állapotban próbálta meg kifogni a szekér elé befogott egyik pónilovat. 

A vádlott az ittas állapota miatt nem járt sikerrel, melyen azonban annyira 

feldühödött, hogy felkapott egy fejszét és azt a ló hátába, a combtáji részbe 

belevágta. Az állat a bántalmazás következtében nagyfokú fájdalommal és vérzéssel, 

valamint gyulladással járó sérülést szenvedett el. 

 

Az ügyészség a vádlottal szemben elzárás 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 

 

 

 

Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 123. tárgyaló 

B.639/2021. F.M.M. felfegyverkezve elkövetett 

garázdaság és más 

bűncselekmények 

2022. június 20. 10:30 

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 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 133. tárgyaló 

B.360/2020. F.I. segítségnyújtás 

elmulasztása és más 

bűncselekmény 

2022. június 22. 13:00 

A vádirat lényege szerint a vádlott 2019. június 22-én, éjjel ittasan, bódult állapotban 

közlekedett Kecskemét lakott területén egy tehergépkocsival. A vádlott áttért a 

menetirány szerinti jobb oldalon kialakított nyitott kerékpársávba, azonban nem 

biztosított elsőbbséget a vele azonos irányban haladó, kerékpárján közlekedő sértett 

részére. A tehergépkocsi jobb oldali külső visszapillantó tükrével a sértett hátának 

ütközött, aki a kerékpárral együtt az úttestre esett. 

A sértett a baleset következtében 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett el. 

A balesetet követően a vádlott a helyszínt megállás nélkül elhagyta. 

 

Megjegyzés: Az ügyben ítélethozatal várható. 

 

A tárgyalóterem befogadóképességére tekintettel az előzetes sajtóregisztrációt 

(sajtoregisztracio_bacs@birosag.hu) követően a tárgyaláson a sajtó képviseletében 

legfeljebb 5 fő vehet részt. 

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 

telefonszám +36-20-3730790 

e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu 

 


