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Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 123. számú tárgyaló 

B.312/2022. R.J. rablás 2022. 

szeptember 6. 

13:30 

A vádirat lényege szerint a vádlott - egy 49 éves kecskeméti nő - 2022. március 7-

én, a reggeli órákban, egy kecskeméti üzlet előtt felszólított egy 66 éves nőt, hogy 

adja át a fülében lévő arany fülbevalót, majd már nyúlt is a nő fülének az irányába, 

hogy kirántsa az ékszert.  A nő ekkor elhajolt, majd rövid dulakodás után sikerült 

segítséget kérnie egy közeli pékségben.  

A vádlott néhány órával később a kecskeméti központi posta épületében egy 77 éves 

nőtől próbálta meg elvenni annak táskáját, azonban a postai alkalmazottak 

megzavarták és értesítették a rendőrséget. 

 

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 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. számú tárgyaló 

B.208/2022. G.Zs. halálos közúti baleset 

okozása 

2022. 

szeptember 7. 

14:00 

A vádirat lényege szerint a vádlott 2021. június 24-én, a délutáni órákban egy 

tehergépkocsival haladt az 52. számú főúton, Kecskemét felől Solt irányába. 

Figyelmetlensége miatt csak késve észlelte, hogy az előtte, a vele azonos irányba 

közlekedő tehergépkocsi balra kanyarodási szándékát jelezve lelassult, majd megállt. 

Az ütközés elkerülése érdekében intenzív fékezést követően balra kormányozta a 

tehergépkocsit, így áttért bal oldali forgalmi sávba, ahol 46 km/h sebességgel 

nekiütközött a vele szemből 82 km/h sebeséggel haladó személygépjárműnek. A 

baleset következtében a személygépkocsi sofőrje olyan súlyos sérüléseket 

szenvedett el, hogy a helyszínen életét vesztette. A személygépkocsi jobb első ülésén 

utazó nő, valamint a hátsó ülésen utazó két gyermek 8 napon túl gyógyuló 

sérüléseket szenvedtek el. 

 

Az ügyészség a vádlottal szemben felfüggesztett szabadságvesztés 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 5 fő vehet részt. 

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 

telefonszám +36-20-3730790 

e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu 

 


