
Kecskeméti Törvényszék

2018. február 12-16.

Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 123. számú tárgyalóterem
B.325/2017. S. H. M. kisebb kárt okozó, 

üzletszerűen elkövetett 

csalás bűntette 

2018. 02. 15. 9.30

Az ügy lényege: 

A vádirati  tényállás  lényege  szerint  a  csalás  bűntette  miatt  többszörösen

büntetett  előéletű  33  éves  budapesti  vádlott  2014  februárja  és  2016

szeptembere  között  szabadságvesztés-büntetését  töltötte.  A  férfi  több

alkalommal  a  büntetés-végrehajtási  intézetből  telefonon  felhívta  a

sértetteket, amely során magát egy telefonszolgáltató képviselőjének adta

ki és valótlanul azt állította, hogy a sértettek egy nyereményjáték nyertesei.

Elhitette a sértettekkel, hogy a nyereményükhöz csak úgy juthatnak hozzá,

ha  bankautomatán  keresztül  az  általa  megadott  telefonszámok

egyenlegére  pénzt  töltenek  fel,  amelyet  a  sértettek  meg  is  tettek.  A

megtévesztett  hat  sértettnek  több,  mint  700.000.-Ft  összegű  kára

keletkezett.

Az  ügyészség  a  vádlottal  szemben  fegyházban  végrehajtandó

szabadságvesztés  és  közügyektől  eltiltás  büntetés  kiszabására  tett

indítványt.

Megjegyzés  :  Az  eljárás  a  vádirat  ismertetésével,  a  vádlott  kihallgatásával

kezdődik. Ítélethirdetés nem várható.

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs

sajtószóvivő 

telefonszám +36-20-3730790

e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu

Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 123. számú tárgyalóterem
B.683/2016. Cs. Cs. halált okozó ittas 

járművezetés bűntette 

és más 

bűncselekmények

2018. 02. 13. 8.30

Az ügy lényege: 

A vádirati tényállás lényege szerint a 32 éves tatárszentgyörgyi férfi 2015.

február  7.  napján  hajnali  7  óra  30  perc  körüli  időben  Kecskemét

lakóterületén  kívül,  az  5.  számú  főúton  szeszes  ital  és  kábítószer

fogyasztását  követően  vezette  személygépjárművét.  A  megengedett

sebességkorlátozást  túllépve  egy  útkanyarulatból  kiérve  az  út

vonalvezetését nem tudta követni, lehaladt az úttest útpadkájára, majd egy

fának  ütközött.  A  baleset  következtében a  személygépjármű utasai  közül

ketten  az  életüket  vesztették,  míg  két  utas  maradandó  fogyatékosságot

okozó sérüléseket szenvedett el. A baleset következtében a vádlottnak is 8

napon túl gyógyuló sérülései keletkeztek.

Az  ügyészség  a  vádlottal  szemben  végrehajtandó  szabadságvesztés,

járművezetéstől  eltiltás,  közügyektől  eltiltás  büntetés  kiszabására  tett

indítványt.



Megjegyzés  : Az eljárás a vádirat ismertetésével, a vádlott, tanúk és szakértők

kihallgatásával kezdődik. Ítélethirdetés nem várható.

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs

sajtószóvivő 

telefonszám +36-20-3730790

e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu


