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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Állatmentő telepen önbíráskodott egy kecskeméti férfi

A Kecskeméti Járási Ügyészség önbíráskodás bűntette miatt vádat emelt egy 
23  éves  kecskeméti  férfi  ellen,  aki  2014.  november  16-án  egy  kecskeméti 
állatmentő  telepen  az  ebrendészt  és  az  állatgondozót  verőlegényekkel 
fenyegetve elvitt egy pitbull terriert, amit saját elveszett kutyájának hitt.

A vádlott  még  2014  augusztusában  elvesztette  a  staffordshire  fajtájú  kutyáját.  A 
háziállatot kereső férfi 2014. november 16-án 12 óra 40 perc körüli időben elment 
egy kecskeméti alapítvány ebrendészeti telephelyére, hogy megnézze, ott van-e az 
elveszett  állat.  A  vádlott  telephelyen  tartózkodó  állatgondozóval  és  ebrendésszel 
szóváltásba keveredett, mert felszólításuk ellenére bement a karantén területére. Itt a 
jobb oldali  sorban található első kennelből  kivette  az ott  lévő pitbull  terrier  fajtájú 
ebet, ugyanis a férfi az állatot a sajátjának hitte. 

Ekkor az állatgondozó férfi ismét figyelmeztette a vádlottat, hogy a kutyát így nem 
viheti el. Erre a vádlott trágár szavakkal szidalmazni kezdte és azzal fenyegette meg 
a  gondozót,  hogy  szájon  üti,  ha  nem  adja  oda  a  kutyát,  és  majd  visszajön  a 
verőlegényeivel.  Az önbíráskodó férfi  a kutyával  a kezében elindult  a telephelyről  
kifelé. Útközben az állatgondozó és az ebrendész ismételt felszólították, hogy így 
nem járhat el, adja vissza a kutyát. Ekkor a vádlott újra megfenyegette a két férfit  
azzal, hogy hívja a verőlegényeit, majd a kutyát elvitte a telephelyről. 

A  vádlott  fenyegetései  alkalmasak  voltak  arra,  hogy  a  telephelyen  tartózkodó 
állatgondozóban  és  ebrendészben  komoly  félelmet  keltsenek.  A  rendőrök  a 
nyomozás során a vádlottól a 30.000,- Ft értékű ebet helybenhagyóan lefoglalták.

A vádlott szabadlábon várja a tárgyalást, a terhére rótt bűncselekményt a törvény 1 
évtől  5  évig  terjedő  szabadságvesztéssel  fenyegeti.  Bűnössége  kérdésében  a 
Kecskeméti Járásbíróság fog dönteni.
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