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2018.06.12. (kedd)

A TÁRGYALÁS HELYE – Szolnoki Törvényszék I. emelet 53. számú tárgyalóterem

Szolnoki 
Törvényszék
B.1067/2013.

Dr. K.K.E. és tár-
sai

különösen nagy vagyoni 
hátrányt okozó 
költségvetési csalás 
bűntette és más 
bűncselekmények

2018. június 12. 9.00

Az ügy lényege: 

A vádirati tényállás lényege szerint az ügy elsőrendű vádlottja az egyik Jász-
Nagykun-Szolnok  megyei  kórház  ortopéd  szakorvosa  volt.  Feladatkörébe
tartozott a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről
szóló  rendelet  szerinti  elsőfokú  szakvélemény  elkészítése,  melyeket  a  vád
szerint a hozzá fordulóknak tömeges számban valótlanul állított ki. A vádirat
szerint az orvos, hivatali kötelezettségét megszegve 1433 esetben állított ki az
egészségkárosodás súlyos fokát és végleges voltát a valósággal ellentétesen
tartalmazó elsőfokú ortopéd szakorvosi véleményt a hozzá fordulók, azaz 85
vádlott  társa  részére,  akik  a  vád  szerint  az  orvos  által  kiadott  igazolások
megszerzésével,  illetőleg  azoknak  az  őket  törvény  alapján  meg  nem  illető
költségvetési  támogatások  megszerzése  érdekében  történt  felhasználásával
követtek el bűncselekményt. 

Megjegyzés:  A  2018.  június  12-ére  kitűzött  folytatólagos  tárgyaláson
előreláthatóan perbeszédek megtartására kerül majd sor. Az ügy tárgyalása
2018. június 14-én folytatódik. 

Információ: Dr. Sándor Géza sajtószóvivő 06-30/239-9614
sandorg@szolnokit.birosag.hu
Dr. Papp Judit sajtószóvivő 06-56/501-400 3109-es mellék, 06-30/317-83-60
soosrdr@szolnokit.birosag.hu

Dr. Tóvizi Ádám sajtótitkár 06-30/884-12-95
tovizia@szolnokit.birosag.hu 

mailto:sandorg@szolnokit.birosag.hu
mailto:tovizia@szolnokit.birosag.hu
mailto:soosrdr@szolnokit.birosag.hu


2018.06.14. (csütörtök)

A TÁRGYALÁS HELYE – Szolnoki Törvényszék I. emelet 53. számú tárgyalóterem

Szolnoki 
Törvényszék
B.1067/2013.

Dr. K.K.E. és tár-
sai

különösen nagy vagyoni 
hátrányt okozó 
költségvetési csalás 
bűntette és más 
bűncselekmények

2018. június 14. 9.00

Az ügy lényege: 

A vádirati tényállás lényege szerint az ügy elsőrendű vádlottja az egyik Jász-
Nagykun-Szolnok  megyei  kórház  ortopéd  szakorvosa  volt.  Feladatkörébe
tartozott a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről
szóló  rendelet  szerinti  elsőfokú  szakvélemény  elkészítése,  melyeket  a  vád
szerint a hozzá fordulóknak tömeges számban valótlanul állított ki. A vádirat
szerint az orvos, hivatali kötelezettségét megszegve 1433 esetben állított ki az
egészségkárosodás súlyos fokát és végleges voltát a valósággal ellentétesen
tartalmazó elsőfokú ortopéd szakorvosi véleményt a hozzá fordulók, azaz 85
vádlott  társa  részére,  akik  a  vád  szerint  az  orvos  által  kiadott  igazolások
megszerzésével,  illetőleg  azoknak  az  őket  törvény  alapján  meg  nem  illető
költségvetési  támogatások  megszerzése  érdekében  történt  felhasználásával
követtek el bűncselekményt. 

Megjegyzés:  A  2018.  június  14-ére  kitűzött  folytatólagos  tárgyaláson
előreláthatóan perbeszédek megtartására kerül majd sor. Az ügy tárgyalása
2018. június 15-én folytatódik. 

Információ: Dr. Sándor Géza sajtószóvivő 06-30/239-9614
sandorg@szolnokit.birosag.hu
Dr. Papp Judit sajtószóvivő 06-56/501-400 3109-es mellék, 06-30/317-83-60
soosrdr@szolnokit.birosag.hu

Dr. Tóvizi Ádám sajtótitkár 06-30/884-12-95
tovizia@szolnokit.birosag.hu 

mailto:tovizia@szolnokit.birosag.hu
mailto:soosrdr@szolnokit.birosag.hu
mailto:sandorg@szolnokit.birosag.hu


2018.06.15. (péntek)

A TÁRGYALÁS HELYE – Szolnoki Törvényszék I. emelet 53. számú tárgyalóterem

Szolnoki 
Törvényszék
B.1067/2013.

Dr. K.K.E. és tár-
sai

különösen nagy vagyoni 
hátrányt okozó 
költségvetési csalás 
bűntette és más 
bűncselekmények

2018. június 15. 9.00

Az ügy lényege: 

A vádirati tényállás lényege szerint az ügy elsőrendű vádlottja az egyik Jász-
Nagykun-Szolnok  megyei  kórház  ortopéd  szakorvosa  volt.  Feladatkörébe
tartozott a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről
szóló  rendelet  szerinti  elsőfokú  szakvélemény  elkészítése,  melyeket  a  vád
szerint a hozzá fordulóknak tömeges számban valótlanul állított ki. A vádirat
szerint az orvos, hivatali kötelezettségét megszegve 1433 esetben állított ki az
egészségkárosodás súlyos fokát és végleges voltát a valósággal ellentétesen
tartalmazó elsőfokú ortopéd szakorvosi véleményt a hozzá fordulók, azaz 85
vádlott  társa  részére,  akik  a  vád  szerint  az  orvos  által  kiadott  igazolások
megszerzésével,  illetőleg  azoknak  az  őket  törvény  alapján  meg  nem  illető
költségvetési  támogatások  megszerzése  érdekében  történt  felhasználásával
követtek el bűncselekményt. 

Megjegyzés:  A  2018.  június  15-ére  kitűzött  folytatólagos  tárgyaláson
előreláthatóan perbeszédek megtartására kerül majd sor. Az ügy tárgyalása
2018. június 22-én folytatódik. 

Információ: Dr. Sándor Géza sajtószóvivő 06-30/239-9614
sandorg@szolnokit.birosag.hu
Dr. Papp Judit sajtószóvivő 06-56/501-400 3109-es mellék, 06-30/317-83-60
soosrdr@szolnokit.birosag.hu

Dr. Tóvizi Ádám sajtótitkár 06-30/884-12-95
tovizia@szolnokit.birosag.hu 

mailto:tovizia@szolnokit.birosag.hu
mailto:soosrdr@szolnokit.birosag.hu
mailto:sandorg@szolnokit.birosag.hu


2018.06.15. (péntek)

Szolnoki Törvényszék I. emelet 62. számú tárgyaló

B.100/2018. T.G. Emberölés bűntette 2018. június 15. 8.30

Az ügy lényege: 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség emberölés bűntette miatt emelt
vádat a férfival szemben, akit azzal vádolnak, hogy 2015. március 21-én este
egy jászfelsőszentgyörgyi  lakóház udvarán előzetes szóváltást követően egy,
mintegy másfél méter hosszú és 2 cm vastag farúddal egymást követően több-
ször fejbe ütötte volt élettársát, aki a bántalmazás következtében életét vesz-
tette. A vádirat szerint a férfi ezt követően a holttestet gépkocsival Jászfelső-
szentgyörgy külterületére vitte, és egy erdősáv mellett elásta, ahol azt a rend-
őrség 2016. november 10-én találta meg.

Megjegyzés:  A  2018.  június  15-ére  kitűzött  folytatólagos  tárgyaláson
előreláthatóan tanúk kihallgatására kerül majd sor.

Információ: Dr. Sándor Géza sajtószóvivő 06-30/239-9614
sandorg@szolnokit.birosag.hu
Dr. Papp Judit sajtószóvivő 06-56/501-400 3109-es mellék, 06-30/317-83-60
soosrdr@szolnokit.birosag.hu

Dr. Tóvizi Ádám sajtótitkár 06-30/884-12-95
tovizia@szolnokit.birosag.hu 

mailto:tovizia@szolnokit.birosag.hu
mailto:soosrdr@szolnokit.birosag.hu
mailto:sandorg@szolnokit.birosag.hu

