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2018.06.18. (hétfő)

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

Szolnoki 
Törvényszék
B.78/2018.

S.J. és két társa kábítószer-kereskedelem
bűntette

2018. június 18. 9.00

Az ügy lényege:

A vádirati tényállás lényege szerint az I. és II. rendű vádlott egymással együtt-
működve marihuána-értékesítést végzett. Az I. rendű vádlott, aki a vád szerint
2013  óta  kereskedett  marihuánával,  2015-től  a  II.  rendű  vádlottól  2.200
Ft/gramm áron vette a szert, és grammonként 600-700 Ft haszonnal értékesí-
tette tovább. 2016 novemberétől 2017. március 31-éig pedig az I. és II. rendű
vádlott már társakként, legalább 9 alkalommal, alkalmanként 1 kg marihuánát
vásároltak továbbértékesítésre 1.500.000 Ft/kg áron, Budapesten, amit Szol-
nokra, a II. rendű vádlott lakására vittek. A szert, a vád szerint az I. rendű vád-
lott egy belvárosi lakásban 2.500-3.000 Ft/gramm áron, grammonként 1000-
1500 Ft haszonnal szolnoki és Szolnok környéki lakosoknak, köztük a III. rendű
vádlottnak árulta. Utóbbi, a III. rendű vádlott a vád szerint egyszer nem csak a
maga, hanem két barátja részére is vásárolt a szerből. Emellett a II. rendű vád-
lott a lakásán tárolt kábítószerből maga is rendszeresen értékesített. 

Megjegyzés:  A 2018.  június 18-ára kitűzött  első tárgyaláson előreláthatóan a
vádirat ismertetésére és vádlott-kihallgatásra 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:sandorg@szolnokit.birosag.hu
mailto:tovizia@szolnokit.birosag.hu
mailto:soosrdr@szolnokit.birosag.hu


2018.06.21. (csütörtök)

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

Szolnoki
Törvényszék
B.618/2017.

D.Sné. Csalás bűntette és más 
bűncselekmény

2018. június 21. 8.30

Az ügy lényege: 

Az ún. Kun-Mediátor ügyben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség 767
rendbeli üzletszerűen elkövetett csalás, jogosulatlan pénzügyi tevékenység, 2
rendbeli  sikkasztás és számvitel rendje megsértésének bűntette miatt emelt
vádat D.Sné. vádlottal  szemben,  aki  a vádirat szerint  a budapesti  székhelyű
Kun-Mediátor Kft. önálló képviseleti jogosultsággal rendelkező képviselőjeként
az ügyfeleit tévedésbe ejtve a cég 15 éves működése alatt összesen 12 milliárd
forintot meghaladó kárt okozott.
A vádlott az eljárás ezen szakaszáig nem tett vallomást. A váddal kapcsolatban 
tett észrevételében kifogásolta a nyomozóhatóság munkáját: véleménye sze-
rint nem az igazság kiderítése volt a céljuk, csak hogy minél hamarabb lezárják
az ügyet. Elmondta, hogy bízik abban, hogy a bírósági eljárásban kiderül az ár-
tatlansága, mert lehet, hogy hibázott, de bűnt nem akart elkövetni. Csupán vé-
gezte a napi tevékenységét, próbált minél több és nyereségesebb tranzakció-
kat végrehajtani, teljesíteni a cég által vállalt kötelezettségeket. Álláspontja sze-
rint a vád torzított adatokon alapul.

Megjegyzés  :  A  2018.  június  21-ére  kitűzött  tárgyalási  napon  előreláthatóan
további sértetti tanúk kihallgatására kerül 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


2018.06.22. (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 22. 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  22-ére  kitűzött  folytatólagos  tárgyaláson
előreláthatóan perbeszédek megtartására kerül majd sor. Az ügy tárgyalása
2018. június 29-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
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