
SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK 

2019.02.18-22. 
 

 

2019. 02. 18. (hétfő) 
 

A TÁRGYALÁS HELYE – Szolnoki Törvényszék I. emelet 62. számú tárgyalóterem 

Szolnoki 
Törvényszék 
B.1314/2018. 

Z.L. 

 

kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2019. február 18. 9.00 

 

Az ügy lényege: 

 

Az ügyben a Szolnoki Törvényszék első fokon jár el. A Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Főügyészség jelentős mennyiségű kábítószerre kereskedéssel 

elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt emelt vádat a vádlottal 

szemben, akit azzal vádolnak, hogy 2016 közepétől nagyüzemben kereskedett 

a legkülönbözőbb kábítószerekkel. Tevékenységének központja, ahol a vád 

szerint a kábítószer kiadagolását és csomagolását végezte, egy mezőtúri 

autószerelő műhely volt, amit a vádlott üzemeltetett.  

 

Megjegyzés: Az ügyben 2019. február 18-án 9.00 órára kitűzött előkészítő 

ülésen előreláthatóan a vádirat ismertetésére, a vádlott kihallgatására, és a 

vádlott védekezésének függvényében akár ítélethozatalra is sor kerülhet.  

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
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2019. 02. 20. (szerda) 
 

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

Szolnoki 
Törvényszék 
B.518/2018. 

B.S. 

 

életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. február 20. 9.00 

 

Az ügy lényege:  

 

Az ügyben a Szolnoki Törvényszék első fokon jár el. A Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés és más bűncselekmény 

miatt emelt vádat a vádlottal szemben, akit azzal vádolnak, hogy 2017 

szilveszter estéjén erősen ittas állapotban bántalmazta a szüleit. Édesapjának 

a vád szerint olyan súlyos sérüléseket okozott, hogy a kórházban mentették 

meg az életét.  

Megjegyzés: Az ügyben 2019. február 20-án 9.00 órára kitűzött folytatólagos 

tárgyaláson előreláthatóan egy tanú kihallgatására és az idő előrehaladtának 

függvényében esetlegesen perbeszédek megtartására 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:sandorg@szolnokit.birosag.hu
mailto:soosrdr@szolnokit.birosag.hu
mailto:tovizia@szolnokit.birosag.hu


2019. 02. 22. (péntek) 
 

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

Szolnoki 
Törvényszék 
Bf.520/2018. 

R.L. 

 

kényszermunka bűntette 2019. február 22. 9.00 

 

Az ügy lényege:  

 

Az ügyben a Szolnoki Törvényszék másodfokon jár el. A Szolnoki Járásbíróság 

elsőfokú, nem jogerős ítéletében kényszermunka bűntette miatt 4 év börtönre 

és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte a vádlottat, aki a nem jogerős ítélet szerint 

2006 és 2014 szeptembere között mintegy 8 éven át méltatlan körülmények 

közötti lakhatást és napi egyszeri étkezést biztosított egy kiszolgáltatott 

helyzetben lévő hajléktalan embernek, akinek cserébe a segélyét, a nyugdíját 

és a munkával szerzett keresményét is befogadójának kellett adnia, aki 

megalázó munkák elvégzésére kényszerítette, és ha nem volt elégedett a 

munkájával, megütötte, kiabált vele és fenyegette őt. 

Megjegyzés: Az ügyben 2019. február 22-én 9.00 órára kitűzött nyilvános 

ülésen előreláthatóan másodfokú határozathirdetésre 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:sandorg@szolnokit.birosag.hu
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2019. 02. 22. (péntek) 
 

A TÁRGYALÁS HELYE – Szolnoki Törvényszék I. emelet 63. számú tárgyalóterem 

Szolnoki 
Törvényszék 
Bf.1075/2017. 

CS.T.J. és 

társa 

 

csalás bűntette 2019. február 22. 10.00 

 

Az ügy lényege:  

 

Az ügyben a Szolnoki Törvényszék másodfokon jár el. A Szolnoki Járásbíróság 

elsőfokú, nem jogerős ítéletében 106 rendbeli csalás bűntette miatt 3 év 

börtönre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte az ügy I. rendű vádlottját, a II. 

rendű vádlottat pedig 71 rendbeli csalás bűntette miatt 2 év börtönre és 2 év 

közügyektől eltiltásra. A vádlottak az elsőfokú, nem jogerős ítélet szerint 

luxemburgi építőipari munkák ígéretével 34 embert ejtettek tévedésbe, akik 

fejenként mintegy 80.000 Ft-os „regisztrációs díjat” fizettek be, hogy a külföldi 

munkákra kiközvetítsék őket. Emellett további 72 embert próbáltak meg 

hasonló módon megvezetni, ők azonban a díjat végül nem fizették be. 

Tényleges kiközvetítésre, külföldi munkavégzésre egy esetben sem került sor.     

 

Megjegyzés: Az ügyben 2019. február 22-én 10.00 órára kitűzött nyilvános 

ülésen előreláthatóan másodfokú határozathirdetésre 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  
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