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2019. 02. 26. (kedd) 
 

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

Szolnoki 
Törvényszék 
Bf.780/2018. 

H.J. és társa vallási tisztelet tárgyára 

elkövetett lopás bűntette 

és más bűncselekmény 

2019. február 26. 8:30 

 

Az ügy lényege: 

 

A Szolnoki Törvényszék másodfokon jár el annak a nőnek és férjének 

büntetőügyében, akik a Tiszafüredi Járásbíróság elsőfokú, nem jogerős ítélete 

szerint 2017 őszén a tiszafüredi római katolikus templom oltáráról 7 db réz 

gyertyatartót és 3 db olajgyertyát vitt el csaknem 300.000 Ft értékben. Az 

elsőfokú ítélet szerint a tárgyakat a feleség lopta el, majd a férj értékesítette. 

Elsőfokon a nőt lopás bűntette miatt 1 év 7 hónap felfüggesztett börtönre, míg 

férjét orgazdaság vétsége miatt 1 év 7 hónap végrehajtandó börtönbüntetésre 

és 2 év közügyektől eltiltásra ítélték.   

 

Megjegyzés: Az ügyben 2019. február 26-án 8.30 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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2019. 02. 27. (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 27. 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 férfival 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 27-én 9.00 órára kitűzött folytatólagos 

tárgyaláson előreláthatóan 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. 27. (szerda) 
 

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

Szolnoki 
Törvényszék 
Bf.773/2018. 

R.B. és 

társa 

pénzhamisítás bűntette 2019. február 27. 10:30 

 

Az ügy lényege: 

 

A Szolnoki Törvényszék másodfokon jár el annak a nőnek és férfi társának a 

büntetőügyében, aki a Szolnoki Járásbíróság elsőfokú, nem jogerős ítélete 

szerint 2016. november 10-én mintegy 70 ezer Ft-ért 230 ezer Ft hamis 

készpénzt vett a férfitól, amiből még aznap 100 ezer Ft-ért kábítószert vett, 

majd egy zsák krumplit is szeretett volna vásárolni, de a zöldséges észrevette, 

hogy hamis pénzzel akar fizetni. Elsőfokon mindkét vádlottat pénzhamisítás 

bűntettében mondta ki bűnösnek a bíróság, amiért a nőt 2 év felfüggesztett 

börtönre, míg a férfit 3 év 6 hónap végrehajtandó börtönbüntetésre és 4 év 

közügyektől eltiltásra ítélte. A kábítószervásárlással kapcsolatosan külön 

eljárás indult.  

 

Megjegyzés: Az ügyben 2019. február 27-én 10.30 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
mailto:soosrdr@szolnokit.birosag.hu
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2019. 03. 01. (péntek) 
 

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

Szolnoki 
Törvényszék 
Bf.764/2018. 

K.A. rablás bűntette 2019. március 1. 9:00 

 

Az ügy lényege: 

 

A Szolnoki Törvényszék másodfokon jár el annak a férfinak a büntetőügyében, 

aki a Szolnoki Járásbíróság elsőfokú, nem jogerős ítélete szerint 2017-ben egy 

júniusi éjszakán együtt italozott egy másik férfival, akit a szolnoki 

szórakozóhelyről éjjel hazafelé tartva kirabolt, akként, hogy az utcán ököllel 

arcon ütötte, majd kitépte a nyakából 300 ezer Ft-os aranyláncát és elfutott. A 

férfit elsőfokon rablás bűntette miatt 3 év 6 hónap fegyházra és 4 év 

közügyektől eltiltásra ítélték.  

 

Megjegyzés: Az ügyben 2019. március 1-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  
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