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2019. 03. 04. (hétfő) 
 

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

Szolnoki 
Törvényszék 
B.20/2018. 

L.R. és 

társa 

életveszélyt okozó testi 

sértés bűntettének 

kísérlete és más 

bűncselekmény 

2019. március 4. 9:00 

 

Az ügy lényege: 

 

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

Megyei Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt 

emelt vádat azzal a fiatalemberrel szemben, aki a vád szerint 2016. december 

26-án hajnalban Törökszentmiklóson dulakodás közben egy 16 cm hosszúságú 

késsel nyakon szúrt egy másik férfit. A vád szerint a kés 4 cm mély sebet ejtett 

a férfi nyakán, ami 8 napon belül gyógyuló sérülésnek minősült. Az ügyészség 

álláspontja szerint azonban csupán a szerencsén múlt, hogy nem történt 

nagyobb baj, és nem szenvedett életveszélyes sérülést a férfi, azaz számolni 

kellett az életveszély kialakulásával. Az ügy másik vádlottját garázdaság 

vétségével vádolják.  

 

Megjegyzés: Az ügyben 2019. március 4-én 9.00 órára kitűzött tárgyaláson 

előreláthatóan az ügy II. rendű vádlottját és tanúkat hallgat ki a bíróság.  

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. 03. 06. (szerda) 
 

A TÁRGYALÁS HELYE – Tiszafüredi Járásbíróság Fszt. 9. számú tárgyalóterem  

Karcagi 

Járásbíróság 
B.195/2016. 

B.J. és 94 társa 
 

jelentős kárt okozó, 

bűnszervezetben 

elkövetett csalás 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. március 6. 9.00 

 
Az ügy lényege:  
 
A Karcagi Járásbíróságon B.J. és társai ellen jelentős kárt okozó, 

bűnszervezetben elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmények miatt 

indult büntetőügyet, mint ismeretes a Tiszafüredi Járásbíróság egy, az ügyre 

kirendelt bírája a Tiszafüredi Járásbíróságon tárgyalja. A kirendelésre a Karcagi 

Járásbíróság jelentős leterheltsége miatt került sor.  
 
A vádirati tényállás lényege szerint a vádlottak csoportonként szerveződve 

2012 áprilisa és 2014 júliusa között Németországban, Ausztriában, 

Szlovéniában, Csehországban, Svédországban, Svájcban és Olaszországban 

különböző autókölcsönző társaságok képviselőit megtévesztve jelentős 

(ötmillió-egy és ötvenmillió forint közötti) és nagyobb (ötszázezer-egy és 

ötmillió forint közötti) értékű ún. prémium kategóriás gépjárműveket béreltek 

ki, és azokat az eltulajdonítás szándékával Magyarországra szállították, majd 

értékesítették. A vádirat szerint a vádlottak több csoport tevékenységében is 

részt vettek, anyagi elszámolás mellett segítették egymás tevékenységét 

tolmács, kísérő biztosításával és a gépjárművek értékesítésében történő 

közreműködéssel. Körültekintően megszervezett cselekményeiket a 

munkamegosztás jellemezte.  
 

Megjegyzés: A 2019. március 6-án 9.00 órára kitűzött folytatólagos tárgyaláson 

előreláthatóan vádlottak kihallgatására és tanúvallomások felolvasására 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  
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