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2019.04.02. (kedd) 
 

A NYILVÁNOS ÜLÉS HELYE – Szolnoki Törvényszék I. em. 62. 

Szolnoki 
Törvényszék 
Bf.774/2018. 

A.M. 

 

Zsarolás bűntette 2019. április 2. 11.00 

Az ügy lényege:  

A Szolnoki Törvényszék másodfokon jár el annak a nőnek a 

büntetőügyében, akit a Karcagi Járásbíróság elsőfokú, nem jogerős 

ítéletében zsarolás bűntette miatt 1 év – végrehajtásában 2 évre - 

felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt, amiért állatvédelmi szempontokra 

hivatkozással, a tulajdonosokat rendőrségi eljárással fenyegetve 11 db 

szarvasmarhát vitetett el egy karcagi tanyáról, anélkül, hogy erre engedélye 

lett volna, amivel több mint kétmillió Ft kárt okozott az állatok 

tulajdonosának.  

Megjegyzés: A 2019. április 2-ára kitűzött nyilvános ülésen előreláthatóan 

másodfokú határozathozatalra 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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2019.04.04. (csütörtök) 
 

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

Szolnoki 
Törvényszék 
B.618/2017. 

D.Sné. 

 

Csalás bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. április 4. 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.  

 

Megjegyzés: A 2019. április 4-ére kitűzött tárgyalási napon előreláthatóan 

további sértetti tanúk kihallgatására kerül sor. Az ügy tárgyalása 2019. április 

11-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:soosrdr@szolnokit.birosag.hu
mailto:tovizia@szolnokit.birosag.hu


2019.04.05. (péntek) 
 

A NYILVÁNOS ÜLÉS HELYE – Szolnoki Törvényszék I. em. 63. 

Szolnoki 
Törvényszék 
Bf.41/2019. 

K.R. 

 

Hivatalos személy 

elleni erőszak bűntette 

és más bűncselekmény 

2019. április 5. 8.30 

Az ügy lényege:  

A Szolnoki Törvényszék másodfokon jár el annak a férfinak a 

büntetőügyében, akit a Jászberényi Járásbíróság elsőfokú, nem jogerős 

ítéletében hivatalos személy elleni erőszak bűntette és 3 rendbeli zaklatás 

vétsége miatt 4 év 6 hónap börtönre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélt, 

amiért 2017. szeptemberében több rendőrt életveszélyesen 

megfenyegetett, egy hónappal később pedig a nyílt utcán egy gázpalackot 

nyitogatott, és mellette öngyújtót szikráztatva azzal fenyegetőzött, hogy 

felrobbantja magát és az őt jobb belátásra bírni próbáló rendőröket.  

Megjegyzés: A 2019. április 5-ére kitűzött nyilvános ülésen előreláthatóan 

másodfokú határozathozatalra 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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2019.04.05. (péntek) 
 

A NYILVÁNOS ÜLÉS HELYE – Szolnoki Törvényszék I. em. 53. 

Szolnoki 
Törvényszék 
Bf.1.299/2018. 

J.J. 

 

A köznyugalmat 

súlyosan megzavaró 

közveszéllyel 

fenyegetés bűntette 

2019. április 5. 11.00 

Az ügy lényege:  

A Szolnoki Törvényszék másodfokon jár el annak a férfinak a 

büntetőügyében, akit a Szolnoki Járásbíróság elsőfokú, nem jogerős 

ítéletében a köznyugalmat súlyosan megzavaró közveszéllyel fenyegetés 

bűntette miatt 2 év börtönre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélt, amiért 

2017. szeptember 26-án reggel a 112-es segélyhívó számon azt a 

kijelentést tette, hogy „tudomásom van arról, hogy a Szolnoki 

Járásbíróságon bomba van elrejtve”, amit többször megismételt.  

A bejelentés alapján a törvényszék Szolnoki Járásbíróságnak és a Szolnoki 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak is otthont adó épületét a 

hatóságok kiüríttették és átvizsgálták, de robbanószerkezet vagy 

robbanóanyag telepítésére utaló nyomot nem találtak. Az élet azonban két 

órára megállt az épületben, emiatt számos tárgyalás elmaradt vagy jóval 

később került megtartásra.  

Megjegyzés: A 2019. április 5-ére kitűzött nyilvános ülésen előreláthatóan 

másodfokú határozathozatalra 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

