
 

 

 

 

SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK 

2019.04.15-19. 
 

 

 

2019. 04. 16. (kedd) 
 

A NYILVÁNOS ÜLÉS HELYE – Szolnoki Törvényszék I/63. számú tárgyalóterem 

Szolnoki 
Törvényszék 
Bf.89/2019. 

CS.H. és 

társa 

társtettesként elkövetett 

rablás bűntette 

2019. április 16. 9:30 

 

Az ügy lényege: 

 

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

elsőfokú, nem jogerős ítéletében társtettesként elkövetett rablás bűntette 

miatt 1-1 év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte azt két büntetlen előéletű 

tinédzsert, akik az elsőfokú ítélet szerint 2018. szeptember 5-én délelőtt 

Törökszentmiklóson, a nyílt utcán kiraboltak egy kiskorú fiatalt.  

 

Megjegyzés: Az ügyben 2019. április 16-án 9.30 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. 04. 18. (csütörtök) 
 

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. április 18. 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. április 18-án 9.00 órára kitűzött tárgyaláson 

előreláthatóan perbeszédekre és 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. 04. 18. (csütörtök) 
 

AZ ELŐKÉSZÍTŐ ÜLÉS HELYE – Szolnoki Törvényszék I/ 62. számú tárgyalóterem 

Szolnoki 
Törvényszék 
B.166/2019. 

CS.J. életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 

2019. április 18. 14:30 

 

Az ügy lényege: 

 

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

Megyei Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat 

azzal a férfival szemben, aki a vád szerint 2018. szeptember 16-án délután 

Újszászon, egy veszekedés során, egy 24 cm hosszúságú konyhakéssel 

mellkason szúrta élettársát, életveszélyesen megsebesítve az asszonyt. Ezt 

követően a földre dobta a kést, és azonnal telefonon értesítette a rendőrséget 

és a mentőszolgálatot.  

 

Megjegyzés: Az ügyben 2019. április 18-án 14.30 órára kitűzött előkészítő 

ülésen a vád ismertetésére, a vádlott kihallgatására, és annak függvényében, 

hogy a vádlott elismeri-e bűnösségét, illetőleg lemond-e a tárgyaláshoz való 

jogáról, perbeszédekre és határozathirdetésre 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
mailto:soosrdr@szolnokit.birosag.hu
mailto:tovizia@szolnokit.birosag.hu

