SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK
2019.11.25-29.

2019.11.26. (kedd)

A TÁRGYALÁS HELYE – Szolnoki Törvényszék I. emelet 63. számú tárgyalóterem
Szolnoki
Törvényszék
B.618/2017.

D.Sné.

Csalás bűntette és más
bűncselekmény

2019. november 26.

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.

Információ:

Megjegyzés: A 2019. november 26-ára kitűzött tárgyalási napon előreláthatóan
további sértetti tanúk kihallgatására kerül sor. Az ügy tárgyalása december 3án és 10-én folytatódik.
Dr. Papp Judit sajtószóvivő
06-56/501-400 3109-es mellék, 06-30/317-83-60
soosrdr@szolnokit.birosag.hu

Dr. Gy. Molnár Sándor sajtószóvivő
06-56/501-400 3106-es mellék
gymolnars@szolnokit.birosag.hu
Dr. Tóvizi Ádám sajtótitkár
06-30/884-12-95
tovizia@szolnokit.birosag.hu

2019.11.26. (kedd)

A TÁRGYALÁS HELYE – Szolnoki Törvényszék I. emelet 60. számú tárgyalóterem
Szolnoki
Törvényszék
B.321/2019.

K.ZS.

Életveszélyt okozó testi
sértés bűntettének
kísérlete és más
bűncselekmények

2019. november 26.

8.30

Az ügy lényege:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés
bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt emelt vádat azzal a
fiatalemberrel szemben, akit egyebek mellett, azzal vádolnak, hogy tavaly
áprilisban Zagyvarékason, a nyílt utcán mellkason szúrta a barátnőjét,
miközben az a csecsemőjét a kezében tartotta.

Információ:

Megjegyzés: A 2019. november 26-ára kitűzött tárgyalási napon előreláthatóan
tanúkihallgatásra, iratismertetésre, perbeszédekre és határozathozatalra kerül
sor.
Dr. Papp Judit sajtószóvivő
06-56/501-400 3109-es mellék, 06-30/317-83-60
soosrdr@szolnokit.birosag.hu

Dr. Gy. Molnár Sándor sajtószóvivő
06-56/501-400 3106-es mellék
gymolnars@szolnokit.birosag.hu
Dr. Tóvizi Ádám sajtótitkár
06-30/884-12-95
tovizia@szolnokit.birosag.hu

2019.11.26. (kedd)

A TÁRGYALÁS HELYE – Szolnoki Törvényszék I. emelet 62. számú tárgyalóterem
Szolnoki
Törvényszék
Bf.215/2019.

F.T.K. és 3
társa

Garázdaság és más
bűncselekmény

2019. november 26.

9.15

Az ügy lényege:
A Szolnoki Törvényszék másodfokon jár el annak a 4 huszonéves
fiatalembernek a büntetőügyében, akiket a Szolnoki Járásbíróság elsőfokú,
nem jogerős ítéletében társtettesként elkövetett garázdaság bűntettében
és rongálás vétségégben mondott ki bűnösnek, 1 évre elhalasztotta velük
szemben a büntetés kiszabását, és egyúttal fejenként 96 óra jóvátételi
munkát írt elő számukra. Mindezt azért, amiért az elsőfokú ítélet szerint
2017. október 15-én hajnali 3.00 óra körül, ittasan 2 db kukát rongáltak
meg, valamint 10 db padot téptek fel a helyéről és borítottak fel a szolnoki
Rózsakert területén.
Megjegyzés: A 2019. november 26-ára kitűzött tárgyaláson előreláthatóan
iratismertetésre és másodfokú határozathirdetésre kerül sor.
Információ:

Dr. Gy. Molnár Sándor sajtószóvivő
06-56/501-400 3106-es mellék
gymolnars@szolnokit.birosag.hu
Dr. Tóvizi Ádám sajtótitkár
06-30/884-12-95
tovizia@szolnokit.birosag.hu

2019.11.26. (kedd)

A NYILVÁNOS ÜLÉS HELYE – Szolnoki Törvényszék I. emelet 53. számú
tárgyalóterem
Szolnoki
Törvényszék
Bf.473/2019.

F.I.

Természetkárosítás
bűntette

2019. november 26.

13.00

Az ügy lényege:
A Szolnoki Törvényszék másodfokon jár el annak a férfinak a
büntetőügyében, akit a Tiszafüredi Járásbíróság elsőfokú, nem jogerős
ítéletében természetkárosítás bűntette miatt 1 év 6 hónap –
végrehajtásában 2 évi próbaidőre – felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt,
amiért 2017. június 15-én reggel, amikor egy homlokrakodó munkagéppel
egy földhalomból 14 m2 földet bontott és szállított el, 75 db partifecske
fészket és a bennük lévő, összesen legalább 274 db partifecske tojást
pusztított el, melyek együttes természetvédelmi értéke 13.700.000 Ft.
Megjegyzés: A 2019. november 26-ára kitűzött nyilvános
előreláthatóan másodfokú határozathirdetésre kerül sor.
Információ:

Dr. Papp Judit sajtószóvivő
06-56/501-400 3109-es mellék, 06-30/317-83-60
soosrdr@szolnokit.birosag.hu

Dr. Gy. Molnár Sándor sajtószóvivő
06-56/501-400 3106-es mellék
gymolnars@szolnokit.birosag.hu
Dr. Tóvizi Ádám sajtótitkár
06-30/884-12-95
tovizia@szolnokit.birosag.hu

ülésen

