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2020.01.14. (kedd) 
 

A NYILVÁNOS ÜLÉS HELYE – Szolnoki Törvényszék I. emelet 62. számú tárgyalóterem 

Szolnoki 
Törvényszék 
Bf.387/2019. 

K.B. és 

társa 

 

Kényszermunka bűntette 

és más bűncselekmények 

2020. január 14. 8.30 

 

Az ügy lényege: 

 

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

akit a Jászberényi Járásbíróság elsőfokú, nem jogerős ítéletében gondozási 

kötelezettség elmulasztása, kényszermunka, zsarolás és 2 rendbeli lopás 

bűntette, valamint csalás és 9 rendbeli lopás vétsége miatt 10 év börtönre ítélt 

és 10 évre eltiltotta a közügyektől.  

 

Az elsőfokú, nem jogerős ítélet szerint ugyanis élettársával, ápolást és ellátást 

ígérve beköltöztek egy idős asszony házába, de gondozási kötelezettségüknek 

nem tettek eleget. Majd ugyanezen lakásba befogadtak egy kiszolgáltatott 

helyzetben lévő férfit, akit a pár férfi tagja folyamatosan és rendszeresen 

veréssel fenyegetve és többször bántalmazással arra kényszerített, hogy neki 

ingyen dolgozzon és bűncselekményeket kövessen el, az azokból származó 

bevételt pedig neki átadja.  

 

A férfi büntetlen előéletű élettársát gondozási kötelezettség elmulasztásának 

bűntette miatt első fokon, jogerősen 1 év felfüggesztett börtönre ítélte a 

Jászberényi Járásbíróság.  

 

A férfi azonban fellebbezett az ítélet ellen, így az ügy, az ő vonatkozásában 

másodfokon, a Szolnoki Törvényszéken folytatódik.    

 

Megjegyzés: Az ügyben 2020. január 14-én 8.30 órára kitűzött nyilvános ülésen 

előreláthatóan 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 

 

 

https://birosag.hu/dr-gy-molnar-sandor
mailto:gymolnars@szolnokit.birosag.hu
mailto:tovizia@szolnokit.birosag.hu


2020.01.14. (kedd) 
 

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

Szolnoki 
Törvényszék 
B.1314/2018. 

Z.L. 

 

Jelentős mennyiségű 

kábítószerre 

kereskedéssel elkövetett 

kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2020. január 14. 9.00 

 

Az ügy lényege: 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség jelentős mennyiségű 

kábítószerre kereskedéssel elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt 

emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vád szerint 2016-tól 2017. 

november 12-én történt őrizetbe vételéig nagy tételben kereskedett delta-9-

THC, amfetamin és ketamin hatóanyag tartalmú kábítószerekkel Mezőtúron. 

Tevékenységének központja, ahol a vád szerint a kábítószer kiadagolását és 

csomagolását végezte egy autószerelő műhely volt, amit maga üzemeltetett.  

 

Megjegyzés: Az ügyben 2020. január 14-én 9.00 órára kitűzött tárgyaláson 

előreláthatóan tanúk kihallgatására kerül sor.  

Információ: Dr. Papp Judit sajtószóvivő  

06-56/501-400 3109-es mellék, 06-30/317-83-60 

pappjuditdr@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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pappjuditdr@szolnokit.birosag.hu
https://birosag.hu/dr-gy-molnar-sandor
mailto:gymolnars@szolnokit.birosag.hu
mailto:tovizia@szolnokit.birosag.hu


2020.01.16. (csütörtök) 
 

A NYILVÁNOS ÜLÉS HELYE – Szolnoki Törvényszék I. emelet 53. számú tárgyalóterem 

Szolnoki 
Törvényszék 
Bf.634/2019. 

P.E.K. 

 

Csalás bűntette és más 

bűncselekmény 

2020. január 16. 9.00 

 

Az ügy lényege: 

 

A Szolnoki Törvényszék másodfokon jár el annak a nőnek a bűntetőügyében, 

akit a Szolnoki Járásbíróság elsőfokú, nem jogerős ítéletében 4 rendbeli csalás 

bűntette és 1 rendbeli csalás vétsége miatt 3 év börtönre ítélt és 4 évre eltiltott 

a közügyektől.  

 

Az elsőfokú, nem jogerős ítélet szerint ugyanis 5 személytől összesen több 

mint 10 millió Ft-ot csalt ki a legkülönbözőbb módszerekkel. Volt, akinek azt 

állította, hogy súlyos beteg és a kórházi kezeléséhez szükséges a pénz, holott 

betegségben nem szenvedett és orvosi kezelésre sem járt. Volt, akinek azt 

mondta, perindításhoz szükséges neki a pénz, de ténylegesen semmilyen 

eljárást nem indított. Egyik áldozatától pedig úgy csalt ki többszázezer forintot, 

hogy magát, telefonban az egyik idősotthon vezetőjének adta ki, és a 

gyanútlan sértettet azzal hitegette, hogy az összegért cserébe az édesanyja 

bekerülhet az idősek otthonába.   

 

Az ügyész tudomásul vette az ítéletet. A vádlott és védője azonban 

elsődlegesen felmentésért, másodsorban enyhítésért fellebbezett, így az ügy 

másodfokon, a Szolnoki Törvényszéken folytatódik.   

 

Megjegyzés: Az ügyben 2020. január 16-án 9.00 órára kitűzött nyilvános ülésen 

előreláthatóan másodfokú határozathirdetésre kerül sor.  

Információ: Dr. Papp Judit sajtószóvivő  

06-56/501-400 3109-es mellék, 06-30/317-83-60 

pappjuditdr@szolnokit.birosag.hu 

Dr. Tóvizi Ádám sajtótitkár  

06-30/884-12-95 

tovizia@szolnokit.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pappjuditdr@szolnokit.birosag.hu
mailto:tovizia@szolnokit.birosag.hu


2020.01.16. (csütörtök) 
 

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

Szolnoki 

Törvényszék 

B.28/2019. 

M.T. 

 

Jelentős mennyiségű 

kábítószerre 

kereskedéssel 

elkövetett kábítószer-

kereskedelem bűntette 

2020. január 16. 10.00 

Az ügy lényege: 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség jelentős mennyiségű 

kábítószerre kereskedéssel elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt 

emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vád szerint 2015-től 2017. 

november 24-én történt őrizetbe vételéig nagy tételben kereskedett 

amfetamin és MDMA hatóanyag tartalmú kábítószerekkel Karcagon.  

Megjegyzés: A 2020. január 16-ára kitűzött folytatólagos tárgyaláson 

előreláthatóan határozathirdetésre kerül sor.  

Információ: Dr. Papp Judit sajtószóvivő  

06-56/501-400 3109-es mellék, 06-30/317-83-60 

pappjuditdr@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  

 

 

 

 

mailto:pappjuditdr@szolnokit.birosag.hu
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