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2020.03.09-13. 
 

 

2020.03.10. (kedd) 
 

A TÁRGYALÁS HELYE – Szolnoki Törvényszék I. emelet 63. számú tárgyalóterem  

Szolnoki 

Törvényszék 

B.626/2019. 

T.T. 
 

Emberölés bűntette 2020. március 10. 9.00 

 
Az ügy lényege:  

 

A Szolnoki Törvényszék 2020. március 10-én 9.00 órára tűzte ki a második 

tárgyalást a rákóczifalvai hármas emberölés ügyében. A bíróság az eljárást a 

vádlott kérelmére, a vádlott távollétében folytatja, aki letartóztatásban van.  

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség 2019. július 4-én aljas indokból, 

különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés és 2 

rendbeli kifosztás bűntette miatt emelt vádat T.T. vádlottal szemben.  

A fiatalember a vád szerint 2017. december 23-án és 2018. február 19-én összesen 

három férfi életét oltotta ki Rákóczifalván, majd tettét követően kettejüktől cipőt, 

ruhadarabokat, parfümöt és ételt is magával vitt.   

Megjegyzés: A 2020. március 10-ére kitűzött folytatólagos tárgyaláson 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 
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2020.03.11. (szerda) 
 

A TÁRGYALÁS HELYE – Szolnoki Törvényszék I. emelet 53. számú tárgyalóterem  

Szolnoki 

Törvényszék 

B.1.087/2019. 

B.M. és 7 társa 
 

Költségvetési csalás 

bűntette 
2020. március 11. 9.00 

 
Az ügy lényege:  

 

A Szolnoki Törvényszék 2020. március 11-én 9.00 órára előkészítő ülést tűzött ki a 

több mint félmilliárd Ft-os Áfa-csalási ügyben.  

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség 2019. november 13-án egyebek 

mellett különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen, bűnszövetségben 

elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt emelt vádat 8 férfival szemben, 

akiket azzal vádolnak, hogy 2013-2014-ben összesen mintegy 582 millió Ft 

általános forgalmi adót csaltak ki a magyar államtól. Tevékenységük étolaj és 

biodízel gyártásához szükséges alapanyagok Európai Unión belüli nagytételű 

kereskedelmével volt kapcsolatos.  

Megjegyzés: A 2020. március 11-ére kitűzött előkészítő ülésen vádlottak 

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 
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