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2021.01.11. (hétfő) 

 

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

Szolnoki 
Törvényszék 
B.191/2020. 

K.B. 

 

Emberkereskedelem bűntette 

és más bűncselekmény 

2021. január 11. 8.30 

Az ügy lényege: 

 

A Szolnoki Törvényszék első fokon jár el annak a férfinak a bűntetőügyében, aki a 

vád szerint élettársával, ápolást és ellátást ígérve beköltözött egy idős asszony 

jászberényi házába, de gondozási kötelezettségének nem tett eleget. Majd 

ugyanezen lakásba befogadott egy kiszolgáltatott helyzetben lévő férfit, akit 

folyamatosan és rendszeresen veréssel fenyegetve és többször bántalmazással arra 

kényszerített, hogy neki ingyen dolgozzon és bűncselekményeket kövessen el, az 

ebből származó bevételt pedig neki adja át.  

 

A férfi büntetlen előéletű élettársát gondozási kötelezettség elmulasztásának 

bűntette miatt jogerősen 1 év felfüggesztett börtönre ítélte a Jászberényi 

Járásbíróság.  

 

Megjegyzés: Az ügyben 2021. január 11-ére kitűzött folytatólagos tárgyaláson 

előreláthatóan további tanúkihallgatásokra, iratismertetésre és perbeszédek 

megtartására kerül sor.  

FIGYELEM! ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ! 

A bírósági épületbe történő belépésre a koronavírusra tekintettel elrendelt 

járványügyi készültség alatt speciális szabályok vonatkoznak, melyekről a 

Szolnoki Törvényszék https://szolnokitorvenyszek.birosag.hu/ honlapján 

tájékozódhat. 

Az egyik lefontosabb változás, hogy hallgatóságként történő részvétel céljából 

kizárólag nyilvános eljárási cselekményen (előkészítő ülés, tárgyalás, nyilvános ülés) 

történő részvételi szándék esetén, és ebben az esetben is csak előzetes 

regisztrációt követően van lehetőség a Szolnoki Törvényszék épületébe történő 

belépésre, amit legalább 24 órával hamarabb, a 06-56/501-400 telefonszámon, 

vagy a birosag@szolnokit.birosag.hu elektronikus levélcímre küldendő emailben 

lehet bejelenteni.  

A kérelemben meg kell jelölni az épületbe belépni kívánó személy nevét, és azt, 

hogy milyen célból kíván belépni az épületbe. 

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://szolnokitorvenyszek.birosag.hu/
mailto:birosag@szolnokit.birosag.hu
mailto:gymolnars@szolnokit.birosag.hu
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2021.01.11. (hétfő) 

 

A NYILVÁNOS ÜLÉS HELYE – a Szolnoki Törvényszék Fszt. 28. számú tárgyalóterem 

Szolnoki 
Törvényszék 
Bf.926/2020. 

N.A.  

 

Közfeladatot ellátó személy 

elleni erőszak bűntette 

2021. január 11. 10.30 

Az ügy lényege: 

 

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

a Szolnoki Járásbíróság 2020. júliusában meghozott ítéletében közfeladatot ellátó 

személy elleni erőszak bűntette miatt 3 év börtönre ítélt és 3 évre eltiltott a 

közügyek gyakorlásától, amiért - a nem jogerős elsőfokú ítélet szerint - 2020. 

április 19-én délután, miután kérésére, koronavírus gyanú miatt a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet COVID-részlegére 

szállították, trágár módon szidalmazta a magyar egészségügyet és a kórházi 

dolgozókat, kivizsgálása befejezése előtt távozni akart, majd amikor visszatartották, 

megpróbálta megütni az egyik beteghordót.  

 

Megjegyzés: Az ügyben 2021. január 11-ére kitűzött nyilvános ülésen 

előreláthatóan másodfokú határozathozatalra kerül sor.  

FIGYELEM! ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ! 

A bírósági épületbe történő belépésre a koronavírusra tekintettel elrendelt 

járványügyi készültség alatt speciális szabályok vonatkoznak, melyekről a 

Szolnoki Törvényszék https://szolnokitorvenyszek.birosag.hu/ honlapján 

tájékozódhat. 

Az egyik lefontosabb változás, hogy hallgatóságként történő részvétel céljából 

kizárólag nyilvános eljárási cselekményen (előkészítő ülés, tárgyalás, nyilvános ülés) 

történő részvételi szándék esetén, és ebben az esetben is csak előzetes 

regisztrációt követően van lehetőség a Szolnoki Törvényszék épületébe történő 

belépésre, amit legalább 24 órával hamarabb, a 06-56/501-400 telefonszámon, 

vagy a birosag@szolnokit.birosag.hu elektronikus levélcímre küldendő emailben 

lehet bejelenteni.  

A kérelemben meg kell jelölni az épületbe belépni kívánó személy nevét, és azt, 

hogy milyen célból kíván belépni az épületbe. 

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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2021.01.14. (csütörtök) 

 

A TÁRGYALÁS HELYE – a Szolnoki Törvényszék Fszt. 12. számú tárgyalóterem 

Karcagi 

Járásbíróság 

B.195/2016. 

B.J. és 95 társa Csalás bűntette és más 

bűncselekmények 

2021. január 14. 9.00 

Az ügy lényege:  

 

A Karcagi Járási Ügyészség jelentős kárt okozó, bűnszervezetben elkövetett csalás 

bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat csaknem száz vádlottal 

szemben, akiket azzal vádolnak, hogy csoportonként szerveződve 2012. áprilisa és 

2014. júliusa között Németországban, Ausztriában, Szlovéniában, Csehországban, 

Svédországban, Svájcban és Olaszországban különböző autókölcsönző társaságok 

képviselőit megtévesztve prémium kategóriás autókat béreltek ki, majd azokat 

Magyarországra szállították és értékesítették.  

A vádirat szerint az egyes vádlottak több csoport tevékenységében is részt vettek, 

anyagi elszámolás mellett segítették egymás tevékenységét tolmács, kísérő 

biztosításával és a gépjárművek értékesítésében történő közreműködéssel. 

Körültekintően megszervezett cselekményeiket a munkamegosztás jellemezte. 

 

Az ügyben a Karcagi Járásbíróság jár el, de azt a Szolnoki Törvényszék fenti ügyre 

kirendelt törvényszéki bírája a Szolnoki Törvényszék épületében tárgyalja.  

 

Megjegyzés: A 2021. január 14-ére kitűzött folytatólagos tárgyaláson előreláthatóan 

vádlottak kihallgatására és vádlotti vallomások felolvasására kerül sor.  

 

FIGYELEM! ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ! 

A bírósági épületbe történő belépésre a koronavírusra tekintettel elrendelt 

járványügyi készültség alatt speciális szabályok vonatkoznak, melyekről a 

Szolnoki Törvényszék https://szolnokitorvenyszek.birosag.hu/ honlapján 

tájékozódhat. 

Az egyik lefontosabb változás, hogy hallgatóságként történő részvétel céljából 

kizárólag nyilvános eljárási cselekményen (előkészítő ülés, tárgyalás, nyilvános ülés) 

történő részvételi szándék esetén, és ebben az esetben is csak előzetes 

regisztrációt követően van lehetőség a Szolnoki Törvényszék épületébe történő 

belépésre, amit legalább 24 órával hamarabb, a 06-56/501-400 telefonszámon, 

vagy a birosag@szolnokit.birosag.hu elektronikus levélcímre küldendő emailben 

lehet bejelenteni.  

A kérelemben meg kell jelölni az épületbe belépni kívánó személy nevét, és azt, 

hogy milyen célból kíván belépni az épületbe.  

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 
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