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2021.02.25. (csütörtök) 

 

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

Karcagi 

Járásbíróság 

B.195/2016. 

B.J. és 95 társa Csalás bűntette és más 

bűncselekmények 

2021. február 25. 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. február 25-re 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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2021.02.26. (péntek) 

 

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

Karcagi 

Járásbíróság 

B.195/2016. 

B.J. és 95 társa Csalás bűntette és más 

bűncselekmények 

2021. február 26. 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. február 26-ra 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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