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Az ügy lényege:  

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség 2020. december 3-án előre 

kitervelten elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat azzal a húszas évei 

végén járó nővel szemben, aki a vád szerint 2019. február 24-én hajnalban egy 

bécsi lakásban több késszúrással megölte az élettársát, majd a holttestet 

feldarabolva, utazókofferekben, autóval Magyarországra szállította, és az édesanyja 

segítségével Jászalsószentgyörgy külterületén, a szászbereki öntözőcsatorna 

átereszében elrejtette. A nő édesanyját, az ügy másik vádlottját előre kitervelten 

elkövetett emberöléssel kapcsolatos bűnpártolás bűntettével vádolja az ügyészség.  

Megjegyzés: A 2021. június 16-ára kitűzött előkészítő ülésen előreláthatóan a 

vádirat ismertetésére és a vádlottak kihallgatására 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.  

A kérelemre a bíróság csak akkor válaszol, ha az előzetes regisztráció nem került 

elfogadásra, vagy az eljárási cselekmény nem kerül megtartásra.  

Amennyiben előzetesen regisztráltak a tárgyalásra, de azon mégsem tudnak 

megjelenni, ezt szíveskedjenek késedelem nélkül közölni az előzetes 

regisztráció bejelentésére megadott elérhetőségeken. Ha ezt nem teszik meg, 

a tárgyalóterem befogadóképességének korlátozottsága miatt saját kollégáikat 

foszthatják meg a tudósítás lehetőségétől.   
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