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

Szolnoki 

Törvényszék 

B.1.206/2019. 

Cz.T. 

 

Emberölés bűntette 2021. október 5. 9.00 

Az ügy lényege:  

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség a bűncselekmény elhárítására idős 

koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés 

bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vád szerint 2018. július 1-

jén este nyolc óra körül a sértett zagyvarékasi otthonában több késszúrással 

megölt egy idős asszonyt.  

 

Megjegyzés: A 2021. október 5-ére kitűzött tárgyaláson előreláthatóan 

tanúkihallgatásra, iratismertetésre, illetőleg az idő előre haladtának függvényében 

perbeszédekre kerül sor.  

 

FIGYELEM! ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ! 

A tárgyalótermekben - a távolságtartás betartása miatti létszámkorlát miatt - 

a sajtószervek számára az előzetes regisztráció továbbra is kötelező.  

Az előzetes regisztrációs kérelmet 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.   

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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2021.10.08. (péntek) 

 

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

Szolnoki 

Törvényszék 

B.1.034/2020. 

P.Sz.R. és társa 

 

Előre kitervelten 

elkövetett emberölés 

bűntette 

2021. október 8. 

 

8.30 

 

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, bérautóval 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. október 8-ára kitűzött tárgyaláson előreláthatóan a vádlottak 

nyomozati szakban tett vallomásainak ismertetésére kerül sor.  

FIGYELEM! ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ! 

A tárgyalótermekben - a távolságtartás betartása miatti létszámkorlát miatt - 

a sajtószervek számára az előzetes regisztráció továbbra is kötelező.  

Az előzetes regisztrációs kérelmet 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.    

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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