SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK
2021.11.01-05.
2021.11.02. (kedd)

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

D.Sné.

Törvényszék
B.618/2017.

Csalás bűntette és más
bűncselekmény

2021. november 2.

8.30

Az ügy lényege:
Az ún. Kun-Mediátor ügyben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség 767
rendbeli üzletszerűen elkövetett csalás, jogosulatlan pénzügyi tevékenység, 2
rendbeli sikkasztás és számvitel rendje megsértésének bűntette miatt emelt
vádat D.Sné. vádlottal szemben, aki a vádirat szerint a Kun-Mediátor Kft. önálló
képviseleti jogosultsággal rendelkező képviselőjeként az ügyfeleit tévedésbe
ejtve a cég 15 éves működése alatt összesen 12 milliárd forintot meghaladó
kárt okozott.
Megjegyzés: A 2021. november 2-ára kitűzött tárgyalási napon előreláthatóan
ügyvédi perbeszédre 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 0656/501-400 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.

Információ:

Ha ezt nem teszik meg, a tárgyalóterem befogadóképességének
korlátozottsága miatt saját kollégáikat foszthatják meg a tudósítás
lehetőségétől.
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

2021.11.04. (csütörtök)
A TÁRGYALÁS HELYE – Szolnoki Törvényszék I. emelet 60. számú tárgyalóterem
Szolnoki
Törvényszék
B.1.206/2019.

Cz.T.

Emberölés bűntette

2021. november 4.

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 1jén este nyolc óra körül a sértett zagyvarékasi otthonában több késszúrással
megölt egy idős asszonyt.
Megjegyzés: A 2021. november 4-ére kitűzött tárgyaláson előreláthatóan
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 06-56/501400 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.

Információ:

Ha ezt nem teszik meg, a tárgyalóterem befogadóképességének korlátozottsága
miatt saját kollégáikat foszthatják meg a tudósítás lehetőségétől.
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

2021.11.05. (péntek)
AZ ELŐKÉSZÍTŐ ÜLÉS HELYE – Szolnoki Törvényszék I. emelet 63. számú tárgyalóterem
Szolnoki
Törvényszék
B.740/2021.

I.S.

Hivatali vesztegetés
bűntette

2021. november 5.

9.00

Az ügy lényege:
A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség kötelesség megszegésére irányuló
hivatali vesztegetés bűntette miatt emelt vádat, azzal a jászberényi fagylaltozót
üzemeltető férfival szemben, aki miután a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
munkatársai egy próbavásárlás során észlelték, hogy nem adott nyugtát és a
pénztárgépben több pénz van, mint az azon bizonylatolt értékesítések, 100-100
ezer Ft-tal próbálta megvesztegetni a két revizort, hogy - mint a vádirat szerint
mondta, „hogy rendben legyen a jegyzőkönyv.”
Megjegyzés: A 2021. november 5-én az ügyben előkészítő ülés tart a törvényszék.
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 06-56/501400 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.

Információ:

Ha ezt nem teszik meg, a tárgyalóterem befogadóképességének korlátozottsága
miatt saját kollégáikat foszthatják meg a tudósítás lehetőségétől.
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

