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

Szolnoki 

Törvényszék 

B.755/2021. 

 

K.R. és társa Emberölés 

bűntettének kísérlete  

2022. április 12. 9:00 

Az ügy lényege:  

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség társtettesként elkövetett 

emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat azzal a testvérpárral 

szemben, akik a vád szerint, 2020. május 27-én egy csákánnyal és egy 

ablakkeret darabbal úgy fejbevertek egy férfit az egyik kunszentmártoni 

családi házban, hogy koponyasérülése miatt meg kellett műteni. A vádirat 

szerint a cselekmény során használt ablakkeret és csákány fejtájékon, 

megfelelő erő alkalmazása esetén emberi élet kioltására alkalmas eszköz.   

Megjegyzés: A 2022. április 12-ére kitűzött tárgyaláson előreláthatóan 

tanúkihallgatásokra 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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2022.04.14. (csütörtök) 
 

ELŐKÉSZÍTŐ ÜLÉS HELYE – Szolnoki Törvényszék I. emelet 63. számú tárgyalóterem 

Szolnoki 

Törvényszék 

B.137/2022. 

 

B.Z. és társa Életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette és más 

bűncselekmény 

2022. április 14. 9:00 

Az ügy lényege:  

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés 

bűntette miatt emelt vádat azzal az ötvenes éveiben járó hajléktalan férfival 

szemben, aki a vád szerint 2021. július 13-án koradélután, az egyik szolnoki 

parkban, úgy megvert egy másik hajléktalant, hogy az bordatörést és 

életveszélyes koponyasérülést szenvedett. Az ügy másik vádlottja, egy 

negyvenes éveiben  járó nő pedig, a fenti bántalmazásból éppen felocsúdó 

sértettet többször pofon vágta, miközben hangosan szidalmazta.  

Megjegyzés: A 2022. április 14-ére kitűzött előkészítő ülésen előreláthatóan a 

vádirat 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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2022.04.14. (csütörtök) 

 

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

Szolnoki 

Törvényszék 

B.637/2021. 

M.E. 

 

Emberölés bűntette 2022. április 14. 13.30 

 

Az ügy lényege: 

 

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

vád szerint, 2021. március 6-án több késszúrással megölte élettársát 

Tiszavárkonyban.  

 

Megjegyzés: Az ügyben 2022. április 14-ére kitűzött tárgyaláson előreláthatóan 

iratismertetésre és perbeszédek megtartására 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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