
SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK 

2022.09.19-23. 

 
2022.09.20. (kedd) 

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

Szolnoki 

Törvényszék 

B.483/2022. 

 

B.S. Életveszélyt okozó testi 

sértés bűntettének 

kísérlete 

2022. szeptember 20. 9:00 

Az ügy lényege:  

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség 2022. május 5-én életveszélyt okozó 

testi sértés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat azzal a hatvanas éveiben járó 

férfival szemben, aki a vádirat szerint 2021. április 6-án délelőtt 11:00 óra körül egy 

tiszaszentimrei telken előbb egy kapával próbálta fejbe vágni, majd egy négyágú 

vasvillával próbálta ledöfni unokaöccsét, miközben azt kiabálta, megöli. Sérülés 

végül nem történt, de a vádirat szerint egy alkalommal, amikor a sértett egy 

kályhacsővel védte ki a fejére sújtó kapaütést, súlyos életveszélyes fejsérülést 

szenvedhetett volna.    

Megjegyzés: Az ügyben 2022. szeptember 20-ára kitűzött előkészítő ülésen 

előreláthatóan a vádirat ismertetésére és a vádlott kihallgatására 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. 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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2022.09.21. (szerda) 

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

Szolnoki 

Törvényszék 

B.424/2022. 

 

K.K. Életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 

2022. szeptember 21. 9:00 

Az ügy lényege:  

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség 2022. május 23-án életveszélyt 

okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat azzal a harminc év körüli férfival 

szemben, aki a vádirat szerint 2021. március 13-án délután 16:00 óra körül újszászi 

házában féltékenységből összeszólalkozott, majd összeverekedett volt élettársa új 

párjával, akit a dulakodás közben előbb a földre lökött, majd az előtte térdelő férfi 

mögé lépett, és egy 19 centiméter pengehosszúságú késsel kétszer hátba szúrta. A 

férfi közvetlen életveszélyes sérülést szenvedett, de életben maradt.  

Megjegyzés: Az ügyben 2022. szeptember 21-ére kitűzött előkészítő ülésen 

előreláthatóan a vádirat ismertetésére és a vádlott kihallgatására 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. 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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2022.09.23. (péntek) 

ELŐKÉSZÍTŐ ÜLÉS HELYE – Szolnoki Törvényszék I. emelet 62. számú tárgyalóterem 

Szolnoki 

Törvényszék 

B.252/2022. 

 

F.S. és társa Társtettesként 

elkövetett életveszélyt 

okozó testi sértés 

bűntette 

2022. szeptember 23. 9:30 

Az ügy lényege:  

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség 2022. január 25-én társtettesként 

elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat azzal a 

negyven év körüli, illetőleg azzal a húszéves férfival szemben, akik a vádirat szerint 

2021. január 4-én éjfél körül az egyik kunmadarasi családi ház udvarán úgy 

megvertek egy férfit, hogy közvetett életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az 

életveszélyes állapotot a vádirat szerint az idejekorán nyújtott szakszerű orvosi 

ellátás hárította el.   

Megjegyzés: Az ügyben 2022. szeptember 23-ára kitűzött előkészítő ülésen 

előreláthatóan a vádirat ismertetésére és a vádlott kihallgatására 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. 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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