
EGRI TÖRVÉNYSZÉK
2018. FEBRUÁR 12. – 2018. FEBRUÁR 16.

2018. FEBRUÁR 12. (HÉTFŐ)

Egri Törvényszék (Eger, Hatvanasezred utca 1. szám) 3. számú épület földszint
6. tárgyalóterem

S. A és társa Életveszélyt okozó 
testi sértés 
bűntettének kísérlete 
és más bűncselekmény

2018. február 
12.

14 óra

Az ügy lényege:

Az I. rendű vádlott a II. rendű vádlott apja. Az I. rendű vádlott a nevelőszülője,

a II. rendű vádlott pedig a mostohatestvére a sértettnek.

2015. április 10-én az esti órákban a II. rendű vádlott és a sértett egy kömlői

kocsmában szórakoztak, és mindketten ittas állapotba kerültek. 20 óra körül a

II. rendű vádlott és a sértett között vita támadt, mire a sértett a sörözőből ha-

zaküldte a II. rendű vádlottat, aki távozott. A II. rendű vádlott körülbelül fél óra

múlva indulatos  állapotban,  kezében egy körülbelül  90 cm hosszú farúddal

visszatért a kocsmába. A kocsma zárását követően a sértett és a II. rendű vád-

lott együtt indultak haza. Útközben a II. rendű vádlott folyamatosan provokálta

a sértettet, aki emiatt magától ellökte őt, mire a II. rendű vádlott ököllel állon

ütötte a sértettet. Az ütés következtében a sértett állkapocs-csonttörést szen-

vedett. Az ütést követően a sértett folytatta az útját hazafelé, a II. rendű vádlott

pedig az I. rendű vádlotthoz ment, és gépkocsival együtt indultak a sértett ke-

resésére. A vádlottak az egyik utcában észrevették a sértettet, ezért kiszálltak

az autóból, és számon kérték rajta a korábban történteket. Ekkor az I. rendű

vádlott ököllel háromszor állon ütötte a sértettet. Ezután a vádlottak hazain-

dultak, a sértett követte őket. Lakóházuk udvarán közöttük a szóváltás tovább

folytatódott. Az I. rendű vádlott benzint locsolt a sértettre, miközben azt kia-

bálta a II. rendű vádlottnak, hogy gyújtsa fel a sértettet. Eközben a sértett egy-

szer megütötte az I. rendű vádlottat, majd elmenekült a helyszínről. Ezt köve-

tően az I. rendű vádlott a sértett után ment, és a sértett lakóháza közelében

utolérte őt, ahol egy kiscsákánnyal fejen ütötte a sértettet, aki az ütés követ-

keztében koponyacsonttörést  szenvedett.  A sértetthez  ekkor  mentőt  hívtak,

azonban a mentő kiérkezése előtt az I. rendű vádlott egy parittyával még csa-



varokat lövöldözött a sértett irányába, és egyszer el is találta a sértett mellka-

sát.
Információ: Dr. Puskás Csilla sajtószóvivő

+36 -30-577-8719
puskascsilla@egrit.birosag.hu

2018. FEBRUÁR 13. (KEDD)

Egri Törvényszék (Eger, Hatvanasezred utca 1. szám) 3. számú épület földszint
6. tárgyalóterem

L. T. Különös 
kegyetlenséggel 
elkövetett emberölés 
bűntette és más 
bűncselekmény

2018. február 
13.

09 óra

Az ügy lényege:

A vádlott 2000. óta élt élettársi kapcsolatban a sértettel mezőtárkányi családi

házukban. A vádlott és a sértett az együttélésük alatt naponta fogyasztottak al-

koholt, és a vádlott rendszeresen verte a sértettet.

A vádlott és a sértett 2016. december 25-én 12 órától a házukban a hálószobá-

ban italoztak. A vádlott délután féltékenysége miatt összeveszett a sértettel. A

vádlott 18 óra és 22 óra 40 perc között kezdetben súlyos, majd közepes alko-

holos befolyásoltság alatt tenyérrel, ököllel és egy farúddal testszerte számos

alkalommal megütötte a sértettet, aki a bántalmazás során a földre esett. A

sértett a kezeivel megpróbálta védeni magát, melynek során karján és kezén

zúzódásokat szenvedett. A vádlott által a sértettnek órákon keresztül okozott

sérülések az átlagosat lényegesen meghaladó fájdalomérzettel jártak. A sértett

az elszenvedett  sérülések miatt kialakult  traumás sokk következtében 2016.

december 25-én 22 óra és 22 óra 45 perc között meghalt. Miután a vádlott ész-

lelte, hogy a sértett nem mozdul, kiment az utcára, és 22 óra 45 perckor lein-

tette az arra járó polgárőröket azért, hogy segítségen kérjen tőlük, azonban a

sértett ekkor már nem élt. 

Egy 14 éves és egy 12 éves gyermek 2016. december 25-én 20 óra 30 perc kö-

rül Mezőtárkányban petárdázott. A vádlott a háza udvarára dobott petárda mi-

att rákiabált a két gyermekre, és egy kapával a kezében az utcán megkergette

őket. A gyermekek ettől megijedtek, és beszaladtak az egyik ház előtti nyilvá-



nos telefonfülkébe. A vádlott a kapával beverte a telefonfülke ajtajának üvegét.

Ezután a két gyermek kilökte a telefonfülke ajtaját, és elszaladt a helyszínről. A

vádlott cselekménye alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást és

riadalmat keltsen.
Információ: Dr. Puskás Csilla sajtószóvivő

+36 -30-577-8719
puskascsilla@egrit.birosag.hu

2018. FEBRUÁR 14. (SZERDA)

Egri Törvényszék (Eger, Hatvanasezred utca 1. szám) 3. számú épület földszint
5. tárgyalóterem

D. M. és társai Költségvetési csalás 
bűntette és más 
bűncselekmények

2018. február 
14.

09 óra

Az ügy lényege:

A  Heves  Megyei  Főügyészség  a  fogva  lévő D.  M.  I.  rendű,  Sz.  Sz.  II.  rendű

vádlottakkal és 130 társukkal szemben költségvetési csalás bűntette és más

bűncselekmények miatt emelt vádat.

A 797 oldalas és 151 tényállást tartalmazó vádirat szerint a 2009. és 2013. évek

között  budapesti  és  egri  központtal  működött,  munkaerő-kölcsönzéssel

foglalkozó bűnszervezetet D. M. I. rendű és Sz. Sz. II. rendű vádlottak vezették

és irányították.

A  bűnszervezet  működésében  részt  vevő  vádlottakat  a  főügyészség  több

rendbeli  bűnszervezetben  és  üzletszerűen  elkövetett  költségvetési  csalás

bűntettével,  közokirat-hamisítás  bűntettével,  valamint  hamis  magánokirat

felhasználása  vétségével,  továbbá  Sz.  Sz.  II.  rendű  vádlottat  pénzmosás

bűntettével és bűnszervezetben részvétel bűntettével is vádolja.

Megjegyzés: A bíróság a bizonyítást további tanúk kihallgatásával folytatja.

Információ: Dr. Puskás Csilla sajtószóvivő
+36 -30-577-8719
puskascsilla@egrit.birosag.hu



2018. FEBRUÁR 15. (CSÜTÖRTÖK)

Egri Törvényszék (Eger, Hatvanasezred utca 1. szám) 3. számú épület földszint
5. tárgyalóterem

id. M. A. Emberölés 
bűntettének kísérlete 
és más 
bűncselekmények

2018. február 
15.

09 óra

Az ügy lényege:

A vádlott válásukat követően igyekezett helyreállítani a kapcsolatát volt házas-

társával, a sértettel. A sértett tartott a vádlottól, aki együttélésük alatt ittasan

agresszíven viselkedett vele, többször bántalmazta őt. Miután a vádlott ígére-

tet tett rá, hogy megváltozik, nem iszik többet, 2017 tavaszán mindketten visz-

szaköltöztek  az  egri  házukba,  és  helyreállították  élettársi  kapcsolatukat.  A

konfliktusmentes időszak 2017 júniusáig tartott. 2017. június 10-én a vádlott

egy újabb családi veszekedés közben ököllel fülön ütötte a sértettet. Az esetet

követően a sértett az élettársi kapcsolatukat megszakította, gyermekeihez köl-

tözött, és a vádlottal csak telefonon tartott kapcsolatot.

2017. június 17-én munkavégzés után a vádlott hazament, otthonában boro-

zott, majd elhatározta, hogy fiuk lakásán felkeresi a sértettet, és kocsiját itta-

san vezetve fia lakásához ment. A vádlott a megérkezése után a lakásba beko-

pogott. A kopogásra a sértett ajtót nyitott, akit a vádlott rögtön arcon ütött, et-

től a sértett hanyatt esett. Ekkor a vádlott fia a további támadás és a lakásba

való bejutás megakadályozása érdekében előbb ököllel  megütötte a lépcső-

házban álló vádlottat, majd a földre nyomva próbálta őt nyugtatni. Ezután a

vádlott fia vissza akart menni a lakásába, azonban a vádlott a bejárati ajtót be-

nyomta,  utánalépett,  és  a  magával  vitt  9,5  cm  pengehosszúságú  bicskával

többször megszúrta a fia nyakát és mellkasát. A szúrásoktól a vádlott fiának

nyaka intenzíven vérezni kezdett.  A fia segítségére siető sértett egy lábassal

próbálta kiütni a bicskát a vádlott kezéből, aki a bicskával hadonászás közben

a sértett lábát és karját is megvágta. Végül a sértettnek és a fiának sikerült el-

venniük a bicskát a vádlottól. A szúrások következtében a vádlott fia nyolc na-

pon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, a sérülések közvetett életveszéllyel

jártak, és a sérülések néhány percen belül akár halálos következményű kivér-

zéssel járhattak volna, melynek elmaradása nem a vádlott magatartásán mú-

lott. 



Megjegyzés: Első tárgyalás.

Információ: Dr. Puskás Csilla sajtószóvivő
+36 -30-577-8719
puskascsilla@egrit.birosag.hu


