
EGRI TÖRVÉNYSZÉK
2018. MÁRCIUS 05. – 2018. MÁRCIUS 09.

2018. MÁRCIUS 06. (KEDD)

Egri Járásbíróság (Eger, Barkóczy utca 3. szám) I. emelet 112. tárgyaló

S. S. és társa Nagyobb kárt okozó,
bűnszövetségben,

üzletszerűen, a
bűncselekmény

felismerésére idős
koránál fogva

korlátozottan képes
személy sérelmére
elkövetett csalás
bűntette és más

bűncselekmények

2018. március
06.

13 óra

Az ügy lényege:

A vádlottak 2016 januárjától  kezdődően az ország területén véletlenszerűen

telefonon  különböző  sértetteket  hívtak  fel,  és  amennyiben  azok  a  hangjuk

alapján idősek volt, a telefonáló I. rendű vádlott azt állította a 70-80, vagy 90

éves időskorú sértetteknek, akik közül több hallássérült volt, hogy az unokájuk,

és különböző okokból (szerencsejáték, uzsoratartozás, stb.) azonnal jelentős,

több százezer forint összegű készpénzre van szüksége. A vádlottak a bűncse-

lekmények helyszínére mindig együtt érkeztek, a sértettektől a pénzt a II. ren-

dű vádlott vette át, melyen egyenlő arányban közösen megosztoztak. A vádlot-

tak – akik ellen korábban elkövetett vagyon elleni bűncselekmények miatt több

eljárás is folyamatban volt és van – bejelentett munkahellyel,  jövedelemmel

nem rendelkeztek, a bűncselekmények elkövetése révén rendszeres haszon-

szerzésre törekedtek.
Információ: Dr. Puskás Csilla sajtószóvivő

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

2018. MÁRCIUS 07. (SZERDA)

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

D. M. és társai Költségvetési csalás
bűntette és más

2018. március
07.

09 óra



bűncselekmények

A  z 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  résztvevő  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 törvényszék a bizonyítást további tanúk kihallgatásával folytatja.
Információ: Dr. Puskás Csilla sajtószóvivő

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

2018. MÁRCIUS 08. (CSÜTÖRTÖK)

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

Sz. A. és társai Költségvetési csalás
bűntette és más

bűncselekmények

2018. március
08.

09 óra

Az ügy lényege:

2004. június 27-én jött létre az Agria Versenytánc Közhasznú Alapítvány, mely

céljai között fogalmazta meg a tánccal kapcsolatos oktatást, nevelést táncórá-

kon és egyéb formában, szakoktatók bevonásával. A kuratórium elnöke az I.

rendű vádlott, egyik tagja a III. rendű vádlott, a felügyelőbizottság egyik tagja

pedig a II. rendű vádlott lett.

Az Agria Versenytánc Közhasznú Alapítvány,  mint fenntartó 2004. augusztus

01. napjával megalapította az Agria Tánciskolát, melyet Heves Megye Főjegyző-



je 2004. augusztus 30-án nyilvántartásba vett, és a működését engedélyezte. A

tánciskola több Heves megyei településen hozott létre telephelyet.

A tánciskola tényleges szakmai és gazdasági irányítását az okiratokban megha-

tározott hatáskörüket túllépve az I. rendű és a II. rendű vádlottak végezték. 

Az Agria Versenytánc Közhasznú Alapítvány valótlan tartalmú igénylőlapon igé-

nyelt normatív állami hozzájárulást, így olyan tanulókat is figyelembe vett a ta-

nulói létszám meghatározásakor, akik után jogszerűen állami normatív hozzá-

járulás igénylésére nem volt lehetőség. 
Információ: Dr. Puskás Csilla sajtószóvivő

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

2018. MÁRCIUS 08. (CSÜTÖRTÖK)

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

G. P. Különös
kegyetlenséggel

elkövetett emberölés
bűntette és más
bűncselekmény

2018. március
08.

09 óra

Az ügy lényege:

Az  előzetes  letartóztatásban  lévő  vádlott  2014.  április  23-án  19  óra  körül

megjelent  egy  zagyvaszántói  presszóban,  és  az  időközben elhunyt  társával

együtt  italozni  kezdett.  A presszóban tartózkodott  a  sértett  is,  aki  a  reggeli

óráktól kezdve folyamatosan italozott, és az esti órákra lerészegedett, ekkor a

többi  vendégre  sértő  megjegyzéseket  tett.  A  sértett  többszöri  felszólítás

ellenére sem hagyott  fel  cselekményével,  és 21 óra körül  egy sörösüveggel

fejbe vágta a vádlottat,  majd a vádlott  és  a  társa többször  fejen ütötték  a

sértettet.  A  bántalmazás  következtében  a  sértett  orra  vérezni  kezdett.  A

vádlott és társa a sértetten kívül  a presszóba betérő egy másik személyt is

többször  arcon  ütöttek,  aki  a  bántalmazás  következtében  sérülést  nem

szenvedett.

A zárórát követően az erősen ittas állapotban lévő vádlott, társa és a sértett

hazafelé indultak a presszóból. A sértett folyamatosan sértegette a vádlottat. A

provokációtól  a  vádlott  indulatba  jött,  ennek  hatására  előbb  a  sértett

kerékpárját az úttest mellé dobta, majd körülbelül húsz méter megtétele után



a sértettet leütötte. A vádlott a földre került sértettet tovább bántalmazta, és

többször  fejbe,  illetve  mellkason  rúgta.  Ezt  követően  a  sértett  az  úttesten

összeesett.  Ezután  a  vádlott  és  a  társa  tovább  folytatták  az  úttesten

magatehetetlenül  fekvő  sértett  bántalmazását,  többször  megrúgták  és

megütötték,  majd  a  sértettet  az  úttesten  hagyva  az  útpadkán  elaludtak.  A

vádlott  és  a társa hajnali  fél  öt  körül  felébredtek,  odamentek a  változatlan

helyzetben fekvő,  addigra életét  vesztő sértetthez,  a  sértetten lévő kabátot

letépték,  azt  a  vádlott  felvette,  majd  támolyogva  felkelt,  és  ketten  a  társa

lakására mentek.

A sértett a bántalmazás következtében a helyszínen elhunyt.  Figyelemmel a

sérülések nagyobb számára, a bántalmazás kitartó, durva jellegére a vádlott az

ölései  cselekményt  a  szokásosnál  lényegesen nagyobb embertelenséggel,  a

sértettnek az átlagosat meghaladó fájdalomérzetet okozva követte el. 

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

2018. MÁRCIUS 09. (PÉNTEK)

Egri Járásbíróság (Eger, Barkóczy utca 3. szám) I. emelet 106. tárgyaló

Fiatalkorú B.
B. B.

Felfegyverkezve
elkövetett rablás
bűntette és más

bűncselekmények

2018. március
09.

08 óra 30
perc

Az ügy lényege:

A vádirati tényállás szerint a 15 éves vádlott 2015. július 21-én megjelent édes-

anyja  novaji  házában,  és  anyjától  40,-  forintot  kért  kakaóra,  aki  nem adott

pénzt a vádlottnak, mert a fia ittas volt. Ezután a vádlott két kézzel megragadta

anyja vállát, szidalmazni kezdte őt, és a pénzt kérte. A vádlott édesanyja ekkor

az élettársához ment, aki miután megtudta, hogy a vádlott hogyan viselkedett

az anyjával, elindult, hogy ezt számon kérje rajta. A számonkérést követően a

vádlott egy konyhakést vett magához, és édesanyja élettársa után ment, akit

miután utolért, fenyegetni kezdte, és a késsel beleszúrt a sértett kezében lévő

és védekezésül maga elé tartott kerékpár első kerekébe,  majd a kést maga

mellett tartva továbbra is szidalmazta a sértettet. A vádlott ezen cselekménye

alkalmas volt arra, hogy a jelenlévőkben megbotránkozást, riadalmat keltsen.



2015. október 15-től a gyámhivatal a fiatalkorú vádlott nevelésbe vételét ren-

delte el, és gondozási helyéül az Egerbaktai Lakásotthont jelölte ki, ahonnan a

vádlott folyamatosan elszökött, ezalatt csavargó, alkoholizáló életmódot foly-

tatott, melyre az édesapjától próbált pénzt szerezni. 2016 májusától szeptem-

beréig a vádlott tízszer meg is fenyegette az édesapját, valamint megrugdosta,

vagy pofon ütötte annak érdekében, hogy alkalmanként 500-1.000,- forintot el-

vegyen tőle.

2016. szeptember 25-én 11 óra körül a vádlott ismételten megjelent az édes-

apja novaji ingatlanánál azért, hogy pénzt követeljen tőle. A vádlott ennek ér-

dekében magához vett egy körülbelül 10 cm pengehosszúságú háztartási kést,

amit az édesapja nyakához tartott, és megfenyegette azzal, hogy elvágja a tor-

kát, ha nem ad neki pénzt. A fenyegetés hatására a vádlott édesapja 500,- fo-

rintot adott neki, aki ezután elhagyta az ingatlant. A vádlott 14 óra 30 perc kö-

rül ismételten megjelent az édesapjánál azért, hogy tőle újra pénzt kérjen. A

vádlott édesapja félelmében a ház bejárati ajtaját magára zárta. A vádlott ek-

kor az ajtót rugdosni kezdte. Mivel a vádlott a lakásba nem jutott be, üvegpa-

lackokat dobált a házra, eközben továbbra is kiabált, és pénzt követelt az édes-

apjától azzal, hogy „azonnal adjon neki pénzt, különben agyonveri, megöli”. A

szomszédok értesítették a vádlott édesapjának testvérét, aki a helyszínre érke-

zett, majd hívta a rendőrséget. 

A  fiatalkorú  vádlott  2016.  május  04-én egy  vita  hevében megfenyegette  az

édesapját, aki emiatt a testvére novaji ingatlanára ment. 20 óra körül a vádlott

megjelent édesapja testvérénél, megrángatta a kaput, de nem tudott bemen-

ni, mert édesapja testvére azt egy bottal megakadályozta. Az ittas állapotban

lévő vádlott a kapunál talált kövekkel megdobálta édesapja testvérét, akit fo-

lyamatosan szidalmazott, és azzal fenyegette meg, hogy megveri, elbánik vele.

A vádlott cselekményével a kiérkező rendőrök felhívására hagyott fel. A vádlott

cselekménye alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat

keltsen.
Információ: Dr. Puskás Csilla sajtószóvivő

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


