
EGRI TÖRVÉNYSZÉK
2019. ÁPRILIS 08. – 2019. ÁPRILIS 12.

15. heti tárgyalási jegyzék

2019. ÁPRILIS 10. (SZERDA)                                                                                                            

Egri Törvényszék (Eger, Barkóczy utca 1. szám) földszint 018. számú
tárgyalóterme

O. T. Felfegyverkezve
elkövetett rablás

bűntette

2019. április 10. 08 óra 30
perc

Az ügy lényege:

Az Egri Törvényszéken felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette miatt büntető-
eljárás van folyamatban.
A vádirati tényállás szerint a letartóztatásban lévő vádlott 2016. december 29-én
19  óra  körül  a  halmajugrai  megállóban  megállította  az  Eger-Budapest  között
menetrendszerűen  közlekedő  autóbuszt,  melyet  a  sértett  vezetett.  A  vádlott
felszállt  az autóbuszra, és közölte a sértettel,  hogy „Ez egy buszrablás!”,  majd
jobb kézzel  arcon ütötte a sértettet.  Ezután a vádlott a bal  zsebéből félig egy
késnek látszó tárgyat húzott ki, azt megmutatta, és felszólította a sértettet arra,
hogy  adja  át  a  bevételt.  A  sértett  az  autóbusz  pénztárgépében  lévő  2.000,-
forintos, 1.000,- forintos és 500,- forintos bankjegyeket átadta a vádlottnak, aki
további  készpénzt  követelt,  és  belenyúlt  a  pénztárgép  érmetartó  rekeszébe,
ahonnan 200,- és 100,- forintos érméket vett ki, majd leszállt az autóbuszról. A
sértett a vádlott távozása után nyomban elővette a mobiltelefonját azért, hogy a
rendőrséget értesítse, azonban a vádlott ezt észlelte, visszalépett az autóbuszra,
és felszólította a sértettet a telefon átadására. A sértett átadta a vádlottnak a
8.000,-  forint  értékű mobiltelefonját.  Ezután a vádlott  felszólította  az utasokat
arra,  hogy  ők  se  értesítsék  a  rendőrséget,  és  a  buszról  leszállva  Halmajugra
irányába távozott.  A  vádlott  az  autóbusz-megálló  közelében a  sértettől  elvett
mobiltelefont szétszedte és eldobta.

A vádlott az autóbusz pénztárgépéből összesen 40.000,- forint készpénzt tulajdo-
nított el. A vádlott a bűncselekmény elkövetésével összesen 48.000,- forint kárt
okozott, mely nem térült meg. A sértett a vádlott bántalmazása következtében
nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A sértett közfeladatot ellátó
személynek minősül.

Megjegyzés: Nyilvános tárgyalás.
Infor-
máció:

Dr. Puskás Csilla sajtószóvivő
+36 -30-577-8419
puskascsilla@egrit.birosag.hu

mailto:puskascsilla@egrit.birosag.hu


2019. ÁPRILIS 11. (CSÜTÖRTÖK)                                                                                                    

Egri Törvényszék (Eger, Barkóczy utca 1. szám) földszint 018. számú
tárgyalóterme

L. T. R. és
három 
társa

Jelentős mennyiségű
kábítószerre elkövetett

kábítószer-
kereskedelem bűntette
és más bűncselekmény

2019. április 11. 09 óra 00
perc

Az ügy lényege:

A főügyészség L. T. R. I. rendű és K. N. A. II. rendű vádlottakat társtettesként je-
lentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével,
K. L. III. rendű vádlottat, mint különös visszaesőt jelentős mennyiségű kábítószer-
re elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével, míg Z. P. IV. rendű vádlottat
kábítószer birtoklásának bűntettével vádolja.

2014. november hónaptól kezdődően az I. rendű és a II. rendű vádlottak élettár-
sakként éltek együtt, és 2015. évben többek között amfetamin, valamint marihu-
ána rendszeres értékesítéséből származó bevételekből tartották fenn magukat a
budapesti bérelt lakásukban. A kábítószer-kereskedelem során az I. rendű és a II.
rendű vádlottak 2015. június 17-én a budapesti lakásukban a III. rendű vádlott ré-
szére jelentős mennyiségű kábítószert adtak el. A vádlottak által értékesített ká-
bítószer összmennyisége meghaladta a jelentős mennyiséget. A vádlottak 2014
novembere és 2015. szeptember 17. napja között a kábítószer értékesítéséből
közösen egymillió forint bevételt szereztek.

A III. rendű vádlott 2015. évben kábítószer, többek között amfetamin és marihuá-
na értékesítéséből tartotta fenn magát. A III. rendű vádlott által értékesített kábí-
tószer mennyisége meghaladta a jelentős mennyiséget.

A IV. rendű vádlott 2015. június 17. napját megelőzően saját fogyasztásra csekély
mennyiségű amfetamint szerzett meg, és tartott magánál Egerben a BMW típusú
személygépkocsijában és egri albérletében.

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás. 

A bíróság a tárgyalást további tanúk kihallgatásával folytatja.
Infor-
máció:

Dr. Puskás Csilla sajtószóvivő
+36 -30-577-8419
puskascsilla@egrit.birosag.hu

mailto:puskascsilla@egrit.birosag.hu

