
EGRI TÖRVÉNYSZÉK
2019. ÁPRILIS 15. – 2019. ÁPRILIS 18.

16. heti tárgyalási jegyzék
2019. ÁPRILIS 15. (HETFŐ)                                                                                                              

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

K. Zs. 
és 
társa

Jelentős mennyiségű
kábítószerre elkövetett

kábítószer-kereskedelem
bűntette

2019. április 15. 09 óra 00
perc

Az ügy lényege:

Az ügyészség K Zs. I. rendű és K. V. II. rendű vádlottakat jelentős mennyiségű ká-
bítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével vádolja.

Az I. rendű vádlott 2016. június végétől 2017. augusztus végéig Gyöngyös terüle-
tén úgynevezett kristály nevű kábítószert, azaz pentedront értékesített több sze-
mély részére adagonként 1.000,- forintért. A II. rendű vádlott 2016. július hónap-
ban közreműködött abban, hogy az I. rendű vádlott pentedront vásároljon, és azt
mások részére értékesítse. A II. rendű vádlott e tevékenysége körében megszer-
vezte a kapcsolatfelvételt az I. rendű vádlott és egy ismeretlenül maradt személy
között, aki az I. rendű vádlott részére pentedront értékesített. A II. rendű vádlott
jelen volt akkor is, amikor az I. rendű vádlott egy ismeretlenül maradt vevő részé-
re pentedront adott el. Később ez a vevő a II. rendű vádlottat kereste meg azért,
mert az eladott kábítószer minőségével nem volt elégedett, annak ellenértékét is
a II. rendű vádlottól akarta visszakapni. 

Az I. rendű vádlott 2017. augusztus 25-én Gyöngyösön az általa vezetett BMW tí-
pusú személygépkocsiban – melyben a II. rendű vádlott utasként tartózkodott –
elrejtve szállított kábítószert, melyet a vádlottak továbbértékesítési céllal szerez-
tek meg ismeretlen személytől. Ugyanezen alkalommal a II. rendű vádlott az I.
rendű vádlottól csekély mennyiségű új pszichoaktív anyagot vett át azért, hogy
azt az intézkedő rendőrök elől a saját ruházatában elrejtse. A vádlottak által érté-
kesítésre szánt kábítószer a hatóanyag-tartalma alapján meghaladja a jelentős
mennyiséget. Az I. rendű vádlott az egyik ismert vevő részére történt kábítószer-
értékesítésből legalább 4.000,- forint bevételre tett szert.

Megjegyzés: Nyilvános folytatólagos tárgyalás. 

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

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

mailto:puskascsilla@egrit.birosag.hu


2019. ÁPRILIS 17. (SZERDA)                                                                                                            

Egri Törvényszék (Eger, Barkóczy utca 3. szám) első emelet 108. számú
tárgyalóterme

Fiatalkor
ú Sz. I. és
öt társa

Csoportosan és
bűnszövetségben

elkövetett kifosztás
bűntette és más

bűncselekmények

2019. április 17. 08 óra 30
perc

Az ügy lényege:

Az ügyészség a vádlottakat több rendbeli csoportosan és bűnszövetségben elkö-
vetett kifosztás bűntettével, több rendbeli lopás bűntettével és lopás vétségével,
valamint csoportosan, bűnszövetségben, a bűncselekmény felismerésére vagy el-
hárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett
rablás bűntettével vádolja.

A vádlottak 2013. és 2014. években magukat házalónak kiadva különböző vagyon
elleni  bűncselekményeket követtek el  időskorú sértettek sérelmére jellemzően
Kelet-Magyarországon és Heves megyében. A vádlottak abban állapodtak meg
egymással, hogy az országot beutazva idős sértettek vagyontárgyait fogják meg-
szerezni olyan módon, hogy különböző kitalált indokkal (például: burgonyát hoz-
tak, illetve pénzváltást kértek) bejutnak a sértettek házába, majd ott magukhoz
veszik a házban talált értékeket. A vádlottak ezzel a módszerrel egy fél év alatt
több millió forinthoz jutottak.

Megjegyzés: Nyilvános folytatólagos tárgyalás. A bíróság a bizonyítást további ta-
núk kihallgatásával folytatja.

Infor-
máció:

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

mailto:puskascsilla@egrit.birosag.hu


2019. ÁPRILIS 18. (CSÜTÖRTÖK)                                                                                                    

Egri Törvényszék (Eger, Barkóczy utca 1. szám) földszint 003. számú
tárgyalóterme

H. L. Különösen jelentős
mennyiségű kábítószerre

elkövetett kábítószer
birtoklásának bűntette

2019. április 18. 09 óra 00
perc

Az ügy lényege:

Az ügyészség H. L. vádlottat különösen jelentős mennyiségű kábítószerre elköve-
tett kábítószer birtoklásának bűntettével vádolja.

A vádlott a besenyőtelki ingatlanában a 2016. október 24-ét megelőzően meg-
szerzett, kábítószernek minősülő növényi anyagot tartott. A vádlott által birtokolt
mennyiségű  kábítószer  hatóanyag-tartalma  meghaladta  a  különösen  jelentős
mennyiség alsó határát.

Megjegyzés: Nyilvános folytatólagos tárgyalás.

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

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

mailto:puskascsilla@egrit.birosag.hu


2019. ÁPRILIS 18. (CSÜTÖRTÖK)                                                                                                    

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

Fiatalkor
ú J. R.

Emberölés bűntettének
kísérlete és más

bűncselekmények

2019. április 18. 09 óra 00
perc

Az ügy lényege:

Az Egri Törvényszéken emberölés bűntettének kísérlete és egy rendbeli zaklatás
vétsége miatt büntetőeljárás van folyamatban.

A 16 éves fiatalkorú vádlott 2015. július 13-án a kerecsendi lakásotthonban szó-
váltásba keveredett a kiskorú sértettel, akit először kétszer állon ütött, majd el-
gáncsolta, és tarkón ütötte. A sértett próbált a bántalmazásból kiszabadulni, és
kérte a vádlottat, hogy fejezze be a bántalmazását. A vádlott a sértett bántalma-
zását abbahagyta, és a közeli konyhába szaladt, ahol felkapott egy 14 cm penge-
hosszúságú, hegyes kést, mellyel a sértett után ment, akit a nyakánál fogva a fal-
hoz szorított, míg a jobb kezében tartotta a kést, és közben megöléssel fenyeget-
te a sértettet. A vádlott a kést szúrásra a sértett felé lendítette, ekkor azt az egyik
nevelő kicsavarta a vádlott kezéből, és így megakadályozta sérülés keletkezését.
Ezt követően a vádlott tovább folytatta a sértett bántalmazását, és a sértettel to-
vább dulakodtak.

Amikor a fiatalkorú vádlott korábban beszaladt a konyhába, és magához vette a
kést, a konyhában tartózkodó egy másik kiskorú sértettet megfenyegette. A fiatal-
korú vádlott cselekménye a kiskorú sértettben félelmet keltett.

Megjegyzés: Nyilvános folytatólagos tárgyalás. 

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

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

mailto:puskascsilla@egrit.birosag.hu

