
EGRI TÖRVÉNYSZÉK
2019. MÁRCIUS 18. – 2019. MÁRCIUS 22.

12. heti tárgyalási jegyzék

2019. MÁRCIUS 18. (HÉTFŐ)                                                                                                           

Hatvani  Járásbíróság  (Hatvan,  Kossuth  tér  7.  szám)  III.  számú
tárgyalóterme

fiatal-
korú V. 
E. és két 
társa

Személyi szabadság
megsértésének
bűntette és más
bűncselekmény

2019. március 18. 13 óra 30
perc

Az ügy lényege:
Az ügyészség fiatalkorú V. E. I. rendű és fiatalkorú Sz. R. II. rendű vádlottakat a
tizennyolcadik  életévét  be  nem  töltött  személy  sérelmére  aljas  indokból
elkövetett  személyi  szabadság  megsértésének  bűntettével  és  társtettesként
elkövetett  súlyos  testi  sértés  bűntettének  kísérletével,  míg  H.  K.  III.  rendű
vádlottat  bűnsegédként  elkövetett  súlyos  testi  sértés  bűntettének  kísérletével
vádolja.

A fiatalkorú I. rendű vádlott a társával, a fiatalkorú II. rendű vádlottal 2017 máju-
sában Hatvanban az egyik gimnázium előtt megvárták a kiskorú sértettet, mert
megegyeztek abban, hogy egy korábbi, az I. rendű vádlott és a sértett közötti né-
zeteltérést úgy fognak rendezni, hogy az iskola előtt, a nyílt utcán az iskolások
szeme láttára megverik a kiskorú sértettet. Az I. rendű és a II. rendű vádlottak
előre megtervezetten a hetedik tanóra befejezését követően kilépő kiskorú sér-
tettet az iskola előtt a két karjánál megfogva, látványosan megragadták, és a sér-
tettet az akarata ellenére az iskolából kilépő közel száz diák előtt, körülbelül har-
minc méteren keresztül az utcára vezették abból a célból, hogy megverjék, mi-
közben számonkérően kiabáltak vele. Ezt követően az I. rendű és a II. rendű vád-
lottak közösen folyamatosan bántalmazták a sértettet,  pofon ütötték, a fejét a
betonoszlopba ütötték,  valamint a haját kitépték, és többször megrugdosták a
földön fekvő sértettet. Eközben az I. rendű vádlott barátja, a III. rendű vádlott a
verés  helyszínére  érkező  és  azt  észlelve  a  sértettet  bántalmazó  vádlottakkal
szemben fellépni  szándékozó egy  másik sértettet  feltartóztatta,  a  mellkasánál
fogva ellökte őt, ezáltal a III. rendű vádlott a sértett bántalmazásának folytatását
segítette. A kiskorú sértett a bántalmazás következtében nyolc napon belül gyó-
gyuló sérüléseket szenvedett, azonban fennállt súlyosabb, nyolc napon túli gyó-
gyuló sérülések kialakulásának a lehetősége is.

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás. A bíróság a tárgyalást várhatóan a perbeszé-
dekkel fogja folytatni. Ítélethirdetés várható.

Infor-
máció:

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

mailto:puskascsilla@egrit.birosag.hu


2019. MÁRCIUS 19. (KEDD)                                                                                                             

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

Sz. A. 
és 
társai

Költségvetési csalás
bűntette és más

bűncselekmények

2019. március 19. 09 óra 00
perc

Az ügy lényege:

Az ügyészség Sz. A. I. rendű vádlottat és négy társát folytatólagosan és üzletsze-
rűen elkövetett költségvetési csalás bűntettével és több rendbeli közokirat-hami-
sítás bűntettével,  míg a további 15 vádlottat több rendbeli  közokirat-hamisítás
bűntettével vádolja.

2004. június 27-én jött létre az Agria Versenytánc Közhasznú Alapítvány, mely cél-
jai között fogalmazta meg a tánccal kapcsolatos oktatást, nevelést táncórákon és
egyéb formában, szakoktatók bevonásával. A kuratórium elnöke az I. rendű vád-
lott, egyik tagja a III. rendű vádlott, a felügyelőbizottság egyik tagja pedig a II. ren-
dű vádlott lett. Az Agria Versenytánc Közhasznú Alapítvány, mint fenntartó 2004.
augusztus 01. napjával megalapította az Agria Tánciskolát, melyet Heves Megye
Főjegyzője 2004. augusztus 30-án nyilvántartásba vett, és a működését engedé-
lyezte. A tánciskola több Heves megyei településen hozott  létre telephelyet.  A
tánciskola tényleges szakmai és gazdasági irányítását az okiratokban meghatáro-
zott 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 tanu-
lói létszám meghatározásakor, akik után jogszerűen állami normatív hozzájáru-
lás igénylésére a jogszabályok alapján nem volt lehetőség.

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás. A bíróság a bizonyítást iratismertetéssel foly-
tatja. Ítélethirdetés nem várható. A bíróság a tárgyalást 2019. március 21-én fog-
ja folytatni.

Infor-
máció:

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

mailto:puskascsilla@egrit.birosag.hu


2019. MÁRCIUS 19. (KEDD)                                                                                                             

Egri  Törvényszék (Eger,  Barkóczy  utca 1.  szám) földszint  06.  számú
tárgyalóterme

D. M. 
és 
társai

Költségvetési csalás
bűntette és más

bűncselekmények

2019. március 19. 09 óra 00
perc

Az ügy lényege:
A Heves Megyei Főügyészség 2015 októberében 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 főügyészség a bűnszervezet működésében részt vevő vádlottakat több rendbe-
li  bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési  csalás bűntettével,
közokirat-hamisítás bűntettével, valamint hamis magánokirat felhasználása vét-
ségével, továbbá Sz. Sz. II. rendű vádlottat pénzmosás bűntettével és bűnszerve-
zetben részvétel bűntettével is vádolja.

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás. A bíróság a bizonyítást további tanúk kihall-
gatásával folytatja. Ítélethirdetés nem várható.

A bíróság a tárgyalást 2019. március 20-án fogja folytatni.
Infor-
máció:

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

mailto:puskascsilla@egrit.birosag.hu


2019. MÁRCIUS 19. (KEDD)                                                                                                             



Egri Járásbíróság (Eger, Barkóczy utca 3. szám) I. emelet 108. számú
tárgyalóterme

J-né O. I. Jelentős értékre
üzletszerűen elkövetett
sikkasztás bűntette és
más bűncselekmény

2019. március 19. 09 óra 00
perc

Az ügy lényege:
Az ügyészség J-né O. I. vádlottat jelentős értékre üzletszerűen és folytatólagosan
elkövetett sikkasztás bűntettével és folytatólagosan elkövetett számvitel rendje
megsértésének bűntettével vádolja.

A  vádlott  egy  egri  társasház  közös  képviselője  volt.  A  társasház  a  vádlottat
dokumentáltan 2006-ban választotta közös képviselővé, ezt követően a vádlott
folyamatosan ellátta a társasház közös képviseletével járó feladatokat. A vádlott
a  társasházzal  kötött  megbízási  szerződés  alapján  havi  nettó  40.000,-  forint
díjazásra  volt  jogosult,  melyet  2013.  évben  45.000,-  forint  nettó  összegre
felemeltek, azonban a vádlott ennek ellenére 2011. évtől havonta nettó 62.633,-
forint megbízási díjat utalt át a bankszámlájára. A vádlott 2010. és 2012. évek
között  csak  a  saját  megbízási  díját,  majd  2012  júniusától  kezdődően  az
internetbankon keresztül további különböző összegeket is rendszeresen utalt át
a társasház üzemeltetési bankszámlájáról a saját magánbankszámláira. A vádlott
2016. február és 2016. augusztus között a neki járó havi 45.000,- forint díjazáson
felül közös képviselői munkadíj címén 253.697,- forintot utalt át jogosulatlanul a
bankszámlájára.  Ebben  az  időszakban  a  vádlott  a  társasház  üzemeltetési
bankszámlájáról több, mint 600.000,- forint készpénzt vett fel, azzal elszámolni
nem  tudott,  azt  saját  célra  fordította.  A  vádlott  a  2016.  február  és  2016.
augusztus  közötti  időszakban rendszeresen,  folytatólagosan  862.484,-  forintot
sikkasztott el a társasház által rábízott, bankszámlán nyilvántartott összegből. 
A vádlott 2013 augusztusában üzleti  bankkártya szerződést kötött a társasház
nevében,  és  ettől  az  időponttól  kezdődően  az  egri  bankjegy-automatákból
rendszeresen  vett  fel  különböző  összegeket  a  társasház  üzemeltetési
bankszámlájáról, mely készpénzfelvételeket a társasház kiadásai nem indokolták.
A bankkártyát kizárólagos birtokosként csak a vádlott használhatta.
A  vádlott  a  társasház  közös  képviselőjeként  a  társasházi  üzemeltetési
bankszámla  terhére  jogosulatlanul  utalt  át  a  saját  számlájára  különböző
összegeket,  valamint  az  általa  kezelt  társasházi  pénztárból  rendszeresen
magáncélra tulajdonított el pénzösszegeket. A sikkasztás elkövetési értéke 2010.
január hó 01. napja és 2016. augusztus hó 17. napja között összesen több, mint
20 millió forint, melyből egy millió forint körüli összeg megtérült. 
A  vádlott,  mint  a  társasház  közös  képviselője  megszegte  a  számviteli  törvény
szerinti könyvvezetési kötelezettségét azzal, hogy 2006. és 2016. évek között a
társasház gazdasági eseményeit,  a bevételeket és a kiadásokat nem rögzítette
folyamatosan  a  nyilvántartásokban.  A  vádlott  a  számviteli  szabályszegésekkel
meghiúsította a 2006-2015. évek tekintetében a társasház vagyoni helyzetének
áttekintését és ellenőrzését.



Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás. A bíróság a bizonyítást szakértő meghallgatá-
sával fogja folytatni. Ítélethirdetés várható.

Infor-
máció:

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

2019. MÁRCIUS 20. (SZERDA)                                                                                                     

Füzesabonyi  Járásbíróság  (Füzesabony,  Egyetértés  út  10.  szám)  2.
számú tárgyalóterme

Cs. O. Közfeladatot ellátó
személy támogatója

elleni erőszak bűntette
és más bűncselekmény

2019. március 20. 08 óra 00
perc

Az ügy lényege:
Az  ügyészség  a  vádlottat  közfeladatot  ellátó  személy  védelmére  kelt  személy
elleni erőszak bűntettével és könnyű testi sértés vétségével vádolja. 

A vádlott 2018. április 14-én 16 óra 30 perc körül ittas állapotban megjelent a fü-
zesabonyi orvosi ügyeleten, ahol az aznap korábban orvosi ellátásban részesült
feleségét kereste. A vádlott az érkezését követően az ügyeletes orvos által más
betegen végzett vizsgálat közben bement a rendelőhelyiségbe, majd ott a vizsgá-
lóasztalon helyet foglaló betegen átkiabált, és számon kérte az ügyeletes orvo-
son, hogy hol van a felesége. Az ügyeletes orvos tájékoztatta a vádlottat, hogy a
feleségét korábban a mentő elszállította a kórházba, azonban a vádlott továbbra
is kiabált, és a feleségét kereste. A vádlott kiabálását észlelte az ügyeleten gépko-
csivezetőként dolgozó sértett, ezért bement a rendelőbe. A sértett látta, hogy a
vádlott az ügyeletes orvossal kiabál, és a háta mögött a keze ökölben van, ezért
odalépett a vádlotthoz, és felszólította arra, hogy fáradjon ki a helyiségből, mert
betegellátás folyik. A vádlott ekkor emelt hangon közölte a sértettel, hogy „húz-
zon el, ne avatkozzon bele, ez nem az ő ügye”. A sértett többször távozásra szólí-
totta fel a vádlottat, a vádlott azonban továbbra sem hagyta el a rendelőt. A sér-
tett ekkor közölte a vádlottal, hogy kihívja a rendőrséget. Ezután a vádlott egy al-
kalommal ököllel a sértett állkapcsát megütötte. A sértett további bántalmazását
az ügyeletes orvos megakadályozta, a sértett és a vádlott közé lépett, és ismétel-
ten tájékoztatta a vádlottat arról, hogy a feleségét elvitte a mentő. A vádlott az is-
mételt felszólításra elhagyta a helyiséget. A sértett a bántalmazás következtében
nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Az ügyeletes orvos a cselekmény
elkövetésekor közfeladatot ellátó személynek minősült.

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás. Ítélethirdetés várható.
Infor-
máció:

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

mailto:puskascsilla@egrit.birosag.hu
mailto:puskascsilla@egrit.birosag.hu


2019. MÁRCIUS 20. (SZERDA)                                                                                                         

Egri  Törvényszék (Eger,  Barkóczy  utca 1.  szám) földszint  06.  számú
tárgyalóterme

D. M. 
és 
társai

Költségvetési csalás
bűntette és más

bűncselekmények

2019. március 20. 09 óra 00
perc

Az ügy lényege:
A Heves Megyei Főügyészség 2015 októberében 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 főügyészség a bűnszervezet működésében részt vevő vádlottakat több rendbe-
li  bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési  csalás bűntettével,
közokirat-hamisítás bűntettével, valamint hamis magánokirat felhasználása vét-
ségével, továbbá Sz. Sz. II. rendű vádlottat pénzmosás bűntettével és bűnszerve-
zetben részvétel bűntettével is vádolja.

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás. A bíróság a bizonyítást további tanúk kihall-
gatásával folytatja. Ítélethirdetés nem várható.

A bíróság a tárgyalást 2019. március 26-án fogja folytatni.
Infor-
máció:

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

mailto:puskascsilla@egrit.birosag.hu


2019. MÁRCIUS 20. (SZERDA)                                                                                                         

Egri  Törvényszék (Eger,  Barkóczy  utca 1.  szám) földszint  18.  számú
tárgyalóterme

H. Gy. 
E.

Életveszélyt okozó testi
sértés bűntettének

kísérlete

2019. március 20. 09 óra 00
perc

Az ügy lényege:
Az Egri Törvényszéken életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt
büntetőeljárás van folyamatban.

A sértett 2017. augusztus 20-án 10 óra körül  a vádlott  vendégeként a vádlott
családi házában tartózkodott, ahol a vádlottal együtt ittas állapotba kerültek. A
vádlott a hálószobában az ágynemű elrakása érdekében a fekvőhelye felé hajolt,
melynek során a háta mögött álló sértett váratlanul megragadta a vádlottat. A
vádlott  ezen felháborodott,  ezért  magához vette  a szoba asztalán tárolt,  12,5
centiméter pengehosszúságú tőrét, mellyel a sértett combjába szúrt, és a tőrrel
körülbelül két centiméteres sebet ejtett a sértett lábán. A vádlott az erősen vérző
sértetthez mentőt hívott. A sértett sérülése nyolc napon belül gyógyult, azonban
a vádlott cselekménye alkalmas volt ettől súlyosabb sérülés előidézésére is.

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás. A bíróság a bizonyítást tanúk kihallgatásával
folytatja.

Infor-
máció:

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

mailto:puskascsilla@egrit.birosag.hu


2019. MÁRCIUS 21. (CSÜTÖRTÖK)                                                                                                

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

Sz. A. 
és 
társai

Költségvetési csalás
bűntette és más

bűncselekmények

2019. március 21. 09 óra 00
perc

Az ügy lényege:

Az ügyészség Sz. A. I. rendű vádlottat és négy társát folytatólagosan és üzletsze-
rűen elkövetett költségvetési csalás bűntettével és több rendbeli közokirat-hami-
sítás bűntettével,  míg a további 15 vádlottat több rendbeli  közokirat-hamisítás
bűntettével vádolja.

2004. június 27-én jött létre az Agria Versenytánc Közhasznú Alapítvány, mely cél-
jai között fogalmazta meg a tánccal kapcsolatos oktatást, nevelést táncórákon és
egyéb formában, szakoktatók bevonásával. A kuratórium elnöke az I. rendű vád-
lott, egyik tagja a III. rendű vádlott, a felügyelőbizottság egyik tagja pedig a II. ren-
dű vádlott lett. Az Agria Versenytánc Közhasznú Alapítvány, mint fenntartó 2004.
augusztus 01. napjával megalapította az Agria Tánciskolát, melyet Heves Megye
Főjegyzője 2004. augusztus 30-án nyilvántartásba vett, és a működését engedé-
lyezte. A tánciskola több Heves megyei településen hozott  létre telephelyet.  A
tánciskola tényleges szakmai és gazdasági irányítását az okiratokban meghatáro-
zott 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 tanu-
lói létszám meghatározásakor, akik után jogszerűen állami normatív hozzájáru-
lás igénylésére a jogszabályok alapján nem volt lehetőség.

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás. A bíróság a bizonyítást iratismertetéssel foly-
tatja. Ítélethirdetés nem várható.

Infor-
máció:

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

mailto:puskascsilla@egrit.birosag.hu

