
EGRI TÖRVÉNYSZÉK
2019. MÁRCIUS 25. – 2019. MÁRCIUS 29.

13. heti tárgyalási jegyzék
2019. MÁRCIUS 25. (HÉTFŐ)                                                                                                           

Egri Járásbíróság (Eger, Barkóczy utca 3. szám) I. emelet 104. számú
tárgyalóterme

B. B. Kábítószer-
kereskedelem bűntette

és más
bűncselekmények

2019. március 25. 09 óra 00
perc

Az ügy lényege:

Az ügyészség a vádlottat kereskedéssel elkövetett kábítószer-kereskedelem bűn-
tettével, új pszichoaktív anyag kereskedése során tizennyolcadik életévét be nem
töltött  személy  felhasználásával  elkövetett  új  pszichoaktív  anyaggal  visszaélés
bűntettével és kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolja.

A vádlott 2014. év elejétől kezdődően rendszeres haszonszerzésre törekedve is-
meretlen  személyektől  új  pszichoaktív  anyagnak  minősülő  szereket,  valamint
pentedron hatóanyagot tartalmazó, kábítószernek minősülő anyagokat, köztük a
„kristály”-nak nevezett anyagot is, vásárolt, és azt a recski otthonában előre ada-
golva, alufóliába csomagolva, ellenérték fejében, napi rendszerességgel értékesí-
tette tizennyolcadik életévét be nem töltött, valamint felnőtt korú személyeknek.
A vádlott 2014. év elejétől 2016. december 01. napjáig összesen 875.000,- forint
értékben árusított új pszichoaktív anyagnak minősülő szereket.

A vádlott 2014 januárja és 2016 decembere között a fenti bűncselekményeket
recski otthonában az abban az időben vele egy háztartásban tartózkodó és gon-
dozására, nevelésére bízott kiskorú fiúgyermeke jelenlétében követte el. A vádlott
gyermeke tudott az édesapja által elkövetett cselekményekről, mert a vádlott ta-
nította őt a kábítószer ismeretére. A vádlott alkalomszerűen a vevők kiszolgálásá-
ba is bevonta a gyermeket. A vádlott ezzel a cselekményével súlyosan veszélyez-
tette kiskorú gyermekének testi, értelmi és erkölcsi fejlődését.

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás. A bíróság a bizonyítást további tanú kihallga-
tásával fogja folytatni.

Infor-
máció:

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

mailto:puskascsilla@egrit.birosag.hu


2019. MÁRCIUS 26. (KEDD)                                                                                                             

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

D. M. 
és 
társai

Költségvetési csalás
bűntette és más

bűncselekmények

2019. március 26. 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 27-én fogja folytatni.
Infor-
máció:

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

mailto:puskascsilla@egrit.birosag.hu


2019. MÁRCIUS 27. (SZERDA)                                                                                                         

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

D. M. 
és 
társai

Költségvetési csalás
bűntette és más

bűncselekmények

2019. március 27. 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.

Infor-
máció:

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

mailto:puskascsilla@egrit.birosag.hu

