
EGRI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. NOVEMBER 04. – 2019. NOVEMBER 08. 

45. heti tárgyalási jegyzék 

 

2019. NOVEMBER 05. (KEDD)                                                                                                                 

Egri Törvényszék (Eger, Barkóczy utca 1. szám) földszint 006. számú 

tárgyalóterme 

 

 

D. M. 

és 

társai 

Költségvetési csalás 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. november 

05. 

09 óra 00 perc 

Az ügy lényege: 

A Heves Megyei Főügyészség 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 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: Nyilvános folytatólagos tárgyalás. A bíróság a bizonyítási eljárást to-

vábbi tanúk kihallgatásával folytatja. Ítélethirdetés nem várható. 

A bíróság a tárgyalást 2019. november 06-án folytatja. 



Infor-

máció: 

Dr. Puskás Csilla sajtószóvivő 

+36 -30-577-8419 

puskascsilla@birosag.hu 

2019. NOVEMBER 05. (KEDD)                                                                                                                 

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

tárgyalóterme 

 

 

S. R. Hulladékgazdálkodás 

rendjének megsértése 

bűntette 

2019. november 

05. 

09 óra 00 perc 

Az ügy lényege: 

Az ügyészség S. R. vádlottat hulladékgazdálkodás rendjének megsértése 

bűntettével vádolja. 

 

A vádlott a selypi kft. ügyvezetőjeként 2011 szeptemberében a társaság részére és 

annak nevében 20.000.000,- forintért megvásárolta a lőrinci és zagyvaszántói 

ipartelepet. A vádlott a területen logisztikai lerakatot kívánt létesíteni. A vádlott az 

ott található épületeket el kívánta bontatni, ezért bontási engedélyt kért, melyet a 

társaság meg is kapott, az engedélyben a bontásra meghatározott határidő két év 

volt. A szakhatóság az engedélyben kikötéseket írt elő a bontás során keletkező, 

különösen az azbeszt tartalmú hulladékokra. Az azbeszt tartalmú hulladékokat 

csak érvényes hulladék-kezelési engedéllyel rendelkező szállító szállíthatta el. A 

határozat előírta a hulladékok elkülönített gyűjtését a bontás során, továbbá azt 

is, hogy tartózkodni kell az azbeszt tartalmú hulladék helyben történő, szabadtéri 

tárolásától, azokat zárt konténerben, vagy kiporzást és kiszóródást 

megakadályozó ideiglenes takarású konténerben kell elhelyezni, és a bontás 

befejezését követően a vádlott cégének gondoskodnia kell az 

azbesztmentesítésről is. A vádlott a bontási engedélyt 2012. július 11-én átvette. 

A vádlott által vezetett kft., mint a bontási engedély jogosultja megkezdte a 

helyszínen talált épületek bontását, azonban a vádlott a bontási engedélyben 

meghatározott szakhatósági kikötéseket figyelmen kívül hagyta. A vádlott a 

területen található épületek bontása során az azbeszthulladékot nem kezelte az 

egyéb építési törmeléktől külön, az azbesztet tartalmazó hulladékok törötten 

összekeveredtek az egyéb építési törmelékkel, ennek következtében a területen 

található valamennyi hulladék veszélyes hulladékká vált. A vádlott nem 

gondoskodott az így keletkezett veszélyes hulladékoknak a szakhatósági 

állásfoglalásban előírt tárolásáról, a törmeléket a kiporzás megelőzése érdekében 

nem takarta le, nem helyezte zárt konténerbe, nem locsolta annak ellenére, hogy 

ennek a bontási engedélyben meghatározott részletes szabályait ismerte. A 

vádlott a rendelkezésére állt kétéves bontási határidő alatt és azt követően sem 

tett eleget a határozatban előírt kötelezettségeinek, és így az engedély tartama 

alatt a bontás során keletkezett veszélyes hulladékkal jogellenes tevékenységet 

mailto:puskascsilla@birosag.hu


folytatott, a határidő leteltét követően pedig engedély nélkül végzett veszélyes 

hulladékkal hulladékgazdálkodási tevékenységet. 

Megjegyzés: Nyilvános folytatólagos tárgyalás. A bíróság a bizonyítást további tanú 

kihallgatásával folytatja. 

Infor-

máció: 

Dr. Puskás Csilla sajtószóvivő 

+36 -30-577-8419 

puskascsilla@birosag.hu 

2019. NOVEMBER 06. (SZERDA)                                                                                                                 

Egri Törvényszék (Eger, Barkóczy utca 1. szám) földszint 006. számú 

tárgyalóterme 

 

 

D. M. 

és 

társai 

Költségvetési csalás 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. november 

06. 

09 óra 00 perc 

Az ügy lényege: 

A Heves Megyei Főügyészség 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 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: Nyilvános folytatólagos tárgyalás. A bíróság a bizonyítási eljárást to-

vábbi tanúk kihallgatásával folytatja. Ítélethirdetés nem várható. 

A bíróság a tárgyalást 2019. november 07-én fogja folytatni. 

mailto:puskascsilla@birosag.hu


Infor-

máció: 

Dr. Puskás Csilla sajtószóvivő 

+36 -30-577-8419 

puskascsilla@birosag.hu 

2019. NOVEMBER 06. (SZERDA)                                                                                                                 

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

tárgyalóterme 

 

 

O. T. Felfegyverkezve 

elkövetett rablás 

bűntette 

2019. november 

06. 

08 óra 30 perc 

Az ügy lényege: 

Az Egri Törvényszéken O. T. vádlottal szemben felfegyverkezve elkövetett rablás 

bűntette miatt büntetőeljárás van folyamatban. 

A 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 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 

tulajdonított el. A bűncselekmény elkövetési értéke 48.000,- forint, mely nem térült 

meg. A sértett a vádlott bántalmazása következtében nyolc napon belül gyógyuló 

sérüléseket szenvedett. A sértett közfeladatot ellátó személynek minősül. 

Megjegyzés: Nyilvános folytatólagos tárgyalás. A bíróság a bizonyítási eljárást to-

vábbi tanúk kihallgatásával folytatja. 

mailto:puskascsilla@birosag.hu


Infor-

máció: 

Dr. Puskás Csilla sajtószóvivő 

+36 -30-577-8419 

puskascsilla@birosag.hu 

2019. NOVEMBER 07. (CSÜTÖRTÖK)                                                                                                                 

Egri Törvényszék (Eger, Barkóczy utca 1. szám) földszint 006. számú 

tárgyalóterme 

 

 

D. M. 

és 

társai 

Költségvetési csalás 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. november 

07. 

09 óra 00 perc 

Az ügy lényege: 

A Heves Megyei Főügyészség 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 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: Nyilvános folytatólagos tárgyalás. A bíróság a bizonyítási eljárást to-

vábbi tanúk kihallgatásával folytatja. Ítélethirdetés nem várható. 

A bíróság a tárgyalást 2019. november 19-én fogja folytatni. 

Infor-

máció: 

Dr. Puskás Csilla sajtószóvivő 

+36 -30-577-8419 

puskascsilla@birosag.hu 

 

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

