
EGRI TÖRVÉNYSZÉK
2019. NOVEMBER 11. – 2019. NOVEMBER 15.

46. heti tárgyalási jegyzék

2019. NOVEMBER 12. (KEDD)                                                                                            
Egri Törvényszék (Eger,  Barkóczy utca 1.  szám) földszint 018. számú
tárgyalóterme

L. T. R. 
és 
társai

Jelentős mennyiségű
kábítószerre elkövetett

kábítószer-kereskedelem
bűntette és más
bűncselekmény

2019. november
12.

09 óra 00 perc

Az ügy lényege:
Az  ügyészség L.  T.  R.  I.  rendű és  K.  N.  A.  II.  rendű vádlottakat  társtettesként
jelentős  mennyiségű  kábítószerre  elkövetett  kábítószer-kereskedelem
bűntettével,  K.  L.  III.  rendű  vádlottat,  mint  különös  visszaesőt  jelentős
mennyiségű kábítószerre 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
élettársakként éltek együtt, és 2015. évben többek között amfetamin, valamint
marihuána  rendszeres  értékesítéséből  származó  bevételekből  tartották  fenn
magukat  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 részére jelentős mennyiségű kábítószert adtak el.
A vádlottak által értékesített kábítószer 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
marihuána  értékesítéséből  tartotta  fenn  magát.  A  III.  rendű  vádlott  által
értékesített kábítószer 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 az egri albérletében.

Megjegyzés: Nyilvános  folytatólagos  tárgyalás.  A  bíróság  a  bizonyítási  eljárást
további tanúk kihallgatásával folytatja.

Infor-
máció:

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

mailto:puskascsilla@birosag.hu


2019. NOVEMBER 13. (SZERDA)                                                                                        
Egri Törvényszék (Eger,  Barkóczy utca 1.  szám) földszint 018. számú
tárgyalóterme

K. Z. Életveszélyt okozó testi
sértés bűntettének

kísérlete és más
bűncselekmények

2019. november
13.

09 óra 00 perc

Az ügy lényege:

Az ügyészség K.  Z.  vádlottat  a  módosított  vád szerint  életveszélyt  okozó testi
sértés bűntettének kísérletével, súlyos testi sértés bűntettével és felfegyverkezve
elkövetett önbíráskodás bűntettével vádolja.

A módosított vádirati tényállás szerint a vádlott 2018. március 30-án 15 óra körül
az  egyik  hevesaranyosi  italboltban  a  sértettel  kártyázott.  Miután  a  vádlott
csalással gyanúsította meg a kártyapartnerét, erre hivatkozva tőle pénzt követelt,
indulatba jött, és a sértettre támadt, melynek során a sértett arcába sört locsolt,
és egy székkel megpróbálta őt megütni, miközben a vádlott a saját fején széttört
egy sörösüveget. Ezt követően a vádlott a sértettnek azt mondta, hogy „Ha nem
adod vissza a pénzt, akkor hazamegyek, és visszajövök a baseball ütővel!”, majd a
vádlott távozott a helyszínről. A vádlott az otthonában, annak érdekében, hogy a
követelt pénzt megszerezze a sértettől, magához vett egy baseball ütőt, és azzal
visszament az italboltba. A vádlott az italboltban a pultnál beszélgető sértetthez
és annak társához lépett, és a sértettet a baseball ütővel nagy erővel fejbe ütötte,
melytől  a  sértett  a  földre  került,  ekkor  a  vádlott  még  egyszer  megütötte  a
sértettet.  Ezalatt a sértettel  korábban a pultnál beszélgető társa ezt észlelve a
sértett védelmében próbálta megfékezni a vádlottat, emiatt közöttük dulakodás
alakult  ki,  mely  során  mindketten  a  földre  kerültek,  ott  tovább  dulakodtak,
miközben a vádlott  a  baseball  ütővel  legalább négyszer fejen ütötte  a sértett
társát.  Ezt  követően  a  vádlott,  azért,  hogy a  jogosnak  vélt  vagyoni  igényének
érvényt  szerezzen, a sértetthez ment,  és a sértett kezéből  kikapott  12-15 ezer
forintot, majd távozott az italboltból.

A  bántalmazás  következtében  a  sértett  nyolc  napon  túl  gyógyuló  sérüléseket
szenvedett  azzal,  hogy  a  szemét  ért  sérülésekre  fgyelemmel  bekövetkezett
látáskárosodása  maradandó  fogyatékossággal  járt.  A  sérült  testtájékra,  az
erőbehatás  nagyságára,  módjára,  valamint  az  alkalmazott  eszközre  is
fgyelemmel  reálisan  fennállt  a  kialakultnál  súlyosabb,  életveszéllyel  járó
sérülések  bekövetkezésének  a  lehetősége,  melyek  elmaradása  nem  a  vádlott
magatartásán múlt.

A sértett segítségére siető társa a bántalmazás következtében nyolc napon túl
gyógyuló sérüléseket szenvedett.



Megjegyzés: Nyilvános folytatólagos tárgyalás.
Infor-
máció:

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

2019. NOVEMBER 13. (SZERDA)                                                                                        
Egri Törvényszék (Eger,  Barkóczy utca 1.  szám) földszint 018. számú
tárgyalóterme

P. L. Életveszélyt okozó testi
sértés bűntette és más

bűncselekmények

2019. november
13.

13 óra 00 perc

Az ügy lényege:
Az ügyészség P. L. vádlottat életveszélyt okozó testi sértés bűntettével és négy
rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolja.

A vádlott házastársi kapcsolatban élt a sértettel, akivel közösen nevelték három
kiskorú gyermeküket és a gyámságuk alatt álló kiskorú unokájukat.
A vádlott és a felesége kapcsolata 2017. év elejére megromlott, és 2017. január
17-én abban állapodtak meg egymással, hogy el fognak válni, előtte azonban a
házon belül „külön költöznek”. Ezen megállapodás szerint a vádlott 2017. január
18-án aludt volna utoljára velük.

2017. január 18-án az esti órákban a vádlott felesége és a négy gyermek külön
ágyon,  de közös légterű szobákban aludtak el.  A küszöbön álló szakítás miatt
feszült idegállapotban lévő vádlott 22 óra előtt néhány perccel magához vett egy
baltát, és annak fokával minden előzmény nélkül az ágyban alvó felesége fejére
ütött. Az ütéstől a sértett felébredt, felült, miközben a vádlott magához vett egy
konyhakést is, és azt a hegyével a sértett mellkasához nyomva azt kérdezte tőle,
hogy  „Szeretsz-e  már?”.  A  sértettnek  a  kést  a  pengénél  megragadva  sikerült
elvennie a vádlottól, ezt követően további tettlegesség már nem történt.
Ezalatt felébredtek a gyermekek is, akik az események láttán sírni kezdtek.
A vádlott  a házastársa sérelmére a  gyermekei,  illetve az unokája jelenlétében
elkövetett  kirívóan  erőszakos  cselekményével  súlyosan  megszegte  a  szülői
felügyeletből eredő kötelességét,  és ezzel  a gyermekkorú sértettek erkölcsi  és
érzelmi fejlődését veszélyeztette.
A  bántalmazás  következtében a  sértett  nyolc  napon túl  gyógyuló  sérüléseket
szenvedett. A fertőzésveszély miatt a sérülés közvetett életveszéllyel járt.

Megjegyzés: Nyilvános tárgyalás.
Infor-
máció:

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

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


2019. NOVEMBER 14. (CSÜTÖRTÖK)                                                                               
Egri Törvényszék (Eger,  Barkóczy utca 1.  szám) földszint 018. számú
tárgyalóterme

Fia-
tal-
korú 
L. M. 
és 
társai

Életveszélyt okozó testi
sértés bűntettének

kísérlete és más
bűncselekmények

2019. november
14.

09 óra 00 perc

Az ügy lényege:
Az ügyészség fatalkorú L. M. I. rendű és L. A. II. rendű vádlottakat társtettesként
elkövetett életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével, H. L. III. rendű
vádlottat  társtettesként  elkövetett  életveszélyt  okozó  testi  sértés  bűntettének
kísérletével, társtettesként elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kísérletével
és további egy rendbeli súlyos testi sértés bűntettének kísérletével, L-né H. M. IV.
rendű  vádlottat  társtettesként  elkövetett  életveszélyt  okozó  testi  sértés
bűntettének  kísérletével  és  társtettesként  elkövetett  súlyos  testi  sértés
bűntettének kísérletével,  míg fatalkorú D.  J.  V.  rendű vádlottat  társtettesként,
csoportosan és felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettével vádolja.

A vádlottak rokonok, a II. rendű és a IV. rendű vádlottak házastársak, az I. rendű
vádlott pedig a fuk. A III. rendű és a IV. rendű vádlottak testvérek, az V. rendű
vádlott  pedig  egy  harmadik  testvérük  fa.  A  vádlottak  és  a  sértettek  családja
egymással haragos viszonyban voltak.
2015.  március  10-én  15  óra  körül  Pétervásárán  O.  P.  sértett  szóváltásba
keveredett a vádlottakkal. A II. rendű vádlott ököllel arcon ütötte a sértettet, majd
a  ruhájánál  fogva  behúzta  az  udvarukra,  ott  dulakodtak,  a  földre  estek,  és
eközben a IV. rendű vádlott egy karóval ütötte a sértettet. A sértettet az I. rendű
vádlott  is  bántalmazta,  ő  ököllel  ütötte  meg  a  sértettet,  majd  a  földön
megrugdosta őt. A bántalmazás során a IV. rendű vádlott az udvaron felkapott
egy,  körülbelül  30  centiméter  nyélhosszúságú  fejszét,  és  azt  a  sértett  felé
lendítette, azonban a fejsze kiesett a IV. rendű vádlott kezéből. A II. rendű vádlott
felvette  a fejszét,  és  a fejsze fokával  egyszer  fejen ütötte  a sértettet,  ekkor  a
sértett elájult. A vádlottak udvarára érkezett a III.  rendű vádlott is, és ő a már
éppen magához  térő  sértettet  a  nála  lévő  karóval  egyszer  fejbe,  majd  pedig
lábon  ütötte.  A  bántalmazás  során  O.  P.  sértett  nyolc  napon  túl  gyógyuló,
koponyacsont-töréssel  és  enyhe fokú agyrázkódással  járó sérülést  szenvedett,
ugyanakkor fennállt  a reális  lehetősége súlyosabb,  akár közvetlen életveszélyt
okozó sérülés keletkezésének, mely csak a véletlennek köszönhetően maradt el.
Amikor  az I.  rendű vádlott  O.  P.  sértettet  berángatta  az  udvarra,  akkor  O.  A.
sértett  azonnal  utánuk  ment,  hogy  O.  P.  sértettnek  segítsen,  ezért  a  földön
ráfeküdt, hogy így védje őt. A IV. rendű vádlott a karóval megütötte O. A. sértettet
is. A III. rendű vádlott észrevette, hogy több személy a sértettek segítségére siet,



ezért kiugrott a kapu elé,  és több személyt karóval és ököllel  megütött.  Az V.
rendű vádlott a nála lévő karóval ütötte a földön fekvő egyik sértettet. A fejsze
ismét a IV.  rendű vádlott kezébe került,  aki  azzal  kiszaladt az utcára,  és O. R.
sértett fejére ütött, de a sértett feltette a kezét, így a fejsze a sértett tenyerét
sértette meg.
A vádlottak cselekményét az utcában lakók közül többen észlelték,  az bennük
félelmet és riadalmat keltett.

Megjegyzés: Nyilvános folytatólagos tárgyalás.
Infor-
máció:

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

2019. NOVEMBER 14. (CSÜTÖRTÖK)                                                                               
Egri Törvényszék (Eger,  Barkóczy utca 1.  szám) földszint 006. számú
tárgyalóterme

K. P. 
és 
társai

Jelentős mennyiségű
kábítószerre elkövetett

kábítószer-kereskedelem
bűntette és más

bűncselekmények

2019. november
14.

09 óra 00 perc

Az ügy lényege:
Az ügyészség K. P. I. rendű vádlottat jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett
kábítószer-kereskedelem bűntettével, L. L. II.  rendű, B. R. III.  rendű és B. A. IV.
rendű  vádlottakat  bűnszövetségben  elkövetett  kábítószer-kereskedelem
bűntettével, valamint D. Zs. V. rendű és B. R. VI. rendű vádlottakat társtettesként
elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével vádolja.

A vádlottak – a VI. rendű vádlott kivételével – kábítószer fogyasztók.
2017 novemberében K.  P.  I.  rendű vádlott  nagyobb mennyiségű marihuánára
talált vevőt, aki rendszeresen vásárolt volna tőle kábítószert. Az I. rendű vádlott a
vevő által  kért  mennyiségű marihuánával  nem rendelkezett,  ezért  az  I.  rendű
vádlott a II. rendű, a III. rendű és a IV. rendű vádlottakkal megállapodott abban,
hogy ők a vevői igényeknek megfelelő mennyiségű marihuánát szereznek meg,
és tárolnak a IV. rendű vádlott albérletében abból a célból, hogy azt később az I.
rendű vádlott az általa ismert és vele kapcsolatot tartó vevőnek értékesítse. A
megállapodás  szerint  a  kábítószer  értékesítését  követően  a  vádlottak  a
közreműködésük  mértékének  megfelelő  arányban  részesültek  az  eladásból
származó bevételből.
A megállapodás alapján az I.  rendű vádlott 2017. november 09-én a IV. rendű
vádlott albérletében a II. rendű és a IV. rendű vádlottaktól marihuánát vett át,
melyet  600.000,-  forintért  értékesített  az ismerősének.  A marihuánáért  kapott
összegből az I. rendű vádlott 520.000,- forintot átadott a II. rendű vádlottnak.
A vevő a vásárlást követően további egy kilogramm marihuánát kívánt vásárolni

mailto:puskascsilla@birosag.hu


az I. rendű vádlottól, aki a szükséges mennyiséggel nem rendelkezett, ezért a II.
rendű  vádlott  a  III.  rendű  vádlottól  továbbértékesítési  céllal  megszerzett
marihuánát,  melyet  a  IV.  rendű  vádlott  lakásán  tároltak.  A  IV.  rendű  vádlott
tudott arról, hogy nála olyan kábítószer van, melyet az I. rendű vádlott tovább fog
értékesíteni. Az I. rendű vádlott 2017. november 23-án az V. rendű vádlottól is
vett  át  marihuánát.  Az  V.  rendű  vádlott  a  marihuánát  a  VI.  rendű  vádlottól
szerezte meg azért, hogy azt értékesítés érdekében az I. rendű vádlottnak átadja.
Az  I.  rendű  vádlott  az  ilyen  módon  összegyűjtött,  körülbelül  egy  kilogramm
marihuánát 2017. november 23-án 1.300,- forint/ gramm áron eladta. Az eladást
követően az I. rendű vádlott találkozott a II. rendű és a IV. rendű vádlottakkal, és
a II.  rendű vádlottnak 660.000,-  forintot,  míg a IV.  rendű vádlottnak 480.000,-
forintot adott át.
Az  I.  rendű  vádlott  által  összesen  három  alkalommal  értékesített  marihuána
jelentős mennyiségű kábítószernek minősül.
A II. rendű, a III. rendű, a IV. rendű, az V. rendű és a VI. rendű vádlottak csekély
mennyiségű  marihuána  forgalomba  hozatalában  vettek  részt.  A  kábítószer
értékesítéséből az I. rendű vádlott 80.000,- forint, a II. rendű vádlott 1.180.000,-
forint, míg az V. rendű vádlott 480.000,- forint bevételre tett szert.
Az I.  rendű, a II.  rendű, a III.  rendű, a IV. rendű és az V. rendű vádlottak saját
fogyasztásra csekély mennyiségű kábítószert tartottak.

Megjegyzés: Nyilvános folytatólagos tárgyalás.
Infor-
máció:

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

2019. NOVEMBER 15. (PÉNTEK)                                                                                        
Egri Járásbíróság (Eger, Barkóczy utca 3. szám) első emelet 108. számú
tárgyalóterme

Fia-
tal-
korú 
Sz. I. 
és 
társai

Csoportosan és
bűnszövetségben

elkövetett kifosztás
bűntette és más

bűncselekmények

2019. november
15.

10 óra 00 perc

Az ügy lényege:
Az  ügyészség  a  vádlottakat  több  rendbeli  csoportosan  és  bűnszövetségben
elkövetett  kifosztás  bűntettével,  több  rendbeli  lopás  bűntettével  és  lopás
vétségével,  valamint  csoportosan,  bűnszövetségben,  a  bűncselekmény
felismerésére vagy elhárítására 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

mailto:puskascsilla@birosag.hu


Kelet-Magyarországon és Heves megyében. A vádlottak abban állapodtak meg
egymással,  hogy  az  országot  beutazva  idős  sértettek  vagyontárgyait  fogják
megszerezni olyan módon, hogy különböző kitalált indokkal (például: burgonyát
hoztak,  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 tárgyalást 2019. november 18-án fogja folytatni.
Infor-
máció:

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

mailto:puskascsilla@birosag.hu

