
EGRI TÖRVÉNYSZÉK
2018. FEBRUÁR 05. – 2018. FEBRUÁR 09.

2018. FEBRUÁR 07. (SZERDA)

Egri Törvényszék (Eger, Hatvanasezred utca 1. szám) 3. számú épület földszint
5. tárgyalóterem

D. M. és társai Költségvetési csalás 
bűntette és más 
bűncselekmények

2018. február 
07.

09 óra

Az ügy lényege:

A  Heves  Megyei  Főügyészség  a  fogva  lévő  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  bűnszervezet  működésében  részt  vevő  vádlottakat  a  főügyészség  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: A bíróság a bizonyítást további tanúk kihallgatásával folytatja.

Információ: Dr. Puskás Csilla sajtószóvivő
+36 -30-577-8719
puskascsilla@egrit.birosag.hu

2018. FEBRUÁR 08. (CSÜTÖRTÖK)

Egri Törvényszék (Eger, Hatvanasezred utca 1. szám) 3. számú épület földszint
6. tárgyalóterem

V. R. CS. A hivatalos személy 
sérelmére, hivatalos 
eljárása alatt 
elkövetett emberölés 
bűntettének kísérlete 

2018. február 
08.

09 óra



és más 
bűncselekmények

Az ügy lényege:

A vádlott korábban pszichiátriai kezelésben részesült. 2016. október 07-én a

vádlott szülei és élettársa bejelentése alapján a vádlott egerbaktai tartózkodási

helyére több járőr indult. Eközben a vádlott gépkocsijával Egerbakta felől Eger

felé közlekedett. Amikor a járőrök észrevették a vádlott által vezetett gépjár-

művet, utánamentek, és megállásra szólították fel. A vádlott a felszólítások el-

lenére nem állt meg, hanem nagy sebességgel továbbhaladt, és haladása so-

rán a szembejövő és szabályosan közlekedő gépjárművekben utazó személy,

valamint a vádlottat követő és megállítani szándékozó rendőrök életét,  testi

épségét közvetlen veszélynek tette ki. A vádlott a rendőri felszólításoknak nem

tett eleget, nem lassított, nem állt meg, hanem az őt megállítani szándékozó

rendőröket megpróbálta elütni. A vádlott később egy keresztben álló autóbusz

hátulja előtt megállt, a gépjármű ajtaját magára zárta, és a kezében lévő 10 cm

pengehosszúságú kést saját nyakához tartotta. A vádlott a rendőri felszólítá-

sok ellenére nem nyitotta ki a gépjármű ajtaját. Az egyik rendőr a gépjármű bal

első ablakát betörte azért, hogy a vádlottat intézkedés alá vonja. Ekkor a vád-

lott  a rendőri  intézkedés megakadályozása érdekében a betört  ablakon ke-

resztül két alkalommal szúró mozdulatot tett a vele szemben intézkedni pró-

báló rendőrök felé. A rendőrök a szúró mozdulat elől hátraléptek, így sérülése-

ket nem szenvedtek. Ezt követően az egyik rendőr az erre rendszeresített vegyi

eszközzel a betört ablakon keresztül befújt a gépjárműbe, melynek hatására a

vádlott a kezében lévő kést elejtette, ekkor a rendőrök kihúzták őt a gépjármű-

ből és megbilincselték. A vádlott a cselekmény elkövetésének időpontjában kó-

ros elmeállapotban volt, mely súlyos fokban korlátozta őt abban, hogy cselek-

ménye következményeit felismerje, illetve, hogy e felismerésnek megfelelően

cselekedjék.
Információ: Dr. Puskás Csilla sajtószóvivő

+36 -30-577-8719
puskascsilla@egrit.birosag.hu


