
EGRI TÖRVÉNYSZÉK
2018. JANUÁR 29. – 2018. FEBRUÁR 02.

2018. JANUÁR 29. (HÉTFŐ)

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

S. A. és társa Életveszélyt okozó 
testi sértés 
bűntettének kísérlete 
és más bűncselekmény

2018. január 29. 09 óra

Az ügy lényege:

2015. április 10-én az esti órákban a II. rendű vádlott és a sértett egy kömlői

kocsmában szórakoztak, és mindketten ittas állapotba kerültek. 20 óra körül a

II. rendű vádlott és a sértett között vita támadt, mire a sértett a sörözőből ha-

zaküldte a II. rendű vádlottat, aki távozott. A II. rendű vádlott körülbelül fél óra

múlva indulatos állapotban,  kezében egy körülbelül  90 cm hosszú farúddal

visszatért a kocsmába. A kocsma zárását követően a sértett és a II. rendű vád-

lott együtt indultak haza. Útközben a II. rendű vádlott folyamatosan provokálta

a sértettet, aki emiatt magától ellökte őt, mire a II. rendű vádlott ököllel állon

ütötte a sértettet. Az ütés következtében a sértett állkapocs-csonttörést szen-

vedett. Az ütést követően a sértett folytatta az útját hazafelé, a II. rendű vádlott

pedig az I. rendű vádlotthoz ment, és gépkocsival együtt indultak a sértett ke-

resésére. A vádlottak az egyik utcában észrevették a sértettet, ezért kiszálltak

az autóból, és számon kérték rajta a korábban történteket. Ekkor az I. rendű

vádlott ököllel háromszor állon ütötte a sértettet. Ezután a vádlottak hazain-

dultak, a sértett követte őket, és közöttük a szóváltás tovább folytatódott. Az I.

rendű vádlott benzint locsolt a sértettre, miközben azt kiabálta a II. rendű vád-

lottnak, hogy gyújtsa fel a sértettet. Eközben a sértett egyszer megütötte az I.

rendű vádlottat, majd elmenekült a helyszínről. Ezt követően az I. rendű vád-

lott a sértett után ment, és a sértett lakóháza közelében utolérte őt, ahol egy

kiscsákánnyal  fejen  ütötte  a  sértettet,  aki  az  ütés  következtében  koponya-

csonttörést szenvedett. A sértetthez ekkor mentőt hívtak, azonban a mentő ki-

érkezése előtt az I. rendű vádlott egy parittyával még csavarokat lövöldözött a

sértett irányába, és egyszer el is találta a sértett mellkasát.

A sértett  sérüléseinek gyógytartama nyolc  napon túli.  A  koponyacsonttö -



résre figyelemmel reálisan fennállt a súlyosabb, életveszéllyel járó sérülés

bekövetkezésének lehetősége.
Információ: Dr. Puskás Csilla sajtószóvivő

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

2018. JANUÁR 30. (KEDD)

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

N. M. Aljas indokból 
elkövetett emberölés 
bűntettének kísérlete

2018. január 30. 09 óra

Az ügy lényege:

A vádlott és a sértett 2016. július elejéig élettársi kapcsolatban éltek tiszanánai

lakásukban, onnan az élettársi kapcsolat megszakadását követően a vádlott el-

költözött, a sértett pedig zárat cserélt. 

A vádlott 2016. július 27-én 18 óra körül kutyaetetés ürügyén bement a sér -

tett lakásába. A sértett több alkalommal távozásra szólította fel a vádlottat,

aki a felszólításnak nem tett eleget. A vádlott a vállánál fogva megragadta a

sértettet, és a fürdőszobába lökte őt, majd magukra zárta az ajtót. A vádlott

a földre nyomta a sértettet, rátérdelt, és a magával hozott zsineget a sértett

nyakába akasztotta, majd a sértettet kérdőre vonta, hogy kivel van szerelmi

kapcsolata.  A sértett  nemleges válaszára a vádlott  közölte,  hogy hazudik,

ezért meg fog halni,  és a sértett nyakán lévő zsineget szorosabbra húzta.

Ezután a vádlott újabb és újabb kérdéseket tett fel a sértettnek, és a vála -

szoktól függően hol szorosabbra, hol lazábbra engedte a sértett nyakán lé -

vő zsineget. A hosszan tartó bántalmazás hatására a sértett a vádlott vala -

mennyi kérdésére a vádlott számára kedvező válaszokat adta, ezért a sér -

tettnek sikerült a vádlott kezéből kivennie a zsineget, és azt kidobnia az ab -

lakon. Ekkor a sértett mobiltelefonos üzenetet kapott, melynek hatására a

vádlott szerelemféltés miatt indulatossá vált, és a zsebéből egy újabb, hos z-

szabb zsineget vett elő. A vádlott többször a falnak és a ruhaszárítónak vág -

ta a sértettet, közben a sértett haját tépte, valamint róla a ruhát leszakítot -

ta. A vádlott rátette a zsineget a sértett kezeire, de a kötésből a sértettnek

sikerült kiszabadulnia. A több mint három órán át tartó bezárásnak, bántal -



mazásnak a vádlott  21 óra 15 perc körül  vetett  véget,  amikor  a sértett  a

szerelméről  biztosította  őt.  A  vádlott  ekkor  a  fürdőszobából  kiengedte  a

sértettet, aki a lakásból a szomszédba menekült. A bántalmazás következ -

tében a sértett nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.
Információ: Dr. Puskás Csilla sajtószóvivő

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

Füzesabonyi Járásbíróság (Füzesabony, Egyetértés út 10. szám) 

2. tárgyalóterem

J. Á. L. Közúti veszélyeztetés 
bűntette

2018. január 30. 08 óra 30 
perc

Az ügy lényege:

A vádlott 2015. november 25-én egy szlovák székhelyű fuvarozási cég megbí-

zásából egy MAN típusú nyergesvontatóval az Egyesült Királyságba tartott. A

vádlott 15 óra körül Franciaországban az autópályán, a Calais melletti ipari te-

rület közelében közlekedett az Egyesült Királyság felé nappali, jó látási viszo-

nyok között jó minőségű, három forgalmi sávos, aszfaltburkolatú úttesten. Az

autópályán több száz gyalogos bevándorló tartózkodott, akik megpróbálták a

teherforgalmat lelassítani, illetve megállapítani azért, hogy a megálló kamio-

nokra felszálljanak, és az Egyesült Királyságba jussanak.

A vádlott  a belső forgalmi sávban lassan haladt,  majd megállt,  és miután

egy másik tehergépkocsi a jobb oldali forgalmi sávban elhaladt mellette, a

vádlott  gyorsításba kezdett,  és  szándékosan három alkalommal jobbra,  a

külső  forgalmi  sávba,  egészen  az  úttest  széléig  kormányozta  a  járművét,

ahol további 15-20 bevándorló haladt szemben a forgalommal. A vádlott fo-

lyamatosan szidalmazta a gyalogosokat, és eközben a járművével úgy meg-

közelítette őket, hogy többüknek a baleset elkerülése érdekében félre kel -

lett  ugrania. A vádlott  manőverének következtében személyi  sérülés nem

történt, azonban a cselekményével az úttesten tartózkodó gyalogosok éle -

tét, testi épségét szándékosan veszélyeztette. 
Információ: Dr. Puskás Csilla sajtószóvivő

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



2018. FEBRUÁR 01. (CSÜTÖRTÖK)

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

Fiatalkorú 
L. M. és négy 
társa

Életveszélyt okozó 
testi sértés 
bűntettének kísérlete 
és más 
bűncselekmények

2018. február 
01.

09 óra

Az ügy lényege:

A vádlottak rokonok. A vádlottak és a sértettek családja egymással haragos vi-

szonyban áll.

2015. március 10-én 15 óra körül Pétervásárán O. P. sértett szóváltásba keve-

redett a vádlottakkal. A II. rendű vádlott ököllel arcon ütötte a sértettet, majd a

ruhájánál fogva behúzta az udvarukra. Ott dulakodtak, és eközben a IV. rendű

vádlott egy karóval ütötte a sértettet. A sértettet az I. rendű vádlott is bántal-

mazta, ő ököllel ütötte, majd a földön megrugdosta őt. A bántalmazás során a

IV. rendű vádlott az udvaron felkapott egy, körülbelül 30 cm nyélhosszúságú

fejszét, és azt a sértett felé lendítette, de a fejsze kiesett a IV. rendű vádlott ke-

zéből.  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 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

sérüléseket szenvedett, és fennállt a reális lehetősége súlyosabb, akár közvet-

len életveszélyt okozó sérülés keletkezésének, mely csak a véletlennek köszön-

hetően maradt el.

Amikor a II. rendű vádlott O. P. sértettet berángatta az udvarra, 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 a 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 észlel-



ték, az bennük félelmet és riadalmat keltett.

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

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

R. J. Életveszélyt okozó 
testi sértés 
bűntettének kísérlete

2018. február 
01.

09 óra

Az ügy lényege:

A  vádlott  2016.  január  15-én  13  óra  körül  megjelent  a  volt  élettársa

gyöngyösoroszi lakásán, ahol a sértett az egyéves gyermekével tartózkodott. A

vádlott már az előző napon szóváltásba keveredett a sértettel, aki nem akarta

vele az élettársi kapcsolatot helyreállítani. A vádlott a körbekerítetlen, nyitott

bejárati ajtajú házba belépett, és elővette a nadrágja derékrészében magánál

tartott, körülbelül 15 cm pengehosszúságú kést, majd a sértett felé fordulva

kijelentette, hogy „Meghalsz, ez itt az utolsó napod neked és a fiadnak is!”. Ezt

követően a vádlott a sértettet a konyhában üldözni kezdte, majd amikor elérte

őt,  a  hajánál  fogva  megrántotta.  A  sértett  megkísérelte  a  vádlott  kezéből

kicsavarni a kést, ekkor a vádlott a sértett kezét megvágta. Ezután a vádlott

felszólította a sértettet, hogy menjen ki vele a határba, mivel ott lassú halállal

fogja megölni őt. A sértett ennek eleget tett, a karjába fogta a gyermekét, és a

vádlottal együtt elhagyta a házat. Eközben a vádlott a kést a sértett oldalához

nyomva  tartotta,  és  többször  kijelentette,  hogy  meg  fogja  őt  ölni.  Néhány

méter  megtétele után a sértett  észrevett  három járókelőt,  ezért  segítségért

kiabált. A vádlott ekkor a sértettet rángatni kezdte, és a késsel a sértett bal

combjába szúrt, ennek hatására a sértett a földre esett. A vádlott ezt követően

a  földön  fekvő  sértettet  többször  combon,  valamint  mellkason  szúrta,

miközben a sértett a földön összekuporodva a gyermekét próbálta védeni. A

vádlott  cselekményének  a  sértett  kiabálására  az  utcára  siető  emberek

közbelépése  vetett  véget.  A  sértett  gyermeke  sérülést  nem  szenvedett.  A

szúrásokat követően a vádlott a helyszínről elmenekült. A sértett sérüléseinek

gyógytartama  nyolc  napon  túli.  Reálisan  fennállt  a  kialakultnál  súlyosabb,

életveszélyes sérülés bekövetkezésének lehetősége.



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

Egri Járásbíróság (Eger, Barkóczy utca 3. szám) I. emelet 112. tárgyalóterem

K. I. Természetkárosítás 
bűntette

2018. február 
01.

10 óra 30 
perc

Az ügy lényege:

A vádlott és fia családi vállalkozásukban gomba nagykereskedelemmel és va-

don termő erdei gombák felvásárlásával foglalkoznak.

A vádlott 2016. augusztus 03-án a reggeli órákban Romániában 54 kilogramm

császárgalócát szerzett meg. A vádlott a császárgalócákat hőfokszabályozóval

és szigeteléssel ellátott gépkocsival behozta a Magyar Köztársaság területére,

majd a felsőtárkányi otthonába szállította. A császárgalóca védett gombának

minősül, értéke egyedenként 5.000,- forint. A vádlott által az országba beho-

zott 54 kilogramm (669 darab) császárgalóca értéke összesen 3.345.000,- fo-

rint. A védett növényfaj birtokban tartásához és országba történő behozatalá-

hoz a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges. A vádlott a védett csá-

szárgalóca megszerzéséhez és országba történő behozatalához nem rendelke-

zett engedéllyel.

Megjegyzés: első tárgyalás.
Információ: Dr. Puskás Csilla sajtószóvivő

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


