EGRI TÖRVÉNYSZÉK
2020. november 2.- 2020. november 6.
45. heti tárgyalási jegyzék
2020. november 3. (kedd)

Egri Törvényszék (Eger, Barkóczy utca 1. szám) fsz. 055. számú tárgyalóterem
S.R. és társa

Rablás bűntettének kísérlete

2020. november 3.

10 óra 30 perc

Az ügy lényege:
Rablás bűntettének kísérlete miatt S.R. I. rendű vádlott és társa ellen másodfokon
büntetőeljárás van folyamatban az Egri Törvényszéken.

[1]

Az elsőfokú bíróság S.R. I. rendű vádlottat mint visszaesőt rablás bűntettének kísérlete
miatt 6 év 6 hónap szabadságvesztésre és 7 év közügyektől eltiltásra, N. T. II. rendű
vádlottat felbujtóként elkövetett rablás bűntettének kísérlete miatt 3 év 6 hónap
szabadságvesztésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte.
S.R. I. rendű vádlott és N. T. II. rendű vádlott 2018. február 18. napján 6 óra 05 perc körüli
időben Gyöngyösön gyalogosan közlekedtek együtt. Amikor a vádlottak a római katolikus
templomhoz értek, észlelték, hogy a templom sekrestyéjének bejárata előtt áll M. L.-né
sértett. Mivel az idős korú, 65 éves sértett bal oldala lebénult, ezért járást segítő botot
használt, amely ekkor is nála volt. A sértett jobb kezével botjára támaszkodott és csuklójára
akasztva tartotta fekete színű kézi táskáját. A sértettet meglátva N. T. II. rendű vádlott felszólította S. R. I. rendű vádlottat, hogy menjen oda a nőhöz, vegye el a táskáját, utána pedig
majd feleznek. S. R. I. rendű vádlott N. T. II. rendű vádlott felbujtására odament a sekrestye
ajtajának kinyitására váró M. L.-né sértetthez, mögé került és ruházatánál fogva a földre
rántotta. S. R. I. rendű vádlott ekkor rámarkolt a sértett táskájára és azt ki akarta tépni a
kezéből, azonban a földön fekvő sértett ellenállt, táskáját magához szorította, illetve botjával hadonászott, melynek, illetve a templom felé haladó, majd a cselekmény észlelését
követően futva közelítő H. L. sekrestyés kiabálásának hatására S. R. I. rendű vádlott a bűncselekmény elkövetésével felhagyott és a helyszínről elmenekült. A cselekmény elkövetése
során N. T. II. rendű vádlott észlelve társa menekülését, intett neki, majd ő is elhagyta a
helyszínt. N. T. II. rendű vádlott a rablási cselekmény alatt más tevőleges magatartást nem
fejtett ki. A bűncselekmény elkövetése során M. L.-né sértett 8 napon belül gyógyuló, a
jobb karján 1 cm nagyságú felületes hámsérülést szenvedett és a táskája is elszakadt. A
rablással veszélyeztett érték 5.000,-Ft volt.
Az ügyész súlyosításért, az I. r. vádlott védője enyhítésért, a II. r. vádlott védője felmentésért nyújtott be fellebbezést. Az ügyben jogerős döntést az Egri Törvényszék fog hozni.
Megjegyzés: Nyilvános ülés.

Információ:

Hoszné Dr. Nagy Tímea sajtószóvivő
telefonszám
nagytimi@egrit.birosag.hu
A járványhelyzetre tekintettel tájékoztatjuk a sajtó képviselőit, hogy amennyiben a
járványügyi intézkedések betartása indokolja, úgy a tárgyalóterem nyilvánossága ezen okból
is korlátozható vagy kizárható.

A tárgyalásokon történő részvételt a sajtó részére kizárólag előzetes regisztráció alapján
tudjuk biztosítani, amelyet a tárgyalást megelőző nap 12.00 óráig elektronikus formában,
email-en kell eljuttatni a sajtószóvivő részére.

2020. november 3. (kedd)

Egri Törvényszék (Eger, Barkóczy utca 1. szám) II. emelet 245. Esküdtszéki terem
D.M. és társai

Költségvetési csalás bűntette és
más bűncselekmények

2020. november 3.

9 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, közokirathamisítás 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 tárgyalást 2020. november 4én fogja folytatni.
Információ:

Hoszné Dr. Nagy Tímea sajtószóvivő
telefonszám
nagytimi@egrit.birosag.hu
A járványhelyzetre tekintettel tájékoztatjuk a sajtó képviselőit, hogy amennyiben a
járványügyi intézkedések betartása indokolja, úgy a tárgyalóterem nyilvánossága ezen okból
is korlátozható vagy kizárható.
A tárgyalásokon történő részvételt a sajtó részére kizárólag előzetes regisztráció alapján
tudjuk biztosítani, amelyet a tárgyalást megelőző nap 12.00 óráig elektronikus formában,
email-en kell eljuttatni a sajtószóvivő részére.

2020. november 4. (szerda)

Egri Törvényszék (Eger, Barkóczy utca 1. szám) II. emelet 245. Esküdtszéki terem
D.M. és társai

Költségvetési csalás bűntette és
más bűncselekmények

2020. november 4.

9 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, közokirathamisítás 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 tárgyalást 2020. november 10én fogja folytatni.
Információ:

Hoszné Dr. Nagy Tímea sajtószóvivő
telefonszám
nagytimi@egrit.birosag.hu
A járványhelyzetre tekintettel tájékoztatjuk a sajtó képviselőit, hogy amennyiben a
járványügyi intézkedések betartása indokolja, úgy a tárgyalóterem nyilvánossága ezen okból
is korlátozható vagy kizárható.
A tárgyalásokon történő részvételt a sajtó részére kizárólag előzetes regisztráció alapján
tudjuk biztosítani, amelyet a tárgyalást megelőző nap 12.00 óráig elektronikus formában,
email-en kell eljuttatni a sajtószóvivő részére.

2020. november 4. (szerda)

Egri Törvényszék (Eger, Barkóczy utca 1. szám) fsz. 018. számú tárgyalóterem
E.Sz. és 14
társa

Piramisjáték
bűntette

szervezésének 2020. november 4.

8 óra 30 perc

Az ügy lényege:
A Heves Megyei Főügyészség E.Sz. I. rendű vádlottal és 14 társával szemben piramisjáték
szervezésének bűntette miatt emelt vádat.
2010. augusztus 13. napjától kezdődően egy internetes oldalon keresztül az E… Ltd. elnevezésű cég befektetési célú arany vásárlásával megvalósítható pénzügyi befektetési lehetőséget hirdetett. A program kedvezményes aranyvásárlási lehetőséget kínált az oda belépő személyeknek. A programban már résztvevőknek ezt az aranyvásárlási lehetőséget
kellett népszerűsíteni, széles körben ismertté tenni, így az e tevékenységük révén a rendszerbe belépő és a belépési díjat befizető új tagok után kreditpontokat kaptak, amelyeket
euróra lehetett átváltani. A kreditpontért kapott euró azonban csak aranytömb vásárlásra
volt fordítható a program szabályzata szerint. A program belépési díja 540 euró volt. A G…
marketing programban való részvételhez a következő feltételek megléte volt szükséges.
Regisztráció a programban az E… webüzletén keresztül, rendelés leadása 7000 euró értékben, és legalább egy rendelési kupon összegének befizetése. A rendelési kupon összege
540 euró, amely magában foglalta egy 1 grammos aranytömb értékét, előleget a nagyobb
méretű befektetési aranytömbökre, illetve az internet szolgáltatás díját, 40 eurót. Az 540
eurós rendelések az ún. főasztalra kerültek, a befizető ezután a befizetésről egy kupont
kapott, amellyel igazolhatta a befizetése tényét, de annak egy új befizető részére való értékesítésével készpénzhez is juthatott.
Egy rendelési asztal négy szintből állt fordított piramis alakzatban, amelyen összesen 15
vásárlói rendelés helyezkedett el. A szintek felülről lefelé szerveződtek, a vásárlók rendelésének elhelyezkedése balról jobbra történt. A rendelési asztalok első szintjén nyolc, a

másodikon négy, a harmadikon kettő, míg a negyediken egy rendelés állt. Az összes újonnan beérkezett rendelés az első szinten került elhelyezésre. Amint az első szint, vagyis a
kiadó nyolc hely mindegyike megtelt vásárlói rendelésekkel, az asztal kétfelé osztódott, két
újabb asztalt alkotva. Ezáltal az első szinten elhelyezkedő ügyfél rendelése átkerült a második szintre, mivel a kettéosztott asztaloknál újra megjelent az első szint, a maga nyolc
helyével, ahová az újabb rendelések érkeztek. Miután az új első szint ismét betelt rendelésekkel, az asztal ismét kétfelé osztódott, és a második szinten álló rendelések az új asztal
harmadik szintjére kerültek. Mindez a szisztéma addig folytatódott, míg egy rendelés fel
nem került egy asztal negyedik szintjére, amellyel az első ciklus lezárult. A negyedik szinten
álló befektető 3500 kreditet kapott, mely 3500 eurót ért, és átkerült a második ciklusba,
melynek az előzőekben felvázolt befejeztével ismét egy asztal negyedik szintjére kerülhetett, ismét hozzájutva 3500 kredithez, azaz 3500 eurónyi értékhez. Az a személy, aki az első
asztal negyedik szintjéről kilépett, 3500 euró értékű aranytömbre (kreditpontra) vált jogosulttá, illetőleg tovább lépett a második ciklusba, amelynek az előzőekben vázoltak szerinti
befejeztével, ismét 3500 kreditpont került részére jóváírásra. Az így megszerzett kreditpontok aranyvásárlásra voltak fordíthatók 7000 euró értékben.
A fentiek alapján az első ciklus teljesítéséhez az volt szükséges, hogy a belépő szervezzen
be két személyt, valamint ez a két személy további két-két személyt, így haladva egészen
addig, amíg a tábla meg nem telt és ketté nem osztódott. A második ciklus teljesítéséhez
szükséges volt, hogy a felette lévő táblából további személyek kerüljenek át, ami folyamatos tagok beléptetésével valósulhatott csak meg. Az első táblába 15 személy belépése volt
szükséges. Az általuk befizetett összegből kivonva a 14X40, azaz összesen 560 euró kezelési
költséget, az eredmény 7000 euró, mely összeg megegyezik azzal, amelyet egy vásárló/belépő a második ciklus végén elméletileg aranyvásárlásra fordíthat.
A program során a leendő tagok gyorsabb és egyszerűbb belépése érdekében bevezetésre
került az ún. előasztal lehetősége, melynek felépítése teljes egészében megegyezett a főasztaléval, azonban az ide belépőknek csak 150 eurós belépési díjat kellett megfizetnie.
A programban azonban valós pénzügyi befektetési lehetőség nem folyt, az abba belépő
tagok sem új terméket nem állítottak elő, sem új szolgáltatást nem nyújtottak, a feladatuk
pusztán az volt, hogy legalább két befizető személyt hozzanak a rendszerbe. Az E... programban tehát kizárólag a ciklusok során belépő személyek pénzének összegyűjtése, majd
a többi korábbi belépő/vásárló részére történő kiosztása történt.
E. Sz. I. rendű vádlott volt az, aki 2010 augusztusában ezt a rendszert Magyarországon
megismertette – többek között – R-H. P. II. rendű és M. J. III. rendű vádlottakkal, akik megkezdték annak népszerűsítését. A program magyarországi szervezése során minden kérdésben E.Sz. tartotta a kapcsolatot M.J-vel és R-H. P.-vel, legalább 100 fő belépési díját
vette át készpénzben M. J.-től. Több személy részére hozott jutalom karórát, melyet M. J.nek adott át. I. rendű vádlott döntött arról, hogy a programba az ún. gyorskuponnal is lehet
regisztrálni, szervezte a program keretében megvásárolt aranylapok külföldi tárolását, és
egy alkalommal előadást is tartott az aranylapok németországi, tárolási helyére kiutazó
magyar tagok részére.
A vádlottak valamennyien aktívan részt vettek az újabb tagok toborzásában, a program
népszerűsítésében.
Megjegyzés: Nyilvános előkészítő ülés.

Információ:

Hoszné Dr. Nagy Tímea sajtószóvivő
telefonszám
nagytimi@egrit.birosag.hu
A járványhelyzetre tekintettel tájékoztatjuk a sajtó képviselőit, hogy amennyiben a
járványügyi intézkedések betartása indokolja, úgy a tárgyalóterem nyilvánossága ezen okból
is korlátozható vagy kizárható.
A tárgyalásokon történő részvételt a sajtó részére kizárólag előzetes regisztráció alapján
tudjuk biztosítani, amelyet a tárgyalást megelőző nap 12.00 óráig elektronikus formában,
email-en kell eljuttatni a sajtószóvivő részére.

