
EGRI TÖRVÉNYSZÉK 

2020. október 12.- 2020. október 16. 

42. heti tárgyalási jegyzék 
 

2020. október 13. (kedd) 

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

 D.M. és társai 

 

Költségvetési csalás bűntette és 

más bűncselekmények 

2020. október 13. 

 
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, 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 tárgyalást 2020. október 14-én  

folytatja. 

Infor-

máció: 

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. október 14. (szerda) 

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

 D.M. és társai 

 

Költségvetési csalás bűntette és 

más bűncselekmények 

2020. október 14. 

 
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 

mailto:nagytimi@egrit.birosag.hu


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 tárgyalást 2020. október 15-én 

folytatja. 

Infor-

máció: 

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. október 15. (csütörtök) 

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

 D.M. és társai 

 

Költségvetési csalás bűntette és 

más bűncselekmények 

2020. október 15. 

 
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, 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 tárgyalást 2020. október 21-én 

folytatja. 

Infor-

máció: 

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. 

 

mailto:nagytimi@egrit.birosag.hu
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2020. október 13. (kedd) 

Egri Járásbíróság (Eger, Barkóczy út 3. szám) 112. számú tárgyalóterme 

 N.A.   közösség tagja elleni erőszak 

bűntettének kísérlete és más 

bűncselekmény 

2020. október 13. 

 
13 óra 30 perc 

 

Az ügy lényege:  

 

Az Egri Járási Ügyészség N.A. vádlottal közösség tagja elleni erőszak bűntettének kísérlete 

és más bűncselekmény miatt emelt vádat.  
 

A vádlott 2019. február 22. napján az Egerből 15 óra 15 perckor Szederkénypusztára 

induló busszal indult haza az istenmezejei otthonába. A járműutasai voltak a 17 éves 

kk. H. M. N. sértett és unokatestvére, a 15 éves kk. O. M. sértett is, akik a busz hátulsó 

soraiban foglaltak helyet. Kk. H. M. N. a tabletjével játszott, a másik oldalon ülő kk. O. 

M. pedig zenét hallgatott.  

A busz Egerbocs környékén járt, amikor kk. H. M. N. sértett a tablettel elkezdte magát 

fényképezni, „szelfiket” készített magáról. A mögötte utazó N.A. vádlott ezt észlelte, és 

ingerült, emelt hangon közölte a sértettel, hogy feljelenti, lelövi a „cigány fajtáját”, ha 

lefényképezi. N.A. vádlott elővette a fegyverdobozban a lőszerekkel együtt tárolt, vise-

lési engedély nélkül magánál tartott Keserű Zoraki R1-TD forgótáras gáz- és riasztó-

fegyverét, és azt a két ülés között a sértettre fogta. Kk. H. M. N.-ban a fenyegetés félel-

met váltott ki, a táblagéppel készített képeket megmutatva próbálta bebizonyítani, hogy 

nem készített a vádlottról – aki a gáz- és riasztófegyvert ekkor kézben tartotta, de a 

táskájára tette – képeket.  

A szóváltásra felfigyelt kk. O. M. sértett is, akinek kk. H. M. N. szintén megmutatta, 

hogy a tableten csak saját magáról készített fényképet, melyen a vádlott nem is látható. 

N.A. vádlott ekkor újból elővette a pisztolyt, ismét a képek törlését követelte kk. H. M. 

N.-tól, majd a gáz- és riasztófegyvert váltakozva a kiskorú sértettekre fogta, és közölte, 

hogy "Le foglak titeket lőni, büdös cigányok!"  

Kk. H. M. N. sértett a vádlott követelésének – mivel nem készített róla felvételeket – 
nem tett eleget, azonban benne és kk. O. M.ban a vádlott magatartása félelmet váltott 
ki, a busz elülső részében folytatták hazáig az útjukat. 
 

Megjegyzés: Nyilvános előkészítő ülés. 

Infor-

máció: 

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. 
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