
EGRI TÖRVÉNYSZÉK 

2020. szeptember 14.- 2020. szeptember 18. 

38. heti tárgyalási jegyzék 
 

2020. szeptember 15. (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 

2020. szeptember 

15. 

 

9 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.  

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


2020. szeptember 15. (kedd) 

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

 D.M. és társai 

 

Költségvetési csalás bűntette és 

más bűncselekmények 

2020. szeptember 

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. szeptember 16-

án fogja folytatni. 

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. szeptember 16. (szerda) 

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

 D.M. és társai 

 

Költségvetési csalás bűntette és 

más bűncselekmények 

2020. szeptember 

16. 

 

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.  

 

mailto:nagytimi@egrit.birosag.hu


Megjegyzés: Nyilvános folytatólagos tárgyalás. A bíróság a tárgyalást 2020. szeptember 23-

án fogja folytatni. 

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. szeptember 16. (szerda) 

Egri Járásbíróság (Eger, Barkóczy utca 3. szám) I. emelet 108. számú tárgyalóterme 

 L.P. 

 

Rablás bűntette és más 

bűncselekmény 

2020. szeptember 

16. 

 

13 óra 00 perc 

 

Az ügy lényege:  

 

Az Egri Járási Ügyészség L.P. vádlottal szemben a bűncselekmény felismerésére, illetve 

elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás 

bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat. 

 

A vádlott ittas állapotban gyalogúton követte az előtte – idős koránál és egészségi 

állapotánál fogva – botra támaszkodva haladó, 82 éves K.Gy.-né sértettet. A vádlott miután 

a sértettet utolérte, annak érdekében, hogy a sértett kezében lévő táskát és az abban lévő 

értékeket megszerezze, hátulról meglökte K.Gy.-nét, aki a lökés hatására előbb térdre 

esett, majd felsőtestével is a földre került. Ekkor a vádlott a földön fekvő sértett bal kezéből 

– miközben a sértett ezt próbálta megakadályozni – kirángatta a bevásárlótáskát és azzal 

elszaladt. A táskában benne voltak a sértett személyes iratai, valamint 7.000 Ft készpénz 

és egyéb tárgyak. A cselekmény következtében a sértett nyolc napon belül gyógyuló 

könnyű sérüléseket, az alapizület magasságában a jobbkéz mutató- és kisujjának 

horzsolásait, a jobb kéz középső ujjának felületes zúzott sebét, a jobb könyök és mindkét 

térd zúzódását szenvedte el. A bűncselekménnyel okozott kár részben megtérült.  

 

Megjegyzés: Nyilvános tárgyalás.  

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
mailto:nagytimi@egrit.birosag.hu


2020. szeptember 17. (csütörtök) 

Hatvani Járásbíróság (Hatvan, Kossuth tér 7. szám) III. számú tárgyalóterme 

 S.R. 

 

Hulladékgazdálkodás 

rendjének megsértése 

2020. szeptember 

17. 

 

9 óra 00 perc 

 

Az ügy lényege: 

A vádlott a selypi kft. ügyvezetőjeként 2011 szeptemberében a társaság részére és annak 

nevében 20.000.000,- forintért megvásárolta a lőrinci és zagyvaszántói ipartelepet. A vádlott 

a területen logisztikai lerakatot kívánt létesíteni. A vádlott az ott található épületeket el kí-

vánta bontatni, ezért bontási engedélyt kért, melyet a társaság meg is kapott, az engedély-

ben a bontásra meghatározott határidő két év volt. A szakhatóság az engedélyben kiköté-

seket írt elő a bontás során keletkező hulladékokra, különösen az azbeszt tartalmú hulladé-

kokra. Az azbeszt tartalmú hulladékokat csak érvényes hulladék-kezelési engedéllyel rendel-

kező szállító szállíthatta el. A határozat előírta a hulladékok elkülönített gyűjtését a bontás 

során, továbbá azt is, hogy tartózkodni kell az azbeszt tartalmú hulladék helyben történő, 

szabadtéri tárolásától, azokat zárt konténerben, vagy kiporzást és kiszóródást megakadá-

lyozó ideiglenes takarású konténerben kell elhelyezni, és a bontás befejezését követően a 

vádlott cégének gondoskodnia kell az azbesztmentesítésről is. A vádlott a bontási engedélyt 

2012. július 11-én átvette. 

A vádlott által vezetett kft., mint a bontási engedély jogosultja megkezdte a helyszínen talált 

épületek bontását, azonban a vádlott a bontási engedélyben meghatározott szakhatósági 

kikötéseket figyelmen kívül hagyta. A vádlott a területen található épületek bontása során 

az azbeszthulladékot nem kezelte az egyéb építési törmeléktől külön, az azbesztet tartal-

mazó hulladékok törötten összekeveredtek az egyéb építési törmelékkel, ennek következ-

tében a területen található valamennyi hulladék veszélyes hulladékká vált. A vádlott nem 

gondoskodott az így keletkezett veszélyes hulladékoknak a szakhatósági állásfoglalásban 

előírt tárolásáról, a törmeléket a kiporzás megelőzése érdekében nem takarta le, nem he-

lyezte zárt konténerbe, nem locsolta annak ellenére, hogy ennek a bontási engedélyben 

meghatározott részletes szabályait ismerte. A vádlott a rendelkezésére állt kétéves bontási 

határidő alatt és azt követően sem tett eleget a határozatban előírt kötelezettségeinek, és 

így az engedély tartama alatt a bontás során keletkezett veszélyes hulladékkal jogellenes 

tevékenységet folytatott, a határidő leteltét követően pedig engedély nélkül végzett veszé-

lyes hulladékkal hulladékgazdálkodási tevékenységet. 
 

Megjegyzés: Nyilvános folytatólagos tárgyalás.  

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

