
EGRI TÖRVÉNYSZÉK 

2020. szeptember 7.- 2020. szeptember 11. 

37. heti tárgyalási jegyzék 
 

2020. szeptember 8. (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 8. 

 
9 óra 00 perc 

14 óra 30 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 9-

én 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 8. (kedd) 

Egri Törvényszék (Eger, Barkóczy utca 1. szám) földszint 018. számú tárgyalóterme 

 P.Zs. 

 

Több emberen elkövetett 

emberölés bűntettének 

kísérlete és más 

bűncselekmények 

2020. szeptember 

8. 

 

9 óra 00 perc 

 

Az ügy lényege:  

 

A Heves Megyei Főügyészség P.Zs. vádlottal szemben több emberen elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt emelt vádat.  

 

mailto:nagytimi@egrit.birosag.hu


A vádlott haragos viszonyban volt M.J. sértettel, konfliktusuk hátterében egy telek haszno-
sításával kapcsolatos vitájuk állt. A vádlott odament a sértetthez, akit szidalmazni, fenye-
getni kezdett, majd egy alkalommal a sértett arcába fejelt, amely következtében M.J. a 
homlok és az orr zúzódásával járó, 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett. 
A vádlott kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy az azt 
észlelőkben megbotránkozást, riadalmat keltsen. A tettlegesség után kb. 15 perccel a fenti 
személyek újra találkoztak. Ott a vádlott és M.J. közti heves vita, szóváltás tovább folyta-
tódott, annak során a vádlott a sértett nyakának elvágásával is fenyegetőzött arra az 
esetre, ha nem az övé lesz a vitatott telek. Amikor a sértett közölte, hogy a vitát befejezte 
és távozik, a vádlott a néhány méterre álló személygépkocsijába szállt, pár métert hátrato-
latott, majd intenzív gázadással, járművét az előtte kb. 10 méter távolságra az úttest mel-
lett álló sértett felé irányítva megindult. Elütését M.J. sértett úgy tudta elhárítani, hogy a 
tőle pár méterre lévő sorompó betongyámja mögé ugrott. A vádlott a sértett elugrást meg-
előző helyén, a sorompó előtt állt meg, hátratolatott, majd elhajtott a helyszínről. 

*** 
A vádlott házassága 2018 őszére véglegesen megromlott, házastársa, P.Zs-né sértett há-
rom kiskorú gyermekükkel elköltözött közös otthonukból. A házasságot a bíróság bontotta 
fel jogerősen úgy, hogy a közös vagyon megosztásáról még nem rendelkezett. A felek kap-
csolata a válást követően is fennmaradt, volt házastársa és gyermekei ugyanakkor tartot-
tak a pszichés megbetegedése miatt időnként zavartan, agresszívan viselkedő vádlottól. A 
vádlott 2019. június 25-én 20 órakor zavart állapotban telefonon felhívta volt házastársát, 
amelyből tudomására jutott, hogy P. Zs.-né sértett és B. utónevű, 16 éves gyermeke a Z. 
folyó melletti gátszakaszán tartózkodik. A hívás után a vádlott a saját személygépkocsijával 
megjelent a helyszínen, majd 25-30 km/h sebességre gyorsítva szemből szándékosan be-
lehajtott a sértettek gáton álló járművébe, amelyben a sértettek benne ültek. Az ütközést 
követően a két sértett kiugrott a járműből, és menekülni kezdtek. A vádlott „ Megöllek, 
kinyírlak benneteket!” fenyegetést kiabálva gyalogosan kezdte a sértettek üldözését, mivel 
azonban így tőlük lemaradt, a saját járművével indult utánuk. A gépkocsival a menekülők 
után hajtva először a gát tetején, majd onnan lehajtva a napraforgótáblában is folytatta az 
üldözést. Elütésüket a sértettek úgy tudták elkerülni, hogy a közvetlen nyomukban lévő 
autó elől hirtelen félreugrottak, majd a gát tetejére futottak. A vádlott oda is követve őket 
a gát tetején járművével lefulladt, ezt követően az autóból kiszállt, és szidalmazva kérdőre 
vonta a volt házastársát, azt állítva, hogy a gépjárművét egy idegen férfitől kapta. Közölte, 
hogy a jármű eredetét le fogja ellenőrizni, és ha kiderül, hogy volt házastársa hazudott, őt 
meg fogja ölni, ezután elhajtott a helyszínről. A gépkocsi elől való elugrás során a kocsi-
szekrény érintette P. Zs.-né sértett jobb lábát, aki ennek következtében zúzódással-rándu-
lással járó 8 napon belül gyógyuló könnyű sérülést szenvedett, kk. B. sértett nem szenve-
dett sérülést. 
 
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. 

 

 

mailto:nagytimi@egrit.birosag.hu


2020. szeptember 9. (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 

9. 

 

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 15-

én 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 

kell eljuttatni a sajtószóvivő részére. 

 

 

2020. szeptember 10. (csütörtök) 

Füzesabonyi Járásbíróság (Füzesabony, Egyetértés út 10. szám) 2. számú tárgyalóterme 

 L-D. J. Zs.   álltakínzás bűntette 2020. szeptember 

10. 

 

10 óra 00 perc 

 

Az ügy lényege:  

 

A Füzesabonyi Járási Ügyészség L-D. J.Zs. vádlottal szemben állatkínzás bűntette miatt 

emelt vádat.  

 
Az ügyészség a vádlottat állatkínzás bűntettével vádolja. A vádlott 2016 júniusától 

kezdődően egy sertéstenyésztéssel foglalkozó kft-nek a sertéstenyésztéshez kapcsolódó 

feladatainak ellátását, így többek között a költségek jóváhagyását, utalványozását, 

valamint a szakhatósági és hatósági ügyek intézését látta el. A kft. két f.-i telephelyén a 

mindennapi feladatok ellátását a vádlott irányította. 2016. március hónap végén a 

nyilvántartási adatok alapján a telepen összesen 8.830 sertést tartottak. A vádlott 2016 

júniusától kezdődően a telepen tartott sertésállomány hízóit értékesíteni kezdte, és a 

mailto:nagytimi@egrit.birosag.hu


bevételekből fedezte a telephelyen tartott többi sertés takarmányellátását. A vádlott a 

hízók értékesítését követően azok pótlásáról nem gondoskodott, a meglévő 

pénzeszközöket nem a sertések megfelelő ellátására fordította. A 2016. augusztus 30-án 

tartott hatósági ellenőrzés során megállapították, hogy a sertések nem megfelelő 

körülmények között vannak elhelyezve, ivóvízellátásuk nincs folyamatosan biztosítva, 

nincs megfelelő mennyiségű és minőségű takarmányellátásuk, az állatok súlyosan negatív 

kondícióban vannak, valamint a sertések takarmányozása körülbelül a szükséges mérték 

50 %-a, ezért a járási hivatal a kft-t állatvédelmi bírsággal sújtotta, és felszólította a 

vádlottat, mint a telephely vezetőjét, hogy gondoskodjon az állatok megfelelő tartásáról, 

az istállókban történő áramellátás és ivóvíz folyamatos biztosításáról, valamint a sertések 

ellátásához szükséges mennyiségű és minőségű takarmány biztosításáról. A vádlott a 

felszólítás ellenére továbbra sem gondoskodott az állatok megfelelő tartásáról. Az állatok 

megfelelő mennyiségű és minőségű takarmányt nem kaptak, ez a sertések kóros 

lesoványodásához, bőrbetegségek és rendellenes szőrzet, valamint szerveikben 

működészavar és idült szervi károsodások kialakulásához vezetett. A vádlott 

magatartásával akadályozta a sertések önkéntes takarmányfelvételét, mely az állatok 

éhezéséhez vezetett. 2017. január 04-ére a telepen megmaradt 129 sertésből 100 

elhullott, valamint három a rendellenes lesoványodás következtében súlyos 

egészségromlásban szenvedett. A vádlott 2016 szeptemberétől kezdődően a rendelkezési 

körében álló pénzeszközöket szándékosan nem a telephelyen található állatok megfelelő 

takarmányozására és ivóvízellátására fordította, ezért a sertések nem a fajukra, fajtájukra, 

nemükre és korukra figyelemmel kerültek táplálásra, ez a telepen található sertésekből 

legalább 100 állatnak a különös szenvedéssel járó, éhhalállal történő pusztulását, három 

állatnak a kóros lesoványodása miatti súlyos egészségromlását idézte elő, a további 

huszonhat sertéssel történő bánásmód pedig alkalmas volt az állatok maradandó 

egészségkárosodásának előidézésére.  

 

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. 
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