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2022.El.XI.B.3/5. 

 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. február 07.- február 11. 

 

 
2022.02.07., 09. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK II. em.1. tárgyalóterem 

B.471/2020. G.É. és 16 

társa 

 

Hivatali vesztegetés 

elfogadásának bűntette 

és más bűncselekmény 

2022.02.07. 

2022.02.09. 

 

8.30 

8.30 
 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlottak összeismerkedtek a pénzügyőr beosztású vádlott 

társaikkal, közöttük közelebbi kapcsolat alakult ki, főleg az I.r. vádlottal. Erre 

tekintettel az I.r. vádlott a saját maga és vádlott társai nevében több 

alkalommal anyagi ellenszolgáltatást nyújtott a volt pénzügyőr vádlottaknak 

azért, hogy ők a határon való átlépés során ellenőrzési kötelezettségüknek ne, 

vagy csak elnagyoltan tegyenek eleget.  

Megjegyzés: Az ügyben a bizonyítási eljárás folytatása várható.  

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  

 
 

2022.02.09. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 04. sz. tárgyalóterem 

B.81/2021. S.G.  Halált okozó testi sértés 

bűntette 

2022.02.09. 

 

9.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2020. július 31-én a délutáni órákban Ópályiból 

Mátészalka irányába gyalogolt, ahol szembe találkozott ismerősével. A férfi 

megszólította a sértettet és dohányt kért tőle. Amikor a sértett elmondta, hogy 

nincs nála dohány, a vádlott szidalmazni kezdte, majd szóváltás alakult ki 

közöttük. A vádlott a szóváltást követően a sértettet hátba rúgta, aki emiatt az 
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út melletti földes árokba esett. Ezután a földön fekvő sértett tarkójára taposott, 

majd vállainál fogva hanyatt fordította és ököllel többször arcul ütötte, majd 

oldalába is belerúgott. A vádlott megijedt, hogy tettére fény derül, ezért gyalog 

távozott a helyszínről, azonban megjelent az úton egy rendőrautó, melyet a 

vádlott megállított és valótlanul azt állította a rendőröknek, hogy három 

ismeretlen férfi megverte az árokban fekvő sértettet. 

A sértett a bántalmazás következtében 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket 

szenvedett, majd kórházba kerülése után a bántalmazás követeztében fellépő 

komplikációk következtében elhalálozott.  

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 

2022.02.08., 10. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fszt. 13. tárgyalóterem 

B.368/2021. A.P. és társai 

 

Hivatali vesztegetés 

elfogadásának bűntette 

és más bűncselekmény 

2022.02.08. 

2022.02.10. 

 

9.00 

9.00 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlottak a Beregsurány Közúti Határátkelőhelyen láttak el 

szolgálatot 2018. november 19. és 2019. február 26. napja közötti időszakban. 

Ezen időszak alatt a Magyarországról Ukrajnába kilépő általános forgalmi adót 

visszaigénylő személyektől ügyintézésük során rendszeresen jogtalan előnyt, 

készpénzt fogadtak el, melyet a kilépésre jelentkezők az útlevelükben 

helyeztek el. A vádlottak az útlevelet az utastól az ügyintézéshez szükséges 

dokumentumokkal átvették, majd abból a készpénzt a kezelőfülkében 

magukhoz vették és a ruházatukban vagy felállítási helyükön elrejtették, így 

jogtalan előnyre tettek szert. A vádlottak a bűncselekményeiket egymás és 

elöljáróik tudtával, vagy támogatásával hajtották végre. 

Megjegyzés: Az ügyben a vádlottak kihallgatása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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2022.02.08., 02.10. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK II. em.1.sz. tárgyalóterem 

B.380/2021. B.L.T. és társai Különösen nagy vagyoni 

hátrányt okozó hűtlen 

kezelés bűntette és más 

bűncselekmények 

2022.02.08. 

2022.02.10. 

9.00 

9.00 

A vádirat szerint B.L.T. vádlott egy cégcsoport vezetője, az ügy további öt 

vádlottja pedig a cégcsoport magasabb beosztású tisztségviselői. A cégcsoport 

egyik vállalkozása növénytermesztésben használt termékek gyártásával, míg 

egy másik azok értékesítésével foglalkozik. A termelés során keletkezett, de 

saját minőségi előírásaiknak nem megfelelő termékeket az I.r. vádlott utasítása 

alapján a többi vádlott bevonásával a gyárban leértékelték, és önköltség alatti 

áron értékesítették az I.r. vádlott által megjelölt cégeknek. Az ily módon 

megszerzett termékeket az I.r. vádlott által megjelölt cégek jóval magasabb 

áron értékesítették a végfelhasználók felé, mintha azok nem is lennének 

minőséghibás termékek. Az I.r. vádlott az egyik kereskedő céggel abban is 

megállapodott, hogy az ily módon megszerzett termékek vételárából bizonyos 

összeget visszaoszt neki. A megállapodás alapján 2011-2016 év között több, 

mint 764 millió forintot és egy nagy értékű karórát adott át az I.r. vádlottnak. 

Megjegyzés: Az ügyben IV., V., VI. rendű vádlottak vonatkozásában előkészítő ülés 

megtartása várható.  

Információ: 
Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 

FONTOS! 

Kérjük, hogy a tárgyalásokon / előkészítő üléseken való részvételi szándékukat előzetesen, 

legkésőbb az eljárási cselekményt megelőző napon 16 óráig szíveskedjenek jelezni a 30/380-6786 

telefonszámon. Felhívja továbbá a bíróság a sajtó képviselőinek figyelmét arra is, hogy 

előzetesen tájékozódjanak a belépés feltételeiről az alábbi oldalon: 

https://nyiregyhazitorvenyszek.birosag.hu  

 

Nyíregyháza, 2022. február 04. 

dr. Resán Dalma 

    sajtószóvivő 
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