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2022.El.XI.B.3/28. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. szeptember 05.- szeptember 09. 
 

 

2022.09.06., 08. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fszt. 13. tárgyalóterem 

B.368/2021. A.P. és társai 

 

Hivatali vesztegetés 

elfogadásának bűntette 

és más bűncselekmény 

2022.09.06. 

2022.09.08. 

 

 

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 tanú kihallgatása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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2022.09.06. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fszt.04. tárgyalóterem 

B.333/2021. K.A. 

 

Hivatalos személy 

sérelmére elkövetett 

emberölés bűntettének 

kísérlete és más 

bűncselekmény 

2022.09.06. 

 

9.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint 2021. február 21-én a délutáni órákban rendőrök jelentek 

meg a vádlott Szabolcs megyei házánál azért, hogy egy korábbi 

bűncselekmény gyanúja miatt intézkedjenek vele szemben. A vádlott ekkor 

ittas, bódult állapotban volt. Amikor a vádlott kiment a házból, kiabálva 

kérdőre vonta a rendőröket, megöléssel fenyegette őket, majd bezárkózott a 

házba. A vádlott korábban többször elhangzott öngyilkossági szándékára is 

figyelemmel a helyszínre tűzöltók is érkeztek, akik áramtalanították az 

épületet és elzárták a gázt. Miközben megpróbáltak bejutni a házba, a vádlott 

kezébe vett egy kést és az egyik tűzoltó irányába szúrt. A vádlott ezután is - 

kezében tartva a kést - megöléssel fenyegette a rendőröket. Végül a helyszínre 

érkező megerősítő erő a vádlottat elfogta és kórházba szállította. 

Megjegyzés: Az ügyben szakértők kihallgatása várható . 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 

MÁTÉSZALKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

     2022. szeptember 05-szeptember 09. 
 

2022.09.08. 
 

MÁTÉSZALKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG I. emelet 11. sz. tárgyalóterem 

B.222/2020. P.M. Különösen nagy kárt okozó, 

üzletszerűen elkövetett csalás 

bűntette és más bűncselekmények  

2022.09.08. 

  

8.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2009-től több személytől és cégtől kért kölcsön nagyobb 

összegeket arra hivatkozással, hogy azokat a Németországban elhunyt édesapja 

halála után neki járó, nagy összegű hagyatékból szándékozik visszafizetni. A 

visszafizetési határidők lejártát követően a kölcsönvett összegeket nem fizette 

vissza, ezáltal 20 sértettnek közel 778 millió forint kárt okozott, melyből csak 

néhány millió forint térült meg. 

Megjegyzés: Az ügyben a bizonyítási eljárás folytatása várható.  

mailto:sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu


 3 

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.  

 

Nyíregyháza, 2022. szeptember 02. 

Molnár Dóra 

  sajtótitkár 
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