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Első tárgyalási nap a záhonyi határrendészek büntetőügyében

A Fővárosi Törvényszék 2018. április 25-én megkezdte a G. E. és 52 társa ellen üzletszerűen
elkövetett  hivatali  vesztegetés  elfogadásának  bűntette  miatt  indult  büntetőügy  tárgyalását.  A
vádbeli időszakban a vádlottak a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Záhony
Határrendészeti  kirendeltségén,  a  magyar-ukrán  határon  határrendészként,  illetve
főhatárrendészként teljesítettek szolgálatot.

A Központi Nyomozó Főügyészség Debreceni Regionális Osztálya 2017 augusztusában emelt vádat
53  vádlottal  szemben  előnyért  hivatali  helyzetével  visszaélve,  üzletszerűen  elkövetett  hivatali
vesztegetés elfogadásának bűntette miatt.

A vád szerint a záhonyi határrendészeti kirendeltség a magyar-ukrán határon a zöldhatár, valamint a
közúti és vasúti személy- és teherforgalom ellenőrzését végzi. A határátkelőhely jelentős személy-
és áruforgalmat bonyolít le: a vád szerinti cselekmények elkövetésének évében – 2015-ben – több
mint 2 millió személyt és közel 900.000 járművet ellenőriztek. A határ személyforgalmának a 70
százaléka  külföldi.  A  harmadik  országbeli  állampolgároknak  ahhoz,  hogy  Magyarországra
beléphessenek  az  érvényes  útlevél  mellett  vízummal,  vagy  tartózkodási  engedéllyel  kell
rendelkezniük. Gyakran előfordul,  hogy a külföldi  utas lejárt  útlevéllel,  tartózkodási engedéllyel
vagy vízummal érkezik a határra, ami helyszíni bírságot vagy idegenrendészeti eljárást von maga
után. Ennek elkerülése érdekében a külföldi utasok rendszeresen pénzt adtak a határrendészeknek.
Az útiokmány, a vízum lejárta, illetve túltartózkodás esetén 50 euro, hosszabb idejű túltartózkodás,
illetve úti okmány hiánya esetén 100 és 400 euro közötti összeg volt a fizetendő „tarifa“. 

A határátkelőhelyen gyakran fordulnak meg az unió országaiban dolgozó ukrán állampolgárokat
szállító kisbuszok is, amelyek a sok csomag miatt gyakran túlsúlyosak. A kisbuszok üzemeltetői
kilónként számolnak fel viteldíjat a csomagokra, ezért abban érdekeltek, hogy minél több csomagot
elszállítsanak.  Ha  a  jármű  össztömege  meghaladja  a  KRESZ-ben  meghatározott  megengedett
legnagyobb  össztömeget,  akkor  az  szabálysértés  megállapítására  alkalmas  és  helyszíni  bírság
szabható ki.  A határon átkelők túlsúlyos gépjárművek esetében, ha a túllépés mértéke nem volt
jelentős, akkor 20 eurot, jelentős túllépés esetén pedig 50 eurot fizettek az útlevélkezelőnek, hogy
elkerüljék a hivatalos eljárást.

A megszerzett pénzt az útlevélkezelői szolgálatban lévők általában megosztották egymás között,
illetve a más szolgálati feladatot és az ügyeletesi szolgálatot teljesítőkkel is.

Az első tárgyalási  napon az ügyész ismertette a vádiratot.  Ezt  követően a bíróság megkezdte a
vádlottak meghallgatását, ami a nagy létszámra tekintettel várhatóan több tárgyalási napon keresztül
tart majd. A következő tárgyalási nap 2018. május 9-én 8 órakor kezdődik.


