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Az ügy lényege:
A  vád  szerint  a  39  éves  férfi  az  ún.  Parndorfi-  ügy  miatt  hírhedtté  vált
bűnszervezet  tagjaként 2015 júliusa és augusztusa között  Afganisztánból,
Szíriából  és  Irakból  érkező  harmadik  országbeli  állampolgárnak  segített
Nyugat-Európába jutni.  (A Parndorfi-ügyben 2015. augusztus 26. napján 71
ember  –  köztük  8  nő  és  4  gyermek  –  vesztette  életét  egy  zárt  rakterű
hűtőkamionban Magyarországról Németországba történő szállításuk során.)
A  jelen  ügy  39  éves  bolgár  vádlottja  legalább  1.000  euró  fizetségért  az
embercsempészéshez  sofőröket  toborzott,  míg  két  alkalommal  a  rendőri
jelenlét  figyelésével előfutóként  is  biztosította  a  járműveket.  A
bűnszervezetbe legalább 6 személyt szervezett be, köztük a Parndorfi-ügy IV. r.
vádlottját, aki a hűtőkamiont vezette és a III.  r. vádlottját is, aki előfutóként
biztosította a járművet.
A  vádlott  2015.  július  16.  napján  részt  vett  18  személy  Nyugat-Európába
történő szállításában, úgy, hogy a bűncselekmény elkövetése során telefonon
tartotta a kapcsolatot a sofőrrel. Az osztrák hatóság tagjai azonban ellenőrzés
alá vonták a járművet és elfogták a sofőrt és a csempészett személyeket is.
A  bűnszervezet  tagjai  2015.  augusztus  19.  napján  24  harmadik  országbeli
állampolgárt  kíséreltek  meg  Magyarországról  Németországba  szállítani.  A
vádlott  előfutóként  biztosította  a  személyszállításra  alkalmatlan  járművet,
azonban a német rendőrök elfogták a sofőrt és a csempészett személyeket is.
A vádlott előfutóként 2015. augusztus 22. napján közreműködött további 40
személy Németországba történő csempészésében is.
A  vádlottal  szemben  az  ügyészség  fegyházban  végrehajtandó
szabadságvesztés kiszabását indítványozta.
Megjegyzés  : A bíróság előkészítő ülést tart.
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A vád szerint a 28 éves román vádlott és két ismeretlen helyen tartózkodó
társa  2016.  november  17.  napján  egy  lajosmizsei  tanyán  mezőgazdasági
munkát végeztek és elhatározták, hogy megpróbálnak egy őzet befogni. 16 óra
körüli időben megláttak a tanyán egy őzsutát és elkezdték az állatot hajtani,
majd nekiszorították a terület kerítésének. A vádlott megfogta az őzsuta hátsó,
míg az egyik társa az első lábait, mindeközben a harmadik társuk végzett az
állattal. Ezt egy közeli tanyán lakó személy észlelte, aki a férfiakra kiabált, majd
ennek  hatására  elmenekültek  a  helyszínről.  A  vádlott  és  társai  a  területen
vadászati jogosultsággal nem rendelkeztek, ezért nem volt jogosultságuk a vad
űzésére és elejtésére.

Az  ügyészség  az  ismeretlen  helyen  tartózkodó  vádlottal  szemben
felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta.

Megjegyzés:  Az  eljárás  iratismertetéssel  folytatódik.  A  bizonyítási  eljárás
függvényében akár ítélethirdetés is várható.

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs
sajtószóvivő
telefonszám +36-20-3730790
e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu


