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A vádirat  lényege  szerint  egy  kecskeméti  45  éves  tanár  2016  tavaszán hat
napos  franciaországi  kirándulást  szervezett,  amelyen  a  diákokon  kívül  ún.
külsősök is részt vehettek. A vádlott úgy hirdette meg a 2016. október 31. és
2016. november 5. napja közöttre tervezett utazást, hogy a 45.000.-Ft összegű
részvételi díj magában foglalja az útiköltséget, a szállást, a félpanziós ellátást, a
belépőjegyeket  és  sétahajókázást  is.  A  vádlott  a  kedvező  árat  az
utazásszervezés  során  szerzett  kapcsolataival,  az  előfoglalási,  valamint  a
diákcsoportos  kedvezményekkel  magyarázta.  A  kirándulásra  213  fő
jelentkezett, akik a vádlottnál személyesen, vagy a bankszámlájára befizették a
az összesen 9.171.000.- Ft összegű részvételi díjat, továbbá többek a csoportos
biztosítás díját – összesen 256.000.-Ft összeget – is a vádlottnak teljesítették. 

A  tanár  2016.  október  5.  napján  tartott  tájékoztatón  a  jelentkezőknek
valótlanul  azt  állította,  hogy  a  szállást  és  a  buszokat  lefoglalta,  azonban  a
vádlott  azok foglalása  és  kifizetése iránt  nem intézkedett  és  ez  nem is  állt
szándékában. A vádlott az utazás megelőző napon e-mail útján lemondta a
kirándulást arra hivatkozva, hogy a jelentkezők egy részétől nem kapta meg a
szükséges  adatlapjukat,  emiatt  a  diákcsoportos  kedvezménytől  várhatóan
elesnének, így a kirándulás költségei jelentősen megnőnének. A valós indok
azonban  az  volt,  hogy  a  vádlott  az  utazás  alapvető  feltételeiről  nem
gondoskodott, szállást, közlekedési eszközöket nem foglalt.

A  jelentkezők  másnap kérdőre  vonták a  tanárt,  hogy  bizonylatokkal,  illetve
számlákkal  igazolja  a  foglalásokat,  amelyre  a  vádlott  később  e-mail  útján
hamisított tranzakciós bizonylatokat küldött a sértettek részére. A vádlott ezt
követően  folyamatosan  azzal  hitegette  a  jelentkezőket,  hogy  a  részvételi
díjakat maradéktalanul visszafizeti a részükre, azonban ez két résztvevőn kívül
azóta sem történt meg.

Az ügyészség a vádlottal szemben börtönben végrehajtandó szabadságvesztés
kiszabására tett indítványt.

Megjegyzés:  Az  eljárás  vádismertetéssel,  a  vádlott  és  tanúk  kihallgatásával
kezdődik. 
2018. június 7. napján tanúk kihallgatására, iratok ismertetésére és várhatóan
a perbeszédekre kerül sor. A bizonyítási eljárás függvényében ítélethirdetés is
lehetséges.

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs
sajtószóvivő
telefonszám +36-20-3730790
e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu
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Az ügy lényege: 
A vádirat  lényege szerint  a  vádlottak  2015 júniusa  és  augusztusa közötti
időben  elsősorban  Afganisztánból,  Szíriából,  Irakból  és  egyéb  harmadik
országnak  minősülő  államból  érkező  migránsok  haladását  biztosították
Törökországon,  Görögországon,  Szerbián  és  Magyarországon  keresztül  –
anyagi szolgáltatásért. Az embercsempészés szervezett keretek között folyt,
vezetője az  I.  rendű vádlott.  Ő biztosította  a szállítások anyagi fedezetét,
illetve  meghatározta  a  szállítandó  migránsok  számát,  beszállítás  helyét,
szállítás  végcélját  és  kijelölte  az  ehhez  szükséges  járműveket  is.  Ebbe  a
másodrendű  vádlott  is  bekapcsolódott.  A  vádlottak  az
embercsempészésből származó bevételt szétosztották egymás között.

A parndorfi ügy a vádirat 25. pontjában szerepel.  Ennek elkövetésével az
ügyészség az  I.,  a  II.  a  III.  és  a  IV.  rendű vádlottakat  vádolja.  A  tényállás
lényege  szerint  a  71  sértettet  a  III.  és  IV.  rendű  vádlottak  Mórahalom
térségében vették  fel  egy  kamionba,  ahol  a  raktérben húzódtak meg.  59
férfi,  8  nő,  valamint  4  gyermek  migráns  zsúfolódott  be  ily  módon  a
gépjárműbe,  melyet  a IV.  rendű vádlott  vezetett.  A kamionba beszállított
migránsoknak a IV. rendű vádlott vizet adott, a majd a rakteret bezárta és
elindult az ország belsejébe. A társai a beszállítási hely környékén figyelték
a rendőri jelenlétet, illetve biztosították a jármű haladását. A tehergépkocsi
rakfelülete 16,26 négyzetméter volt,  szellőzése és a levegőcsere nem volt
biztosítva. Ülőhelyeket és kapaszkodókat nem alakítottak ki. A 71 sértett a
hely szűkössége, a zsúfoltság okozta mozgásképtelenség, a levegő hiánya,
valamint  a  túlmelegedés  és  kiszáradás  folytán  röviddel  az  indulást
követően  elhunyt.  Halálukat  megelőzően  folyamatosan  dörömböltek  és
kiabáltak,  azonban  a  IV.  rendű  vádlott  –  társaival  egyeztetve  –  a  raktér
ajtaját  nem  nyitotta  ki.  Amikor  az  üzemanyag  fogytán  volt,  a  IV.  rendű
vádlott a gépjárművet Parndorf közelében hátrahagyta.

A vádirat 26. pontja azt tartalmazza, hogy a VII.r. vádlott 2015. augusztus
27. napján egy járműbe 67 migráns vett fel (segítői az I.r., a II.r., az V.r. és a
VI.r. vádlottak), akik 22,83 köbméteres területen zsúfolódtak össze, többen
eszméletüket is  vesztették. Ezen személyeknek sikerült  kirúgniuk a raktér
ajtaját.

A  Főügyészség  a  vádlottakkal  szemben  fegyházbüntetés  kiszabását
indítványozza.

Megjegyzés  : Az eljárás az I.  r. vádlott írásbeli vallomásának ismertetésével,
valamint perbeszédekkel folytatódik.

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


