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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 a III.r. vádlott kihallgatásával, majd -várhatóan január

23. napjától  –  a hanganyagok lejátszásával folytatódik.  Ítélethirdetés nem

várható.
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Információ: Dr. Sárközy Szabolcs

sajtószóvivő 

telefonszám +36-20-3730790

e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu

Kecskeméti Törvényszék  fszt. 10. tárgyaló
272/2016. Sz.Z. Emberölés bűntettének 

kísérlete

2018. 01. 25. 8.30

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a vádlott  és a vele jó viszonyban lévő sértett között

vita alakult  ki,  mert  a  sértett  a  tulajdonában álló földterületet  nem kívánta

eladni a vádlottnak.

A vádlott  emiatt  indulatba jött  és a sértettet  egy-másfél  méter  távolságból,

hátulról tarkó tájékon fejbe lőtte. A lövés következtében a sértett elesett, de

eszméletét  nem vesztette  el,  ugyanakkor az előzményekre nem emlékezett,

magát rosszul érezte.A történtek után a vádlott és a sértett testvére a sértettet

közösen  az  orvosi  ügyeletre  szállították.A  sértett  az  orvosi  ellátás

eredményeként életben maradt. A sértett sérülésének tényleges gyógytartama

hat  hónap  volt,  azonban  a  vádlott  cselekményével  maradandó

fogyatékosságot  és  súlyos  egészségromlást  idézett  elő  a  sértett  egészségi

állapotában. A vádirat tartalmazza, hogy a vádlottat korábban életfogytig tartó

szabadságvesztés büntetésre ítélték, melyből kegyelemből szabadult.

Megjegyzés  :  Az  eljárás  az  orvos  szakértő,  és  a  fizikus  szakértő

meghallgatásával,  valamint  tanúvallomás  ismertetésével  folytatódik.

Ítélethirdetés nem várható.

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs

sajtószóvivő 

telefonszám +36-20-3730790

e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu
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Kecskeméti Járásbíróság I. emelet 123. számú tárgyalóterem

B.1216/2015.

B. J. és három társa
lopás bűntette és más 

bűncselekmények
2018. 01. 24. 8.30

Az ügy lényege:

A vádirat lényege szerint az 55 éves I. r., az 57 éves II. r. és az 53 éves III. r. vádlott

2013-ban  megállapodtak  abban,  hogy  Magyarország  különböző  városaiban

található  fürdőkben  lévő  öltözőszekrényeket  feltörik  és  a  bennük  lévő

értéktárgyakat eltulajdonítják. A vádlottak minden alkalommal a III. r.  vádlott által

vezetett  gépjárművel  Budapestről  indultak  a  Kecskeméten,  Sárváron,  Makón,

Hévízen, Mezőkövesden, Nagykátán, Bükkszéken, Kisújszálláson, Tamásiban, Bükön,

Tatabányán,  Gyulán,  Mosonmagyaróváron,  Cserkeszőlőn,  Szegeden  és  Siklóson

található fürdőkbe. Az I. és a III. r. vádlott a fürdők öltözőjében figyelték, hogy melyik

öltözőszekrénybe helyeznek el nagyobb értéket, majd fürdeni indultak. Ezt követően

az I. és a II. r. vádlott a korábban már kiszemelt szekrényekhez mentek, ahol az I. r.

vádlott csavarhúzó és szöghúzóvas segítségével feltörte azokat, majd a II. r. vádlott a

szekrényekben lévő értéktárgyakat  egy  táskába pakolta.  A  III.  r.  vádlott  eközben

figyelt,  ezzel  biztosította  a  helyszínt.  A  vádlottak  ezt  követően  a  palesztin

állampolgárságú IV. r. vádlotthoz indultak Budapestre, ahol a közel 3 és fél millió

forint értékben eltulajdonított tárgyakat értékesítették. A vád szerint továbbá a III. r.

vádlottnál végzett házkutatás során egy légpuskát foglaltak le a rendőrök, amelynek

tartására a III. r. vádlottnak nem volt engedélye.

Az ügyészség a vádlottakkal szemben börtönben végrehajtandó szabadságvesztés

és közügyektől eltiltás büntetés kiszabására tett indítványt.

Megjegyzés:  Az  eljárás  a  vádlottak  kihallgatásával  folytatódik.  Ítélethirdetés  nem

várható.

Információ

Dr. Sárközy Szabolcs

sajtószóvivő

telefonszám +36-20-3730790

e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu


