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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Előzetes letartóztatását indítványozta az ügyészség az M5-ös autópályán halálos
balesetet okozó embercsempésznek
A Kecskeméti Járási Ügyészség minősített embercsempészés bűntette és más
bűncselekmények miatt indítványozta egy embercsempész férfi előzetes
letartóztatását, aki 2015. szeptember 3-án az M5-ös autópályán a szerb-magyar határt
illegálisan átlépő 3 szír migránst szállított az autójával Budapest felé, de Lajosmizse
közelében a szalagkorlátnak ütközve balesetet szenvedett, melyben az egyik migráns
meghalt.
A rendelkezésre álló adatok szerint az embercsempész férfi vagyoni haszon végett a határt
illegálisan átlépő 3 migránst 2015. szeptember 3-án hajnalban Szegeden vette fel a
gépkocsijába, majd az M5-ös autópályán Budapest irányába szállította őket. A migránsok
végcélja Nyugat-Európa volt. Az embercsempész azonban lényegesen gyorsabban vezetett
a megengedettnél, ezért Lajosmizse térségében elvesztette az uralmat a jármű felett és a
belső sávba haladva a szalagkorlátnak ütközött. A balesetben valamennyi migráns
megsérült, az egyik könnyebben, a másik súlyosabban, de a harmadik utas olyan súlyos
sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt.
A balesetet okozó embercsempész kiszállt az autóból, leszedte annak rendszámait is.
Ezután az adatainak hátrahagyása nélkül elmenekült a helyszínről, így nem nyújtott
segítséget az általa okozott balesetben megsérült migránsoknak.
A rendőrök azonban rövidesen elfogták az embercsempész férfit és őrizetbe vették. A
halálos balesetet okozó embercsempészt minősített embercsempészés bűntettén kívül
halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségével, minősített segítségnyújtás
elmulasztásának bűntettével és egyedi azonosító jellel visszaélés bűntettével is gyanúsítják.
Az ügyészség szerint a gyanúsított előzetes letartóztatása azért indokolt, mert a
bűncselekmények magas büntetéssel fenyegetettsége és a gyanúsított helyszínen tanúsított
magatartása miatt (rendszám levétele, menekülés a helyszínről) tartani kell attól, hogy a
hatóságok elől elszökne, elrejtőzne. Ezen kívül megalapozottan feltehető az is, hogy a
gyanúsított tárgyi bizonyítási eszközök elrejtésével, tanúk befolyásolásával megnehezítené,
veszélyeztetné a bizonyítást. Az ügyészség szerint harmadik okként a bűnismétlés veszélye
is az előzetes letartóztatás elrendelését indokolja.
A Kecskeméti Járási Ügyészség előzetes letartóztatás elrendelésére irányuló indítványáról a
Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírója fog dönteni.
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