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S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y 
embercsempészek és egy rendőrorvosra támadó migráns is a bíróság előtt a hét végén

A Szegedi Járási Ügyészség 2 szerb embercsempészt és egy iráni migráns állított bíróság 
elé,  továbbá  3  magyar  embercsempész  előzetes  letartóztatását  kezdeményezte,  míg  a 
Csongrád Megyei  Főügyészség az ügyeleti  tevékenysége során 3 román  és egy szerb 
embercsempész előzetes letartóztatását indítványozta.

A két szerb bíróság elé állított vádlott  embercsempészés bűntette miatt egyezően 3-3 év 
börtönbüntetést  kapott  a gyorsított  eljárásban és őket  4 illetve 5 évre az országból  ki  is 
utasította bíróság. Ketten összesen 7 szír és négy iraki, az országba Szerbia felől illegálisan 
belépő  migráns  Ausztriába  történő  szállításában  vettek  részt  több  száz  EUR  ellenében. 
Egyikőjük a migránsokkal együtt sikertelenül megpróbált a rendőri intézkedés elől elszaladni, 
míg a másik vádlott az intézkedő rendőrök járművének ütközött, de személyi sérülés nem 
történt.

Az ügyészség bíróság elé állította azt az iráni migránst is aki csütörtök délután támadt a 
hangár un. orvosi részlegében a fiát kezelő orvosra. Vádlott az orvos folyamatos csitítgatása 
ellenére a sértett kezét megcsavarta, vállánál fogva meglökte, aki ennek hatására elesett, 
rázuhanva a gyógyszeres dobozokra.  Sérülés szerencsére itt  sem történt.  A közfeladatot 
ellátó személy sérelmére elkövetett  erőszak bűntette miatt  indult  eljárásban a vádlottat  a 
bíróság  1  év  6  hónap  -  4  év  próbaidőre  felfüggesztett  -  börtönbüntetésre  ítélte,  5  évre 
kiutasítva őt az országból.

Ezen túlmenően az ügyészi indítvánnyal egyezően elrendelte a bíróság annak a 3 sarkadi 
férfinak az előzetes letartóztatását akik ismeretlen társaikkal több autóval érkeztek Röszkére, 
majd 6 migránssal egyeztek meg abban, hogy 600 EUR ellenében Bécsbe viszik őket. A 
rendőri intézkedésnek köszönhetően előállításra kerültek, melynek során egy cigis dobozba 
gyűrve a migránsoktól kapott pénzt kidobták az autó ablakán, de azt sikerült megtalálni és 
lefoglalni a gépkocsival együtt.

Az  ügyeleti  tevékenyég  során  a  bíróság  az  ügyészi  indítvánnyal  egyezően  elrendelte  a 
annak a 3 szerb férfinak az előzetes letartóztatást, akik 44 szír Bécsbe csempészésében 
állapodtak  meg,  azonban  Ásotthalom  külterületén  egy  busznak  ütköztek  és  a  raktérben 
összezsúfolódott  migránsokat  hátrahagyva  megpróbáltak  elmenekülni.  Két  bevándorló 
könnyebben megsérült. Ugyancsak elrendelte a bíróság az ügyészi indítvánnyal egyezően 
annak a román férfinak az előzetes letartóztatását, aki ismeretlen társával két gépjárművel 
41 illegális bevándorlót kívánt Bécsbe csempészni fejenként 200 EUR ellenében, azonban a 
rendőri intézkedés során előállításra, míg az egyébként francia honosságú jármű lefoglalásra 
került.
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