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S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

Migránsokat raboltak ki az embercsempészek.

 

A Pest Megyei Főügyészség indítványára előzetes letartóztatásba került három szegedi
férfi, akik az M5-ös autópálya térségében 2.000 eurót raboltak el négy szír utasuktól. 

 

Egy szegedi férfi, az ügy egyik gyanúsítottja 2015. szeptember 3-án a kora reggeli órákban
Röszke  határában  felajánlotta  négy  szír  állampolgárnak,  hogy  megszervezi  azt,  hogy
fejenként  250 euróért  Budapestre szállítsák őket.  A szír  férfiak elfogadták a  felajánlást  és
előleget is fizettek érte. A migránsok pénzét egyikük tartotta magánál.

A gyanúsított  szólt  a  fiainak,  akik  egy Audi  és  egy  BMW személygépkocsival  érkeztek
Röszke térségébe. Innen az apa nem ment tovább. A migránsokat a fiatalabb, jelenleg még
fiatalkorú fiú által vezetett gépkocsiba szállították, míg az idősebb fiú egy társával a másik
kocsival követte őket. Az M5-ös autópálya örkényi lehajtója után megálltak azzal, hogy a szír
állampolgárok szálljanak át a másik gépkocsiba.

Ekkor  azonban  az.  ún.  követő  gépkocsiban  ülő  -  jelenleg  még  ismeretlen  személy -  egy
lőfegyverhez hasonló tárggyal megfenyegette azt a szír férfit, aki a társai pénzét kezelte. A
szír  sértett  a  fenyegetés  hatására  2.000 eurót  átadott  a  fegyveres  elkövetőnek,  aki  ezután
megrugdosta a sértettet. 

A két fivér és társuk a gépkocsikkal elhagyták a helyszínt, a sértetteket magukra hagyták.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság a TEK közreműködésével rövid időn belül azonosította
a gépkocsikat, majd elfogták és őrizetbe vették az elkövetőket. 

A Pest Megyei Főügyészség álláspontja szerint az embercsempészéssel, illetve csoportosan
elkövetett rablással gyanúsított férfiak vonatkozásában tartani lehet a szökésüktől, és attól,
hogy összebeszéléssel,  ismeretlen  társuk értesítésével  veszélyeztetnék a  nyomozás  sikerét.
Ezért  az  ügyészség  álláspontja  szerint  az  elkövetők  előzetes  letartóztatásának  elrendelése
indokolt.

A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája egyetértett az ügyészi állásponttal és 2015.
szeptember 6. napján elrendelte mindhárom gyanúsított előzetes letartóztatását. 
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