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Szegedi Járásbíróság – 18. sz. tárgyalóterem 

B.37/2017. 

 

Sz. F. és társai 

 

Embercsempészés 

bűntette 

2021. június 30. 10.00 

Az ügy lényege: 

 

A Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség tizenöt magyar állampolgárral szemben 

emelt vádat, akik pakisztáni, szerb és magyar elkövetőkből álló bűnszervezet 

tagjaiként csempésztek illegális bevándorlókat az Európai Unió területére. 

A vádirat lényege szerint a vádlottak különböző afrikai és ázsiai országokból 

származó személyeknek a magyar-szerb határszakasznak meg nem engedett 

módon, jogszabályi rendelkezések megszegésével történő átlépéséhez, 

valamint a magyar-osztrák, magyar-szlovén illetve magyar-szlovák, valamint 

több Európai unión belüli, belső határon történő átlépéshez nyújtottak 

segítséget. 

A vádlottak 2014. októbere és 2015. júliusa között tizennyolc szállítást 

végeztek és összesen 366 személynek nyújtottak segítséget az államhatár 

jogszabályi rendelkezések megszegésével történő, illegális átlépéséhez. A 

bűnszervezet vezetői pakisztáni állampolgárságú személyek voltak, akik egy 

szerb elkövetőn keresztül irányították a szervezet magyar részét.  

A magyar vádlottak feladata az volt, hogy a magyar-szerb zöld határon 

átvezetett migránsokat felvegyék Ásotthalom és Mórahalom térségében, majd 

Ausztria, Németország és Olaszország felé szállítsák tovább őket. A vádlottak a 

cselekményeket vagyoni haszonszerzés érdekében követték el. A tizennyolc 

szállításban különböző vádlottak vettek részt. A vádlottak áruszállító járműveket 

használtak a cselekményhez, de betegszállító, illetve posta feliratú 

gépjárműveket is igénybe vettek. Az elkövetők a gépkocsi rakterébe három 

esetben nagy számú személyt zsúfoltak be, a raktér szellőzése nem volt 

megfelelő, és az utazás a szállított személyek testi-lelki gyötrelmével járt. 

A Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség a vádlottakat az államhatár átlépéséhez 

több személynek segítséget nyújtva, vagyoni haszonszerzés végett, részben 

bűnszervezetben, részben a csempészett személy sanyargatásával, részben 

üzletszerűen elkövetett embercsempészés bűntettével vádolja. A szervezet 

pakisztáni és szerb tagjaival szemben az osztrák és a szerb hatóságok folytatnak 

büntetőeljárást. 

 

Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart. 

A tárgyalóterem befogadóképességére tekintettel sajtóregisztráció 10 

fő részére biztosítható. 

 



Információ: dr. Horváth-Tóth Imola 

sajtószóvivő 

+36-30/4756-007 

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

 

2021. 06. 30. 
 

Szentesi Járásbíróság – Szegedi Törvényszék épületének 235. sz. tárgyalóterme 

B.205/2016. F. S. és társai 

 

Lopás bűntette 2021. június 30. 8.30 

Az ügy lényege: 

 
A Szentesi Járási Ügyészség a vádlottak ellen nagyobb értékre, 

bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett lopás és más bűncselekmények 

miatt emelt vádat összesen negyven vádpontban. 

A vádirat lényege szerint a vádlottak 2015. évben rendszeres, 

megélhetésüket biztosító legális jövedelemmel nem rendelkeztek, ezért 

anyagi helyzetüket vagyon elleni bűncselekmények rendszeres 

elkövetésével kívánták biztosítani. 

Az I. és II. r. vádlottak rokoni, ismeretségi körükből, valamint korábbi 

bűntársaikból összesen 11 fős bűnszövetséget létesítettek besurranásos, 

betöréses lopások rendszeres elkövetésére Csongrád, Békés, Bács-Kiskun és 

Jász- Nagykun Szolnok megyékben. 

A vádlottak megállapodtak abban, hogy rendszeres haszonszerzésre 

törekedve állandósult, módszeres bűnelkövetésre rendezkednek be, oly 

módon, hogy jellemzően idős, magányos sértettek otthonaiba besurranva, 

esetenként álkulccsal bemenve, onnan készpénzt és ékszert tulajdonítsanak 

el jogtalanul. 

A vádlottak az esetek többségében megvárták amíg a sértettek az ingatlant 

elhagyják, azonban számos esetben tetten érték őket, ekkor jellemzően arra 

hivatkoztak, hogy fémet, tollat, régiséget vásárolnának majd elmenekültek a 

helyszínről. 

Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart 

A tárgyalóterem befogadóképességére tekintettel sajtóregisztráció 15 

fő részére biztosítható. 

Információ: dr. Horváth-Tóth Imola 

sajtószóvivő 

+36-30/4756-007 

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 
 

2021. 07. 01. 
 



 

Szegedi Törvényszék– 108. sz. tárgyalóterem 

B.80/2021. 

 

V. H. E. vádlott 

 

Emberölés bűntette 2021. július 1. 13.00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott 2020. január 4. napján 2 óra 30 perc körüli időben 

ittas állapotban felkereste testvérét a korábban közösen lakott mórahalmi 

házukban, ahol a sértett ekkor egyedül tartózkodott. Ezt követően a két testvér 

között vita alakult ki, amely során a vádlott hátba szúrta a sértettet egy késsel. 

Távozását megelőzően a vádlott a lakóingatlant, valamint a két melléképületet 

felgyújtotta, melyek közül a főépület és az egyik melléképület teljes mértékben 

kiégett. A sértett a vádlott cselekménye következtében életét vesztette. 

Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart. 

A tárgyalóterem befogadóképességére tekintettel sajtóregisztráció 5 fő részére 
biztosítható. 

Információ: dr. Horváth-Tóth Imola 
sajtószóvivő 
+36-30/4756-007 
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

 

 

 


