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Szegedi Járásbíróság – 14. sz. tárgyalóterem

B.1505/2017. E.  D.  D.  és tár-
sai

Embercsempészés bűn-
tette

2018. május 23. 8.00

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint egy szír, egy marokkói és két tunéziai állampolgár
2016. július 25. napját megelőzően, előzetes megállapodás alapján vagyoni
haszonszerzésre  törekedve  szállított  illegálisan  Magyarországra  juttatott
migránsokat  Ausztriába.  Az  ügyészség  a  vádlottakat  üzletszerűen  és
bűnszövetségben elkövetett embercsempészés bűntettével vádolja.

Megjegyzés  : A bíróság még tart tárgyalást az ügyben. 
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

2018. 05. 23.

Szegedi Járásbíróság – 17. sz. tárgyalóterem

B.2305/2017. K. E. és társai Kifosztás bűntette és 
más bűncselekmények

2018. május 23. 8.15

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a vádlottak vagyon elleni bűncselekmények elköveté-
se révén rendszeres haszonszerzésre törekedtek. Ennek megfelelően megálla-
podtak abban, hogy olyan ingatlanokat keresnek fel, ahol egyedül élő, idős ko-
rú, koruknál fogva bűncselekmény felismerésére, illetve elhárítására korláto-
zottan képes személyek élnek. A vádlottak megállapodtak abban is, hogy a sér-
tetteknek magukat különböző hivatalos ügyeket intéző személyeknek adják ki,
ezáltal bizalmukba férkőzve az ingatlanjukba jutnak, ahol – miközben figyelmü-
ket elterelik – tőlük készpénzt és egyéb értéket tulajdonítanak el jogtalanul.

A vádlottak ezen módszerrel 2016. évben öt alkalommal követtek el bűncse-
lekményeket.

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben az első tárgyalást tartja.



Információ: Juhászné dr. Prágai Erika
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

2018. 05. 23.

Szegedi Törvényszék – 108. sz. tárgyalóterem

B.381/2018. M. N. Kábítószer birtoklásának 
bűntette 

2018. május 23. 8.15

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a szerb állampolgárságú vádlott Szerbiában tartozást
halmozott fel, amit nem tudott a hitelezők felé megfizetni. Az adósság rende-
zése céljából az eljárás során ismeretlenül maradt személyek kérésére elvállal-
ta, hogy egy gépkocsiban elrejtve kábítószert szállít Szerbiából Ausztriába. 

A vádlott  a megállapodásnak megfelelően 2017.  október 27.  napján az esti
órákban megbízójától átvett egy személygépkocsit, benne az elrejtett kábító-
szerrel. A vádlott másnap reggel 7 órakor jelentkezett belépésre Magyarország
területére a Röszkei Autópálya Határátkelőhelyen, amikor az útlevélellenőrzést
követő tételes vizsgálat során a gépkocsiban kialakított rejtekhelyekből 9 cso-
mag, mindösszesen 3 és fél kg kábítószergyanús port foglaltak le. Az eljárás
során elrendelt szakértői vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a vádlott ál-
tal  becsempészni  szándékozott  kábítószergyanús  anyag  heroint  tartalmaz,
mely kábítószernek minősül és amelynek tiszta hatóanyagtartalma a különö-
sen jelentős mennyiség alsó határát meghaladja.

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben az első tárgyalást tartja.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 


