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Kérjük a sajtó képviselőit, hogy kizárólag egészségesen jelenjenek meg, saját felelősségre ! 
A bíróság épületében orrot és szájat eltakaró maszk viselése mindvégig kötelező! 

Az eljárási cselekményeken a hallgatóság és a sajtó létszáma korlátozott.  

 
 

2021. február 22., 24. 
 
 

Ajkai Járásbíróság, fsz. 1. tárgyalóterem 

B.322/2020.  A. W. és társai Vagyoni haszonszerzés 

végett, több személynek 

segítséget nyújtva 

elkövetett 

embercsempészés 

bűntette 

2021. február 22., 

2021. február 24. 

9:00 

A vádirat lényege: 
 
Egy szerb menekülttábor mellett 2020. május közepén egy személy 4 szír 
állampolgárral megállapodott, hogy 3.500 euró ellenében megszervezi a magyar-
osztrák határon történő illegális átjutásukat. Ez a személy néhány héttel később egy 
telefonos üzenetküldő alkalmazáson keresztül jelezte nekik az indulás szerb helyét, 
ahonnan az éjszakai órákban egy csónakkal érkeztek Magyarország területére azzal 
az utasítással, hogy ott kell várakozniuk. 
Az I. rendű vádlott ezt megelőzően néhány nappal Ausztriában, az üzenetküldő 
alkalmazáson keresztül megállapodott szír állampolgárok magyar-osztrák határon 
történő illegális átjutásának végrehajtásában összesen 4.000 euró munkadíjért. Az I. 
rendű vádlott a költségek fedezésére 1000 eurót kapott. 
Az I. rendű vádlott 500 eurót ajánlott a II. rendű vádlottnak a szír állampolgárok 
Magyarországról Bécsbe történő illegális szállításához nyújtott segítségért cserébe, aki 
az ajánlatot elfogadta. 
Az I. rendű vádlott a II. és III. rendű vádlottak társaságában, a tulajdonát képező 
személygépkocsival Bécsből Magyarországra utazott azzal a céllal, hogy a 4 szír 
állampolgárt a menekültügyi eljárást megkerülve, az államhatárok átlépéséhez 
szükséges okmányok nélkül Magyarországról Bécsbe szállítsa. 
A vádlottak az éjszakát Szegeden töltötték egy szállodában, majd másnap Budapestre 
utaztak, ahol a II. rendű vádlott nevére bérbe vettek egy személygépkocsit. 
Az I. rendű vádlott az esti órákban a bérelt személygépkocsival, míg a II. és III. rendű 
vádlottak a saját személygépkocsival Budapestről ismét Szegedre mentek, ahol 
különváltak. Az I. rendű vádlott a korábbi megállapodásban megjelölt úticélhoz ment 
Szeged külterületére, ahol a 4 szír állampolgárt felvette a gépkocsiba. Az I. rendű 
vádlott telefonon utasította a III. rendű vádlottat, hogy menjenek utána a II. rendű vádlott 
által vezetett gépkocsival és az autópályán találkozzanak. Ezt követően az I. rendű 
vádlott haladt elől, és őt mindvégig követte a II. rendű és III. rendű vádlott. Az I. rendű 
vádlott útközben a III. rendű vádlottal tartotta a kapcsolatot telefonon az útvonal 
egyeztetése, a szállítás biztosítása és az első gépjárműben szállított személyek illegális 
határátlépésének elősegítése érdekében. 



A vádlottak a 8-as számú főútvonalon Veszprém irányából Bécs irányába haladtak, 
amikor rendőrjárőrök intézkedés alá vonták őket. 
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést, majd tárgyalást tart. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 
2021. február 25. 
 

Veszprémi Járásbíróság, 201. tárgyalóterem 

B.1612/2019.  G. A. és társa Maradandó 

fogyatékosságot, súlyos 

egészségromlást vagy 

tömegszerencsétlenség

et okozó, foglalkozás 

körében elkövetett 

gondatlan 

veszélyeztetés vétsége 

2021. február 25. 8:30 

A vádirat lényege: 
 
A vádirat lényege itt érhető el.  
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 

http://ugyeszseg.hu/vademeles-a-varpalotai-hintabaleset-ugyeben-fotoval/

