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Kérjük a sajtó képviselőit, hogy kizárólag egészségesen jelenjenek meg, saját felelősségre!  
Az eljárási cselekményeken a hallgatóság és a sajtó létszáma korlátozott.  
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Ajkai Járásbíróság, fsz. 1. tárgyalóterem 

B.203/2022.   A csempészett személy 
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A vádirat lényege: 
 
A vádlott 2022. június 10-én a hajnali órákban Csongrád-Csanád megyében, a szerb 
határ magyarországi oldalán – pontosan meg nem határozható helyen – magyarországi  
tartózkodási engedéllyel nem rendelkező hét fő, magát tunéziai, egyiptomi és palesztin 
állampolgárnak valló személyt vett fel az általa bérelt személygépkocsiba azzal a 
szándékkal, hogy segítséget nyújtson nekik abban, hogy a jogszabályokat megkerülve, 
az államhatárok átlépéséhez szükséges okmányok nélkül Magyarország területéről 
Ausztria területére jussanak. 
A csempészett személyek közül egyikük a vádlott mellett, négy személy a vádlott 
mögötti üléssor hármas ülésén, míg két személy a gépjármű biztonsági felszerelés és 
ülések nélküli csomagtartójában helyezkedett el. 
A vádlott által vezetett gépjárművet a rendőrség ellenőrzés alá vonta. 
A vádlott gépjármű megállását követően a járműből kiszállva futva menekülni próbált, 
azonban őt mintegy 200 méter megtétele után a nyomozó hatóság elfogta. 
A vádlott 400 euró vagyoni haszon reményében segítette az államhatárok átlépését, 
melyet a sikeres véghezvitel esetén kapott volna meg. A vádlott a csempészett 
személyeket az elfogásig megállás nélkül, víz és élelem, míg a csomagtartóban utazó 
két csempészett személyt ülések, biztonsági berendezések nélkül, szűk helyen 
bezsúfolva, a legelemibb higiéniai lehetőségek biztosítása hiányában szállította. 
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 
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Veszprémi Törvényszék, fsz. 2. tárgyalóterem 
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A tényállás lényege: 
 
Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint 2017. szeptember 2-án este a 
szórakoztató berendezések üzemeltetésével foglalkozó vádlott Várpalotán körhintát 
működtetett. 
 
A hinta egyik gondolájában az életveszélyes sérüléseket elszenvedő sértett, annak 
kiskorú testvére és édesanyjuk, míg a másik gondolában két kiskorú személy foglaltak 
helyet. A körhinta az indítás után körülbelül másfél percig ment, amikor hatalmas 
reccsenéssel az egyik kar letörött, oldalirányba lendült, és mindkét gondolából kiesett 
egy-egy személy. 
A legsúlyosabb sérült a körhintától körülbelül 15 méterre zuhant, életveszélyes, 
maradandó fogyatékossággal járó koponyasérüléseket szenvedett, míg a másik sértett, 
aki a pótkocsira esett, töréses-zúzódásos sérüléseket szenvedett. A hinta többi utasát 
– akik nyolc napon belül gyógyuló zúzódásos, vérző sérüléseket szereztek – rendőrök 
és a tűzoltók szabadították ki. 
 
Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy az üzemeltető számos foglalkozási szabályt 
megszegett, többek között fékszerkezet és megfelelő mechanikai biztosítás nélkül 
működtette a hintát. A másik vádlott is több szabályszegést követett el, köztük azt, hogy 
a megfelelőségi tanúsítványt a mechanikai biztosítás hiányában is kiállította, bár annak 
tervét korábban éppen ő maga hagyta jóvá. 
Az elsőfokú bíróság megállapította a vádlottak bűnösségét és az I. rendű vádlottat két 
év, míg a II. rendű vádlottat három év időtartamra próbára bocsátotta, emellett a II. 
rendű vádlottat a mutatványos berendezések tanúsításától három évre eltiltotta. 
Kötelezte továbbá a vádlottakat fele-fele arányban a bűnügyi költség megfizetésére. 
 
Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, felfüggesztett szabadságvesztés kiszabásáért 
jelentett be fellebbezést, az I. rendű vádlott és védője eltérő minősítés megállapítása 
és enyhítést iránt, míg a II. rendű vádlott és védője elsődlegesen felmentésért, 
másodlagosan eltérő minősítésért és enyhítésért fellebbezett. 
 
Megjegyzés: Az ügyben a másodfokú bíróságon nyilvános ülést tart. 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 


