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Az ügy lényege: 

 

A terhelt ismeretlen társa utasításának megfelelően 2020. szeptember 10-én az esti 
órákban személyszállítóként üzemeltetett (taxi) gépjárművével a Nagylak és Makó 
közötti, 43-as útszakasz melletti kukoricatáblánál megállt, jelzésére (füttyentett) 
kb. 20-30 fő migráns előbújt, akiknek jelezte, hogy 4 főt tud elszállítani. A terhelt 
jogellenes tevékenységét azzal is fedezte, hogy a gépjármű taxi óráját bekapcsolta, 
s majd Nagylak, Kecskemét, Lajosmizse, Érd, Tatabánya, Komárom, Győr 
Szombathely útszakaszon a 4 fő palesztin állampolgárt a 87-es számú főútvonalon 
Lukácsháza község területéig szállította, majd őket ott a gépjárművéből 
kiszállította. Ez követően ő Kőszeg határátkelőhelyen át Magyarország területét 
elhagyta. A terhelt a 4 fő érvényes útiokmánnyal nem rendelkező palesztin 
állampolgárt – akik Magyarországon tartózkodásuk jogszerűségét igazolni nem 
tudták – az államhatártól kb. 200 méterre, osztrák területen várta. A 4 fő szállított 
személy gyalogosan, Kőszeg város területét elhagyva, az E-on villanytelepnél (az 
úgynevezett trafóháznál) a magyar-osztrák államhatártól kb. 300 méterre megállt. 
Közülük 3 főt – lakossági bejelentés alapján – a Kőszegi Rendőrkapitányság járőrei 
elfogtak. Egy fő - az eljárás eddigi adatai alapján be nem azonosított – palesztin 
állampolgár a rendőröket észlelve az elfogás helyéről elmenekült.  
 
2020. szeptember 11-én 05:00 óra körüli időben az osztrák-magyar közös 
járőrszolgálatjárőrei osztrák területen a B 61-es főút Mannersdorf előtti szakaszán, 
az osztrák-magyar államhatártól 200 méterre észlelték a fenti román rendszámú 
taxi jelzésű gépkocsit, melyben a terhelt várakozott. A gépjárművet ellenőrzés alá 
vonták, s majd a terhelt ruházatának átvizsgálását követően az osztrák járőr 
Magyarország területére irányította a terheltet, akit 2020. szeptember 11-én 05:20 
órakor a Kőszegi Rendőrkapitányság járőrei elfogtak és a kapitányságra 
előállították. 
 
A terhelt ismeretlen társa azt az utasítást adta a terhelt részére, hogy a 
személyszállító járműként üzemeltetett Renault típusú gépkocsijával Magyarország 
területén Nagylak és Makó közötti 43-as útszakasz melletti területen felvételre 
kerülő és elszállítandó személyeket (4 fő) az osztrák határig vigye el, ő egyedül lépje 



át a magyar-osztrák államhatárt és várja meg az előzőleg Magyarország területén 
kitett szállított személyeket, míg azok odaérnek hozzá. A megbízás szerint a 
terheltnek a 4 fő palesztin állampolgárt Bécsbe kellett szállítania, s majd a szállítást 
követően szállított személyenként 500 eurót kap egy török vagy arab személytől. 
Ezen megbízás során 450 lejt adott át a terhelt részére, mely összegből 150 lej 
összegben a gépjármű tankolása történt meg.  
 
 

Megjegyzés: 
Az ügyész a terheltet a bíróság elé állítja.  
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