
SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK 

2021. szeptember 27. – október 01. 
 

2021.09.28.  

SÁRVÁRI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

2. tárgyalóterem   

B.65/2021 D.L. 

 

embercsempészés 
bűntette (Btk. 353.§ (2) 
bekezdés a), b) és c) 
pontjai)  
 

2021. 09. 28. 
 
 

13:00 

 
 

Az ügy lényege: 

 

A vádirati tényállás lényege szerint a szerb állampolgárságú vádlott 2020. 

december 24. napján pontosan meg nem határozható időpontban, 

Magyarország déli határszakaszánál, Tompa közelében, egy ismeretlen 

állampolgárságú embercsempész megbízásából a rendelkezésére bocsátott, 

svéd hatósági jelzéssel ellátott tehergépkocsival felvett 13 fő iraki, 12 fő 

szíriai és 1 fő palesztin állampolgárt, - akik az államhatárt meg nem engedett 

módon, a jogszabályi rendelkezések megszegésével lépték át, s 

Magyarországon jogszerű tartózkodásukat igazolni nem tudták - azzal a 

céllal, hogy őket Magyarországon átszállítva Ausztria területére juttassa.  

A gépkocsi raktere ablak nélküli, fűtetlen, kizárólag áruszállításra volt 

kialakítva.  

A vádlott a gépkocsival Magyarország déli határától Budapestig, majd onnan 

az elfogás helyéig, Simaságig közlekedett, amikor 2020. december 25. napján 

délelőtt a 84-es számú főúton, Simaság közelében a szolgálatban levő 

rendőrjárőr megállította, őt elfogta, és az általa az ország területén 

átcsempészni kívánt iraki, szír, illetve palesztin állampolgárságú személyeket 

elfogta, és előállította.  

A vádlott hazatérése után Szerbiában fejenként 200 eurot kapott volna 

ismeretlen megbízójától abban az esetben, ha eredményesen átjuttatta volna 

a külföldi állampolgárokat Ausztriába. 

 
Megjegyzés: 
Az ügyben előkészítő ülést tart a bíróság. 

 
A sajtó és hallgatóság részvétele regisztrációhoz kötött. További információ: 
https://szombathelyitorvenyszek.birosag.hu/hirek/20201014/sajtoregisztracio 
 

Információ: dr. Kustos Anna Zsófia 

sajtótitkár 

+36-30-84-88-619 

KustosA@birosag.hu 

 

 

 

 

https://szombathelyitorvenyszek.birosag.hu/hirek/20201014/sajtoregisztracio


 

 

 

2021.09.28.  

SZOMBATHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

10. tárgyalóterem (Nagyterem) 

B.95/2021 B.T.+39 társa 

 

bűnszervezetben 
bűncselekmény 
felismerésére vagy 
elhárítására idős koránál 
fogva korlátozottan képes 
személy sérelmére 
elkövetett csalás bűntette 
(Btk. 373. § (1), (4) 
bekezdés c) pont) és más 
bűncselekmények 

2021. 09. 28. 

2021. 09. 29. 

2021. 09. 30. 

 
 

09:00 

 

 

Az ügy lényege: 

 

A Szombathelyi Járásbíróság tárgyalást tart a bűnszervezetben elkövetett a 

bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál fogva korláto-

zottan képes személy sérelmére elkövetett csalás bűntette (Btk. 373. § 

(1),(4) bekezdés c) pont) és más bűncselekmények miatt indult büntetőügy-

ben 

 

A Szombathelyi Járási Ügyészség 52 vádlottal szemben emelt vádat, az el-

járás korábbi szakaszaiban 12 vádlott tett bűnösségére is kiterjedő beismerő 

vallomást. Vonatkozásukban a bíróság az ügyet elkülönítette és jogerős, bű-

nösségüket megállapító ítéletet hozott. 

 

Az elkövetői csoport jellemzően idős sértetteket ingyenes egészségi állapot-

felmérés ígéretével telefonon vagy levélben felkeresett az ország egész terü-

letén, majd az állapotfelmérés ürügyén orvosi végzettséggel nem rendel-

kező, de egymást orvosnak, professzornak tituláló elkövetők halálos beteg-

ségeket diagnosztizáltak a sértetteknél, amelyek gyógyítására kizárólag az 

általuk forgalmazott rossz minőségű termékek voltak hivatottak. A sértettek 

a megtévesztés, és a halálos betegségektől való félelmük hatására megvásá-

rolták a több százezer forintos termékeket. 
 

Megjegyzés: 

 
A sajtó és hallgatóság részvétele regisztrációhoz kötött. További információ: 
https://szombathelyitorvenyszek.birosag.hu/hirek/20201014/sajtoregisztracio 
 

Információ: dr. Kustos Anna Zsófia 

sajtótitkár 

+36-30-84-88-619 

KustosA@birosag.hu 

 

https://szombathelyitorvenyszek.birosag.hu/hirek/20201014/sajtoregisztracio

