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A …….. Járásbíróság a ……, 2020. ……. napján megtartott ülésen meghozta a következő 

 

          végzést. 

 

A bíróság az államhatár átlépéséhez több személynek segítséget nyújtva elkövetett 

embercsempészés bűntette miatt …….. gyanúsított ellen a …………Rendőr-főkapitányság 

Vizsgálati Osztályán ……………. bü. számon folyamatban lévő bűnügyben 

 

a 2020. ……….. napján 12 óra 10 perctől őrizetben lévő: 

 

………….. –  aki …….. helységben született ………., anyja 

neve: …………., lakcíme: ……………..., tényleges 

tartózkodási helye: …………………, személyazonosító 

okmányszáma: ………….., magyar állampolgár – 

gyanúsított 
 

letartóztatását az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, de 

legfeljebb 2020. …………... napjáig 

 

elrendeli. 

 

A végzés ellen fellebbezésnek van helye. 



I N D O K O L Á S  

 

A ………………. Rendőr-főkapitányság ……………….. bü számú nyomozása során 

keletkezett iratok alapján …………….. gyanúsított 2020. ……………... napján, 

a ………………. forgalmi rendszámú, ……….. típusú személygépkocsival Magyarország 

területén illegálisan tartózkodó öt fő szír állampolgárt akart Magyarország területéről 

Ausztriába szállítani. 

 

A ……………….. Rendőr-főkapitányság járőrei 2020. ……………... napján, ………….. 

órakor az M1 autópálya 142. kilométerszelvényében ellenőrzés alá vonták …………….. 

gyanúsítottat és az általa vezetett gépjárművet. Az intézkedő rendőrök az ……………….. 

gyanúsított által vezetett gépjárműben 5 fő szír állampolgárt találtak, közülük ketten a 

gépjármű csomagterében tartózkodtak.  

 

A rendőri intézkedés során megállapították, hogy a gépkocsikban utasként tartózkodó külföldi 

személyek a schengeni tagállamokba történő beutazáshoz, és tartózkodáshoz szükséges 

okmányokkal nem rendelkeztek.  

 

A gépkocsiban utasként tartózkodó szír állampolgárok a szerbiai Zomborban található 

menekülttáborból indultak a szerb-magyar határon lévő határvédelmi kerítéshez, Zomborban 

élő afgán nemzetiségű embercsempészek segítségével, akik segítettek nekik átjutni a 

kerítésen. Közülük az egyik Bajáig kísérte őket.  

……………gyanúsított gyanúsított utasai ezt követően két taxival Budapestre utaztak, ahol 

találkoztak ………….. gyanúsítottal. …………… gyanúsított vállalta, hogy – a tanúk 

elmondása szerint Sopronig, ……………. gyanúsított vallomása szerint - Ausztriába viszi 

őket. A szállításért előzetesen ellenszolgáltatásban nem állapodtak meg egymással a felek. 



………………….. gyanúsított az államhatárnak jogszabályi rendelkezések megszegésével 

történő átlépéséhez vagyoni haszonszerzés végett, több személynek segítséget nyújtott. 

 

A fentiek alapján a gyanúsított magatartása – bizonyítottság esetén – 1 rendbeli, a Büntető 

Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 353.§ (1) bekezdésében 

meghatározott, a (2) bekezdés b./ pontja szerint minősülő és büntetendő több személynek 

segítséget nyújtva elkövetett embercsempészés bűntettének a megállapítására alkalmas. 

 

A ……………. Főügyészség ……………... szám alatt indítványozta a gyanúsítottak 

letartóztatását. 

 

A bíróság az ügyészi indítványt megalapozottnak találta az alábbiak szerint. 

 

………….. gyanúsított családi állapota házas. Őrizetbe vételét megelőzően feleségével és 

négy kiskorú gyermekével Budapesten élt. 

 

Gimnáziumot, a főiskola első évfolyamát, és egy kétéves ruházati eladói tanfolyamot végzett. 

Őrizetbe vételét megelőzően szállítóként havi nettó 250.000 forint jövedelemre tett szert, míg 

felesége önálló jövedelemmel nem rendelkezett. Vagyontalan, 300. 000 forint összegű 

tartozás terheli. 

 

Magyarországon büntetlen előéletű, más büntetőeljárás vele szemben nincs folyamatban. 



A személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés Be. 276. § (1) bekezdés 

a./ pontjában foglalt általános ok vizsgálata körében a bíróság megállapította, hogy a 

megalapozott gyanú ………………… gyanúsított terhére rótt embercsempészéssel 

kapcsolatos bűncselekményi körben fennáll. A bűnösség nagyfokú valószínűsítésének 

vizsgálata a rendelkezésre álló nyomozati iratok alapján lehetséges. Ekképp a kvalifikált 

gyanút ……………. gyanúsított vallomásának túl a kihallgatott tanúk vallomása, a rendőri 

jelentések, a lefoglalási jegyzőkönyvek, és a gépkocsi-nyilvántartó adatszolgáltatása 

alátámasztják. 

 

A bíróság a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedés elrendelésének 

a Be. 276. § (1) bekezdés b./ pontjában meghatározott általános feltétele, a szükségesség 

körében azt állapította meg, hogy a kényszerintézkedés különös feltételei az alábbiak szerint 

fennállnak. 

 

…………. gyanúsított a nyomozási bíró ülésén részletesen nyilatkozott személyi 

körülményeiről, amely előadásból megállapítható, hogy magyarországi lakóhellyel, 

munkahellyel rendelkezik, feleségével négy gyermeket nevelnek.  

……………… gyanúsított testvére viszont Németországban él. Ő Németországban 

rendelkezik lakóhellyel és foglalkozással is, ily módon segítséget nyújthat a gyanúsított 

külföldre távozásában.  

 

Fenti személyi körülmények, valamint a terhére rótt bűncselekmény tárgyi súlya miatt – 2 

évtől 8 évig terjedő szabadságvesztés, aminek a középmértéke 5 év – ……………………… 

gyanúsított esetében alaposan lehet tartani attól, hogy szabadlábra kerülésük esetén 

megszökne, elrejtőzne a hatóság elől, és ennek következtében a jelenléte az eljárási 

cselekményeken nem lenne biztosított [A Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) 

276.§ (1) bekezdés a./ pont, ab./ alpont]. 



A szervezettséget és határon átnyúló jelleget feltételező bűncselekményi kör további 

személyek felkutatását és felelősségre vonását, kihallgatását tehetik szükségessé. A 

bűncselekmény körülményeinek felderítése, és ezáltal annak megállapítása is szükséges, hogy 

további minősítő körülmény megállapítható-e ……………. gyanúsított terhére. Ezen 

körülmények miatt a bíróság a nyomozás jelenlegi állásakor a Be.276. § (2) bekezdésének b./ 

pontja, bb./ alpontját is felhívja a különös letartóztatási okok körében. Alappal feltehető 

ugyanis, hogy ………………….. gyanúsított szabadlábon, vagy enyhébb kényszerintézkedés 

hatálya alatti védekezése esetén a felkutatandó társaival a kapcsolatot felvenné, egymással 

jogellenesen összebeszélnének, és az eljárás meghiúsítására, megnehezítésére törekednének. 

 

A bíróság Be.271.§ (1) és (2) bekezdésben foglalt szükségesség, arányosság és fokozatosság 

elvét vizsgálva úgy ítélte meg, hogy a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes 

kényszerintézkedéssel elérni kívánt célok kizárólag kényszerintézkedés alkalmazásával 

biztosíthatók a terheltek esetében. A bíróság megvizsgálta, hogy az ügyészi indítványban írt 

letartóztatás azon többletfeltételei az eljárás jelenlegi szakaszában fennállnak-e, amelyek nem 

teszik lehetővé bűnügyi felügyelet elrendelését. 



A letartóztatás Be.277. § (4) bekezdésében foglalt ezen többletfeltételeinek vizsgálata körében 

megállapítható, hogy a bűncselekmény jellege, a nyomozás állása és érdeke, ……………… 

gyanúsított személyi- és még fel nem derített anyagi körülményei nem teszik lehetővé 

bűnügyi felügyelet elrendelését, mivel a felhívott különös letartóztatási okok kiküszöbölése 

ekképp nem megoldott. 

 

Mindezek alapján a bíróság a Be.271.§ (1) és (2) bekezdései, a Be.276. § (1) bekezdése, a (2) 

bekezdés a./ pont, ab./ alpontjában és a b./ pont, bb./ alpontjában írt okokból, a Be.277.§ (4) 

bekezdés a./, b./ és c./ pontjaira figyelemmel, a Be.297.§ (1) bekezdésben meghatározott 

időtartam keretében …………….. gyanúsított letartóztatását elrendelte, és a Be.464. § (1) 

bekezdés a./ pontja alapján a Be.466.§ (1) bekezdés a./ pontja szerinti eljárásban a rendelkező 

részben foglaltak szerint határozott. 

 

A jogorvoslati jogosultságot a Be.480.§ (1) és (2) bekezdése biztosítja. 

 

 

Győr, 2020. ………….. napján 

 

 

…………………... 

           nyomozási bíró 

 

Záradék: 

Ez a végzés 2020. …………….. napján véglegessé vált. 

 

Győr, 2020. ………….. napján 

 

……………..…… 

                      nyomozási bíró 



……… 

Bny…………... szám 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült a …………… Járásbíróságon ………, a letartóztatás elrendelése iránti indítvány 

tárgyában az embercsempészés bűntette miatt …………… gyanúsított ellen folyamatban levő 

büntetőügyben a 2020. …………... napján 17:00 órára kitűzött és ugyanekkor megkezdett 

ülésen. 

 

J E L E N   V A N N A K 

 

……………….. ………………….. érte: …………...…………… 

ügyvéd,bíró gyanúsított kirendelt védő  

   

……………………………..  

jegyzőkönyvvezető  

 

……………………..  

ügyész            

  

A nyomozási bíró az ülést az ügy megjelölésével fenti időpontban megnyitja, közli a 

nyomozási bíró, az ügyész, a jegyzőkönyvvezető és a védő nevét. 

 

A nyomozási bíró kérdésére jelenlévők egybehangzóan akként nyilatkoznak, hogy 

betegségükről nincs tudomásuk, járványügyi korlátozás (elkülönítés, zárlat, megfigyelés, 

ellenőrzés) alá nem esnek.  



A nyomozási bíró megállapítja, hogy ……………… gyanúsítottat előállították, a védő és az 

ügyész megjelent.  

 

Az ügyészség az ülést megelőzően a bíróságnak időben átadta az ügyiratokat, az ügyészség 

által megjelölt bizonyítási eszközök rendelkezésre állnak. 

 

A nyomozási bíró megállapítja, hogy a gyanúsított és a védő is megfelelő időben 

megismerhették a nyomozás ügyiratait. 

Az ülés törvényes előfeltételei fennállnak, megtartásának nincs akadálya. A bíróság az ülést 

megkezdi. 

 

A nyomozási bíró felhívására az ügyész ismerteti a …………….. Főügyészség 

………………... számú indítványát, amely tartalmazza az azt megalapozó bizonyítékok 

megjelölését. 

 

Előlép: 
…………….. –  aki ………….. helységben született …………… napján, anyja neve: 

………… lakcíme: ………………., tényleges tartózkodási helye: 

…………….. szig.száma: …………., magyar állampolgár – 

gyanúsított 



A nyomozási bíró tájékoztatja a gyanúsítottat, hogy a nyomozó hatóság által közölt 

figyelmeztetés az eljárás jelen szakaszában is irányadó. 

 

A nyomozási bíró kérdésére ……………. gyanúsított: A figyelmeztetésekre és 

tájékoztatásokra emlékszem, azokat megértettem, továbbá az ügyészség indítványát is 

megértettem. 

 

A nyomozás során tett nyilatkozatomhoz tartom magam, azt a vallomásomat fenntartom. A 

személyi körülményeim vonatkozásában feltett kérdésekre válaszolok. 

 

Családi állapotom házas, őrizetbe vételem előtt együtt éltem a feleségemmel. 4 gyermek 

eltartásáról vagyok köteles gondoskodni.  

 

Legmagasabb iskolai végzettségem 12 osztály, ami azt jelenti, hogy 8 általános iskolai 

osztályt végeztem, továbbá elvégeztem a gimnáziumot, majd utána 1 évet főiskolára jártam. A 

főiskolán fizikát tanultam. A gimnáziumi érettségin kívül ruházat eladás vétellel kapcsolatos 

szakvégzettséggel rendelkezem. Ez egy kétéves tanfolyam volt, amit el is végeztem. Mielőtt 

őrizetbe vettek, a H&M vállalatnál dolgoztam szállítóként, havonta 250.000 forintot kerestem. 

Feleségem nem dolgozik, a négy gyermekkel van otthon, GYES-t kap és családi pótlékot. 

 

Vagyonom nincs. Van egy 300.000 forintos tartozásom a barátaim felé, amit akkor kértem 

tőlük, amikor édesanyám beteg volt. Egészséges vagyok, gyógyszert nem szedek. 

 

Büntetve nem voltam, más büntetőeljárás nincs velem szemben folyamatban. 



Őrizetbe vételemet megelőzően a lakcímemen laktam a feleségemmel és a négy 

gyermekemmel. Van telefonszámom, de nem tudom fejből. A bátyám él Németországban, ő 

ajánlotta nekem, hogy vegyek részt a fuvarozásban. 

 

A személyi körülményeim körében annyit szeretnék még elmondani, hogy négy gyermekem 

van; 12 és 2 év közöttiek. Először állok bíróság előtt, aggódok, hogy a gyerekekkel és a 

családdal mi lesz (sír a gyanúsított). 

 

Ügyésznek, védőnek nincs több kérdése a gyanúsítotthoz. 

 

Ügyész: Tisztelt Járásbíróság! 

 

Változatlanul fenntartom az indítványomat és kérem a Tisztelt Járásbíróság, hogy a 

gyanúsított letartóztatását legfeljebb 2020. …………... napjáig rendelje el a bíróság. 

 

Védő: Tisztelt Bíróság! 

 
Kérném az ügyészség indítványának elutasítását. Védencem nyilatkozott a személyi körülményei 

vonatkozásában. Elmondta, hogy négy gyermek eltartásáról köteles gondoskodni, rendezett személyi 

körülményekkel rendelkezik, van jövedelme és a törvénnyel nem került összetűzésbe. 



Mindezek mellett a nyomozó hatóság előtt a tegnapi nap folyamán beismerő vallomást tett, a 

telefonkódjait is átadta a hatóság részére, amivel segíti a nyomozás lefolytatását.   

Álláspontom szerint a szökés, elrejtőzés veszélye nem áll fen, hiszen semmilyen jel és 

nyilatkozat nem utal arra, hogy a gyanúsított megakadályozná a nyomozás lefolytatását. A 

nyomozó hatóság már most elegendő bizonyítékkal rendelkezik, továbbá a telefonjából 

kinyerhető információk is segítik a nyomozás lefolytatását. Annyit szeretnék még elmondani, 

hogy védencem a tanúkat sem tudja befolyásolni, hiszen ők egy teljesen már eljárás alá 

tartoznak. Ők már soha nem fognak egymással találkozni, hiszen a tanúk valószínűleg már 

nem sokáig fognak Magyarországon tartózkodni.  

 

Mindezekre figyelemmel kérném a Tisztelt Bíróságot, hogy utasítsa el az ügyészség által 

előterjesztett indítványt, másodlagos indítványom, hogy a bíróság rendelje el védencem 

bűnügyi felügyeletét.  

 
…………… gyanúsított határozathozatal előtt: Nem kívánok semmit sem elmondani. 



A nyomozási bíró ezután kihirdeti a külön íven szövegezett 

 

I. sz. v é g z é s t. 

 

A bíróságnak a jogorvoslati jogra történt kioktatása után feltett kérdésére: 

 

Ügyész: Tudomásul veszem. 

 

……………… gyanúsított: Tudomásul veszem. 

 

A gyanúsított védője: Tudomásul veszem. 

 
A bíró megállapítja, hogy az I. számú végzés 2020. ………….. napján véglegessé vált. 



A nyomozási bíró ezután meghozza a következő 

 

II. számú   végzést: 

 

 

A bíróság ……………… gyanúsítottnak az ülésen jelenlévő kirendelt védője 

díjaként ……………… ügyvéd részére jelenléti díjként 6.000- (hatezer) forintot, míg 

felkészülési időre 1.200,- (ezer-kétszáz) forintot, mindösszesen 7.200,- (hétezer-kétszáz) 

forintot állapít meg, amelyet az ügyészség előlegez. 

 

I n d o k o l á s 
 

A bíróság …………….. gyanúsított az ülésen megjelent kirendelt védője díját a 
Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 46.§ (9) 
bekezdése alapján – a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható 
díjról és költségekről szóló 32/2017. (XII.27.) IM rendelet 1.§ (1) és (2) bekezdései 
értelmében, figyelemmel a 7.§ (1) (2) és (3) bekezdéseire, valamint a 9.§ (1) 
bekezdésére – a Be.145.§ (1) bekezdés c./ pontja szerint bűnügyi költségként 
megállapította. A jelenléti díj összege Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 62.§ (4) bekezdésén alapul. 



A végzés elleni fellebbezési jogot a Be.449.§ (3) bekezdésére figyelemmel, a Be.579.§ (2) és 

(3) bekezdései, valamint az 582.§ (2) bekezdése biztosítják. 

 

A bíró jogorvoslati jogokra történt tájékoztatás után feltett kérdésére az ügyész, ……………. 

gyanúsított, és a védője a II. számú végzést tudomásul veszik. 

 

A bíró megállapítja, hogy a Bny. …………... számú végzés véglegessé vált. 

 

A nyomozási bíró a végzés rendelkező részének kiadmányát, valamint a 21. számú 

mellékletet a kísérőknek átadja.  

 

Ülés berekesztve, jegyzőkönyv lezárva 18 óra 30. perckor azzal, hogy az ülésen 22.200,- 

(huszonkétezer-kétszáz) forint bűnügyi költség merült fel. 

 

 

…………………..                            ………….………….. 

nyomozási bíró     
 jegyzőkönyvvezető 


