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V.I.Zs. + 7 fő Emberkereskedelem 

bűntette 

2021.09.14. 09:00 

Az első fokon eljárt Miskolci Törvényszék 2020 decemberében V.I.ZS. I.r. 

vádlottat bűnszervezetben elkövetett emberkereskedelem bűntette miatt, 

mint többszörös és különös visszaesőt 15 év fegyházbüntetésre és 10 év 

közügyektől eltiltásra ítélte. L. A. II.r. vádlottat bűnszervezetben elkövetett 

emberkereskedelem bűntette miatt 8 év fegyházbüntetésre és 8 év 

közügyektől eltiltásra ítélte. V. R. III.r. vádlottat bűnszervezetben elkövetett 

emberkereskedelem bűntette miatt 13 év fegyházbüntetésre és 10 év 

közügyektől eltiltásra ítélte. Gy. I. IV.r. vádlottat bűnszervezetben elkövetett 

emberkereskedelem bűntette, illetve korábban elkövetett csalás 

bűntettének kísérlete, közokirat-hamisítás és magánokirat-hamisítás 

vétsége miatt is 10 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra 

ítélte. V. L. V.r. vádlottat bűnszervezetben elkövetett emberkereskedelem 

bűntette miatt8 év fegyházbüntetésre és 8 év közügyektől eltiltásra ítélte. V. 

I. VI.r. vádlottat bűnszervezetben elkövetett emberkereskedelem bűntette 

miatt 4 év fegyházbüntetésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte. M. L. VII.r. 

vádlottat bűnszervezeteben elkövetett kerítés bűntette miatt 4 év 6 hónap 

fegyházbüntetésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte. H. G. VIII.r. vádlottat 

kitartottság bűntette miatt 10 hónap börtönbüntetésre ítélte, melynek 

végrehajtását 1 év 6 hónapra felfüggesztette. A törvényszék a vádlottakkal 

szemben 80.000 és 189 millió forint közötti vagyonelkobzást is elrendelt. A 

bíróság megállapította, hogy I.-VII.r. vádlottak feltételes szabadságra nem 

bocsáthatók. Az ítélet ellen az ügyész I.-VII.r. vádlottakra nézve súlyosításért, 

a vádlottak felmentésért, illetve enyhítésért fellebbeztek. Az elsőfokú 

bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlottak rokoni, baráti, illetve 

élettársi kapcsolatban voltak egymással a vádbeli időben. I.r. vádlott a 

szervezet fejeként működött, a fontos döntéseket ő hozta, a beszervezett és 

kiutaztatott lányokról is ő döntött. A prostitúciós tevékenységből befolyt 

jövedelem jelentős részéből I.r. vádlott, illetve élettársa VII.r. vádlott, majd a 

II.r. vádlottak részesültek. I. és III.r. vádlott 2005 évtől kezdődően több 

külföldi helyszínen (Ausztria, Svájc) is foglalkoztatott beszervezett lányokat, 

azonban 2010 tavaszától 2014 januárja végéig kizárólag Berlinben folytattak 

prostitúciós tevékenységet. A lányok felügyeletében, szállításában, 

ellátásában, nyilvántartásában, a jövedelem begyűjtésében és annak 

elosztásában III., IV., V., és VII.r. vádlott vett részt. A prostitúciót folytató, 

illetve a tevékenységet vállaló nők felkutatásának és beszervezésének 

elsődleges helyszíne Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves Megye volt, mivel 

Magyarország ezen elmaradt régióira különösen jellemző volt a 

munkanélküliség, az abból fakadó kilátástalan helyzet, a nők 

iskolázatlansága, a családi háttér hiánya. A bűnszervezet tagjai legális és 



rendszeres jövedelmet biztosító tevékenységet egyáltalán nem folytattak. 

Kizárólag a prostitúcióból származó jövedelemből éltek.  

Megjegyzés: Perbeszédek. 

Információ:  Fórizs Ildikó 

sajtószóvivő 

ForizsI@birosag.hu 
0630/994-3339 
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V. L. Hivatali vesztegetés 

bűntette 

2021.09.15. 09:00 

Az első fokon eljárt Miskolci Törvényszék 2021 májusában V. L. vádlottat 

hivatali vesztegetés bűntette, hivatalos személy elleni erőszak bűntette és 

becsületsértés vétsége miatt 5 év börtönbüntetésre és 5 év közügyektől 

eltiltásra ítélte. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője 

felmentésért, illetve enyhítésért fellebbezett. 

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott 2020 

áprilisában ittasan vezetett és autójával balesetet szenvedett egy Ózd közeli 

településen. Az igazoltatása során, arra kérte a járőröket, hogy tekintsenek 

el az intézkedéstől. Amikor a rendőrök közölték a vádlottal, hogy erre nincs 

lehetőség, pénzt ígért a járőröknek, akik figyelmeztették a vádlottat, hogy 

bűncselekményt követ el. Azonban a férfi újra megismételte az ajánlatát, 

mire a rendőrök tájékoztatták, hogy elő fogják állítani. Erre a vádlott 

becsületsértő kifejezésekkel illette a rendőröket, egyiküket azzal fenyegette 

meg, hogy elvágja a torkát és a családtagjait is meg fogja ölni, majd ökölbe 

szorított kézzel támadt rá. A rendőrök megbilincselték, azonban a férfi 

tovább szidta, becsmérelte őket.   

Megjegyzés: Nyilvános ülés. 

Információ:  Fórizs Ildikó 

sajtószóvivő 

ForizsI@birosag.hu 
0630/994-3339 
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Z. J. Emberölés bűntette 2021. 09.16 . 09:00 

Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2021 februárjában Z. J. vádlottat 

halált okozó testi sértés bűntette miatt 8 év börtönbüntetésre ítélte és 10 

évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Az ítélet ellen az ügyész 

súlyosításért, a vádlott és védője felmentésért, illetve enyhítésért 

fellebbezett. Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint az elvált 
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férfi hosszú évek óta egyedül élt. Sem a közeli hozzátartozóival, sem pedig a 

lakókörnyezetében élőkkel nem tartott kapcsolatot. A férfi 2019. év végén 

ismerkedett meg a sértettel, aki egyedülálló volt és rövid idő után a férfi 

családi házába költözött, attól kezdve pedig élettársi kapcsolatban éltek. A 

nő vékony testalkatú, gyenge fizikumú volt és pszichés betegséggel küzdött, 

amiről a vádlottnak is tudomása volt. A férfi erőszakos, öntörvényű, saját 

érdekeit és szabályait előtérbe helyező életmódja rövid időn belül 

meghatározóvá vált kapcsolatukban. A vádlott folyamatos kontroll alatt 

tartotta a sértettet, aki egyedül nem is közlekedhetett a településen, ezt 

pedig érzékeltek a lakókörnyezetükben élők is. A férfi agressziója fokozódott, 

rendszeresen és durván bántalmazta az élettársát. 2020 februárjában is 

puszta kézzel, brutálisan megverte a nőt. A férfi akkor egy ismeretlen szúró 

eszközzel is bántalmazta a sértettet, amelynek következtében a nő testén 45 

különböző sérülés keletkezett. A vádlott által a sértett fején okozott 

sérülések jelentős mennyiségű és hosszú idejű vérzéssel jártak. A sértett a 

vádlott durva és kitartó bántalmazásába belehalt.  

Megjegyzés: Folytatódnak a perbeszédek. 

Információ: Fórizs Ildikó 

sajtószóvivő 

ForizsI@birosag.hu 
0630/994-3339 
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