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Az ügy lényege: 

 

A Szombathelyi Járásbíróság tárgyalást tart zsarolás bűntette miatt indult 
büntetőügyben. 
 
A vádirati tényállás lényege szerint a vádlottak 2019. szeptemberében H. L. 
sértettet, 2019.  novemberében pedig B. L. J. sértettet megfenyegették azzal, 
hogy ha a sértettek nem adnak át a vádlottaknak meghatározott pénzösszeget, 
akkor nyilvánosságra hozzák a sértetteknek a II. r. vádlott 13 éves húgával 
folytatott szexuális viszonyát. 
 
A vádlottak 2019. szeptember elején – pontosabban meg nem határozható 
időpontban – H. L. sértettet megfenyegették azzal, ha nem ad át nekik 300.000 
Ft-ot, akkor feljelentik a rendőrségen és elmondják mindenkinek, hogy H. L. 
sértett szexuális viszonyt folytatott II. r. vádlott 13 éves húgával. A vádlottak 
telefonról lejátszottak egy beszélgetést, amely H. L. sértett és II. r. vádlott húga 
között zajlott le. H. L. sértett azt mondta a vádlottaknak, hogy nincs pénze és nem 
is akar nekik adni, mire vádlottak kiabálni kezdtek a sértettel, valamint I. r. vádlott 
a telefonjának szélével megütötte a sértett arcát. A fenyegetés és erőszak 
hatására H. L. sértett 180.000 Ft-ot  átadott I. r. vádlottnak, majd ezt követően I. 
r. vádlott kiütötte a sértett kezéből a pénztárcát, és az abban lévő további 25.000 
Ft-tal együtt felvette a földről és elrakta. Egy hét múlva vádlottak további 80.000 
Ft-ot követeltek a sértettől, azonban ezt már a sértett nem fizette ki nekik. 
 
A vádlottak 2019. novemberében megfenyegették B. L. J. sértettet, hogy ha nem 
ad át nekik 300.000 Ft-ot, akkor lejátsszák a sértett feleségének azt a 
beszélgetést, amely a B. L. J.  sértett és II. r. vádlott húga között zajlott le. A 
fenyegetés hatására a sértett a 300.000 Ft-ot átadta I. r. vádlottnak. Ezt követően 
az I. r. – II. r. vádlott jelenlétében – ismét megfenyegette B. L. J. sértettet, azzal, 
ha nem ad át nekik 500.000 Ft-ot, akkor elmondják a feleségének a szexuális 
viszonyt, valamint bemennek a rendőrségre és feljelentik a sértettet. A 
fenyegetés hatására a  sértett átadott – II. r. vádlott jelenlétében – 1.565 Eurót 
(526.622 Ft) I. r.  vádlottnak. A helyszínről való távozást követően a vádlottakat a 
nyomozó hatóság tagjai elfogták, I. r. vádlottól az 1.565 Eurót lefoglalták és B. L. 
J. sértettnek visszaszolgáltatták. 
 

 
 



Megjegyzés:  
 
A tárgyaláson ítélethozatal várható. 
 
A sajtó részvétele regisztrációhoz kötött. További információ: 
https://szombathelyitorvenyszek.birosag.hu/hirek/20201014/sajtoregisztracio 
 

Információ: dr. Kustos Anna Zsófia 

sajtótitkár 

+3630-84-88-619 

KustosA@szombathelyit.birosag.hu 
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KÖRMENDI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

fszt. 18. tárgyaló 

B.52/2020 K.P. 

 

gyermekpornográfia 
bűntette (Btk. 204.§ (1) a) 
és b) pontja) 
 

2021. 02. 01. 
 
 
 

08:30 
 

 

 

Az ügy lényege: 

 

A Körmendi Járásbíróság előkészítő ülést tart a gyermekpornográfia bűntette 
miatt indult büntetőügyben. 
 
A vádirati tényállás lényege szerint K. P. vádlott 2019. november 5. napját 
megelőző – pontosan meg nem határozható – időpontokban körmendi 
lakóhelyén számítógépe merevlemezére különböző, a tizennyolcadik életévét be 
nem töltött személyekről készített, a nemiséget súlyosan 
szeméremkeltőnyíltsággal, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló módon 
ábrázoló, gyermekpornográf tartalmú fénykép-, valamint videófelvételeket 
töltött le, majd az összesen 1532 darab képfelvételt és 42 darab videófelvételt a 
nála 2019. november 5. napján tartott kutatásig tartotta anélkül, hogy azokat 
mással megosztotta volna. 

Kivételt képez ez alól az a 2 darab képfelvétel, amelyet a vádlott szintén a 
lakhelyéről, számítógépének merevlemezéről 2019. márciusában a nyilvánosan 
elérhető, képmegosztó www.kepfeltoltes.eu weboldalra feltöltött. A vádlott 
fenti 2 gyermekpornográf felvétel feltöltésével lehetővé tette azt, hogy azok 
mások számára is hozzáférhetővé váljanak. A hivatkozott weboldal esetén 
ugyanis a privát módú feltöltés sem jelenti azt, hogy az adott képhez teljes 
mértékben megszűnik a hozzáférés lehetősége az internet felől. A privát mód 
annyit jelent, hogy az adott kép nem kerül be a nyilvános albumokba, de a képhez 
kapcsolódó egyedi URL-ek ismeretében azt bárki letöltheti. A vádlott a 
feltöltésnél esetlegesen alkalmazott privát opcióval sem zárta ki azt, hogy a 
hivatkozott 2 darab gyermekpornográf tartalmú képfelvételhez más, így a 
weboldal üzemeltetője hozzáférjen. 

 

 

Megjegyzés:  
 
Az ügyben előkészítő ülést tart a bíróság. 
 
A sajtó részvétele regisztrációhoz kötött. További információ: 
https://szombathelyitorvenyszek.birosag.hu/hirek/20201014/sajtoregisztracio 
 

Információ: dr. Kustos Anna Zsófia 

sajtótitkár 

+3630-84-88-619 

KustosA@szombathelyit.birosag.hu 

 

https://szombathelyitorvenyszek.birosag.hu/hirek/20201014/sajtoregisztracio
mailto:KustosA@szombathelyit.birosag.hu

