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KÖRMENDI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

fszt. 18. tárgyaló 

B.52/2020 K.P. 

 

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

2021. 05. 31. 
 
 
 

10:00 
 

 

 

Az ügy lényege: 

 
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:  
 
A sajtó és a hallgatóság 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


 

 

2021.06.02.   

 

SZOMBATHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

20. tárgyalóterem   

B.37/2021. D. J. CS. 

 

csalás bűntette (Btk. 
373.§ (3) bekezdés a) 
pontja 

2021. 06. 02. 
 
 

08:30 

 
 

Az ügy lényege: 
 
A vádirati tényállás lényege szerint D. J. Cs. vádlott 2018. évben a Szombathelyi Or-
szágos Büntetés-végrehajtási Intézetben zárkatársa volt O. V. sértettnek. 2018. július 
hónapjában a sértett megemlítette a terheltnek, hogy egy zalaegerszegi ingatlan ár-
verésre kerül. A vádlott azzal a valótlan indokkal, hogy ezen ingatlannal kapcsolatban 
a sértettel közös vállalkozásba kezd, azt kérte a sértettől, hogy a pénzbüntetésének 
fennmaradó részét fizesse be, és ő a szabadulása után elkezdi a közös vállalkozást 
előkészíteni. A sértett a megtévesztés hatására ennek eleget tett, és 2018. júliusá-
ban élettársa útján a vádlott pénzbüntetésének 150.000 Ft-os fennmaradó részét 
befizette. A vádlott szabadulását követően azzal a valótlan indokkal, hogy Németor-
szágba kell utaznia pénzért, ehhez 50.000 Ft-ot kért a sértettől, melyet 2018. au-
gusztus hónapjában Szombathelyen meg is kapott. Ezt követően a vádlott az utazás-
hoz kölcsönkérte a sértett személygépkocsiját. O. V. sértett a vádlott megtéveszté-
sének hatására 2018. szeptember 12. napján zakopark.hu néven domain-t is regiszt-
ráltatott élettársával.  
A vádlottnak a sértettel közös vállalkozás indítása már eleve nem állt szándékában, 
célja csupán a sértett pénzének megszerzése volt, s ugyancsak nem állt szándékában 
a sértett személygépkocsijának visszaadása már annak kölcsönkérésekor sem, 
hanem azt később ismeretlen személynek értékesítette; jogtalan haszonszerzés 
végett tévedésbe ejtette a sértettet, és neki összesen 699.432 Ft kárt okozott, mely 
nem térült meg. 

 
Megjegyzés:  
Az ügyben a bíróság előkészítő ülést tart.  
 
A sajtó és a 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


 

 

 

 

2021.06.03.   

 

SZOMBATHELYI JÁRÁSBÍRÓSÁG  

20. tárgyalóterem   

B.170/2019. M.T.+1 fő 

 

segítségnyújtás halált 
okozó elmulasztásának a 
segítségnyújtásra 
egyébként is köteles által 
elkövetett bűntette (Btk. 
166.§ (1)-(3) 2. tétel 
 

2021. 06. 03. 
 
 

13:00 

 
 

Az ügy lényege: 
A Szombathelyi Járásbíróság tárgyalást tart segítségnyújtás halált okozó 
elmulasztásának a segítségnyújtásra egyébként is köteles által elkövetett bűntette 
(Btk. 166.§ (1)-(3) bekezdés 2. tétel) miatt indult büntetőügyben.  M. T., I. r.  és P. 
A. D., II. r. vádlottak a sértett feletteseiként, vele szemben intézkedésre jogosultak 
és kötelezettek voltak. A sértett gyermekkora óta fennálló epilepsziás 
megbetegedésből kifolyólag megváltozott munkaképességű betanított 
munkásként dolgozott. 2017. június 30. napján 7 óra 43 perc körüli időben rosszul 
lett, melyet a környékén tartózkodó I. r. vádlott is észlelt, ezt követően a földre 
fektették. egy tanú jelezte a történteket a II. r. vádlottnak is, aki ugyancsak a 
helyszínre sietett. Mire odaérkezett a sértett eszméletlen állapotban feküdt a 
földön, sem pulzust, sem légzést nem érzékelt nála, ezért javasolta I. r. vádlottnak, 
hogy hívjanak mentőt, aki azt javasolta, hogy még várjanak. A vádlottak értesítették 
a sértett édesapját, aki a helyszínre sietett, érkezését követően megkezdte a sértett 
újraélesztését és kérte az ott lévőket, hogy hívjanak mentőt. I. r. vádlott ezt 
követően a portaszolgálatot utasította, hogy hívjanak mentőt, azonban nem 
közölte a sértett állapotát. A portás ezt követően 07 óra 59 perckor hívta a 
mentőszolgálatot, amelynek egysége 08 óra 06 perckor megérkezett a helyszínre. 
A klinikai halál állapotában lévő sértett újraélesztését azonnal megkezdték és 
segélykocsit hívtak a helyszínre. A sikeres újraélesztést követően a sértettet a 
kórházba szállították. A kórházba szállítást követően a gondos, célszerű és 
szakszerű egészségügyi ellátást követően elhalálozott 2017. július 11. napján.  

Megjegyzés:  
Az ügyben ítélethozatal várható.  
 
A sajtó és a 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

