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K. K. Gyermekpornográfia 
bűntette és más 
bűncselekmény 
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Az ügy lényege: 

 

Előkészítő ülést tart a Debreceni Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, akivel 

szemben gyermekpornográfia bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat az 

ügyészség. 

A vádirat szerint a vádlott 2018 szeptemberében egy internetes csevegő alkalmazáson 

keresztül került kapcsolatba két kiskorú lánnyal, akikkel a chatelés során egymásnak képeket 

is küldtek. Az egyik kislány egy üzenetküldő szolgáltatáson keresztül küldött magáról egy 

olyan képet, amely róla 14 éves korában készült. A sértett a képen hiányos öltözetben volt 

látható, felhúzott szoknyával. A képet ekkor még nem mentette le a számítógépére a 

vádlott. Később azonban ezt a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal, célzatosan a 

nemi vágy felkeltésére alkalmas módon ábrázoló képet a fiú lementette. Ugyanezen az 

üzenetküldő szolgáltatáson keresztül küldött a vádlottnak 2018 novemberét megelőzően 

egy másik kislány is több olyan kép- és videófelvételt, amelyek őt 17 éves korában, 

alsóneműben, illetve meztelenül, a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal 

ábrázolják. Ezeket a felvételeket a vádlott szintén a számítógépén tárolta.   

A második vádpont szerint a vádlott saját mobiltelefonjáról, internetezés közben egy 

csevegő alkalmazáson keresztül 2019. március 17-én felvette a kapcsolatot egy 13 éves 

kislánnyal, akivel chatelni kezdett. A sértett eleinte arcképet küldött magáról, majd a vádlott 

kérésére intim testrészéről is. Ezek után a vádlott arra kérte a sértettet, hogy küldjön 

magáról meztelen képet is, olyat is, amelyen a sértett nemi szerve közelről látható. Kérését a 

vádlott úgy nyomatékosította, majd azzal fenyegette meg a sértettet, hogy ha nem fogad 

szót neki, akkor a kislány által korábban küldött és lementett képeket feltölti pornográf és 

pedofil tartalmú internetes társkereső oldalakra, így a sértettet szexuális abúzus fogja érni. A 

kiskorú kétségbe esett és félelmében fürdés közben magáról több meztelen, intim jellegű – 

de utóbb már pontosan fel nem tárható tartalmú – képet küldött egy internetes 

alkalmazáson keresztül, majd a vádlottal megszakította a kapcsolatot.  Arra nem merült fel 

adat, hogy a vádlott ezeket a fényképeket saját informatikai eszközén tárolta volna – 

fogalmaz a vád. 

A nyomozóhatóság az akkor 18 éves fiú lakóhelyén 2019. április 4-én házkutatást tartott, 

amely során a számítógépe adathordozóját lefoglalták. 

Az ügyészség indítványt tett arra, hogy a járásbíróság a vádlottal szemben felfüggesztett 

börtönbüntetést szabjon ki, továbbá végleges hatállyal tiltsa el bármely olyan foglalkozás 

gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be 

nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve 

ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna. 

 

Megjegyzés:  

Előkészítő ülés. 

A bíróság épületében, így a tárgyalóteremben is saját, szájat és orrot takaró maszk, a 

személyek közötti 2 méteres védőtávolság betartása és a kihelyezett kézfertőtlenítő 



használata kötelező. Kérjük a járványügyi szabályok maradéktalan betartását! 

A Debreceni Törvényszék bírósági épületeiben tartózkodás rendjéről szóló 

2020.EI.II.B.17/257. számú szabályzat értelmében a tárgyalóteremben jelenlévőknek 

egymástól 2 méter távolságban kell lenniük. Ennek figyelembe vételével az eljáró tanács 

elnöke az eljárási cselekmény megkezdését megelőzően szükség esetén meghatározza, hogy 

a tárgyalóteremben egyszerre hány fő (hallgatóság)tartózkodhat. A tanács elnöke a 

járványügyi szabályokra tekintettel a tárgyalás lefolytatására vonatkozóan egyedi 

szabályokat is megállapíthat. A tárgyalótermi protokoll betartása érdekében a 

médiatartalom-szolgáltatók munkatársainak létszáma korlátozható. 

Amennyiben a tárgyalótermi protokoll nem tartható be, a tanács elnöke a nyilvánosságot, a 

sajtót a törvényszék sajtószóvivőjén keresztül tájékoztatja.   

Kérjük a médiatartalom-szolgáltatók munkatársait, hogy jelenléti szándékukat előzetesen 

regisztrálni szíveskedjenek a Debreceni Törvényszék Sajtóosztályának munkatársainál. A 

részvételi szándékot legkésőbb az eljárási cselekményt megelőző napon 16 óráig 

szíveskedjenek jelezni emailben a dobod@debrecenit.birosag.hu -n vagy a 30/748-3847 

telefonszámon.  A regisztráció hiánya esetén a médiatartalom-szolgáltató munkatársa az 

épületbe nem léphet be! 

 

Információ: Dr. Dobó Dénes sajtószóvivő, 36/30 748 3847 

 

Dr. Veszprémyné Dr. Szajkó Márta sajtótitkár, 36/30 327 0464 
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B. S. 

P. L. 
Csődbűncselekmény 
bűntette 

2021.06.17. 09:00 

Az ügy lényege: 

 

A Debreceni Törvényszéket jelölte ki végzésével a Kúria, a sajtóban „Szeviép-ügy”-ként 

említett büntetőper másodfokú eljárásának lefolytatására.   

 

A harmadfokon eljárt Pécsi Ítélőtábla a Szegedi Törvényszék, mint másodfokú bíróság által 

meghozott ítéletét részben hiányosnak, részben felderítetlennek, illetve részben 

ellentétesnek találta az ügyiratok tartalmával. Az ítélőtábla álláspontja szerint ezt a részbeni 

megalapozatlanságot az igazságügyi könyvszakértői vélemény további kiegészítésével, a 

szakértő ismételt meghallgatásával lehetne kiküszöbölni. Bizonyítás felvételének a 

büntetőeljárás során a harmadfokú bíróság előtt azonban nincs helye, ezt megismételt 

eljárásban a másodfokú bíróság, jelen esetben kijelölés alapján a Debreceni Törvényszék 

végzi el. 

 

Az ügyet fokozott sajtóérdeklődés kíséri. A Debreceni Törvényszék díszterme csak 

korlátozott létszámú hallgatóságot tud befogadni a járványhelyzet és a tárgyalótermi 

protokoll szabályai miatt. Kérjük, hogy a szerkesztőségek regisztrációval delegálják a   

tárgyaláson részt venni kívánó kollégájukat. 

Kérjük, hogy regisztrációs igényüket 2021. június 14-én, hétfőn 16 óráig juttassák el a 



Debreceni Törvényszék sajtószóvivőjének e-mail címére (dobod@birosag.hu). Kérjük, hogy a 

regisztrációs igényükben jelezzék, hogy pontosan hány fővel (szerkesztőség megnevezése, a 

kolléga neve és elérhetősége) vennének részt a tárgyaláson. 

 

Megjegyzés:  

Tárgyalás. 

A bíróság épületében, így a tárgyalóteremben is saját, szájat és orrot takaró maszk, a 

személyek közötti 2 méteres védőtávolság betartása és a kihelyezett kézfertőtlenítő 

használata kötelező. Kérjük a járványügyi szabályok maradéktalan betartását! 

A Debreceni Törvényszék bírósági épületeiben tartózkodás rendjéről szóló 

2020.EI.II.B.17/257. számú szabályzat értelmében a tárgyalóteremben jelenlévőknek 

egymástól 2 méter távolságban kell lenniük. Ennek figyelembe vételével az eljáró tanács 

elnöke az eljárási cselekmény megkezdését megelőzően szükség esetén meghatározza, hogy 

a tárgyalóteremben egyszerre hány fő (hallgatóság)tartózkodhat. A tanács elnöke a 

járványügyi szabályokra tekintettel a tárgyalás lefolytatására vonatkozóan egyedi 

szabályokat is megállapíthat. A tárgyalótermi protokoll betartása érdekében a 

médiatartalom-szolgáltatók munkatársainak létszáma korlátozható. 

Amennyiben a tárgyalótermi protokoll nem tartható be, a tanács elnöke a nyilvánosságot, a 

sajtót a törvényszék sajtószóvivőjén keresztül tájékoztatja.   

A regisztráció hiánya esetén a médiatartalom-szolgáltató munkatársa az épületbe nem 

léphet be! 

 

Információ: Dr. Dobó Dénes sajtószóvivő, 36/30 748 3847 

 

Dr. Veszprémyné Dr. Szajkó Márta sajtótitkár, 36/30 327 0464 

 

 


