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A gyerekek visszamaradtak a fejlődésben, az óvodás rúgta, harapta társait. A 

szülői kötelességeiket súlyosan megszegő vádlottakkal szemben börtönbüntetés 

kiszabását indítványoztak. 
 

Vádat emelt három-három rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt a 45 

éves férfi és 34 éves élettársa ellen a Szekszárdi Járási Ügyészség. Emellett a férfit 

kisebbik lánya ellen elkövetett testi sértéssel is vádolják. 

 

A büntetlen életű pár 2008 tavaszától 2013 szeptemberéig Medinán nevelte a 2007-ben 

és 2010-ben született lányokat és a 2013-ban világra jött fiúkat. 

 

Az apa naponta, míg az anya heti legalább egy-két alkalommal már napközben is leitta 

magát. A gyerekeket elhanyagolták, egymással és a gyerekekkel üvöltöztek, rángatták, 

cibálták, mások előtt is megalázták őket. A 2006-ban született ikreket a gyámhivatal 

már korábban átmeneti nevelésbe vette, ők ebben az időszakban már nem éltek 

szüleikkel. 

 

Vádat emelt a Szekszárdi Járási Ügyészség a gyermekeiket elhanyagoló szülők ellen, 

tájékoztatta lapunkat dr. Bali-Fülöp Zsuzsanna, a Tolna Megyei Főügyészség eseti 

megbízott sajtószóvivője. Az italozó életmódot folytató szülők gyerekeiket minimális 

szinten látták el étellel és ruhával, a gyermekeknél nagyfokú higiéniai hiányosságok 

tapasztalt a környezetük. A szülők lakókörnyezetüket is elhanyagolták. 

Ha a szülők ittak – és ez gyakran előfordult a kicsik jelenlétében is – indulatosan, 

kiabálva vitatkoztak, tettlegességgel fenyegetve egymást. A gyerekek rettegésben 

éltek, annál is inkább, mivel velük is üvöltöztek, mindenféle ürüggyel, naponta többször 

is karjuknál, válluknál fogva rángatták őket. A gyermekeiket mások előtt is így kezelték, 

rendszeresen megalázták.  

Előfordult, hogy a részeg apa 6 éves lányát az utcán mellkason rúgta, majd később a 

védőnőnél várakozva karjánál megrántotta, a szájába papírt tömött, és a síró gyermeket 

többször pofon is ütötte. Ugyancsak ő  2013 szeptemberében 3 és fél éves leányát olyan 

erővel ütötte meg, hogy az arcán és könyökén 8 napon belül gyógyuló sérülések 

keletkeztek.  

A vádlottak életvitelükkel és magatartásukkal antiszociális kapcsolatteremtési és 

kommunikációs mintát közvetítettek a gyermekeknek. Ennek közvetlen hatása is 

jelentkezett, például amikor legidősebb gyermekük óvodába került, magatartása a 

csoport mindennapjait oly mértékben veszélyeztette, hogy óvodai nevelése lehetetlenné 

vált. A gyerek ütötte, rúgta és megharapta társait.  

A folyamatos családgondozói tevékenység, illetve a szülők számára előírt gondozási-

nevelési terv nem járt eredménnyel, ezért a gyámhatóság 2013. szeptemberében a 3 

kiskorú gyermeket nevelőszülőknél helyezte el. A szakértői vizsgálatok megállapították, 

hogy minden fontos szempontból elmarad a kicsik fejlettsége és szocializációja az 

életkoruknak megfelelő szinttől.  



A többes halmazatban álló bűncselekmények büntetési tételének felső határa 7 és fél 

évig terjedő szabadságvesztés. Az ügyészség a szülői kötelességeiket súlyosan 

megszegő vádlottakkal szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozta, az anya 

büntetésének felfüggesztésével. Arra is indítványt tettek, hogy a bíróság szüntesse 

meg az apa szülői felügyeleti jogát, mellékbüntetésként pedig a közügyek gyakorlásától 

tiltsa el. 
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