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 K.I. és társa 18. életévét be nem 
töltött személy 
sérelmére, a sértett 
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elkövetett személyi 
szabadság 
megsértésének bűntette 
és más bcs.-ek 
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A Nyírbátori Járási Ügyészség vádirata szerint K.I. I. és B.I. II. rendű 
vádlottak élettársi kapcsolatából három gyermek született. A 
vádlottakkal éltek a korábbi élettársi kapcsolataikból született két 
gyermekük is.  
 
Az 1.) vádpont szerint a vádlottak a kiskorú K. O. I. sértett általános 
iskolában tanúsított kifogásolható magatartása miatt - élelmiszer 
eltulajdonítása miatt –kérvényezték az általános iskolában, hogy 
gyermekük magántanuló lehessen. A nevelőtestület határozata 
értelmében a sértettnek 2014. április 10. napjától a tanév hátralévő 
részére engedélyezték a magántanulói jogviszony létesítését.  
 
A sértett a megfelelő élelmezést nem kapta meg, éhezett, ezért az 
iskolában társaitól, majd testvéreitől is több alkalommal 
szendvicseket, Túró Rudit, nyalókát, egyéb élelmiszert lopott. 
 
A vádlottak 2014. október hónaptól kezdődően a kiskorú sértettet este 
21 órától reggel 8 óra 30 percig lakóházuk spájzába – mely egy 60x60 
cm-es magasan elhelyezett, törött üvegű ablakkal rendelkezett és egy 
üveg nélküli, kívülről reteszelhető teleajtóval lezárt, fűzetlen, világítás 
nélküli, bútorozatlan helyiség – bezárva tartották, onnan a sértett csak 
I. és II. rendű vádlottak felügyelete mellett távozhatott még a 
mosdóba is.  
 
I. és II. rendű vádlottak 2014. november hónaptól keződődően már 
délután 15 órától zárták be a sértettet a fenti helyiségbe.  
 
A spájz ajtaja függönnyel volt eltakarva, annak küszöbét – a 
vizeletszag kiszivárgásának megakadályozása céljából – anyaggal 
tömítették el, azon belülről kilincs nem volt, azt onnan kinyitni nem 
lehetett. I. és II. rendű vádlottak a spájzba egy koszos matracot és egy 
bilit tettek be. A felgyűlt ürüléket a sértett az ablakon öntötte ki. 
 
A vádlottak a kiskorú sértett részére az alapvető higiéniás ellátást, 
tisztálkodási lehetőséget, a szabadban való tartózkodást és a napi 
rendszeres élelmezést és folyadékfogyasztást nem biztosították, a 



sértett ennek következtében éhezett, és rendkívüli módon elhanyagolt 
állapotban volt.  
 
A sértett a szemközti szomszédtól 2015. április hónap második felében 
többször kért és kapott vizet, valamint cukrot az ablakon keresztül. 
 
2015. április 13. napján a délelőtti órákban egy gyalogosan közlekedő 
tanútól kért kiabálva vizet, ezt követően került sor a nyomozó hatóság 
értesítésére.  
 
A kiskorú sértett alultáplált, sovány, testsúlya 25 kg volt.  
 
2.) A kk. sértettel szembeni magatartásukat oly módon fejtették ki, 
hogy őt testvéreitől, családtagjaitól elkülönítették, velük nem 
érintkezhetett. 
A vádlottak kiskorú K. O. I. sértettel kapcsolatos magatartásuk, 
viselkedésük következtében 4 kiskorú gyermekük pszichés fejlődését 
súlyosan veszélyeztették.  
 
Az ügyészség a vádlottakat 18. életévét be nem töltött személy 
sérelmére, a sértett sanyargatásával elkövetett személyi szabadság 
megsértésének bűntettével, mint társtetteseket, valamint 5 rendbeli 
kiskorú veszélyeztetésének bűntettével, mint tetteseket vádolja.  
 
A bíróság az ügy tárgyalását 2016. július 5. napján kezdi.   
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