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Elkészült a vádirat a Bács-Kiskun Megyei Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek – 

kiskunhalasi – Otthonának három ápolója ügyében.

Egy feljelentés nyomán kezdett vizsgálódni a rend rség és az ügyszség a ő kiskunhalasi 
pszichiátriai otthonban. Két volt dolgozó azt állította, b ncselekményeket ű

http://www.baon.hu/bacs-kiskun/kek-hirek-bulvar/analisan-kozosult-az-apoltjaval-317265

Egy feljelentés nyomán kezdett vizsgálódni a rend rség és az ügyszség a ő kiskunhalasi pszichiátriai otthonban. 
Két volt dolgozó azt állította, b ncselekményeket követnek el az intézményben az ápoltak sérelmére. Három férfiű  
ellen merültek fel olyan adatok, amelyek alapján szabadságuk korlátozása mellett folyt ellenük a nyomozás. A 
hatóságok hónapokon át vizsgálódtak az intézményben. 

– Nagyon nehéz, és speciális volt a vizsgálat, hiszen a sértettek beteg emberek, akik nem mindig vannak 
kihallgatható állapotban – mesélt a nyomozás körülményeir l Téglás Péter vezet  ügyész, aki hozzátette: aő ő  
hatóságok sok szálon elindultak, sok vádat, vádaskodást meghallgattak, melyek végül nem bizonyultak 
megalapozhatónak. 

A most elkészült vádirat súlyos b ncselekmények elkövetését rója fel az ápolóknak. ű

Az ügy els rend  vádlottját, F. Zoltánt - aki társaihoz hasonlóan szintén büntetlen el élető ű ő ű – azzal vádolja az 
ügyészség, hogy 2009 nyarától idén januárig hat alkalommal er szakolt meg egy férfi ápoltat.ő  – Három 
alkalommal az úgynevezett szubintenzív szobában lekötözte, illetve háromszor az esti fürdés után a 
fürd szobában a sértettet a földre szorította, szájába zsebkend t tömött és análisan közösült veleő ő  – mondta el az 
ügyészség vezet je. ő

A másodrend  vádlottnak, H. Kornélnak, akaratnyilvánításra képtelen személy ellen, különös kegyetlenséggelű  
elkövetett súlyos testi sértés b ntettének kísérlete miatt kell felelnie.ű  – Tavaly februárban az ápoló megütött egy 
kóros elmeállapotú beteget, aki a földre esett, majd a másodrend  vádlott a földön fekv , vérz  és eszméletlenű ő ő  
ember fejét és fels testét rugdostaő  – idézi a vádiratból a vezet  ügyész.ő  – A beteg testi sebei 8 napon gyógyultak 
ugyan, de a súlyosabb sérülés elmaradása nem az elkövet n múltő  – tette hozzá Téglás.

Az F. Zoltán és társai ellen folyó ügyben a harmadrend  vádlott, P. Tibor súlyos fenyegetéssel, folytatólagosanű  
elkövetett zsarolás b ntette, illetve védekezésre és akaratnyilvánításra képtelen személy ellen elkövetett súlyosű  
testi sértés b ntettének kísérlete miatt áll majd bíróság elé.ű  – A vádirat feltárja azokat az eseteket, melyekben P. 
Tibor többször fenyegetéssel, félelemkeltéssel érte el a gondjaira bízott ápoltnál, hogy az saját zsebpénzén 
édességet, kávét vásároljon az ápolónak. Ezen kívül az ügyészség bizonyíthatónak látja, hogy P. Tibor egy 
pszichés állapota miatt az elkülönít  szobában elhelyezett és lekötözött n i beteget kulcscsomójával többszörő ő  
megütött a fején és a fels testénő  – tájékoztatta lapunkat Téglás Péter.  

Jelenleg mindhárom vádlott szabadlábon van. Az ellene felhozott vádak alapján P. Tibor harmadrend  vádlott aű  
zsarolásért 2-8 évet kaphat, testi sértésért 1-5 évet. A másodrend  vádlott, H. Kornél 1-5 évig terjedű ő 
szabadságvesztéssel sújtható, míg az els rend  vádlott 5-10 évig ülhet, ha tette bizonyítást nyer a bíróságon. Aő ű  
nyári ítélkezési szünet után szeptemberben kezd dhet meg az ügy tárgyalása a Kiskunhalasi Városi Bíróságonő
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