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S a j t ó h í r 

 

Mentősöket fenyegettek a vádlottak – Rendőri segítségre volt szükség a 

csecsemő ellátásához 

 

A Salgótarjáni Járásbíróság a vádlottakat közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt 8 

hónap – végrehajtásában 2 év próbaidőre felfüggesztett – szabadságvesztésre ítélte. 

 

Az I. r. és a II. r. vádlottak 2017. május 8. napján 20 óra körüli időben Salgótarjánban, a Zalka Máté úti 

buszmegállóba hívott mentőgépkocsival érkező Országos Mentőszolgálat személyzetét azzal a 

fenyegetéssel fogadták mielőtt a segítséget nyújtani érkezők kiszálltak volna, hogy „ha kiszálltok 

meghaltok, végetek van”. Ennek ellenére a mentőtiszt kiszállt, majd a helyszínen lévő két hetes 

csecsemőt az édesanyjától elvéve a beteg ellátása céljából a mentőkocsiba visszaszállt. Ezután a 

mentőtisztet a vádlottak azzal fenyegették meg, hogy „ nem szálltok ki élve”, és a helyszínen lévők a 

mentőautó betegterébe próbáltak bejutni. Mindeközben I. és II. r. vádlottak folyamatosan fenyegették a 

mentőtisztet és azt mondták, hogy „ha a gyereknek valami baja lesz megdöglötök”. 

 

A vádlottak a fenyegetésekkel a beavatkozásra szoruló csecsemő ellátását akadályozták, illetve 

késleltették, ugyanis eközben a mentőápoló és a mentőgépkocsi vezetője visszatartották a helyszínen 

tartózkodó 10-15 személyt, hogy a mentőautó betegterébe ne juthassanak be, ezáltal azonban a 

mentőápoló és a gépkocsivezető nem tudott a beteg ellátásában részt venni és nem tudtak a mentőtisztnek 

segíteni sem. 

 

A mentőtiszt sértett a fenyegetések miatt többször is rendőri segítséget kért. Mire a rendőrség 

megérkezett összesen 5-6 személy maradt a helyszínen, köztük I. és II. r vádlottak, mint az ellátott 

kisgyermek apja, és nagynénje. A többi ismeretlen személy ekkora elhagyta a helyszínt. 

 

Végül az OMSZ – a fenti akadályozás miatt, jelentős késedelemmel – rendőri kísérettel szállította a 

csecsemőt ellátásra a Szent Lázár Megyei Kórházba. 

 

A bíróság ítéletével szemben a vádlottak és az ügyészség sem fellebbezett, így az elsőfokon a kihirdetést 

követően jogerőre emelkedett. 
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