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Tárgyalást tartott és ítéletet hirdetett a mai napon a Budapest Környéki Törvényszék dr. Surdy
Miklós vezette büntetőtanácsa, az ítélet szerint: 

F.-né K. É.
bűnös 
életveszélyt okozó, gondatlanságból elkövetett testi sértés vétségében, 
ezért a bíróság 4 hónap fogházbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását 1 évi próbaidőre
felfüggesztette.

Az ítélet jogerős, az ügyész, a vádlott és védője valamennyien tudomásul vették a bíróság döntését.

A tényállás szerint:

A vádlottnak két kislánya van, D. Dóra és F. Petra; a lányok féltestvérek, mindketten az
édesanyjuknál élnek Szigethalmon.

A vádlott nagyobbik kislánya, D. Dóra 2012. május 1-jén édesapjánál volt láthatáson, a napot együtt
töltötték. A délután folyamán a kislány nagymamája átadott unokájának egy pakli magyar kártyát és
egy filctoll készletet, amit a nagypapája vásárolt pár nappal korábban egy ismeretlen személytől a
szigethalmi piacon.

Hazaérve a kislány kicsomagolta a kártyát és az asztalára tette.
A pakli azonban nem egy szokványos magyar kártya pakli volt, annak lapjait összeragasztották,
úgy, hogy az összeragasztott lapok két részre szedhetők szét. Az alsó, vastagabb részben lévő
kártyalapok közepét kivágták és az így létrejött üres részbe több, mint 80 darab Rivotril tablettát
helyeztek el.

A kártyalapokból összeragasztott első részre egy vatta volt ragasztva, hogy a tabletták ne
zörögjenek. Amennyiben a kártyapakli felső részét az alsó részre helyezve nem észlelhető, hogy a
közepe ki van vágva, illetve, hogy a kivágott részben mi található. A kártyapaklit a kislány az
emeleti szobájában így tette le az íróasztalra.

2012. május 2-án az asszony otthon tartózkodott a kisebbik lánnyal, Petrával, aki akkor másfél éves
volt. A tetőtéri szobában filmet néztek, majd az asszony lement a földszintre ételt készíteni, a másfél
éves kislány pedig egyedül maradt a szobában. Felmászott az íróasztal előtti székre és a kártyapaklit
szétszedve a benne lévő Rivotril tablettákból nagyobb, ismeretlen mennyiséget megevett.
Amikor az édesanyja visszatért az elkészült étellel, látta, hogy tabletták vannak szétszórva az
íróasztalon, illetve látta a szétszedett, üreges kártyapaklit is és a kislány szájában lévő egy szem
gyógyszert is kivette a gyermek szájából.
A vádlott nem győződött meg arról, hogy a gyermek mit vett a szájába, holott kellő körültekintés
mellett észlelnie kellett volna, hogy a gyermek gyógyszert és nem cukorkát evett.

Miután a kislány másfél órát aludt, az asszony felkeltette. A gyermek ekkor a neki adott kakaót
kihányta és elájult. Az édesanyja ekkor nem a mentőket hívta, hanem a sógornőjét hívta fel,
elmondva neki a történteket. A sógornője egy-két percen belül értesítette  a mentőket. A helyszínre
érkező mentők a kislányt intubálták, elaltatták, majd gyomormosást hajtottak végre, majd kórházba
szállították.



A Rivotril gyógyszer hatóanyaga a klonazepam. A sértettnél a beszedett gyógyszerek hatására igen
magas klonazepam koncentrációt mértek, ami súlyos fokú mérgezésnek felel meg, még felnőtt
esetében is a toxikus tartományba tartozik.

Ilyen koncentrációnál az életfontosságú szervek működésének gátlásával, súlyos fokú, akár
irreverzibilis (visszafordíthatatlan) tudatzavarral lehet számolni.
Bár a sértettnél a klinikai tünetek a vártnál enyhébbek voltak, a toxikus szint alsó határát jelentősen
meghaladó szérumkoncentráció és az ez alapján fenyegető súlyosabb következmények miatt a
gyermek életveszélyes állapotba került.


