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Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI .
törvény 42 . § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY
határozat 124 . § (1) bekezdése alapján „Miért nem lépett fel hatékonyan a rendőrség egy eltűnt
kisfiú ügyében?” címmel írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani Pintér Sándor
belügyminiszterhez .

Tisztelt Belügyminiszter Úr !

Két hónapja, 2016 . október 14-én eltűnt egy 9 éves kisfiú, Szabó Bence . Azóta iskolába nem jár ,
orvosi ellátásban nem részesül. A gyermek édesapja Szabó Zsolt munkanélküli, alkohol é s
drogproblémákkal küzd, és erőszakos cselekményekért büntetőeljárás alatt áll . A germek vele együtt
tűnt el .

Mindennek ellenére a mai napig ez az ember gyakorolja a gyermek szül ő i felügyeleti jogát, a
biztonságos életet nyújtó édesanya, Halasi Eszter helyett . A gyermek az anyai láthatások biztosítás a
érdekében a Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ védelme alatt áll, így a hivatalos forráso k
alapján is tudjuk, hogy a 9 éves kisfiú nem magától tűnt el, hanem az ő felügyeletét ellátó apjáva l
együtt, méghozzá el őzetes tájékoztatás után . Szabó Zsolt, az apa, aki 25 hónapja nem engedi a
gyermeket az anyjával találkozni, ugyanis az elmúlt hónapokban telefonhívások során több
alkalommal fenyegetett azzal, hogy a gyermekkel külföldre fog utazni . Mivel a gyermek ellátása az
apánál folyamatosan bántalmazó és elhanyagoló, mivel a férfinek nincs munkája és az albérletét nem
tudja fenntartani, mivel a büntetőeljárás szorongatja és mivel a férfi be szokta váltani fenyegetéseit ,
Bence édesanyja és annak jogi képvisel ő i 2016 . október 11-én sürg ős gyermekvédelmi jelzést adtak a
felelős Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központnak . A Gyermekjóléti Központ ennek ellenére
nem javasolta a kisfiú elhelyezésének megváltoztatását, védelmének megszervezését .

A 9 éves gyermek és bántalmazó apja 2016. október 14-én eltűnt. Szabó Zsolt azóta telefonon
jelentkezett a gyermek anyjánál és jelezte, hogy a gyermekkel külföldön van . Szabó Zsolt, aki elle n
felfegyverkezve elkövetett rablás kísérlete és egyben kiskorú veszélyeztetése miatt 2015 ót a
büntetőeljárás van folyamatban a rend őrnyomozóval is beszélt telefonon . Az eljárás alatt lévő férfi
egyébként az országot nem hagyhatja el és a rend őrségen folyamatosan jelentkeznie kell .

A rendőrség teljesen érthetetlen okokból csak három hét után adta ki a körözést, de azt is csak Szab ó
Zsolt ellen, el őbb kiskorú veszélyeztetése miatt, amit később átjavítottak rablásra . A gyermek
keresésér ő l legközelebb nyolc hét után értesült az édesanya, a XIV . kerületi nyomozó hatóságtól .
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A következő kérdéseket teszem fel Miniszter Úrnak, amelyekre a különös veszély miatt sürgős választ
várok :

• Hogy történhetett, hogy a rendőrség hetekig nem értette meg, hogy milyen súlyos ügyr ő l van
szó és nem tett semmit?

• Pontosan milyen nyomozati fázisban van ez a rendkívül aggasztó ügy, amelyben Szabó Bence ,
9 éves kisfiú a büntetőeljárás alatt álló apjával együtt eltűnt?

• Hogyan keresik a kisfiút? Milyen módszerrel kutatnak a súlyosan veszélyeztetett gyerme k
után?

• Miután az eltűnt férfi időrő l időre jelentkezik, hogy a gyermek anyjától pénzt követeljen és őt
a gyermek füle hallatára fenyegesse, miért nem használja ki a rend őrség ezt a lehetőséget a
férfi és a gyermek felkutatására ?

• Ha a gyermek Magyarországon tartózkodik, mikor fogja a rend őrség kimenekíteni a
gyermeket egy súlyosan veszélyeztetett helyzetből?

• Ha a gyermek külföldön van, milyen módon tesz eleget a rend őrség annak a
kötelezettségének, hogy az áldozatul esett 9 éves gyermeket hazamenekítse ?

• Találkozhat-e a traumatizált kisfiú az édesanyjával biztonságban karácsonykor ?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2016. december 16 .
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Szelényi Zsuzsanna

országgyűlési képviselő
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