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Az ügy lényege: 

A  vádlott  2017.  május  végén  a  reggeli  órákban  az  általa  vezetett
személygépkocsival  közlekedett  derült  időben,  nappali  világosságban,  száraz,
idegen anyagtól mentes,  aszfalt  burkolatú úttesten, közepes forgalom mellett.
Biztonsági  övet  használt,  utasa nem volt.  A  vádlott  haladása során a  „Kijelölt
gyalogos  átkelőhely”  közúti  jelzőtáblával  jelzett  és  útburkolati  jellel  ellátott
gyalogos-átkelőhelyen  nem  biztosított  elsőbbséget  a  neki  jobbról  balra,
gyalogosan áthaladó,  láthatósági mellényt viselő sértett részére és járművével
45-48 km/h sebességgel,  fékezés nélkül  a gyalogátkelőn elütötte őt.  Az  elütés
következtében a sértett a gépkocsi motorháztetőjére, majd az elütési ponttól 10
méterre,  az  aszfaltra  esett.  A  baleset  következtében  a  sértett  8  napon  túl
gyógyuló,  súlyos sérülést szenvedett,  majd 2017.  július  5.  napján a veszprémi
kórházban elhalálozott.  A sértett halála és az elszenvedett közlekedési baleset
között közvetett okozati összefüggés igazolható. A baleset azért következett be,
mert  a  vádlott  megszegte  a  KRESZ  43.  §  (1)  és  (2)  bekezdéseiben  foglalt
közlekedési szabályokat, mely szerint a kijelölt gyalogátkelőhelyen a járművel a
gyalogosnak  elsőbbséget  kell  adni.  A  kijelölt  gyalogos  átkelőhelyet  a  jármű
vezetőjének olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy a jármű vezetője az
elsőbbségadási  kötelezettségének  eleget  tudjon  tenni.  A  jármű vezetőjének  a
kijelölt  gyalogos-átkelőhelyet  csak fokozott  óvatossággal  és  olyan sebességgel
szabad  megközelítenie,  hogy  a  járművel,  amennyiben  szükséges,  a  gyalogos
átkelőhely előtt meg is tudjon állni. 

Az elsőfokú bíróság a vádlottat közúti baleset okozásának vétségében  mondta ki
bűnösnek, ezért őt 1 év 6 hónap - végrehajtásában 2 év próbaidőre felfüggesztett
-  szabadságvesztés  büntetésre,  továbbá  3  év  6  hónap  közúti  járművezetéstől
eltiltásra ítélte. A bíróság kötelezte a vádlottat a büntetőeljárás során felmerült
bűnügyi költség megfizetésére.

Megjegyzés  : A törvényszék mint másodfokú bíróság az ügyben nyilvános ülést tart.
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