
Veszprémi Törvényszék
2019. április 8. – április 12.

2019. április 10.

Ajkai Járásbíróság, földszint 1. tárgyaló

B.73/2019. K. K. M. Közúti baleset gondatlan
okozásának vétsége 

2019. április 10. 13:00

Az ügy lényege: 

A  vádlott  2018  nyarán  Ajka  belterületén  közlekedett  személygépjárművel  nappali
világosságban,  derült  időben,  száraz  aszfalt  útburkolatú  úttesten,  közepes  forgalom
mellett.  A  személygépkocsi  utasai  a  vádlott  gyermekei  voltak,  akik  biztonsági  övet
használtak.

A  vádlott  kb.  45  km/h  sebességgel  történő  haladása  során  egy  kereszteződésnél
figyelmetlenségből nem adott elsőbbséget a gyalogos-átkelőhelyen a gyalogosan átkelő
sértettnek, és őt a személygépkocsi elejével elütötte.

A baleset következtében a sértett 8 napon túl, kb. 90 nap alatt gyógyuló – agyrázkódás,
az arc zúzott sebe, a jobb orsócsont ízületbe hatoló, darabos törés, a jobb kéz és a jobb
térd  zúzott  sebe,  bal  térd  zúzódása,  jobb  oldali  lábszárcsont  térd  ízületbe  hatoló,
elmozdulás nélküli törése – súlyos sérüléseket szenvedte el.

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart.
Információ: dr. Laczkó Henriett

sajtószóvivő
06-30/237-5069
sajto_veszprem@veszpremit.birosag.hu

2019. április 10.

Veszprémi Járásbíróság, 112. tárgyaló

B.1162/2018. E. Sz. Garázdaság vétsége és 
más bűncselekmény

2019. április 10. 08:30

Az ügy lényege: 

2017  augusztusában  a  sértett  egy  ismerősével  sétált  Berhidán,  amikor  meglátta  a
vádlottat,  akivel  szóváltásba keveredtek,  ami úgy végződött,  hogy a vádlott  közölte a
sértettel, hogy ha legközelebb meglátja, akkor „le fogja rendezni”.

Pár hónappal később a sértett az akkor még gyermekkorú öccse és egy másik gyermek
társaságában sétált szintén Berhidán, amikor egy személygépkocsiból kiszállt mellettük a
vádlott,  aki  a sértetthez lépett  és őt ököllel  arcán két alkalommal megütötte,  amitől a
sértett a földre esett.

A vádlott a sértettre mért első ütést követően rákérdezett a gyermekkorúakra, hogy: „Ti is
akartok kapni?!”, amire ők elfutottak.



A  vádlott  nyílt  utcán  tanúsított  kihívóan  közösségellenes,  erőszakos  magatartása
alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, vagy riadalmat keltsen.

A sértett a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szerzett.

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben tárgyalást tart, melyen tanúkihallgatás várható.
Információ: dr. Laczkó Henriett

sajtószóvivő
06-30/237-5069
sajto_veszprem@veszpremit.birosag.hu


