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Az ügy lényege: 
 
A vádlott 2018 augusztusában BMW típusú személygépkocsival közlekedett nappali 
világosságban, derült, száraz időben. Ezzel azonos időben kikanyarodott a vádlott által 
vezetett jármű elé egy Suzuki személygépkocsi, melynek jobb oldali első ülésén a sértett, 
jobb hátsó ülésén további egy személy utazott. 
A vádlott az elé kikanyarodó Suzuki közlekedési manőverén felháborodott, ezért 
megelőzte a gépjárművet és vészfékezve megállásra kényszerítette. A megállást 
követően a vádlott a járműből kiszállt, ordítozott, a Suzuki oldalához ment, megrángatta 
a tetősínt és a gépkocsira több alkalommal tenyérrel ráütött. A Suzukiban tartózkodókban 
a vádlott agresszív magatartása megbotránkozást és riadalmat keltett. 
Ezt követően a Suzuki újra elindult, hogy a konfliktushelyzetet hátrahagyja, azonban a 
vádlott mozgásával akadályozta a gépkocsi tovább haladását. A Suzuki sofőrje kikerülte 
a vádlottat és a BMW-t, azonban a vádlott a gépjárművébe ülve, azzal elindulva 
igyekezett leszorítani a Suzukit az úttest melletti árok felé. 
A Suzuki sofőrje kikerülte a vádlott gépjárművét, majd megállt a jobb oldali forgalmi 
sávban a vádlott gépkocsija előtt azzal a szándékkal, hogy a rendőrt hívjanak a 
helyszínre. A Suzukiból a sértett kiszállt és intett a vádlottnak, hogy beszéljen vele. A 
vádlott azonban nagy gázzal, hirtelen elindult a sértett irányába, hogy visszalépésre 
kényszerítse, de haladása során elsodorta a sértettet, aki ettől az aszfaltra esett. A vádlott 
a sértett elütését követően megállás nélkül, folyamatosan gyorsítva továbbhajtott, melyet 
észlelt a szemből érkező menetrend szerinti autóbusz vezetője, és az általa vezetett 
autóbusszal balra-keresztbe kormányzott, ezzel megakadályozva a vádlott helyszínről 
való tovább hajtását. A sértettet mentőhelikopter szállította kórházba, hiszen a baleset 
következtében nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett.  
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