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2019. február 25.

Ajkai Járásbíróság, fsz. 2. tárgyaló

B.358/2018. T. L. Halálos közúti baleset 
gondatlan okozásának 
vétsége

2019. február 25. 9:00

Az ügy lényege: 

A vádlott 2018 májusában közlekedett Ajka-Padragkúton nappali világosságban, derült
időben, hibátlan úttesten, közepes forgalom mellett.
A személygépkocsit vezető vádlotton kívül utasként tartózkodott az autóban O. J sértett
jobb oldalon elöl, B. L. sértett jobb oldalon hátul, valamint Sz. L. sértett bal oldalon hátul.
Sz. L. sértett kivételével valamennyien biztonsági övet használtak.

A vádlott vezetés közben elaludt és emiatt 50-60 km/h sebességgel a jobb oldali forgalmi
sávról fékezés nélkül lehajtott a füves útpadkára, majd azt elhagyva belehajtott a füves-
betonos  mély  árokba  és  ott  továbbhaladva  néhány  méter  után  az  árok  fölötti
betonhídnak ütközött.

A baleset következtében Sz. L. sértett olyan súlyosan megsérült, hogy még a baleset
napján a kórházban elhunyt, halálának oka sokszervi sérülés, több testtájékra vonatkozó
durva zúzódás, roncsolódás. O. J. sértett, B. L. sértett, valamint a vádlott is nyolc napon
túl gyógyuló sérüléseket szenvedtek.

Megjegyzés  : Az ügyben a bíróság előkészítő ülést tart.
Információ: dr. Laczkó Henriett

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

2019. február 27.

Veszprémi Járásbíróság, 107. tárgyaló

B.122/2019. H. J. Cserbenhagyás vétsége 2019. február 27. 13:00

Az ügy lényege: 

A vádlott és társa – bódító hatású anyagtól befolyásolt állapotban – 2018 májusában
jogtalan  használatba  vették  Szentgálon,  P.  P.  tulajdonában  lévő  Suzuki  Swift  típusú
személygépkocsit azért, hogy azzal lakóhelyükre közlekedjenek.

A cselekmény elkövetése során azonban árokba borultak, amely miatt őket a Veszprémi
Rendőrkapitányságra  előállították.  Miután  a  rendőrkapitányságot  elhagyták,  továbbra
sem  tettek  le  azon  szándékukról,  hogy  gépjárművel  utazzanak  lakóhelyükre,  ezért
jogtalan  használatba  vették  G.  R.  tulajdonában  lévő  Suzuki  Swift  személygépkocsit,
melyet ezt követően a vádlott vezetett.



A jogtalanul  használatba  vett  gépkocsival  a  82-es  főút  és  a  830-as  út  körforgalmi
kereszteződésébe  behajtva  nekiütközött  a  gépkocsit  jobb  elejével  a  körforgalomban
szabályosan közlekedő Opel Astra típusú személygépkocsi jobb hátuljának.

Az  ütközést  követően  a  vádlott  nem  állt  meg,  hanem  továbbhajtott  anélkül,  hogy
meggyőződött volna arról, hogy a baleset következtében valaki megsérült-e, illetve az
életét vagy testi épségét közvetlenül fenyegető veszély miatt segítségnyújtásra szorul-e.
A vádlott  tovább közlekedett  a  8-as főút  irányába,  amikor  őt  a  rendőrségi  járőrkocsi
követni  kezdte,  majd  hang és  fényjelzéssel  megállásra  szólította  fel.  A vádlott  ezt  a
jelzést figyelmen kívül hagyva tovább közlekedett, és mintegy 300 méter megtétele után
állt meg, ahol a rendőrök intézkedés alá vonták.

A  baleset  következtében  személyi  sérülés  nem  történt,  azonban  a  Suzuki  Swift
személygépkocsiban 200.000,- Ft kár keletkezett.

Megjegyzés  : Az ügyben a bíróság előkészítő ülést tart.
Információ: dr. Laczkó Henriett

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


