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Kérjük a sajtó képviselőit, hogy kizárólag egészségesen jelenjenek meg, saját felelősségre!  
Az eljárási cselekményeken a hallgatóság és a sajtó létszáma korlátozott.  

 
2022. december 6. 
 

Veszprémi Járásbíróság, 19. tárgyalóterem 

B.1132/2022.   Közúti veszélyeztetés 

bűntette  

2022. december 

6. 

8.30 óra 

A vádirat lényege: 
 
A vádlott egy 2020 júliusi éjjelen az általa vezetett személygépkocsival közlekedett a 
73-as számú főúton Veszprém irányába derült időben, éjszakai sötétségben 
közvilágítás nélkül. A személygépkocsi jobb oldali első ülésén édesanyja utazott.  
Ezzel azonos időben a vádlott előtt haladt kb. 40 km/h sebességgel a férfi sértett az 
általa vezetett személygépkocsival, melynek jobb első ülésén a női sértett ült.  
A vádlott megelőzte az előtte haladó férfi sértett által vezetett személygépkocsit és az 
előzés befejezésekor úgy tért vissza a jobb oldali forgalmi sávba, hogy a sértetti 
személygépkocsira ráhúzta a kormányt, majd szándékosan hirtelen, 6-8 km/h 
sebességre fékezett, azzal a szándékkal, hogy a megelőzött személygépkocsi 
utasainak, a férfi sértett járművezetőnek és a nő utas-sértettnek a testi épségét 
közvetlenül veszélyeztesse.  
A férfi sértett a fékező járművet észlelve fékezett, és a baleset elhárítási 
kötelezettségének tőle elvárható módon eleget téve, balra kormányozta járművét a 
baleset elkerülése végett. A manőver során a személygépkocsi 28- 32 km/h sebességre 
fékezve, a jobb elejével érintőlegesen neki ütközött a 6-8 km/h sebességre fékezett 
személygépkocsi bal hátuljának.  
A baleset során személyi sérülés nem történt, a járművek megrongálódtak.  
A vádlott által, szándékosan a férfi sértett által vezetett személygépkocsiban okozott 
kár 307.500 Forint.  
A veszélyhelyzet és a baleset azért következett be, mert a vádlott cselekményével 
megszegte a KRESZ azon szabályát, miszerint előzni abban az esetben szabad, ha a 
vezető az előzés befejezése után a járművel a megelőzött jármű elé, annak zavarása 
nélkül tud visszatérni. Megszegte továbbá a KRESZ-ben foglalt azon közlekedési 
szabályokat is, mely szerint a jármű sebességét hirtelen fékezéssel csökkenteni csak 
abban az esetben szabad, ha ezt a személy- és vagyonbiztonság megóvása 
szükségessé teszi.  
A vádlott nem alkalmas a biztonságos közúti közlekedésben való járművezetésre, mert 
bár rendelkezik a jármű biztonságos vezetéséhez szükséges észlelési, döntési és 
cselekvési képességgel, nem rendelkezik azokkal az egyéni pszichológiai jellemzőkkel, 
amelyek szükségesek a biztonságos járművezetési tevékenységhez, a közlekedési 
helyzetekhez való alkalmazkodáshoz, a járművezetés közben jelentkező terhelés 
elviseléséhez. 
 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart. 



Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 

 

2022. december 8.  
 

 

Veszprémi Törvényszék, fsz. 2. tárgyalóterem 

Bf.439/2099.   Maradandó 

fogyatékosságot, súlyos 

egészségromlást vagy 

tömegszerencsétlenség

et okozó, foglalkozás 

körében elkövetett 

gondatlan 

veszélyeztetés vétsége 

2022. december 

8. 

08:00 

A tényállás lényege: 
 
Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint 2017. szeptember 2-án este a 
szórakoztató berendezések üzemeltetésével foglalkozó vádlott Várpalotán körhintát 
működtetett. 
 
A hinta egyik gondolájában az életveszélyes sérüléseket elszenvedő sértett, annak 
kiskorú testvére és édesanyjuk, míg a másik gondolában két kiskorú személy foglaltak 
helyet. A körhinta az indítás után körülbelül másfél percig ment, amikor hatalmas 
reccsenéssel az egyik kar letörött, oldalirányba lendült, és mindkét gondolából kiesett 
egy-egy személy. 
A legsúlyosabb sérült a körhintától körülbelül 15 méterre zuhant, életveszélyes, 
maradandó fogyatékossággal járó koponyasérüléseket szenvedett, míg a másik sértett, 
aki a pótkocsira esett, töréses-zúzódásos sérüléseket szenvedett. A hinta többi utasát 
– akik nyolc napon belül gyógyuló zúzódásos, vérző sérüléseket szereztek – rendőrök 
és a tűzoltók szabadították ki. 
 
Az elsőfokú bíróság megállapította, hogy az üzemeltető számos foglalkozási szabályt 
megszegett, többek között fékszerkezet és megfelelő mechanikai biztosítás nélkül 
működtette a hintát. A másik vádlott is több szabályszegést követett el, köztük azt, hogy 
a megfelelőségi tanúsítványt a mechanikai biztosítás hiányában is kiállította, bár annak 
tervét korábban éppen ő maga hagyta jóvá. 
Az elsőfokú bíróság megállapította a vádlottak bűnösségét és az I. rendű vádlottat két 
év, míg a II. rendű vádlottat három év időtartamra próbára bocsátotta, emellett a II. 
rendű vádlottat a mutatványos berendezések tanúsításától három évre eltiltotta. 
Kötelezte továbbá a vádlottakat fele-fele arányban a bűnügyi költség megfizetésére. 
 
Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, felfüggesztett szabadságvesztés kiszabásáért 
jelentett be fellebbezést, az I. rendű vádlott és védője eltérő minősítés megállapítása 



és enyhítést iránt, míg a II. rendű vádlott és védője elsődlegesen felmentésért, 
másodlagosan eltérő minősítésért és enyhítésért fellebbezett. 
 
Megjegyzés: Az ügyben a másodfokú bíróság nyilvános ülést tart és ítélethirdetés 
várható.  

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@birosag.hu 

 

 


