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Felfüggesztett börtönbüntetés életveszélyt okozó testi sértés vétsége miatt

A  Fővárosi  Törvényszék  2016.  április  20-án  életveszélyt  okozó  testi  sértés  vétsége  miatt
felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte azt a férfit, aki 2014 júniusában egy villamosmegállóból az
úttestre lökött egy idős embert.

A vádlott  2014 júniusában Budapesten,  a Baross  utca és  a József  körút  kereszteződésénél  lévő
villamosmegállóban az érkező villamoshoz nagy sebességgel  rohant,  hogy a villamost  elérje.  A
megállóban legalább 10 ember tartózkodott.  A vádlott  a villamos sínekhez közelítve az ott  álló
édesanyát  és  lányát  megkerülte,  majd  irányt  változtatva  a  jobb  behajlított  kezét  kitartva,
nekiütközött az ott lévő, közel 90 éves sértettnek. A sértett ennek következtében a megállóban lévő
korlát alatt kigurult az úttestre, ahol egy érkező autó elgázolta. A sértett különböző, összességében
életveszélyes sérüléseket szenvedett,  melyek maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást
okoztak.

A Fővárosi Főügyészség a vádlottat életveszélyt okozó testi sértés bűntettével vádolta és letöltendő
börtönbüntetés kiszabását indítványozta.

Az eljárás során fontos szerepe volt a kirendelt fizikus szakértőnek. A bíróság a felvett bizonyítás
alapján  nem  látta  megállapíthatónak,  hogy  a  vádlottat  cselekedetében  bármilyen  szándékosság
vezette volna, gondatlanságot állapított meg: a vádlott nem kívánt a sértettnek életveszélyes, vagy
bármilyen sérülést  okozni.  Cselekményének következményeit  azért  nem látta  előre,  mert  a  tőle
elvárható figyelmet és körültekintést elmulasztotta. A szándékosságot a bíróság azért zárta ki, mert a
vádlott nem úgy futott a megállóban, hogy az ott tartózkodókat szétlökdöste, hanem az útjába kerülő
első két személyt is kikerülte, ugyanakkor számolnia kellett azzal, hogy a rohanás közben valakit
úgy lökhet meg, hogy az elesve sérülést szenvedhet. A bíróság nyomozás során lefoglalt térfigyelő
kamera felvételét tartalmazó CD megtekintésével, mintegy maga is tanúja volt a cselekménynek.
Mindezek  alapján  a  bíróság  a  vádlottat  1  év  6  hónap  végrehajtásában  3  évre  felfüggesztett
szabadságvesztésre  ítélte.  Amennyiben a  próbaidő alatt  szándékos  bűncselekményt  követ  el,  az
eddig kiszabott felfüggesztett szabadságvesztések végrehajtásának elrendelésére sor kerül.

A bíróság súlyosító körülményként értékelte, hogy a sértett maradandó fogyatékosságot és tartós
egészségromlást szenvedett, ahogy azt is,  hogy a vádlott korábban már volt büntetve szándékos,
vagyon elleni  bűncselekmény miatt.  A bíróság enyhítő  körülményként  értékelte  a  vádlott  fiatal
korát.

Az ügyész három napi gondolkodási időt kért az esetleges fellebbezés bejelentésére, így az ítélet
nem jogerős.
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