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Súlyosították egy rendőrautóval ütköző ittas sofőr büntetését 

 

A Fővárosi Törvényszék másodfokon súlyosította annak a férfinak a büntetését, akit halált okozó ittas 

állapotban elkövetett járművezetés és a veszélyhelyzetet előidéző általi segítségnyújtás 

elmulasztásának bűntettével vádolt az ügyészség. A férfit jogerősen 4 év 6 hónap börtönbüntetésre, 

7 év közúti járművezetéstől, valamint 4 év közügyektől eltiltásra ítélték. 

 

Az ítélet szerint a vádlott 2015. február 7-én éjszaka, derült időben, aszfalt burkolatú úton, ittas 

állapotban, érvényes vezetői engedély nélkül vezetett az Üllői úton, majd a Mikszáth Kálmán utca 

kereszteződésénél balra kívánt kanyarodni. Ugyanebben a pillanatban szemből érkezett a 

kereszteződésbe – megkülönböztető jelzést még nem használva, de látható helyzetben – rendőrautó 

136-139 km/óra sebességgel. A vádlott a kanyar ívét levágva megkezdte a szabálytalan balra 

kanyarodást, amely miatt ütközött a rendőrségi gépjárművel, majd ennek hatására az érkező autó – 

merőlegesen tovább sodródva – egy szemből érkező, harmadik személygépjárműnek ütközött. A 

vádlott a baleset észlelése után anélkül, hogy segítséget nyújtott volna, tovább haladt. A rendőrautó 

sofőrje és utasa a helyszínen életét vesztette, a harmadik gépjármű sofőrje és utasa 8 napon túl 

gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az elsőfokon eljáró a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság 

halált okozó ittas állapotban elkövetett járművezetés és 4 rendbeli, a veszélyhelyzetet előidéző általi 

segítségnyújtás elmulasztásának bűntette miatt 3 év 8 hónap börtönbüntetésre, 7 év közúti 

járművezetéstől eltiltásra, valamint 4 év közügyektől eltiltásra ítélte a vádlottat. Az ítélettel szemben 

mind az ügyészség, mind a vádlott és védője fellebbezést jelentettek be. 

 

A másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék megállapította, hogy a Budapesti XVIII. és XIX. 

Kerületi Bíróság a lefolytatott bizonyítási eljárás során helytállóan rögzítette a tényállást, azonban a 

büntetéskiszabási körülmények értékelésénél az elsőfokú bíróság által alkalmazottnál súlyosabb 

büntetés kiszabását tartotta indokoltnak. Ezért a bűncselekmények tárgyi súlyát, az elkövetés 

körülményeit, a halmazatot, és azt a tényt is figyelembe véve, hogy a vádlott a cselekményt ellene 

folyamatban volt büntetőeljárás hatálya alatt követte el az FT súlyosította a vádlottal szemben 

kiszabott szabadságvesztés mértékét.  

 

Az ítélet jogerős. 

 


