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180 óra közérdekű munka szilveszteri garázdaságért és rongálásért 

A Pesti  Központi  Kerületi  Bíróság 2019.  január 3-án bíróság elé  állítás  során 180 óra fizikai
munkakörben végzendő közérdekű munka büntetésre ítélte azt  az afgán férfit,  aki Budapesten a
Keleti pályaudvar környékén erőszakoskodott egy fiatal párral, majd megrongálta egy BKK busz
szélvédőjét.

A vád szerint a gyanúsított 2018 szilveszter estéjén ittas állapotban szóváltásba keveredett egy a
Baross téri buszmegállóban várakozó fiatal párral. A szóváltást tettlegesség követte, melynek során
a támadó a pár mindkét tagját megütötte. A pár férfi tagja arcul ütötte az afgán fiatalembert, akinek
ettől eleredt az orra vére. Agresszív viselkedését látva a gyanúsított elől menekülő pár felszállt az
éppen érkező BKK buszra, ahová a terhelt követte és ott tovább szidalmazta őket. A történteket
látva a buszsofőr a következő megállónál leszállásra szólította fel a gyanúsítottat, ahol a korábbi
sértett a nyitott ajtó felé terelte, majd letessékelte őt a buszról. Az afgán fiatalember ezt követően
több alkalommal ököllel megütötte,  illetve megrúgta a busz szélvédőjét és első ajtaját,  amitől a
szélvédő berepedt. A buszban keletkezett rongálási kár 334.000 forint.

A vád ismertetését követően a gyanúsított beismerte a bűncselekmények elkövetését és lemondott a
tárgyaláshoz való jogáról. Elmondta, hogy nagyon sajnálja, és őszintén megbánta a történteket.

Az ügyészség perbeszédében kérte  a  bíróságot,  hogy mondja  ki  a  terhelt  bűnösségét  –  enyhítő
körülményként beismerő vallomását és megbánását, bocsánatkérését, valamint büntetlen előéletét is
megemlítve.  Súlyosító  körülményként  az  ügyész  az  elkövető  ittasságát  és  a  hasonló  jellegű
cselekmények elszaporodását jelölte meg. Büntetésként közérdekű munka kiszabására és a bűnügyi
költségek megtérítésére tett indítványt. 

A védelem  vitatta,  hogy  a  hasonló  jellegű  bűncselekmények  elszaporodtak  volna,  mivel  ezt
semmilyen  statisztikai  adat  nem  támasztja  alá.  Enyhítő  körülményként  kiemelte  a  gyanúsított
beismerő  vallomását,  őszinte  megbánását  és  a  hatóságokkal  való  együttműködését.  Kérte  a
bíróságot, hogy büntetésként a törvényi minimumhoz közeli közmunka végzésre ítélje a terheltet.

Az  utolsó  szó  jogán  a  gyanúsított  ismét  elnézést  kért  és  elmondta,  hogy az  ittassága  valóban
önhibájából következett be, de a szervezete már a legcsekélyebb mennyiségű alkoholra is nagyon
rosszul reagál.

A bíróság a terheltet 180 óra fizikai munkakörben végzendő közérdekű munka büntetésre ítélte,
valamint  kötelezte  a  felmerült  bűnügyi  költségek  egy  részének  megtérítésére.  Indokolásában
elmondta, hogy enyhítő körülményként vette figyelembe a gyanúsított beismerő vallomását, őszinte
megbánását,  bocsánatkérését  és  büntetlen  előéletét.  Súlyosító  körülményként  értékelte  a  terhelt
ittasságát,  valamint  a  hasonló  jellegű  cselekmények  elszaporodottságát.  Hangsúlyozta,  hogy az
enyhítő körülmények túlsúlya miatt nem látja szükségét szabadságvesztés kiszabásának, a büntetési
célok  elérését  jelen  esetben legjobban a  közérdekű munka törvényi  keretek  által  meghatározott
középértékének kiszabása biztosítja.

A végzést az ügyészség, a védelem és a vádlott is tudomásul vették, így az jogerős.       


