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Sajtóközlemény
Rossz műszaki állapotú busszal okozott tömegszerencsétlenséget a
vádlott
A Balassagyarmati Járásbíróság a vádlottat a 2019. szeptember 26-én megtartott előkészítő
ülésen közúti baleset okozásának vétsége miatt 2 év fogházban végrehajtandó szabadságvesztés
büntetésre ítélte. A bíróság a büntetés végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette. A bíróság
egyúttal a vádlottat 2 év időtartamra eltiltotta a közúti járművezetéstől, továbbá kötelezte az
eljárás során felmerült bűnügyi költségből 1.000.000,- Ft megfizetésére is.
A törvényszék a vádirati tényállást megalapozottnak találta, amely szerint a vádlott egy személyszállító vállalkozás autóbuszvezetőjeként még 2018. augusztus 11-én az általa vezetett autóbusszal
– rajta 13 utassal – közlekedett Rétságról Vác irányába.
A vádlott a diósjenői útelágazás térségében úgy kezdte meg a lejtmenetet, hogy az autóbusz tartós
lassító fékjét nem működtette. A vádlott a lejtmenet során az útszakaszon érvényben lévő sebességhatárt túllépte.
A vádlott egy jobbra ívelő útkanyarulatban a fékpedál lenyomásával kívánta lassítani az autóbuszt.
Az intenzív fékezés hatására a karbantartás elmaradása okán elhanyagolt hátsó fékszerkezet fékpofái széttörtek, így a hátsó fékszerkezet hatástalanná vált. Ekkor a vádlott a tartós lassító féket is működésbe hozva kísérelte meg a jármű intenzív lassítását, azonban az autóbusz nem lassult olyan
mértékben, hogy az autóbusz stabilitásvesztés nélkül képes legyen követni az út vonalvezetését.
Az útkanyarulatban az autóbusz áttért a menetiránya szerint bal oldali forgalmi sávba, onnan ugyan
a vádlott visszakormányozta a járművet a jobb oldalra, azonban a busz az út menti szalagkorlátot átszakította, és az út menti erőteljesen lejtő töltésoldalon lefelé csúszva, immáron lelassulva megakadt, végül hossztengelye mentén átfordulva a tetejére borulva állt meg.
Az egyik utas a közlekedési baleset során elszenvedett sérülések következtében életét veszítette. A
további utasok közül öten súlyosan, nyolcan könnyebben sérültek meg.
A bíróság a büntetés kiszabása során enyhítő körülményként vette figyelembe a vádlott
beismerő vallomását továbbá, hogy az eljárás során végig megbánásról tett tanúbizonyságot.
A bíróság döntése nem jogerős tekintettel arra, hogy az ügyészség a fellebbezés előterjesztésére
3 nap gondolkodási időt fenntartott.
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