
1./ A vezetői igazolvánnyal rendelkező terheltek személygépkocsival haladtak. A járművet 

az I. r. terhelt vezette, mellette, mint utas ült a II. r. terhelt. Az I. r. terhelt folyamatosan 

előzte az út jobb szélétől 60-70 cm-re haladó motorkerékpárt. Az előzéshez szükséges teljes 

távolságot az I. r. terhelt nem látta be, mert előttük egy ismeretlen személygépkocsi előzött 

egy tehergépkocsit, ezenfelül még egy jobbra ívelő enyhe kanyar is volt. Az I. r. terhelt az 

előzés közben nem tért át teljesen a baloldalra, a motorkerékpárt még nem érte el járműve, 

amikor előttük az előzés már lezajlott és feltűnt egy szembejövő személygépkocsi. Ekkor a 

II. r. terhelt a kormányt félrerántotta és a motorost az útról lelökte. Így elkerülte az 

egyébként mindenképp bekövetkező frontális ütközést. A szakértői vélemények szerint a 

frontális ütközés nagy valószínűséggel minden résztvevő halálát eredményezte volna. A 

motoros kulcscsont törést szenvedett.  

 

 

2./ A fuvarozással foglalkozó sértett szállítást vállalt a saját lovas kocsijával a 

vádlottaktól. Útközben a II. r. vádlott felvetette, hogy menjenek egy közeli 

kiskocsmába. A kocsma közelében azonban a sértet meggondolta magát és közölte a 

vádlottakkal, hogy ő már eleget ivott, nem megy tovább és vissza akarta fordítani a 

szekerét.  

Ekkor a II. r. vádlott többször odakapott a gyeplőhöz, amelyet a sértett tartott. A sértett 

nem engedte, hogy a II. r. vádlott a gyeplőt megszerezze, mire az I. r. vádlott is oda-

odakapott a gyeplőhöz, így akarták megakadályozni, hogy a sértett visszafordíthassa a 

szekerét.  

Az I. r. vádlott eközben az ostort kézbe véve rávágott a lóra, amely megvadult és 

emiatt, valamint a gyeplőrángatás következtében a szekér irányíthatatlanná vált. A 

gyorsan haladó lovas fogat a községbe érve az úttest szélén lévő sóder-halomra 

ráhajtott és emiatt megbillent. A bakon középen ülő sértett és a mellette kétoldalt 

helyet foglaló vádlottak ennek következtében az úttestre estek, míg a fogat tovább 

haladt.  

A baleset következtében a sértett olyan súlyosan megsérült, hogy a kórházba szállítás 

után meghalt. A vádlottak könnyű sérüléseket szenvedtek.  
 

 


