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Kövér László úrnak ,
Az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést
kívánok intézni a közigazgatási és igazságügyi miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium
vezetőjéhez

„Tervezi-e a kormány szigorítani a figyelmetlenségb ő l, gondatlanságból elkövetett közúti balese t
okozásának büntetési tételeit? ”

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr !

Kérem, engedje meg, hogy egy elkeseredett édesapa történetét röviden vázoljam önnek .
Az úr fiát és két kislány unokáját még 2009-ben gázolta el egy kisteherautó . A fiatal férfi a helyszínen
életét vesztette, míg a 7 éves gyermek agyrázkódást, a 3 éves pedig súlyos lábszártörést szenvedett . A
gázolás után a Pápai Rendőrkapitányság folytatta le a helyszínelést, melynek során számos fot ó
készült a kisteherautó anyósülésén lévő ételről, mely, a mellette fekvő villával egyetemben arró l
tanúskodott, hogy a gázoló vezetés közben evett .
Az idős úr bízott a magyar igazságszolgáltatásban, de csalatkoznia kellett . Az általuk megbízott
ügyvédnő folyamatosan nyugtatta őket, hogy semmit sem tehetnek az ügyben, a tárgyalásról se m
értesítette a rokonokat és a szül őket, arra hivatkozva, hogy ő maga is csak előtte való nap tudta meg a
tárgyalás időpontját . A tettes végül csak a fiatal férfi haláláért felelt, a kislányok sérüléseiért nem . Az
azonnal jogerőre emelkedett döntés értelmében 1 év 2 hónap fogházbüntetést róttak ki rá, 2 évre
felfüggesztve, valamint 1 év 6 hónapra bevonták „B” kategóriás jogosítványát, annak ellenére, hogy
teherautóval okozta a balesetet. Az úr rendkívül elkeseredett, hiszen többször saját szemével látta a fi a
családjának falujában lakó férfit teherautóval közlekedni, amit három alkalommal is jelentett a
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságon, mindhiába .
Joggal kifogásolja az úr azt is, hogy a helyszínelést a pápai rendőrök, egészen pontosan a gázoló volt
rendőr fiának kollégái és egy rendőr rokon végezte . Ilyen körülmények között is csupán az eset
kivizsgálását adták át elfogultságra hivatkozva a Veszprémi Rend őrkapitányság Közlekedési
Főosztályának. Kifogásolja az úr továbbá azt is, hogy a tárgyalás során egyetlen tanút hallgattak meg,



a szembejövő autó sofőrjét, holott a hatóság a legel őször a helyszínre érkez ő személy tanúvallomására
is alapozva készítette el a szakértő i véleményt .

Tisztelt Miniszter Úr !

Honfitársunk kérdéseit tolmácsolom ön felé :

Tervezi-e a kormány szigorítani a figyelmetlenségb ő l, gondatlanságból elkövetett közúti balese t
okozásának büntetési tételeit? Milyen fórumon kérheti az úr – az általam is említett okokra
hivatkozva – az ügy felülvizsgálatát ?

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2012 . május 22 .

Tisztelettel :

Ferenczi Gábor
Jobbik
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