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SIMON VIRÁG

A z Európai Közlekedésbiz-
tonsági Tanács nemrég hoz-
ta nyilvánosságra a tavalyi 

évre vonatkozó statisztikákat, ada-
tokkal alátámasztva, hogy az uni-
ós országokban milyen mértékben 
biztonságosak az utak, s mennyire 
gyakoriak a súlyos közúti balese-
tek. A jelentésre a Pro Infrastruk-
túra Egyesület hívta fel a fi gyelmet, 
amely közleményében kitér a romá-
niai helyzetre.

1951 halálos áldozat

Az uniós kimutatás szerint 2017-
ben Romániában 1951 személy 
vesztette életét közúti balesetben, 
ami azt jelenti, hogy egymillió 
személyre számítva 99 halálos bal-
eset volt, míg az uniós átlag 55. De 
nemcsak az elmúlt évben, hanem 
immár három éve nő azon szemé-
lyek száma, akik a romániai uta-

kon veszítik életüket, így az ország 
továbbra is első helyen áll a közúti 
balesetekben elhunyt személyek 
számának tekintetében. Az uni-
ós jelentés szerint a súlyos közúti 
balesetek száma részben a rossz 
utak, a nem megfelelő jelzések és 
az autópályák hiánya miatt nő, de 
a sofőrök is fi gyelmesebben és a 
törvényeket betartva kellene vezes-
senek. A hazai statisztikákból kide-
rül, hogy nőtt azon súlyos közúti 
balesetek száma, amelyek a sofőrök 
fi gyelmetlensége, hozzá nem értése 
miatt következett be. A többéves ki-
mutatások szerint a halálos közúti 
balesetekben általában a sofőrök 
és a gyalogosok veszítik el az életü-
ket, s sokkal kevesebben a gépkocsi 
más utasai. A közlemény kitér arra 
is, hogy egy balesetben elhunyt 
személy 750  000 eurós kárt jelent 

a román államnak. Ez az összeg 
tartalmazza az illető iskoláztatásá-
ra, egészségügyi ellátására költött 
pénzt, a baleset kivizsgálását és a 
temetkezési költségeket is ide szá-

molták, valamint az adókat és ille-
tékeket, amelyeket az elhunyt már 
nem fi zet be az állampénztárba.

Az uniós statisztika kapcsán 
a Pro Infrastruktúra Egyesület 
szakemberei felhívják a közvéle-
mény figyelmét arra, hogy a hely-
zet tovább romolhat, ugyanis a 
közúti közlekedést szabályozó tör-
vények engedékenyebbek lettek. 
Emlékeztetnek, hogy a parlament 
megszavazta azt a törvényt, amely 
megtiltja a közúti rendőrségnek, 
hogy felirat nélküli kocsikkal ra-
darozzon, s csak olyan helyeken 
használhatják a mozgó radarokat, 
ahol ez ki van jelölve.

Maros megyében jobb 
a helyzet

Az országos statisztikákhoz képest 
Maros megyében az elmúlt évek-
ben nem nőtt, hanem csökkent a 
halálos közúti balesetek száma. 

Tavaly a megyében 44 személy 
vesztette életét balesetben, s 279-
en súlyos sérüléseket szenvedtek. 
2016-ban az elhunytak száma 51 
volt, a hosszabb kórházi kezelés-
re szorultaké pedig 331. A Maros 
Megyei Rendőrség sajtószóvivő-
jét, Andreea Popot megkérdeztük, 
hogy van-e Maros megyében olyan 
hely, övezet, ahol gyakoribbak a 
balesetek. Mint elmondta, a közúti 
rendőrségen dolgozó szakemberek 
szerint megyénkben nincsenek 
olyan kanyarok vagy útszakaszok, 
ahol kimutathatóan több baleset 
van, s kijelölve sincsenek úgyne-
vezett „fekete útszakaszok". 

Kevesebb halálos baleset a megyében
Románia első helyen áll Európában az elhunytak számát illetően
• Romániában az elmúlt 
három évben nőtt a köz-
úti balesetben elhunyt 
személyek száma, a ta-
valy a legnagyobb volt 
Európában, ha az ország 
lakosságát vesszük figye-
lembe – figyelmeztet a Pro 
Infrastruktúra Egyesület az 
európai kimutatások alap-
ján. Maros megyében nem 
ennyire rossz a helyzet, 
tavaly csökkent a súlyos 
közúti balesetek száma, 
kevesebben veszítették el 
életüket autóbalesetben és 
a sérültek száma sem ha-
ladta meg a 2016-os évit.

#közlekedés   #áldozatok

A súlyos közúti balesetek sokszor 
a sofőrök figyelmetlensége miatt 
következnek be

▴  F O T Ó :  I L L U S Z R T Á C I Ó

Vezetői figyelmetlenség: gyalogosok estek áldozatul
• Három súlyos közúti 
baleset történt a hétvégén 
Maros megyében, ame-
lyek következtében két 
gyalogos életét vesztette 
– közölte a Zi de Zi napilap 
a megyei rendőrség közle-
ményére hivatkozva.

Pénteken Dános településen 
egy 51 éves segesvári nő el-
vesztette uralmát a gépjár-

műje felett, és összeütközött egy 
szabályosan parkoló teherautóval. 
Emiatt a teherautó a sáncba borult 

és egy 65 éves helyi gyalogosnak 
csapódott, aki a helyszínen meg-
halt. A személyautót vezető nő előbb 
nem engedte, hogy megmérjék az 
alkoholszintjét, majd miután kór-
házba szállították, visszautasítot-
ta a vérvételt is. Ellene a segesvári 
ügyészság elrendelte 30 napos elő-
zetes letartóztatását, és folytatják 
a kivizsgálásokat gondatlanságból 
elkövetett emberölés vádjával.

Ugyancsak pénteken Marosluda-
son egy 21 éves radnóti fi atal egy ka-
nyarban kisodródott autójával, letért 
az úttestről és elütött egy 43 éves he-
lyi gyalogost, aki ezután a betonfal-
nak csapódott, végül pedig belehalt 
sérüléseibe.

Szombaton a marosvásárhelyi 
Szabadság utcában egy 48 éves 
ploieşti-i nő motorkerékpárjával a 
földre esett, és súlyosan megsérült, 
de túlélte a balesetet.

Immár három éve nő 
azon személyek száma, 
akik a romániai utakon 
veszítik életüket.

Több esetnél kellett helyszínelniük 
a rendőröknek
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