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Életmentő lehet a jó rögzítés
Csökkentheti a balesetek súlyosságát a biztonsági öv és a gyerekülés
• Életeket menthet és 
csökkentheti a közúti 
balesetek súlyosságát 
a biztonsági öv hasz-
nálata, a gyermekek 
számára pedig a gyere-
külésben való jó rögzí-
tés. Csakhogy a sze-
mélygépkocsik hátsó 
ülésein utazók többsé-
ge általában nem köti 
be magát, holott erre 
törvény kötelez.

B A R A B Á S  H A J N A L

Tavaly 75-en haltak meg közúti 
balesetben Hargita és Maros 
megyében, a súlyos sérülé-

sekkel járó, nem halálos kimenetelű 
balesetek száma ugyanakkor ennél 
sokszorta több volt – számoltunk be 
nemrég a közlekedésrendészet 2019-
es évi kimutatásáról. Kacsó Jolánt, a 
Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kór-
ház sürgősségi osztályának főorvosát 
kérdeztük, miért fontos a biztonsági 
öv használata, illetve miért rögzítsük 
a gyermekeket kifejezetten erre a cél-
ra gyártott gyermekülésben.

Meggátolják a súlyosabb 
sérülést

„Egyformán fontos mind felnőtt-
nél, mind pedig gyereknél, hogy 
használják a biztonsági övet, illet-
ve a gyerekülést az autóban, erre a 
törvény is kötelezi az utazókat” – 
mondta a főorvos. Hozzátette, bár 
annak ellenére, hogy a jogszabály 
előírja, mégis az a tapasztalatuk, 
hogy sokan, főként a hátsó ülésen 
utazók nem kötik be magukat a biz-
tonsági övvel. „Például egy frontális 
ütközés során általában a hátul ülők 
súlyosabban sérülhetnek, ha nin-

csenek bekötve, hiszen a nagy 
ütközés hatására kieshetnek 
az első szélvédőn” – magya-
rázta. Hozzátette, ezért fon-
tos a jó rögzítés, hogy ez ne 
következhessen be, hiszen, 
ha a gyermek jól oda van erő-

sítve a gyermekülésben, és a 
felnőttek is jól bekötik magukat, ak-
kor az ad egy plusz biztonságot, ha 
baleset történne. Mint magyarázta, 
összességében nemcsak a kieséstől 
védenek ezek az eszközök, hanem 
arra is jók, hogy meggátolják a sú-
lyosabb sérüléseket, mint például 
a fejsérülések. „Jó rögzítés nélkül 
ütközéskor az autóban lévők neki-
csapódhatnak a műszerfalnak, a 
kormánynak, az autó oldalának ko-
moly sérüléseket szerezhetnek így, 
amelyek közül veszélyesek lehet-

nek többek között a fejsérülések és 
a nyaki és gerinc-, vagy egyéb belső 
szervi sérülések” – sorolta.

Megfelelően kell rögzíteni

Az osztályvezető ugyanakkor arra is 
kitért, hogy mennyire életbevágó a 
biztonsági öv és a gyermekülés helyes 
használata, mert a rosszul, nem meg-
felelően bekötött utas nagyobb sérülé-
seket szerezhet, mintha nem is hasz-
nálta volna az övet. „Fontos, hogy ne a 
hasunkon, nyakunkon át vezessük az 
övet, hanem a hárompontos rögzítés 
révén az alsó övvel a csípőnket, azaz a 
medencecsontot kell rögzítsük, a felső 
övet pedig a vállunkon keresztül kell 
átvezetni, úgy becsatolni. A gyerekü-
léseket is megfelelően kell rögzíteni és 
a gyermek korának megfelelő gyerme-
külést használni” – részletezte. Hoz-
zátette, nem mindegy, hogy betörjük 
a fejünket, mert nem rögzítettük ma-
gunkat, vagy megússzuk néhány ki-
sebb töréssel, zúzódással. „Egy súlyos 
ütközésnél természetesen a biztonsági 
öv sem tud 100 százalékos védettsé-
get nyújtani, de a vonatkozó tanul-
mányok mind azt bizonyítják, hogy 
ezeknek az eszközöknek a használata 
nagymértékben csökkenti a balesetek 
súlyosságát” – hangsúlyozta Kacsó 
Jolán. Hozzáfűzte, ezért fontos, hogy 
az autóban ülők ne csak „dísznek” te-
gyék fel az övet, hogy a rendőrség ne 
bírságoljon, hanem megfelelően rög-
zítsék vele magukat és gyerekeiket a 
saját biztonságuk érdekében. „Ez éle-
teket menthet és ezt tudatosítani kell 
az emberekben” – nyomatékolta.

Gyakoriak a koponyasérülések

A főorvos elmondta, azt fi gyelték 
meg, hogy a városban történő bal-

esetek nagy részénél többnyire nem 
használtak a sérültek biztonsági 
övet, ezzel ellentétben azok, akik 
hosszú útra mentek, be szokták köt-
ni magukat, főként az első üléseken 
ülők. Egyébként a sürgősségi ellá-
tásban a közúti baleset esetén al-
kalmazandó protokoll szerint meg-
tudakolják a sürgősségre érkező 
sérültektől, hogy használtak-e biz-
tonsági övet. „A válaszból kiindulva 
így tudunk következtetni arra, hogy 
milyen sérülésekre számíthatunk. 
Az öv használatával ugyanis előfor-
dulhat mellcsonttörés, vagy borda-
törés, amelyek csekélyebbek lehet-
nek az öv nem használatával járó 
fejsérülésekhez képest, ugyanakkor 
amennyiben nem megfelelően volt 
használva az öv, akkor számítunk 
arra, hogy akár belső szervek is 
sérültek, mint a húgyhólyag, máj, 
vagy egyéb szerv” – magyarázta a 
főorvos. Hozzátette, azt is megkér-
dezik mindig, hogy voltak-e az au-
tóban légzsákok, mert azok is sokat 
védenek baleset esetén.

A KRESZ előírásai

Gheorghe Filip, a Hargita Megyei 
Rendőr-főkapitányság szóvivője a 
vonatkozó jogszabályokat osztotta 
meg érdeklődésünkre. Az előírások 
szerint 3 évesnél kisebb gyermekek 
nem utazhatnak a testméretükhöz 
és testsúlyukhoz igazodó gyermek-
biztonsági rendszerben rögzítés 
nélkül. A háromévesnél idősebb és 
150 centiméternél magasabb gyer-
mekek utazhatnak gyermekbizton-
sági rendszer nélkül is, de kötele-
zően csak a hátsó ülésen. Ennek 
a jogszabálynak az alkalmazási 
rendeletében még jobban ponto-
sították, hogy hogyan utazhatnak 

a gyermekek a gépkocsikban. Így 
a 135 centiméternél alacsonyabb 
gyermekek esetében kötelező a 
gyerekülés, amelyet az autó hát-
só ülésére kell rögzíteni, azonban 
az előírás megengedi, hogy adott 
esetben az első ülésre is lehessen 
helyezni akár menetiránynak hát-
tal, de feltétel, hogy legyen kikap-
csolva a légzsák. A 135 centiméter-
nél magasabb gyermekek esetében 
ugyanakkor már nem kötelező a 
gyerekülés, elég, ha biztonsági 
övvel bekötik őket, de csak úgy, 
ha megfelelően beállítják, és az öv 
nem a gyermek nyaka vagy arca 
előtt halad el. A felnőttek számára 
pedig bármelyik ülést foglalják el 
az autóban, mindenkinek kötelező 
a biztonsági öv használata, az elöl 
és a hátul ülők számára egyaránt. 
Ez alól a kötelezettség alól kivételt 
képeznek azok a járművezetők, 
akik éppen tolatnak, vagy vára-
koznak az autójukban, a láthatóan 
terhes nők, a taxisok, amikor utast 
szállítanak, a vezető oktatók, illet-
ve azok, akik orvosi előírásra nem 
használhatnak biztonsági övet. 

Bírságokat is róttak ki

Hargita megyében tavaly 100 
esetben bírságoltak utasokat a 
biztonsági öv  használatának el-
mulasztásáért, a szabálysértőkre 
290-től 435 lejig terjedő pénzbír-
ságot szabtak ki. Ugyanakkor 2285 
járművezetőt büntettek meg ezért 
a vétségért, akik a pénzbírság mel-
lett két büntetőpontot is kaptak. 
Továbbá 98 esetben bírságoltak 
azért, mert nem használtak gyer-
mekülést a gyermekek szállítása-
kor, 580-725 lejig terjedő értékben, 
amelyhez 3 büntetőpont társult. 

Az előírások szerint a 135 
centiméternél alacsonyabb 
gyermekek esetében kötelező a 
gyerekülés
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A mi kis városunk
Thornton Wilder A mi kis váro-
sunk című eladásával vendég-
szerepel a székelyudvarhelyi 
Tomcsa Sándor Színház Csík-
szeredában. A Csíki Játékszín-
ben február 1-én, szombaton 
19 órától a Don Juan bérlete-
seknek, február 2-án, vasárnap 
19 órától pedig a Prospero 
bérleteseknek mutatják be a 
produkciót. Márciusban pedig 
újabb két alkalommal lesz 
látható még a színdarab. Az 
előadásokra jegyet is lehet 
váltani, a fennmaradó helyek 
függvényében.

Moziest 
Székelyudvarhelyen
Ma 18 órától a székelyudvar-
helyi moziban vetítik Bagota 
Béla Valan – Az angyalok 
völgye című filmjét. 20 órától 
pedig Schwechtje Mihály 
Remélem legközelebb sikerül 
meghalnod :) című roman-
tikus thrillerére várják a 
nézőket. Mindkét vetítésre 
a székelyudvarhelyi Városi 
Könyvtár kölcsönző részlegén 
lehet 10 lejes egységáron 
jegyeket váltani.

Áramszünet
Betervezett javítások miatt 
január 31-én 10 és 13 óra 
között szünetel az áramszol-
gáltatás Csíkszeredában a 
Nagymező utcában az 1-15, 
2-26, 26/A/B/C számok alatt, a 
Székely Mózes utcában a 17-21, 
16-22, az Apor Péter utcában 
az 1-29, 2-18, a Szék útján az 
1-71, 2-82, a Taploca utcában a 
2, 2/A/B számok alatt, illetve 
a Haladás, Kertészek, Sarkadi 
Elek, Szék II., Bánya és Gaál 
Mózes utcákban.

Túra az Egyeskőhöz
Az Erdélyi Kárpát Egyesület 
Csíkszéki osztálya február 
1-én, szombaton gyalogtúrát 
szervez az Egyeskőhöz. A túra 
útvonala: Balánbánya – Ko-
vács-patak – Egyeskő – (szép 
idő esetén Öcsém) – Szék-pa-
tak – Balánbánya. Indulás 
Csíkszeredából 9 órakor, a 
Penny Market parkolójából. 
Túravezetők: Bölöni Sándor 
és Solti Imre, telefon: 0744-
160231, 0748-828541.

Kövestető-túra
A csíkszeredai Gentiana 
Természetjáró Egyesület a 
Csíki-havasokba szervez túrát 
vasárnap. Útvonal: Csíksze-
reda – Suta-erdő – Kövestető 
– Véreskép-emlékmű – Csík-
szereda. Indulás vasárnap 10 
órakor a Hargita Vendégváró 
elöl. A túrán csak előzetes 
bejelentkezéssel lehet részt 
venni. Jelentkezni szombat 19 
óráig lehet a 0745–107618-as 
telefonszámon.
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