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T öbb mint nyolc éve volt egy autó-
balesetünk, pontosabban 2011. 
október 12-én, Szeben után Sze-

listye (Săliște) felé, pontosabban Sze-
csel (Săcel) község után. Budapestre 
utaztunk, hárman ültünk az autóban 
és egy rendőrautóval ütköztünk, ami 
úgy nekünk jött, hogy fékezni sem volt 
időm, csak jobbra tudtam rántani az 
autót, nem tudván azt, hogy az útpadka 
után egy másfélméteres mart van, és fel 
fogunk borulni, de a nagyobb baleset 
elkerülése érdekében ezt cselekedtem.

A három sávos úton egy sávon ha-
ladt a forgalom Szelistye fele, amelyen 
mi is közlekedtünk, Szeben irányába 
pedig két sávon lehet haladni. Előttem 
haladt egy kisautó, ami megelőzött egy 
nagyobb teherszállítót, ekkor lettünk 
fi gyelmesek, hogy a szemben levő két 
sávon közeledik egy orosz, azaz Mol-
dáviába bejegyzett kamion, ami mö-
gül hirtelen megjelent egy piros színű 
Logan, amely kétszer nekiütközött a 
kamionnak és átsodródott/dobódott a 
mi sávunkra, ahol ütközéskor megpör-
dült. A nagyobb baleset elkerülése ér-
dekében jobbra rántottam a kormányt, 
lesodródtunk az úttestről és felborul-
tunk a mezőn. Szerencsénkre egy új-

szerű autóval, egy Audi A6-tal voltunk 
és ütközés után mindegyik ajtó kinyílt. 
A baleset 11:20 perckor történt, rá 7-8 
percre már a mentősök és a rendőrség 
is a helyszínen voltak, lezárták az utat 
és 8 órán át helyszíneltek. Vizsgálták a 
féknyomokat, készült 200-300 krimi-
nalisztikai fotó.

A piros Logant vezető sofőr egy ren-
dőr volt, aki az ütközéskor a biztonsági 
öv hiánya miatt kirepült az autójából, 8 
métert repült az út másik felére. A hely-
színről kómában szállították el a men-
tősök. Nekünk is voltak sérüléseink, 
ugyanis a Logannak az akkumulátora 
berepült a mi autónkba, a feleségem-
nek csapódott, annyi volt a szerencséje, 
hogy a légzsák nem volt még leereszked-
ve és az kifogta, viszont a benne levő 
sav szétszóródott és összeégette az ar-

cát és a testét ruhán keresztül, valamint 
bement a szemében, a harmadik utasra 
is ráfolyt a sav, akinél a szaruhártyával 
lett probléma, ezért minket is kórházba 
szállítottak. A rendőr két napig kómá-
ban volt aztán meghalt. Az események 
ezután kezdtek el csak igazán pörögni 
és azóta is pörögnek, így több mint 8 év 
elteltével is.

Zavaros bizonyítékok

A rendőrség a helyszínen az autósfor-
galmat leállította, és több órán keresz-
tül helyszínelt. A helyszíni bizonyítékok 
alapján látszott, hogy mi történt, és arra 
a következtetésre jutottak, hogy nem én 
vagyok a hibás, ezért a hajtási jogosít-
ványomat sem függesztették fel. Az au-
tónk roncsának az elszállítása érdeké-

Áldozatból bűnös?
Fleckhammer Ottó szóbeli vallomásának szerkesztett átirata

• Interjúalanyunk akaratlanul sodródott közúti balesetbe, melynek során – saj-
nálatos módon – elhunyt egy rendőr. Bár eredetileg minden megnyugtatóan 
alakult Fleckhammer Ottó számára, eltelt nyolc esztendő, és első fokon két év 
négy hónap börtönbüntetésre ítélték, 4 év és 4 hónapig tartó felfüggesztéssel. 
Áldozat vagy bűnös, lehet-e egyszerre mindkettő valaki? Ez itt a kérdés.

A balesettel kapcsolatos tudosításokból

Lucian Gancea 2011. október 12-én tragikus közúti baleset-
ben veszítette életét. A baleset Szeben megyében, a DN1-es 
úton történt, Szecsel és Szelistye közötti útszakaszon – áll 
az első hivatalos nyilatkozatokban.

A 2011. október 12-i, Szeben megyei rendőrség közlekedésirá-
nyítási jelentése szerint 11:43-kor a DN1-es országúton súlyos 
baleset történt, amelyben 3 autó balesetezett. Három személy 
súlyosan megsebesült, Szelistye település kijárata közelében. 
A következő közlekedésirányítási jelentés 13:30-as időpontban 
jelenik meg. Ebben az aznapi időjárásra is felhívják a figyel-
met, többek között, arra, hogy a sofőrök fokozott figyelemmel 
közlekedjenek, mivel csapadékos, esőzés esetében csúszásve-
szélyesek a közutak.
Lucian Gancea-t a baleset helyszínéről már kómában szállítot-
ták a Szeben megyei sürgősségi eseteket ellátó kórházba. Két 
nap után elhunyt. A román sajtóban halálának körülményei, 
tragikus balesete napokig címoldalon volt. Kollégái, a Szeben 
megyei (és nem csak) rendőrök nyilatkozataikban a fiatal 34 
éves rendőrt nemzeti hősként emlegették.
A Kölyök becenévre hallgató Lucian Gancea rendőr nagyon 
népszerű volt Szeben megyei rendőrségi körökben, sőt, az ő 
fotója került fel azokra az egész emberalakos táblákra, melyek 
azért kerültek ki az utak mentére, hogy sebességcsökkentésre, 
és óvatos vezetésre vegyék rá a közúti forgalomban résztvevő 
autósokat. Népszerűségét az is bizonyítja, hogy maga az akkori 
belügyminiszter, Traian Constantin Igaș is részt vett a temetésén, 
illetve az őt követő (azóta korrupcióért jogerősen elítélt) Gabriel 
Berca belügyminiszter is tiszteletét tette Lucian Gancea halá-
lának egyik szebeni évfordulóján. Sőt, a DNA egykori vezetője 
Laura Codruță Kövesi egy megemlékezésen is szolgálat közben 
elhunyt hősként emlékezik a balesetet szenvedett rendőrre.
Lucian Gancea 1997 óta dolgozott 
a szebeni rendőrségen, öt éven 
keresztül a Csendőrségen (Ordine 
Publică), és 2002-től dolgozott a 
rendőrségi Közlekedési Rendészet 
Szeben megyei osztályán. Post 
mortem előléptetés után felügye-
lő-helyettesi rangot (subinspector 
de poliție) kapott.
A tragikus balesteről a médiában 
megjelenő tudósítások szerint 
Lucian Gancea munkaidőben, egy 
radarral ellátott, jelzés nélküli Dacia 
Logan márkájú rendőrségi autóban 
közlekedve ütközött neki a vele azonos menetirányú sávban 
közlekedő kamionnak. Az ütközés következtében a Dacia Logan 
átsodródott az ellenkező menetirányú sávba, és szinte frontá-
lisan ütközött egy Audi márkájú autóval. A beszámolók szerint 
Fleckhammer Ottó kocsijában még két személy utazott. Mindany-
nyian biztonsági övet használtak. Mindhárman súlyosan meg-
sérültek, kórházba szállították őket. A balesetet követő napon a 
legfrissebb hírek aprólékosan beszámoltak az eseményről. 2011. 
október 13-án, Luciana Balteş rendőrségi szóvivő nyilatkozata 
szerint, a helyszínen nem tudták megállapítani a baleset kiváltó 
okát. Elmondása szerint az ütközés következtében a kollégája 
közel tíz méter távolságra repült ki a kocsiból. A baleset szereplői 
nem fogyasztottak alkoholt, derült ki a nyilatkozatból.
2011. október 12-én a tribuna.ro honlapon megjelenő hírben 
olvashatjuk, hogy az Audi márkájú járművet vezető Fleckham-
mer Ottó a hibás, azaz ő a tragédia okozója. Továbbá, a baleset 
következtében annyira megrongálódott a rendőrségi autó, 
hogy nem tudták megállapítani, hogy Lucian Gancea biztonsági 
öve be volt vagy sem csatolva. A hozzátartozók részéről nem 
lehet nyilvános nyilatkozatot találni.

A baleset a tudósításokban
A balesetről beszámoló hírekben és a rendőrségi nyilatkozatok-
ban mindamellett, hogy nem esik szó az időjárási viszonyokról, 
nem egyértelmű, hogy a rendőr kocsija hogyan ütközött a 
teherautóval: frontálisan vagy csak az oldalát érte el? És azt is 
homály fedi a tudósításokban, hogy az áldozat az első ütközés 
következtében repült ki a kocsiból, vagy az Audival történő 
ütközés miatt. Egyes hírekben az úttestre kirepült rendőr és az 
általa vezetett Logan közötti távolságot 10 méterre becsülik, 
míg más források 25-30 métert emlegetnek. Hogy milyen sebes-
séggel közlekedett a rendőr és az Audit vezető sofőr, valamint a 
moldáv kamiont vezető S. Oleg, nem derül ki a rendőrség szóvi-
vője által tett nyilatkozatokból. Egymásnak is ellentmondóak a 
balesetről megjelent híradások. (KILÁTÓ – DOM)

Lucian Gancea 
▴ F O R R Á S :  M A I . G O V . R O

Van olyan szakértői vélemény, mely szerint a hátsó 
szélvédőn repült ki a balesetben elhunyt rendőr. 
Nem ezt támasztja alá a helyszínen készült fotó

▴  F O R R Á S :  R E N D Ő R S É G

„ A piros Logant vezető sofőr 
egy rendőr volt, aki az üt-
közéskor a biztonsági öv 
hiánya miatt kirepült az 
autójából, 8 métert re-
pült az út másik felére.




