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2012 októberé-
ben a szakértői 
vizsgálat alap-
ján megkap-
tam a felmen-
tést a bűnügyi 
nyomozás alól 
– scoatere de 
sub urmărire 
penală. Ez az 
egyetlen szak-
értői vizsgálat, 
amely ki-
mondta, hogy 
szabályosan 
közlekedtem - 
circulat regu-
lamentar fără 
echivoc.

ben hazatelefonáltam a fi amnak, hogy 
egy autómentővel jöjjenek utánunk. Ez-
után jöttek az érdekességek.

Ekkor az egyszer tettem nyilatkozatot 
a rendőrségnek a baleset körülményei-
ről, azt azóta is felvállalom, most is úgy 
gondolom. Mivel egy ilyen sokkos álla-
potban szerintem senki sem azon gon-
dolkozik, hogy újabb sztorit találjon ki.

Budapestre két autóval indultunk el 
itthonról, a másik autó kissé lemaradva 
jött utánunk, a történtek után ők is meg-
álltak a helyszínen, végig velünk voltak, 
még a kórházban is, de nekik kellett to-
vább induljanak, és a baleset után két 
és fél órára a kórházból el is indultak. 
Kis időre rá hívtak telefonon, hogy az 
autónk már nincs a mezőn, valahova el-
szállították. Időközben a fi amék is meg-
érkeztek az autómentővel, de ők sem 
találták az autót.

Senki nem mondott semmit, hogy ki 
vitte el, csak gondoltuk, hogy a rend-
őrség. Végül a kórházban egy rendőr 
csak annyit mondott, hogy muszáj volt 
elszállítani, mert nem engedhették meg, 
hogy zavarta a forgalmat. Kérdem én, 
hogy hol? A mezőn?

Este fél nyolc, nyolc körül mondták 
csak meg, hogy hol van az autónk. Ki-
derült, hogy egy közeli faluba, Kiscsűr-
re (Sura Mică) szállították el, de nem a 
rendőrség udvarára, hanem egy autó-
szerelő műhelyhez vitték. Az autómen-
tővel a fi amék kimentek és el akarták 
hozni, de a kontaktkulcsot nem adta 
oda nekik a rendőr. Nagyon nehezen 
tudták e miatt felhúzatni az autómentő-
re. Ekkor azt mondták, hogy elvihetjük 
a járművet, ha kifi zetjük az autó elszál-
lítását. Persze azt hozzátették, ha nem 
kérnek számlát olcsóbb, ha kérnek, tel-
jes árat kell fi zessenek. Ekkor mondtam 
a fi amnak, hogy ezek után kérjen szám-
lát és fi zesse ki a teljes összeget. Sze-
rencsére képek is vannak arról, ahogy 
a baleset helyszínén kerekeire állítják 
a felborult autónkat. De a kérdés fel-
tevődött bennem, hogy minek vitték 
Kiscsűrre egy autószerelő műhelybe?! 
Szerencsére a fi am hamar megérkezett 
és nem volt idejük az autónkkal semmit 
sem csinálni.

Ezt követően le is írtuk, és közöltük a 
rendőrnővel, hogy a nyomozásban csak 
azok a fényképek és felvételek szerepel-
hetnek bizonyítékként az autóról, amik 
a helyszínen készültek, tekintettel arra, 
hogy elszállították egy autószerelő mű-
helybe.

A szebeni kórházban senki sem fog-
lalkozott velünk, egy külön szobába 
beraktak minket, este kilencig voltunk 
ott. A feleségemről a ruhát lemarta a 
sav, senki nem segített lemosni, nem 
adtak semmilyen ruhát. A fi am kel-
lett hozzon ruhát. Igaz, a feleségem-
nek adtak egy perfúziót. Én véresen, 
fejsérüléssel ültem, mikor le akartam 
mosni magamról a vért megszédültem, 
ekkor fektettek le egy mentőágyra, 
vérnyomást mértek és készítettek egy 
röntgent, de ők nem láttak törést. Vé-
gül magánmentővel jöttünk el a sepsi-
szentgyörgyi kórházba, aláírtuk, hogy 
saját felelősségre hagyjuk el a kórhá-
zat. A magánmentőben csak a sofőr 
volt, asszisztens nem jár automatiku-
san vele. Az otthoni kórházban derült 
ki, hogy a gerincemben két csigolya el 
van törve, és nem is szabadott volna 
utazzak, mivel bármikor lebénulhat-
tam volna.

Kitüntetés

A vizsgálat még be sem fejeződött, 2012 
márciusában, a rendőrség napján – 
Ziu a Poliției Române – (áprilist emlí-
tett az interjúalany) kivételesen nem 
Bukarestben tartották meg, hanem ki-
helyezték Szebenbe és a belügyminisz-
térium az elhunyt rendőrt kitüntette e 
nap alkalmából, édesapja, aki szintén 
egykoron rendőr volt, vette át a zászlót, 
mindaz előtt, hogy az ügyben bármiféle 
eredmény is lett volna.

Ügyvédnő

Volt egy nagyon híres ügyvédnő (nevet 
nem említ), aki Nicu Ceușescut védte, 
és pereskedett a szebeni rendőrséggel. 
A baleset után, október 13-án az inter-
neten kirakta a saját oldalára, hogy ha 
kell, segít, én nem válaszoltam rá, hisz 

azt mondtam, hogy a lehetetlent nem 
fogják tudni bebizonyítani. Gondoltam 
a hírnevét akarja csak öregbíteni, igaz 
a bejegyzésbe megemlítette a tapasz-
talatát a szebeni rendőrséggel, azt írta, 
hogy vigyázni kell velük, mert bármit ki 
tudnak találni.

Kivizsgálás

Természetesen, közben folyt az üggyel 
kapcsolatban a kivizsgálás, amit Luca 
Madalina komisszár vezetett, az elhunyt 
rendőr felettese. Szakértői vizsgálatot 
kértek, ami 2012 szeptemberében lett ké-
szen, és ami kimondta, hogy szabályosan 
közlekedtem. Nem ismerem a szakértőt, 
csak az első helyszíneléskor találkoztam 
vele, telefonon beszéltünk, ő hívott fel, 
kérdéseket tett fel az üggyel kapcsolat-
ban, amire természetesen válaszoltam.

2012 októberében a szakértői vizs-
gálat alapján megkaptam a felmentést 
a bűnügyi nyomozás alól – scoatere de 
sub urmărire penală. Ez az egyetlen 
szakértői vizsgálat, amely kimondta, 
hogy szabályosan közlekedtem – circu-
lat regulamentar fără echivoc.

2011 októberétől 2012 októberéig, 
szűk egy év kellett hozzá, hogy meg-
kapjam ezt a felmentést. Szerintem ak-
kor ütött szöget a fejükben a nyomozó 
szerveknek és rendőrségnek az eset, 
mikor kiderült, hogy én szabályosan 
közlekedtem, és ők hőst csináltak egy 
személyből.

Ezután vártak egy évet, 2013-ban 
kiírtak egy újabb szakértői vizsgála-
tot, amelyet történetesen egy nyug-
díjas mérnök rendőr végzett. De nem 
tudott az se megvádolni, ő két eltérő 
változatot vázolt fel, az egyikben én 
vagyok a hibás, a másikban a rendőr, 
de ő mint szakértő nem tudja eldön-
teni. Elfogadja azt is, hogy van egy 
olyan változat, mely szerint a rendőr 
a hibás, mert hogyha az előttem lévő 
autó már előzésben volt, ő nem szaba-
dott volna kijöjjön és előzésbe kezd-
jen. Itt a szakértői vélemény azt írta, 
hogy az úttengely vonalán történt az 
ütközés, de nem tér ki, hogy ez a kö-
zépső sáv lenne.

A második szakértői vélemény is 
szinte egy évig készült, de vádiratot ez 
alapján sem tudtak készíteni.

2014-ben újra kerestek három buka-
resti szakértőt, akiknek a vizsgálatuk 
szintén egy évig tartott. Azt a következ-
tetést vonták le, hogy én voltam az, aki 
előzött. A rendőr megijedt tőlem, neki-
csapódott a nagykocsi oldalának, és ek-
kor jött át az én sávomra. Véleményük 
szerint az akkumulátor akkor szakadt ki 
a Loganból, mikor nekiütközött a teher-
szállító autónak.

Azt állították, hogy a velem való üt-
közés a középső sávon történt, mivel az 
autóból kifolyt műszaki folyadékok a 
középső sávon voltak. Finoman fogal-
maztak, azt írták, hogy az út tengelye fe-
lé történt a balesetet, és az Audi előzött. 
Ekkor mi kértük a javításokat, mivel az 
olajfoltra nem lehet krétával rajzolni.

Ezek alapján vádiratot készítettek, 
pontosan 5 évre a baleset után 2016. 
október 12-én tették rá a pecsétet a vád-
iratra, igaz, a bíróságon 14-re van be-
jegyezve. Ha nem történt volna semmi 
a nyomozás alatt, akkor 5 év után mu-
száj lett volna befejezzék és lezárják az 
ügyet.

2016-ban amikor láttuk, hogy a há-
rom bukaresti szakértő mivel vádol en-
gem, milyen következtetéseket vont le, 
elküldtünk egy dokumentációt a szebe-
ni főügyésznek, akinek beosztottja volt 
az eseti ügyész. Ezt a dokumentumot 
egy sofőrrel küldtem el, szerencsére, 
hogy van egy példányom belőle, hogy 
átvették. Amikor a rendőrség letette a 
vádiratot, hiába kértük, nem kaptunk 
rá választ, ugyanis a főügyészség azt ál-
lította, hogy ők nem kaptak semmilyen 
dokumentumot, vagyis eltűnt az álta-
lam küldött dokumentum.

Másik érdekesség, hogy a szakértői 
véleményeket a rendőrség kérte, talán a 
harmadikat a Gancea család. Én is kér-
tem egy újabb szakértői vizsgálat lefoly-
tatását, de sajnos nekem nem hagyták 
jóvá. Továbbá, bármilyen kérdést tet-
tünk fel a bukaresti szakértőknek, nem 
válaszolta rá.
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