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• Az eljárás során három szakértői vizsgálat is készült, mindhárom rendőrsé-
gi-ügyészségi kezdeményezésre. Következtetéseiket tekintve addig készült 
az újabb és újabb, amíg az szerepelt benne, hogy nem a rendőr a hibás.

KILÁTÓ – DOM

L aikus számára is az első szak-
értői vélemény tűnik a leg-
megalapozottabbnak, formai 

szempontból is. A másodikat azzal 
a következtetéssel zárták, hogy 
mindkét fél hibás lehet, nem tudják 
eldönteni; ezt formai hibák miatt 
nem fogadta el a bíróság. A harma-
dik vélemény a legkuszább, és az vet 
föl a legtöbb ténybeli tévedést, mégis 
ezt fogadta el az eljáró bíró, aki de-
cember 24-én hozta meg az ítéletet 
(indoklás feltöltésének dátuma), és 
december 31-én nyugdíjba vonult.

A 607/P/2011-es műszaki 
szakértői vélemény kivonata

Szerzők: CIGMĂIANU Mihai, rend-
őrségi szakértő, Morar Nicolae és 
Racz Ștefan független szakértők

A balesetre 2011.10.12-én, 11:30-
kor került sor a DN1 úton, Săliște 
(Szeben megye) irányában, a 328-as 
kilométerkőnél.

Általánosságok:  az első ütközés 
a Moldova Köztársaságban bejegy-
zett TIR és a rendőr által vezetett 
Dacia Logan között volt, ez utóbbi (a 
kétsávos úton, a belső sávon) előz-
te a TIR-t, és eközben a kamion bal 
oldalának csapódott, minek hatásá-
ra átsodródott az út másik felére és 
ütközött az Audival. Az Audi utasai 
megsérültek, a Dacia Logant vezető 
rendőr két nap múlva elhunyt, bele-
halt súlyos sérüléseibe.

Fleckhammer Ottó vallomása: 
az ő menetirányában egysávos úton 
előtte haladt egy személyautó és egy 
teherautó. Az előtte levő személyautó 
előzni próbálta a teherautót, éppen 
akkor, amikor a szembejövő belső 
sávon a Dacia Logan előzte a TIR-t. 
A Dacia megpróbálta elkerülni az üt-
közést, e miatt belecsapódott a TIR-
be, utána meg az F. Ottó által 70 – 80 
km/h-val vezetett Audi A6-ba.

Sandul Oleg, a TIR vezetőjének 
vallomása: egy szemközt haladó 
teherautót egy világos színű autó 
próbált megelőzni, akkor, amikor az 
általa vezetett TIR-t a kétsávos út bel-
ső sávján egy piros Logan előzte. Le-
fékezett, megpróbált lehúzódni, de 
a Logan vezetője is fékezett. Ekkor a 
TIR vezetője gyorsított, hogy elkerül-
je az ütközést, de a Logan a TIR bal 
oldalába csapódott.

Az autóvezetők nem fogyasztottak 
alkoholt.

Tények:
– A Dacia Logan vezetője túl erő-

sen fékezett, ez vezetett a TIR-rel való 
összecsapódásba.

– A TIR bal oldalán tisztán látszot-
tak a rendőr által vezetett Dacia Lo-
gan által kreált nyomok, ugyanezek 
a balesetezett Dacián is fellelhetőek.

– A TIR esetében 21 méteres fék-
nyomot jegyeztek le.

– A TIR-rel való ütközés után 
irányváltoztatás miatt a Dacia Lo-
gan átcsúszott a szembejövő sávra, 
beleütközve az Audi A6-ba, ezt a 
rendőrség által rögzített nyomok is 
bizonyítják.

– Ugyanezen a rendőrségi szakér-
tői véleményben az is szerepel, hogy 
az Audi A6-os vezetője megpróbálta 
elkerülni az ütközést, jobbra tekerve 
a kormányt, de a Dacia Logan majd-
nem frontálisan ütközött vele.

– E rendőrségi szakértői vizsgálat 
szerint a Dacia Logan és az Audi A6 
kétszer csapódott egymáshoz.

– A rendőr által vezetett autó 
többször is megpördült, míg az Audi 
A6 felfordulva a mezőn kötött ki.

Következtetések:
– Mindkét fél fékezett, a rend-

őrségi szakértő szerint a rendőr 
által vezetett Dacia Logan akku-
mulátora az Audi A6-os autó bel-
terébe berepült, ezzel koponya-
sérüléseket okozva Fleckhammer 
feleségének (fényképes bizonyíték 
van erre).

– A rendőrségi szakértő szerint 
a későbbiekben elhalálozott rendőr 
a Dacia Logan baleset miatt kinyílt, 
bal első ajtaján esett ki.

– A TIR tahográfj a szerint 90–91 
km/h-val közlekedett.

– A rendőrségi szakértő szerint 
a rendőr által vezetett Dacia Logan 
hozzávetőlegesen 100 km/h-val pró-
bálta megelőzni a TIR-t.

– A Dacia Logan és a TIR közötti 
összecsapódás és a Dacianak az Audi-
val való ütközése hozzávetőlegesen 21 
méterre történt (lemért adatok).

– A Dacia Logan és az Audi A6 kö-
zötti ütközésnél mérhető sebesség 63 
– 68 km/h-ra tehető.

Végkövetkeztetés:
– Mindent kizárva (így, aláhúz-

va!) az a szakértő véleménye, hogy 
az ismeretlen autó (lenti rajzon a 3-as 
számú) okozta el a balesetet.

– A Dacia Logant vezető személy 
vészhelyzetben elvesztette az általa 
vezetett autó felett az uralmát.

– A Dacia Logant vezető rendőr 
fi gyelmetlenül előzött.

– Az Audi A6 sofőrje későn vette 
észre, hogy vele szemben jön a Dacia 
Logan (ellentmondás a vallomások-
hoz képest).

Végső megjegyzés:
– Fleckhammer Ottónak (Audi 

A6, CV-01-AEG), 85 km/h sebesség-
nél nem volt lehetősége kikerülni (az 
eredeti anyagban is aláhúzva) az SB-
08-MNY rendszámú Dacia Logan-t, 
amelyet körülbelül 12 méter távolság-
ban észlelhetett.

A második szakértői vélemény 
szimulációs technikán alapul, 
ezért is nem volt elfogadható 
a bíróságon
Szakértők:  Dinea Vasile, Dragoș Di-
ma, Vulpe Viorel (a vádlott szakértő-
je, aki nem értett egyet vele)

Kijelentik, hogy gyakorlatilag 
nem tudták megállapítani a baleset 
körülményeit. Ennek ellenére azt 
állítják, hogy az Audi A6 (állítóla-

gos) előzése a szembejövő sávon 
komoly gondot okozott a közúti for-
galomban.

Tanúként megjelenik több sze-
mély 2013-ban.

Ivan Cornel tanú azt nyilatkoz-
ta, hogy tisztán emlékszik, amikor 
a Logan a moldáviai TIR előzésébe 
kezdett, és nemsokára megtörtént a 
baleset. Az F. Ottó által vezetett autó 
félrehúzott, megpróbálván elkerül-
ni az ütközést, de a Dacia Logannak 
a TIR-hez való csapódása ezt nem 
tette lehetővé. Dinea szakértő elis-
meri, hogy ebben az esetben a Da-
cia Logan vezetője a hibás, ő kellett 
volna kivárjon, ha vele szemben egy 
autó előzőtt.

A szakértők véleménye szerint a 
rendőr elkerülhette volna a balesetet, 
amennyiben betartja a menetirányt.

Végmegállapítás: a szakmai / mű-
szaki vizsgálat nem tudta meghatá-
rozni a baleset valódi okát.

A harmadik szakértői 
véleményen kapcsán felmerült 
kérdések (bírósági beadvány)

– Amennyiben a Virtual Crash 2.2 
program került alkalmazásra az előző 
szakértői véleményezés kapcsán, ebből 
az anyagból hiányoznak a program ál-
tal automatikusan generált videófelvé-
telek, nem szerepelnek benne a kötele-
ző módon elvárt műszaki paraméterek.

– A hármas számú szakértői véle-
ményben csak a rendőr által vezetett 
Dacia Logan útvonalát elemzik.

– Semmilyen olyan dokumentum 
nem áll a bűnügyi szervek rendel-
kezésére, amelyben az szerepelne, 
hogy az Audi A6-os nem a saját sáv-
ján halad.

– A rendőr által vezetett Dacia 
Logan gyakorlatilag áthaladt az ő 
menetirányából számított ellenkező 
sávra, előzés közben, pedig kétsávos 
úton, a belső sávon haladt.

– A rendőrautó akkumulátorának 
az Audi A6-osba való becsapódása 

nem a Dacia Logan és a TIR közötti 
ütközésnél történt.

– Az elődleges megállapítások, 
miszerint üzemanyag és egyéb „mű-
szaki” folyadék csak az út azon felén 
(a Dacia Logan haladási sávjában) 
volt fellelhető, ahogy a rendőrségi 
szakértők említették, hamisak.

– Az Audi A6 helyszínről való el-
szállítása jogszerűtlen volt.

– Helytelen az a megállapítás is, 
miszerint az Audi A6 zuhant rá a 
Dacia Loganra, miközben pontosan 
fordítva történt.

– Helytelen a szakértők azon meg-
állapítása is, hogy a rendőr nem a 
Dacia Logan bal első ajtaján esett ki, 
szerintük a hátsó szélvédőn keresz-
tül történt.

– A szakértők miért nem emlí-
tették meg a beszámolójukban azt, 
hogy a Dacia Logant vezető rendőr 
azért zuhant ki az autóból, mert nem 
viselte a biztonsági övet.

– Megkérdőjelezik Sandul Oleg, 
Moldova Köztársaságbeli tanú vallo-
mását, mivel a másik szemtanú (Ivan 
Cornel) vallomása sokkal szavahihe-
tőbb. Miért?

– A szakértők rosszul értelmezték 
a Dacia Logan és a TIR ütközését.

– Teljes mértékben semmisnek 
tartják (szakmailag) az eddigi szak-
értők véleményét. Miért?

– Miért hagyták ki az eddigi jelen-
tésekből a feltételezett harmadik sze-
mélyt, amely F. Ottó szerint a balese-
tet okozta, pedig a szemtanúk szerint 
a baleset megtörténte után félrehú-
zott az általa vezetett gépjárművel.

Összekuszált szakértői álláspontok
Harmadik az Isten igaza? Nem feltétlenül…

Az 1-es számú autó a rendőr 
által vezetett Dacia Logan, a 
2-es a TIR, a 3-as a TIR-sofőr 
vallomásában szereplő világos 
színű autó, a 4-es a kisteherautó, 
az 5-ös pedig a Fleckhammer Ottó 
által vezetett Audi A6
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