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Szörnyű baleset hívta fel újfent 
a fi gyelmet a jobb kormányos 
gépkocsik közveszélyességére. 
Bár a rendőrség megtiltaná, hogy 
továbbra is forgalomba lehessen 
íratni ilyen autót Romániában, 
az uniós előírások miatt ezt 
nem tehetik meg. Pedig a hazai, 
nagyrészt kétsávos utakon életve-
szélyes előzésbe kezdeni jobb 
volános autóval.

 » BÍRÓ BLANKA

E lőzéskor életveszélyessé válik a 
hazai utakon a jobb kormányos 
gépkocsi. Hiszen egy teljes autó-

szélességnyit kell balra húzni, hogy a 
sofőr kilásson, miközben Romániá-
ban az országutak többsége kétsávos, 
tehát át kell hajtani a szemközti sávra 
– részletezte megkeresésünkre Dobra 
Csaba, egy sepsiszentgyörgyi gépjár-
művezetői iskola tulajdonosa és ok-
tatója. Legutóbb a múlt héten Szilágy 
megyében okozott szörnyű balesetet 
egy jobb kormányos gépkocsi 22 éves, 
szabálytalanul előző vezetője: a fron-
tális ütközésben négyen veszítették 
életüket – a két sofőr és a vétkes fél 
két utasa –, négyen pedig súlyosan 
megsérültek. A román rendőrség 
közleménye szerint az év első felé-
ben történt huszonöt olyan baleset-
ből, amelyben jobb kormányos autó 
is érintett volt, 24-et utóbbi vezetője 
okozta. A balesetekben 16 személy 
életét vesztette, 24-en pedig súlyo-
san megsérültek. Tavaly 90 hasonló 
súlyos baleset történt országszerte, 
ezek során 35 személy meghalt, 88-an 

súlyosan megsebesültek. A 90 bal-
esetből 77 esetben a jobb kormányos 
autót vezető sofőr hibájából követke-
zett be a szerencsétlenség. Egy évvel 
korábban, 2018-ban 102 ilyen baleset 
történt, ezekben 28 személy vesztette 
életét és 106-an sérültek meg súlyo-
san. A rendőrség a közleményben 
arra is kitér, hogy a jobb kormányos 
gépkocsik vezetőinek előzéskor jóval 
nehezebb a dolguk, mint a bal volá-
nos autót irányítóknak, ezért gyak-
rabban fordul elő szabálytalan előzés. 
Éjszaka vagy kedvezőtlen időjárási 
körülmények – köd, eső, havazás – 
esetén a kockázat még nagyobb. A ro-
mán rendőrség átiratban javasolta a 
gépjárműbejegyzési és -nyilvántar-
tási hivatalnak (RAR), hogy az ilyen 
járművek forgalomba helyezését csak 
a kormány bal oldalra való áthelye-
zését követően hagyják jóvá. A RAR 
azonban közölte, hogy a gépjármű-
vek típusjóváhagyásáról szóló euró-
pai uniós irányelv értelmében a tag-
államok nem tagadhatják meg olyan 
járművek forgalomba helyezését, 
amelyeket más tagállam jóváhagyott.

Jobb kormányos gépkocsi esetén 
jobban kell fi gyelni az útkeresztező-
désekben, az elsőbbségadásnál, bal 
kézzel kell váltani, viszont mindezt 
meg lehet szokni – részletezte Dobra 
Csaba. Véleménye szerint a legveszé-
lyesebb az előzés, hiszen egy teljes 
gépkocsi-szélességnyit ki kell húzni 
balra, hogy a jobb oldalon ülő autó-
vezető kilásson. Ha valaki vakációra 
érkezik az országba egy-két hétre egy 
jobb kormányos gépkocsival, jobban 
összpontosít, elboldogul, ám a napi 
rendszerességgel használt ilyen tí-
pusú gépkocsik veszélyt jelentenek. 

Romániában nincs elég autópálya, 
a legtöbb országút kétsávos, ugyan-
akkor előzni muszáj, hiszen nagyon 
sok gépkocsi nem tartja a megenge-
dett sebességet, lassítja a forgalmat 
– sorolta a nehezítő körülményeket 
Dobra Csaba. Hozzátette, a gépkocsi-
vezetés során különben is az előzés 
a legveszélyesebb manőver, hiszen 
azzal a frontális ütközést kockáztat-
juk. „Például egy oldalparkolás ese-
tében a legrosszabb, ami történhet, 
hogy megkarcoljuk a saját és a másik 
gépkocsit, azonban egy szabályta-
lan vagy elnézett előzés során nagy 
sebességgel történő frontális ütkö-
zés következhet be, ami emberélete-
ket sodor veszélybe” – részletezte a 
gépjárművezetői iskola tulajdonosa. 
Bárki kipróbálhatja, hogy a gépko-
csivezető melletti jobb oldali ülésről 
mennyit lát, amikor a sofőr előzésbe 
kezd. Dobra Csaba több ízben tapasz-
talta, hogy teljesen kihúzott az előzni 
készülő jobb kormányos gépkocsi, 
majd utolsó pillanatban kormányo-
zott vissza a saját sávjára, amikor 
meglátta a szembejövő autót.

A szakember jelezte, hogy sokan 
azért vásárolnak jobb kormányos 
gépkocsit, mert szinte feleannyiba 
kerül, mint egy ugyanolyan bal kor-
mányos, ugyanis kisebb a kereslet 
irántuk. Egy 2015-ös évjáratú, hetes 
Volkswagen Golf Németországban 
nyolcezer euróért megvásárolha-
tó, az ugyanilyen típus jobb oldali 
kormánnyal 4-5 ezer euróba kerül. 
Ugyanakkor nagyon sokan megvál-
nak a jobb kormányos gépkocsitól, 
miután megtapasztalják, hogy még-
sem olyan egyszerű megszokni a ve-
zetését – mutatott rá Dobra Csaba.

 » KRÓNIKA

Tegnaptól hétfőig iratkozhatnak be 
új tanintézetükbe azok a nyolca-

dik osztályt végzett tanulók, akiket 
számítógépes elosztással besoroltak 
valamely középiskolába. Július 22–24. 
között a megyei felvételi bizottságok-
nak meg kell oldaniuk a számítógépes 
elosztást követően felmerült összes 

problémás helyzetet. A számítógépes 
elosztás pénteki, első szakaszában 
113 480 nyolcadikat végzett diákot so-
roltak be valamely gimnáziumi osz-
tályba: 68 564 tanuló elméleti, 44 916 
pedig technológiai profi lú osztályban 
folytatja tanulmányait. A számítógé-
pes elosztást megelőzően 12 408 ta-
nuló iratkozott be tehetséggondozás 
szakirányú (vokacionális) iskolákba, 

25 257-en pedig szakiskolákba, illetve 
duális képzést nyújtó intézményekbe. 
A közlemény szerint 8570 tanulót nem 
soroltak be egyetlen osztályba sem, 
mert nem jelöltek be elegendő opciót. 
Ők részt vehetnek a július 24. és au-
gusztus 3. között zajló második elosz-
táson. Az első elosztást követően több 
mint 37 ezer betöltetlen hely maradt a 
gimnáziumokban és szakiskolákban.

 Erdélyi tudósítások 2020. július 14.
kedd

Pofon Iohannisnak

Bár természetesen tisztában voltunk azzal, 
hogy a Klaus Iohannis államelnök hazugságor-
giájában elhangzottakkal ellentétben egy pilla-
natig sem forgott veszélyben Románia területi 
épsége, és az ellenzéki szociáldemokraták nem 
próbálták az RMDSZ-szel összejátszva „eladni” 
Erdélyt Orbán Viktornak, azért megnyugtató, 
hogy ezt az illetékes szervek is megerősítették. 
A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) erről készült 
jelentése ugyan titkos, azonban az államfő által 
az ország kiárusításával megvádolt szociálde-
mokratáknak érdekük volt az abban foglaltak 
kiszivárogtatása, így Marian Cucşa, a SRI-t fel-
ügyelő parlamenti bizottság korábbi alelnöke 
jóvoltából megtudhattuk, hogy a hírszerzés 
megállapította: Románia területi integritását 
semmi sem fenyegette.

Ismeretes, hogy az államfő még április végén 
állt elő a döbbenetes vádakkal. A célja az volt az 
ősellenségnek tekintett magyarokkal való ösz-
szejátszásról szóló vádakkal, hogy elterelje a fi -
gyelmet a „saját” kormánya szerencsétlenkedé-
seiről. Az ürügy az volt, hogy a képviselőházban 
– miután a szociáldemokrata többségű házel-
nökség nem tűzte napirendre – hallgatólagosan 
elfogadták a Székelyföld autonómiastatútumát.

A titkosszolgálat most egyértelművé tette azt, 
hogy az államfő kizárólag kampánymegfonto-
lásból, csökkenő népszerűségű pártja megse-
gítése céljával próbálta a súlyos vádakkal be-
feketíteni a legfőbb politikai ellenfelet. Ezzel 
föltette a pontot az i-re azt követően, hogy előbb 
a diszkriminációellenes tanács rótt ki az elnökre 
5000 lejes bírságot a magyarellenes kĳ elenté-
sek miatt, majd a legfőbb ügyészség is kimond-
ta: az államfő kĳ elentései gyűlöletbeszédnek 
minősülnek. Igaz, ezt némileg ellensúlyozta az-
zal a logikailag nehezen értelmezhető megjegy-
zéssel, hogy nem voltak uszító jellegűek, ezért 
nem indokolt a bűnvádi eljárás megindítása.

Az tehát most kiderült, hogy a magyarok nem 
veszélyeztették Románia területi épségét, sem 
az PSD-vel, sem nélküle. 

Ugyanakkor nem mondhatjuk, hogy a ma-
gyar–román konfl iktus súlyosbodásának veszé-
lye nem áll fenn. Csakhogy ez éppen Iohannis és 
tanult kommunikációs tanácsadói miatt van így. 
A román elnök ugyanis a legmagasabb szinten 
legitimálta a magyarellenes hergelést, és bár a 
célját nemigen érte el – a liberálisok népszerű-
ségét nem sikerült vele látványosan feltornász-
nia –, a magyarokkal kapcsolatos kĳ elentései-
nek sora arra kiválóan alkalmas, hogy tartósan 
mélypontra taszítsa a magyar–román kapcso-
latokat, és fokozza a magyarokkal szembeni 
gyűlölködést a románok körében. A helyzetet 
külön súlyosbítja, hogy kisebbségi származású 
politikusról van szó, még akkor is, ha magát már 
románnak tartja.

Ennek fényében különösen érthetetlen az 
európai értékek tiszteletéért, az európai együtt-
működés előmozdításáért járó Nemzetközi 
Károly-díjat odaítélő bizottság döntése, hogy 
mindezek ellenére sem tartja indokoltnak a 
tavaly odaítélt elismerés visszavonását Iohan-
nistól. Pedig hát az elismerés indoklásában 
az áll, hogy Iohannis „kiemelkedő küzdelmet 
folytat az európai értékekért, a szabadságért 
és a demokráciáért, a kisebbségek védelmé-
ért és a kulturális sokszínűségért”. Méltatták 
továbbá a romániai jogállamiság és független 
igazságszolgáltatás érdekében tett lépéseit is. 
Ehhez képest most papírja van arról a bukaresti 
legfőbb ügyészségtől, hogy gyűlöletbeszédet al-
kalmazott a magyar közösséggel szemben, a hír-
szerzéstől pedig arról, hogy alaptalanul uszított 
ellenünk.

Mit ne mondjunk: az illetékesek igencsak sa-
játosan, mondhatni szelektíven értelmezik azo-
kat a bizonyos európai értékeket, ha szerintük 
ez még belefér az európai polgárhoz méltó visel-
kedés meghatározásába.
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VEZÉRCIKKHIÁBA KÖTELEZNÉ A ROMÁN RENDŐRSÉG AZ AUTÓVOLÁNOK BAL OLDALRA HELYEZÉSÉT

Életveszélyes a jobb kormányos

Hová vezet? A jobb kormányos autók egyetlen előnye az áruk, de így sem biztos, hogy megéri
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Megkezdődtek a középiskolai beiratkozások




