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H I R D E T É S

FOKOZOTT VESZÉLYT JELENT A GYORSHAJTÁS, EMBERÖLÉSI KÍSÉRLETNEK NYILVÁNÍTTATNÁK A KIHÁGÁST AZ AUTÓPÁLYÁKON

Életeket menthet az elővigyázatos járművezetés
Rendőrségi illetékes szerint 
az elővigyázatos járműve-
zetői magatartással elkerül-
hetőek a halálos áldozatok, 
sérüléseket követelő súlyos 
közúti balesetek. Egy civil 
szervezet a közlekedési sza-
bályok szigorítását javasolja, 
többek között emberölési 
kísérletnek nyilváníttatná, 
ha valaki autópályán szem-
behajt a forgalommal.

 » ISZLAI KATALIN

M egsokszorozódott a köz-
úti balesetek száma az 
elmúlt időszakban Ro-

mániában, a halálos áldozatoké 
pedig szintén ijesztő méreteket 
öltött. Az elmúlt hétvége fekete-
ként vonul be a statisztikákba, 
miután 24-en vesztették életüket 
a hazai utakon: pénteken kilen-
cen, szombaton öten, vasárnap 
pedig tízen lelték halálukat bal-
eset következtében, ugyanakkor 
azóta is egymást érik a közúti 
balesetekről szóló hírek. Noha a 
nyár, a járványügyi lazítások és 

a kirándulások magyarázatként 
szolgálhatnak a megnövekedett 
forgalomra, nagyon fontos a 
türelem megőrzése, hiszen oda-
fi gyeléssel és megelőző vezetői 
magatartással elejét lehetne ven-
ni a tragédiáknak.

Megkeresésünkre Maria Plum-
bu, a Hargita megyei rendőr-fő-
kapitányság munkatársa árult el 
részleteket a balesetek legfőbb 
kiváltó okairól, illetve ajánláso-
kat is megfogalmazott a közle-
kedés résztvevői számára. Mint 
kifejtette, a közúti baleseteket 
kiváltó fő okok közé tartozik a 
túlzott sebesség, a szabályta-
lan előzés, az elsőbbség meg-
adásának elmulasztása és az 
alkoholfogyasztás, illetve a 
gyalogosok és a kerékpárosok 
által elkövetett szabálysérté-
sek. Emiatt a közlekedés vala-
mennyi résztvevőjének – tehát 
az autóvezetőknek, a moto-
rosoknak, a szekereseknek, a 
kerékpárosoknak és a gyalogo-
soknak egyaránt – azt ajánlják, 
hogy tartsák tiszteletben az 
előírásokat, és alkalmazzák a 
megelőző vezetői magatartást. 
Az alkoholfogyasztás mellőzé-
se szintén nem csak a járműve-
zetők esetében fontos, hiszen 
több baleset történt az elmúlt 
időszakban ittas kerékpáros 
miatt, illetve az erős alkoholos 
befolyás alatt lévő gyalogosok 
is veszélyforrást jelentenek. A 
gyalogosoknak továbbá aján-

lott fokozottan odafigyelni az 
utcán való átkeléskor, akkor 
is, ha kijelölt átjárón teszik 
ezt, éjszaka pedig kötelező 
esetükben a fényvisszaverő 
elemek viselése, ugyanez igaz 
egyébként a biciklisekre és a 
szekeresekre is.

A rendőrség egyébként rend-
szeresen ellenőrzéseket folytat 
az utakon a balesetek megelőzé-
se érdekében. Főként a gyorshaj-
tást próbálják visszaszorítani, 
hiszen ez fokozott veszélyforrást 
jelent: egy szabálytalan előzés 
vagy az elsőbbség megadásának 
elmulasztása miatt történt bal-
eset is sokkal súlyosabbá válik, 
ha az érintett járművek túlzott 
sebességgel közlekedtek az üt-
közés pillanatában. Egyébként 
Hargita megyében is érezhető az 
országos növekvő tendencia. Ezt 
statisztikai adatok is bizonyít-
ják: míg különböző kihágások 
miatt 2019-ben 74 súlyos baleset 
történt, amelyekben nyolcan 
vesztették életüket, idén július 
28-ig már 43 súlyos balesetet és 
öt halálos áldozatot jegyeztek. 
Emellett ebben az évben eddig 
39-en szereztek súlyos, és 19-en 
enyhébb sérüléseket.

Ezzel egy időben a Pro Infra-
struktúra Egyesület szorgalmaz-
za, hogy minősüljön emberölési 
kísérletnek, ha valaki autópá-
lyán vagy más, elválasztott me-
netirányú útszakaszon szembe-
hajt a forgalommal. A szervezet 
azt követően fogalmazta meg 
javaslatát, hogy a közelmúlt-
ban több sofőrt is lefi lmeztek, 
amint maguk és mások életét 
veszélyeztetik romániai sztráda-
szakaszon, például több videót 
készítettek erről a Bukarestet és 
a tengerpartot összekötő A2-es 
autópályán. Az infrastrukturális 
beruházásokat, illetve a közúti 
és a vasúti történéseket árgus 
szemmel követő civil szervezet 
azt is kéri egyúttal, hogy a ro-
mániai hatóságok rójanak ki 
drasztikusabb bírságot azokra, 
akik súlyos közúti kihágásokat 
követnek el. „Úgy gondoljuk, 
hogy ha valaki autópályán vagy 
más, elválasztott menetirányú 
útszakaszon szándékosan szem-
behajt a forgalommal, akkor az 
emberölési kísérletnek minősül, 
mivel súlyosan veszélyezteti a 
forgalom többi résztvevőjének 
az életét. Sajnos nem csak ezt a 
cselekedetet bünteti túl enyhén 
a KRESZ és a büntetőtörvény-
könyv, valamint a jogszabályok, 
amelyeket amúgy sem mindig 
alkalmaznak” – fogalmaz Face-
book-bejegyzésében a Pro Inf-
rastruktúra Egyesület. Azt kérik 
továbbá, hogy a hatóságok bün-
tessék szigorúbban az olyan, 
emberéleteket veszélyeztető 
közúti kihágásokat, mint a se-
bességhatár több mint 50 kilo-
méter/órával történő túllépése, 
a jelzőlámpa piros jelzésénél 
való áthajtás, az ittas vezetés, 
a záróvonalon való előzés, az 
elsőbbségadás elmulasztása 
gyalogátkelőnél. A szervezet 
illetékesei ugyanakkor úgy 
gondolják, hogy kezdeménye-
zésüket nehéz megvalósítani, 
mivel erre nincs politikai akarat, 
széleskörű együttműködés, sem 
megértés, nyomásgyakorlás a 
járművezetők és a társadalom 
részéről Romániában.

A rendőrséget és a társadalmi szervezeteket egyre inkább aggasztja a balesetek sokasodása

KÉ
PÜ

NK
 

IL
LU

SZ
TR

ÁC
IÓ

. F
O

TÓ
: P

IN
TI

 A
TT

IL
A

 » KRÓNIKA

B izonyos, az oltással kapcsola-
tos feltételek teljesítése mel-

lett, illetve a COVID–19 világjár-
vány alakulása kontextusában 
térhetnek vissza személyes jelen-
léttel a kolozsvári Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem (BBTE) hallga-
tói októbertől a 2021–2022-es tan-
év akadémiai tevékenységeihez. 
A döntést csütörtökön fogadta 
el a felsőoktatási intézmény sze-
nátusa, az egyetem igazgatóta-
nácsának javaslatára, amelyet a 
hallgatói képviselőkkel folytatott 
konzultációt követően fogalmazott 
meg. A határozat értelmében azok 

a hallgatók vehetnek fi zikailag részt 
az oktatási tevékenységekben, akik 
megkapták a SARS-CoV-2 vírus el-
leni oltást, és eltelt 10 nap a teljes 
oltási ütemterv befejezése óta; fel-
mutatják egy 72 óránál nem régebbi 
RT-PCR teszt negatív eredményét; 
felmutatják egy 24 óránál nem ré-
gebbi antigén gyorsteszt hitelesített 
negatív eredményét; illetve a SARS-
CoV-2 fertőzés megerősítését köve-
tő 15. és 180. nap között vannak. 
Az egyetem döntése értelmében 
azoknak a hallgatóknak, akik nem 
tartoznak ezekbe a kategóriákba, 
lehetőségük lesz az oktatási tevé-
kenységekben online vagy más „al-
ternatív módokon” részt venni.

Feltétel az oltás a BBTE-n

Újabb halálos baleset Bihar megyében

Halálos baleset történt csütörtök reggel a 19-es főúton Bihar 
megyében, frontálisan ütközött egy kamion és egy személygép-
kocsi a Nagyvárad és Bihar közötti útszakaszon. Camelia Roşca, a 
megyei katasztrófavédelmi felügyelőség szóvivője elmondta, több 
mentőt és műszaki mentő egységet küldtek a helyszínre. „Sajnos 
a balesetben elhunyt a  személygépkocsit vezető nő, a helyszínre 
érkező egységek megállapították, hogy az élettel összeegyeztet-
hetetlen sérüléseket szenvedett” – közölte a szóvivő. A rendőrök 
arra a következtetésre jutottak, hogy a személygépkocsit vezető 
46 éves nő nem az útviszonyoknak megfelelő sebességgel közle-
kedett, a nedves úttesten átsodródott az ellenkező sávba, ahol 
nekicsapódott a kamionnak. Néhány nap leforgása alatt ez már 
a második súlyos baleset a környéken, múlt vasárnap Bihar tele-
pülés bejáratánál egy 38 éves férfi  és 6 éves fi a vesztette életét 
autóbalesetben. Feleségét és a hátsó ülésen utazó 15, illetve 17 
éves lányukat kórházban ápolják. A balesetet helyi sajtóinformá-
ciók szerint Kristály Lehel, a Bihari Napló napilap főszerkesztője 
okozta, aki szabálytalan előzésbe kezdett, és frontálisan ütközött 
egy szabályosan közlekedő személygépkocsival. Az újságíró, 
illetve az autóban utazó 15 éves fi a is kórházi ellátásra szorul. 
Az ügyben gondatlanságból elkövetett emberölés és testi sértés 
gyanújával indult bűnvádi eljárás.




