
 
 

45-ösön történt baleset képei pontos információkkal (SOK KÉPPEL !) 
Dátum: November 13, péntek, 16:24:09 

Téma: Rendırségi hírek 
 

Hódmezıvásárhely és Szentes között, a 45-ös számú fıúton Barattyos 
közelében egy Volkswagen Transporter típusú honvédségi kisbusz és 
egy Peugeot 307-es típusú személygépkocsi ütközött össze. 

A pontos részleteket itt olvashatja !  

 
 
Helyszíni értesüléseink szerint, mint arról már korábban beszámoltunk a két jármő 
Hódmezıvásárhely irányából közlekedett Szentes felé a 45-ös fıúton.  

A Peugeot személyautó elızésbe kezdett, növelte sebességét, viszont feltételezhetı az, hogy 
az elıtte közlekedı Transporter vezetıje késın észlelte a már elızı, mögötte haladó 
gépkocsit.  

A kisbusz szintén megkezdte elızési manıverét, elé hajtott a Peugeotnak, amely 
nekiütközött hátulról a katonákat szállító Volkswagennek.  

A kisbusz ekkor az úttesten megpördült, két fának nekicsapódott, majd az útközepén állt 
meg. Az ütközés ereje akkor volt, hogy az alkatrészek több méter sugarú körben 
szétszóródtak.  

A helyszínen többen is vizsgálódtak. A Magyar Honvédség részérıl a baleseti helyszínelık, 
akik meg nem erısített információink szerint Budapestrıl és Hódmezıvásárhelyrıl érkeztek. 
A helyszínen jelen volt még a Szegedi Katonai Ügyészség is, akik szintén szemlét tartottak.  

A Hódmezıvásárhelyi Rendırkapitányság mőszaki szakértıt rendelt a balesethez, így több 
szálon zajlik a baleset pontos körülményeinek felderítése.  

A baleset súlyos sérültjét egy középkorú férfit a budapesti Honvéd Kórházba 
mentıhelikopterrel, még a szintén kisbuszban utazó három középkorú katonát könnyebb 
sérülésekkel, mentıautóval szállították a szentesi kórházba. A Peugeot vezetıje egy szarvasi 
középkorú férfi volt,İ nem sérült meg a becsapódáskor.  

A mőszaki mentést a vásárhelyi lánglovagok végezték. A sérültekért a mentık több jármővel 
vonultak a helyszínre Vásárhelyrıl és Szentesrıl.  

A baleset pontos körülményeit és a felelısség kérdésének megállapítását a Magyar 
Honvédség illetékesei és a Hódmezıvásárhelyi Rendırkapitányság tovább vizsgálja.  

  

Page 1 of 3PROMENAD - a vidék hírportálja... - 45-ösön történt baleset képei pontos...

"NetSzemle Archívum"http://www.promenad.hu/modules.php?name=News&file=pri...



  

  

  

  

  

  

  

  

  

Page 2 of 3PROMENAD - a vidék hírportálja... - 45-ösön történt baleset képei pontos...

"NetSzemle Archívum"http://www.promenad.hu/modules.php?name=News&file=pri...



 
 

A cikk tulajdonosa: PROMENAD - a vidék hírportálja... 
http://www.promenad.hu 

 
A cikk webcíme: 

http://www.promenad.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=62175  
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