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SAJTÓKÖZLEMÉNY
(Vádemelés a halálos pinceomlás miatt)
A Veszprémi Járási Ügyészség halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan
veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat a Veszprémi Járásbíróság előtt egy 62 éves
férfi ellen, akinek felújítás alatt álló szápári pincéje maga alá temette a vádlott ott
dolgozó ismerősét.
A vádirat szerint a vádlott elhatározta, hogy a családja által használt ingatlanon lévő
romos pincét felújíttatja. Ehhez azonban szakember segítségét nem vette igénybe,
előzetes talajvizsgálatot nem végeztetett. A munkát szívességből egy falubeli
ismerőse vállalta el, aki nyugdíjazása előtt bányászként dolgozott, és saját pincéjét is
maga újította fel.
A pince födém részének eltávolítására, a föld kitermelésére a vádlott egy a faluban
munkagéppel közlekedő férfit kért meg, s így a földmunkákat gépi, kisebb részt kézi
erővel 2013. április 19-én, majd másnap reggel elvégezték.
Április 20-án délelőtt a vádlott, a sértett és a vádlott egy hozzátartozója a kiárkolt
pincében úgy kezdtek el dolgozni, hogy annak falazatát támfallal nem erősítették
meg, fejvédő sisakot nem használtak. Az árokban a föld elegyengetését végezték,
amikor a gödör egyik hosszanti löszös fala leomlott, és az ott dolgozó sértettet kb.
egy méter mélyen maga alá temette.
A sértett kiszabadítását azonnal megkezdték, a háznál lévő hozzátartozók pedig
értesítették a mentőket, s mire azok a rendőrséggel együtt megérkeztek, a sértett
fejéről és tarkójáról már sikerült a földet eltávolítani, hátát azonban még mindig 2-2,5
m³ föld borította. A sértettet végül a szakemberek – mentősök, rendőrség,
katasztrófavédelem tagjai – szabadították ki, életmentését rögtön megkezdték, de ez
eredménytelen maradt, a sértett a helyszínen életét vesztette.
A vádirat szerint a vádlott a földmunkákra vonatkozó szabályokat megsértette, mivel
azok elvégzését szakértelmet igénylő vizsgálatok és számítások alapján kell
megtervezni. A talajmechanikai vizsgálatok csak abban az esetben mellőzhetők, ha a
munkák során a legkedvezőtlenebb földtani tulajdonságok alapul vételével járnak el,
ilyenkor a dúcolatlan munkagödör megengedett legnagyobb mélysége a 0,8 métert
nem haladhatja meg. Jelen esetben azonban a dúcolatlan árok mélysége még a
legkedvezőbb talajviszonyokra előírt, maximum 1,7 métert is meghaladta, így abban
tartózkodni, munkát végezni nem lehetett volna.
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