
Valóban elaludt a buszvezető? 
A veronai autóbusz baleset 

közlekedésbiztonsági elemzése.

Tóth Tibor
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2017. január 20-án éjfél körül

Verona és Velence között

A4-es ap. 289-es km-nél, a Verona-kelet lehajtó 

Setra márkájú S 317 GT-HD típusú jármű

54+2 fő – 16 halott
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ELŐZMÉNYEK, KÖRÜLMÉNYEK

Sofőrváltás – kb. egy órával a baleset előtt

Üzemanyagtartály az első tengely előtt

Póttank is volt

„Hallották a jobboldali kerekek zaját, amikor 

lecsúsztak az útról, majd jött a nagy ütközés”
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A HELYSZÍNI VIZSGÁLAT ELSŐ MEGÁLLAPÍTÁSAI

Nem volt féknyom

Kizárható a műszaki probléma

Nem volt sebességtúllépés, gyorshajtás (80 km/ó)

Egészségi állapotvesztés vagy elalvás

Az autóbusz vezető személyi hibája
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KIK LEHETNEK A FELELŐSÖK?

Girolamo Lacquaniti: 

a baleset okait ki lehet következtetni:

Semmi nem utal a jármű műszaki meghibásodására. 

A balesetet emberi tévedés okozta

Borbély Zoltán:

Elalvás esetén a sofőr legkésőbb az ütközésre felriad 

és korrigálni próbál
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AZ AUTÓPÁLYA KIÉPÍTÉSE, MŰSZAKI OKOK

Vizsgálják a pálya kiépítését, biztonságát, korlát

A roncs technikai, műszeres átvizsgálása

A hídpillér védelmének vizsgálata
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AZ AUTÓBUSZ ÜZEMELTETŐJE

Jó állapotú, jól karbantartott jármű

Póttank is volt a buszban – tagadás

Megbízható, tapasztalt járművezetők

Tudott a járművezető alvásbetegségéről
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A BUSZVEZETŐ

Alvászavarban szenvedett – nála volt a készüléke

Gyógyszert szedett magas vérnyomásra

Covercard – mellékhatása járművezetésre

Influenzás volt

A feleség is megerősítette

„Nem aludtam el” – állítja a sofőr
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2. Éberség

Alváshiány

Szabálytalan munk.

Stressz, Túlmunka

Kombinált hatások 

3. Betegségek

4. Gyógyszerhatások
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ALVÁSZAVAR

ANOPE – Alvás alatti légzéskimaradás - horkolás

Kiemelt kockázatot jelentenek az ilyen járművezetők

Az elalvásos balesetek 31 % erre vezethető vissza

Mikro ébredések, felriadások

Nem teljes értékű az alvás – Fáradság, elalvás 
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MIKROALVÁS

Tudattalan „transzállapot”

Spontán elalvás – nincs testkontroll – néhány mp.

Fejbillenés, tartós szemlecsukódás 

Sötét környezet, monotonság, csend

Nincs konkrét alvás, olyan hiba lehet, amely nem 

jellemző

Eredménye a mentális képességek romlása, 

feledékenység

Fáradság, eseménytelenség, monotonság esetén
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A „BIOLÓGIAI ÓRA”

2 óra – legmélyebb alvás

4 óra – alacsony vércukor, testhőmérséklet

10 óra – magas fokú éberség

13 óra – lassuló vérkeringés – emésztés

15 óra – legrövidebb a reakcióidő

18 óra – legmagasabb a vérnyomás

21 óra – melatonin kiválasztás – felkészülés az

alvásra

23 óra – mélyalvásos időszak
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ÖSSZEGZÉS

Műszaki állapot – Rendben

Sebességtúllépés – Nem volt

Autópálya kiépítése, biztonság - Rendben

Sofőrváltás - Rendben

Környezet – Monoton, sötét, csendes – Mikro alvás!

Többször ráhajtottak a szegélyt jelző fizikai akadályra

Alvászavar, magas vérnyomás gyógyszer, influenza

(Állapot = Véralkohol szint 0,6 ezrelék!)
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KÖVETKEZTETÉS, MEGÁLLAPÍTÁS

A balesetet emberi tényező okozta.

Mikro alvás vagy esetleges rosszullét
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Köszönöm a megtisztelő 

figyelmüket!

Tóth Tibor Sztrádaline Kft. sztradaline@t-onine.hu
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