
A közlekedési szabályszegések
súlyosságának megltéléséröl

balesetek száma az előző évhez viszonyítva
abszolzít mértékben is csökkent.

A 2024/1972. sz. MT határozat részle
tesen megszabja valamennyi illetékes álla
mi szerv további feladatát a közúti közle
kedés biztonságának további fokozása ér
dekében. E munkában elsősorban a gene
rális és speciális prevenció szempontjából
jelentős szerepe van a közlekedési szabály
szegések súlyossága reális elbírálásának.
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A közúti közlekedésben résztvevő sze
mélyek számának növekedésével, a köz
lekedés struktúrájának és dinamikájának
átalakulásával a rendőrség feladata is
egyre összetettebbé, sokrétűbbé válik.
A közlekedési balesetek csökkentésének érde
kében tett intézkedések a rendőrségnek
mindig egyik fontos feladatát képezték és
képezik ma is.

1971-ben kedvező változás volt tapasz
talható az előző évekhez képest, mivel a
jánnűállomány növekedési arányánál ki
sebb mértékben emelkedett a balesetek
száma ..-\z 1972 februárjában megindított
fokozott közúti ellenőrzéssel egyidejűleg
pedig - a társadalmi összefogásra és a
hatékonvabb rendőri munkára vissza
vezethetően - dimtó fordulai következett
be. A járműállomány további erőteljes
számszerű növekedésével egyidejűleg a

Az elbírálás elveiről

Ismeretes, hogy a közúti közlekedés sza
bályait - a felmerült igényeknek meg
felelően többször kiegészített és módosí
tott - 2/1962. (IX. 29.) BM-KPM sz.
rendelet tartalmazza. Az ellene vétők az
1971. évi 28. tvr-rel módosított Btk. i:93.,
194/A és 194/B §-ok, továbbá az idézett
tvr-rel módosított 17/1968 (IV. 14.)
Korm. sz. rendelet 43-51. §-ai alapján
vonhatók felelősségre. A szabálysértések
ről szóló kormányrendelet pedig külön
kiemeli azokat a szabálysértési alakzato
kat, amelyeknek társadalomra veszélyessége
- jelenlegi körülményeink között -
különösen nagy, ezért üldözésük fokozottan
indokolt.

A jogszabályok áttanulmányozása során
kitűnik: a jogalkotó mind a műszaki
(44. §), mind a forgalmi (43., 45-49. §)
rendelkezések esetén valószínűsíti azt,
hogy ezeknek az előírásoknak a megsze
gése - üzemképtelen kormánnyal és fék
kel való közlekedés; az engedély nélküli
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gépjárművezetés; a jobb oldali közlekedés
és az áthaladási elsőbbség szabályainak
durva megszegése; a sebességkorlátozás
jelentős túl lépése; a fényszóró tompítására
vonatkozó kötelesség elmulasztása; a sze
szesital fogyasztása gépjárművezetés köz
ben; valamint a közlekedés rendjének
egyéb módon történő megzavarása - az
esetek döntő többségében súlyos veszélyt
feleni a közlekedés biztonságára.

Azt a kérdést, hogy akár az önálló, akár
az eredményt maga után vonó szabály
szegés büntetőeljárási útra kerüljön-e vagy
sem, ,.az dönti el, hogy a társadalom érde
keinek védelme szempontjából a jogalko
tással felruházott szervek mit tartanak
- jellegében és súlyában - olyan társa
dalomra veszélyesnek, amely ellen a bün
tetőjog eszközeivel is érdemes fellépni">.
E témakörben egyetértéssel kell fogad111mk
azt a megállapítást is, miszerint „értetlen
ség fogadja az olyan jogi rendezést is,
amely pontosan azonos bűnösségi tartal
mú forgalmi manővereket pusztán attól
függően minősít bűntetté vagy egyszerű
szabálysértéssé, hogy valakinek a halála
bekövetkezett-e vagy sem"2.

A szabályszegés és az elkövető kapcsolatá
ban a legfontosabb megállapítások a kö
vetkezők:
- az önálló szabályszegések legnagyobb

részénél a „véletlennek" - ha a szabály
szegési aktusnak más résztvevője is van,
legtöbbször ezen személy ügyességének -
van döntő szerepe abban, hogy az ered
mény elmarad;
- amint a közúti közlekedési balesete

ket, úgy a szabályszegéseket sem mindig
társadalomellenes beállítottságú egyének
idézik elő;
- amint a közlekedési balesetek döntő

többségét, úgy az észlelt szabálysértések
nagy részét is időben megelőzi az érintett
személyek helytelen magatartása , ezért
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Ld.: C. t~. l loyca: P~rchologlc dl'~ Stra,;scnwrkchn. Hans
Hulwr Vt•rlnR, Ucrn/Stnttgart, 1965. ~9-62. ol<l.

A KOZLEKED~ISZABÁLYSZEG~EKROL 59

a szakemberek mindinkább a megelőző
okkutatásra helyeznek súlyt.3

A forgalomellenörzésröl

A rendőri forgalomellenőrzés hatékony
sága leginkább a forgalombiztonság foko
zódásában mérhető. Az ellenőrzésnek -
mint az közismert -alapvetően nincsenek
jó és rossz módszerei, az adott köriil111é-
11yeklzez való igazodás viszont nem mellőz
hető.

Az álló, illetve a mozg6 elle11órzés cél
szerűségéről még mindig sokan vitatkoz
nak.
Az ellenőrzés mozg6 formája természete

sen elterjedtebb. Azt a forgalmi és az út
viszonyok döntik cl, hogy a motoros vagy
a gépkocsizó mozgó járőrök dolgozhatnak-e
hatékonyabban, néhány alapfeltétel biz
tosítása azonban elengedhetetlennek tű
nik. Ezek között elsőként tartom lénye
gesnek legalább két fős személyzet bizto
sítását a járőrkocsiban. A mai forgalom
ban a legjobb képességekkel rendelkező
személy is vagy csak vezetni, vagy csak
ellenőrizni tud.

Fontosnak tűnik a motorkerékpároknak
oisszapillant» tiikörrel való felszerelése is.
A megrögzött szabálytalankodó legszíve
sebben és a legnagyobb biztonságban a
rendőr „háta mögött" vét a törvények
ellen. Egyrészt tudatában van annak,
hogy a rendőr öt nem látja - ezt a fi
gyelmesebb közúti garázda gondosan szem
mel is tartja -, másrészt tudja azt is,
hogy kicsi a valószínűsége újabb rendőr
feltűnésének. Az ilyen - sajnos nem ke
vés - egyén megícgyelmezésére való
volna a páros dlenórzés külföldön jól be
vált rendszere. Ebben az esetben az URH
összeköttetés is szükséges. Hasonló célt
szolgál az egyenruhás és a „civil" ellenőr
zés összekapcsolása.

Ma még nem teljesen kidolgozott a
mozgó szabályszegések üldözési módszer
tana, annak ellenére, hogy az utóbbi idő
ben - a technikai szint emelkedésével
összefüggésben - rohamos fejlődés volt
tapasztalható e téren is. Éppen ez az egyik
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tényezője az ellenőrzési hatékonyság nö
vekedésének, a közúti közlekedési balese
tek csökkenésének. Kétségtelen, hogy a
mozs» szabályszegések észlelése lényegesen
neh:zebb, mint az eredménnyel járóké.
Az intézkedés és a bizonyítás pedig még a
modem ellenőrző eszközök birtokában
sem könnyű feladat.

A további technikai fejlődés ismét sok
lehetőséget kínál a mozgó szabályszegések
- mint potenciális veszélyforrások -
még eredményesebb felderítése terén.

A:r. intézkedés hatékonyságáról

A szabályszegés észlelését az intézkedés
követi. Az intézkedés akkor lehet haté
kony, ha a speciális és generális prevenció
eszméjének szem előtt tartása mellett
a}•ors, határozott és helyes. Ezúttal a gyorsa
~ól és határozottságról nem kívánok
bővebben szólni, viszont az intézkedés
helyessége részletesebb kifejtést igényel,
mert ennek az elvnek a másik kettővel
eg)idejüleg történő érvényesítése külö
nösen nehéz.

Helyes az intézkedés akkor, ha az mind
az intézkedésbe bevont személy (vagy
személyek), mind a szabályszegés meg
jelenési formája vonatkozásában a pre
venció eszméjével egybevág.
)lielótt a számításba jöhető szem

pontokról szólnék, megemlítem, hogy kí
vánatos volna egy hazai szabálysértési
adatbank létrehozása. Ez lehetne - a bűn
~i n}'ih·ántartáshoz hasonlóan - orszá
gos, de esetleg decentralizált is. (Bár az
utóbbi nem látszik előnyös megoldásnak,
mert az elkövető lakhelyváltoztatása ese
tén a nyilvántartás már bonyolulttá vá
lik.) A fejlett autóparkkal rendelkező or
szágok többségének példája bizonyítja,
hogy:
- a központi adatbank segítségével

adott a fohttW:g arra, hogy a vísszae.s6
szal,álysu,:ríJ,.et nyilván lehessen tartani és
szükség esetén a forgal,JmMt időlegesen
vagy végfog ki /eheuen vonni;

4- V✓-. H. D. Sd,oot,r: A'"°"'' 7,,,..,4 IJrM•c .\o/tly
.,,Jllti r Jfr,Jifíu,J.,-,,,,, Jlo,naa f.aetrm, t')1fJ/t, tz. 89 ·-~,. r,ld.

- a visszaeső szabályszegőket, szabály
sértéseik alapján egymástól minőségileg
is el lehet különíteni, az agresszíveket és az
alkalmatlanokat eltiltani, a gyakorlatla
uokat pedig ismételt vizsgára küldeni;
- mindezek figyelembevételével nyil

vánvaló az egyénre szabottan differenciált
büntetés lehetősége. Ilyen rendszer mellett
a kétszínű egyén bűnbánást mutató ma
gatartása a rendőrt nem tévesztheti meg,
hiszen könnyűszerrel megtudhatja, hogy
a szabályszegést elkövető alkalmi vagy
visszaesó-e;
- csak e rendszer létrehozásával lehet

eleget tenni annak a rendelkezésnek, mi
szerint a szabályszegés súlyosságának
megítélésekor figyelembe kell. ve11ni az el
követő eddigi közlekedési magatartását is
(Btk. 194. § (1) bek. d) pont).

A kriminológiai kutatások egyértelmííen
rámutatnak arra: aki gyakran követ el
szabálysértést, annál várható, hogy ennek
súlyosabb folytatása is következik. :\lás
részt a baleseti előjelző tényezők közül
legbiztosabb az előzőleg elkövetett szabály
sértések száma. Itt nyilvánvalóan nem
a szabálysértő személy kijelentéseit, ha
nem a hatóságok feljegyzéseit kell figye
lembe venni.s

Az egyén társadalomra veszélyessége
függ attól, hogy szabályszegő magatartása
tartós, pillanatnyi vagy visszatérő. A ve
szélyesség foka attól is függ, hogy a sza
bályszegés szándékos, tudatos, gondatlan
vagy csak alkalmi magatartáshiba-e? A
szándékos szabályszegés különösen veszé
lyes, de a többi sem elhanyagolható,
mert könnyen lehet, hogy több régebbi
ilyen cselekmény megszokottságának a kö
vetkezménye.

Az egyén szerepének elbírálásánál fon
tos szempont a szabályszegés durvasdgá
nak helyes mérlegelése. Ez függ az elő
zőekben mondottaktól, de kapcsolatban
van az objelltiv mutatákteal is. Lényeges
vizsgálni azt is, hogy az egyén milyen
magatartást tanúsít a szabályszegés létre
hozásában, esetleg annak elhárítüsában
vagy súlyának csökkentésében, :Éles meg
különböztetés teendő a csak jogel/c11es,



valamint a fog és egyben társadalomellenes
szabályszegések között is. Az elhatárolás
nagymértékben az objektív mutatókkal
kapcsolatos. Az egyéniesítés fokozható,
ha a szabályszegés célfát - amennyiben
ez létezik, illetve tisztázható - is fel
tárj11k. Különösen fontos az indlték és a
cél vizsgálata a szándékos, illetve a tuda
tos szabályszegések esetében.

A cselekmény társadalmi veszélyessége -
dialektikus kapcsolatban az egyén veszé
lyességével - elsősorban a szabályszegés
dinamikájának (azaz, hogy a szabály
szegés álló vagy mozgó-e?), idejének és
helyének a függvénye, figyelemmel a for
galmi viszonyokra,

Amennyiben a szabályszegésnek van
sértettje, az is szerepet játszhat annak
létrejöttében. Közreműködése megnyil
vánulhat tevésben vagy nem tevésben
(mulasztásban), továbbá szabálysértő, er
kölcsileg elítélhető, vagy más módon. A
bizalmi elv elméletének, amely jól ismert
és a defenzív vezetés taktikájának - amely
kevésbé ment még át a közgondolkozásba
- egységes alkalmazása ma már a közle
kedés minden résztvevője számára nem
lehetőség, hanem képességei által meg
határozott kötelesség.s

A forgalmi manóver iellegzetessége is fon
tos tényező. E kérdéskörben tisztázásra
vár - természetesen csak mozgó szabály
szegés esetén - , hogy az elkövető manő
vere az adott aktuális helyen, időben és
forgalmi viszonyok között milyen veszélyt
rejtett magában. Ez a témakör a káros
eredmény bekövetkezésénél vagy annak
lehetőségénél magában foglalja a part
nerek aktuális közvetlen (gyalogos) és

5. A defen1'v vceerés taktikai alapelve a köz.lcked~ben:
a tilosat sohasem, a parancsoltat mindig, ámde olykor még a
megengedett et sem1 Vö. dr. G. '.\lunsch: A itpkoc.sú-e:tldkipih
dj tiljai. A dtfen:irJ laktika. )lüsz.aki Köuyvktadő, 197:. 170.
old. A dcfcnz.lv taktika lényege 3 senkit sem sértés, aeae el6-
frásszenkn, úgy kell közlekedni, hogy a lonnills cl61ráso koo
felül a veszélyhelyzetek létre-Jöttét is mcgc16z.hess0.k, csak u a
köalekcdésszcrű m:igatartá.s.

6. Vö. W. von Stcin : A: ~ls óbb1l~adás biilosltda a: ütf>dlya
/ölé /llgg.-ntrlt iel"'tJhldk se,:ilslgluel. 3. V4.rosi Forpl om
biztons.1gi Szimpózium. h:OZDOK, Budapest, 1972. 219-
2:zg. old.

7. Gc-rccnzon: A b1focultlcmi11yt lr ,,iectl6úsl,wlr Is t:iiscdla·
tulc m&ls:erlaudnak klrJlui. ;\(05zkva, 196.2. OKKrI nyers
fordCtás, 60. old.
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közvetett (ember irányította jármű) ké
pességeit és veszélyességét üármüfajta és
típus).
A szabálysértés ves:élyességé11ek jellege

(mint mérlegelési tényező) a statisztikai
elemzésböl lényegében megállapítható. Lé
tezik országos ueszéiyessdgi sorrend, amely
től az egyes megyei sorrend, sőt esetleg
valamely városé, avagy útvonalszakaszé
eltérhet. (Most nem beszélek az ittasság
ról, mert ez speciális - és nem forgalmi
- szabálysértési formát jelent, amelynél
a mérlegelés az észlelés színhelyén nem is
lehetséges.) Léteznek például olyan helyek,
ahol inkább az elsőbbségadási, míg másutt
a gyorshajtással és az előzéssel kapcsola
tos szabályok megszegése egyrészt gya
kori, másrészt súlyos következményekre
vezet. Nyilvánvaló, hogy aki ilyen foko
zottan fertőzött helyen, az ott kiilö11ösm
veszélyesnek 111i11ósiiló szabályszegést kö
veti el, annak társadalmi veszélyessége -
ha a személyében rejlő negatív jellemzők
től el is tekintünk - nagyobb az egyéb
szabályszegést megvalósítókénál. Ugyan
ez vonatkozik az egyes járműfajtákra is.8

A bűncselekmények és a szabálysérté
sek üldözési elméletének és gyakorlatának
lényegében közös a platformja. Éppen
ezért számos általános bűnüldözési irány
elv e területen is érvényes. Így az az
alapelv is, miszerint a brinözés teriiletbmi.
helyzetének 111eghatá1ozott időszakban való
ta1111lmá11yozását és a levont következte
téseket négy alapvető kérdés köré kell
csoportosítani. Ezek a következők:
- milyen a bűnözés dinamikája;
- mely bűncselekményfajták tekinten-

dők a legelterjedtebbeknek, és ezek milyen
jellegííek:
- mely objektumok területén szapo

rodtak cl leginkább a bűncselekmények;
- mit képzelnek magukról a bűncse

lekményeket elkövető szernélyekj?
Az osztályozás és a problémák felvetése

akkor éri el célját, ha hozzájárul a sza
bályszegési súlyossági összetevők dialek
tikájának jobb megértéséhez, és ezáltal
elvi alapot ad az intézkedések differen
ciáltságának továbbfejlesztéséhez.


