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A bűnözés elleni küzdelem hatékonyságá
nak fokozása szempontjából elengedhetet
lenül szükséges, hogy a tdrsadalomra veszé
lyes cselekményeket minél sokoldalúbban kö
zelítsük meg. Ez a feladat a bűnözéssel fog
lalkozó bármelyik tudományág számára egy
aránt fontos. A kriminalisztika szakemberei
nek felderítő munkájához éppúgy lényeges
a cselekményben közreműködő személyek
tevékenységének tisztázása, mint a krimino
lógia művelőinek, Csak így válik lehetővé,
hogy bűncselekményben részes személyek
szerepét tisztázzák, illetve az oksági mecha
nizmust teljes mértékben feltárják. Az ítél
kező bíróságok pedig csak ily módon képesek
bűncselekmény elkövetőjére, a tettéhez

képest igazságos büntetést kiszabni. A sok
oldalú megközelítés nem kevésbé fontos a tár
sadalmi szinten megszervezendő védekezés
módozatainak a kidolgozásához is.

A viktimológia szerepe
a közlekedésben

A bevezetőben említett feladatok teljesí
tése elképzelhetetlen anélkül, hogy a bűncse-
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lekmény elkövetőjével szemben álló termé
szetes vagy jogi személyek szerepét ne tisz
táznánk. A társadalomtudományoknak az
elmúlt negyedszázad folyamán felgyorsult
fejlődése és szakosodása következtében a sér
tettekkel egy új és fokozatosan öndllós11ló t11-
domdnyterűlet, a viktimológia hivatott fog
lalkozni.

A viktimológia elméleti alapjait B. .llfen
delsohn vetette meg az 1947. évi Bukaresti
Pszichiátriai Kongresszuson.' A kriminológia
egészéhez hasonlóan a viktimológia is görön
gyös utat tett meg napjainkig. Ennek során
egyesek úgy vélték, hogy a viktimológia a
bűnügyi tudományokon belül önállósult rész
terület, mfg mások még manapság is tagadják
ezt.!

A viktimológia elméletével hazánkban
behatóan foglalkozott Tóth Tihamér. 3 A szer
ző szerint: ,,a viktimológia a bűncselekmény
sértettjei személyiségének jellemzőit, a bún
elkövetökhöz való viszonyát és bűnügyi szi
tuációkban tanúsított magatartását kutatja,
elemzi."

A mai uralkodó álláspontok szerint a vik
timológia a kriminológia tudományának ré
szét képezi. Véleményem szerint a 11ikli1110-
lógia a kriminológia azon ága, amely a ba11-
cselekmény közuellen és körvelett slrlelljeiuel
foglalkozik, tekintet 11é/k1il arra, hogy a str
tettek bármelyike természetes auagy jogi sze
mlly-e? A meghatározás nem jelenti egyben
azt, hogy a közvetlen és a közvetett, illetőleg
a természetes és a jogi személy, mint sértett
közé egyenlőségjelet kívánnék tenni. A vik
timológia elsődleges feladata, hogy a sértet
tekkel mint közvetlen, természetes szemé
lyekkel foglalkozzon.

A viktimológia elméleti m1111kdlásdt mind
külföldön, mind hazánkban időben megelőzte
a gyakorlati szerepelemzts. A büntetőjogi tár
gyú munkák már a XX. század elején felhlv
ták a figyelmet arra, hogy a sértett, az áldo
zat a bűncselekményben jelentős szerepet
játszhat.' Hazánkban az 196o-as évektől in
tenzívvé váló kriminológiai kutatások során
szintén kezdettől fogva szem előtt tartották
a sértett szerepét.•

A sértetteknek a szándékos bűncselekmé
nyekben játszott szerepével mind kül-, mind
belföldön számos könyv, illetve tanulmány
foglalkozik. A gondatlan bú11cselekml11yek kö
rében - a büntetőjog, illetve a kriminológia
perifériáján való helyfoglalásukra vissza
vezethetően - a sértettek magatartásának
szerepe sokkal kevésbé tisztázott. Bár ai
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utóbbi 15 év folyamán a kutatás itt is fel
lendült," azonban egyrészt ma is gyakran ta
lálhatók terminológiai tisztázatlanságok (pl.
a sérült és a sértett, a bűncselekmény és a
baleset áldozata fogalmának felcserélése),
másrészt akutatási beszdmolók csak mellékesen
foglalkoznak az elkövetö melleit a sértettel. Eb
ben szerepe lehet annak az általános elter
jedt elképzelésnek is, amely szerint a közle
kedési baleset, illetve bűncselekmény olyan
véletlen jelenség, amelybe bárki belekerül
het, s ily módon potenciálisan minden közle
kedő egyén elkövető is, sértett is.'

..\z Országos Kriminológiai és Kriminalisz
tikai Intézetben évek óta folyó közlekedés
kriminológiai kutatómunka során figyelem
mel kísértük a sértetteknek a bűncselekmé
nyek bekövetkezésében játszott szerepét is.
..\ sértett magatartását e vonatkozásban a kö
vetkező szempontokból értékelhetjük:
-abalesetveszélyes szituáció kialakítása;
-a cselekmény létrejötte és
-az eredmény bekövetkezése.
..\ sértett magatartásában különbséget te

hetünk aszerint is, hogy az a jogi és a társa
dalmi normákat követő, illetve ezek bárme
lvikével ellentétes.
· A megelózési lehetöség szempontjából u
gyancsak különbséget tehetünk az olyan
közúti közlekedési balesetek között, amelyek
a sértett dltal:
-megelózhetetlenek;
-a balesetveszélyes szituáció· létrejötte

előtt elózhetók meg;
-a veszélyhelyzet létrejötte előtt és a

veszélyhelyzetben is megelőzhetők;
-csak aveszélyhelyzetben előzhetők meg.
)lielótt a vázolt tipológia részletezésére

rátérnék, szükségesnek tartom megemlíteni,
hogy az intézeti kutatási adatok szerint
a közúti közlekedési balesetek okozásával
kapcsolatos bűncselekményeknek átlagban
fele a sértett dltal megewzhetö lenne. Ez a meg
állapítás lényegében megegyező az ilyen tár
gyú külföldi kutatási eredményekkel.s
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A sértettek
közlekedésellenes magatartásáról

A következőkben röviden áttekintjük azo
kat a leggyakoribb közlekedésellenes viselkedési
formákat, amelyek tanúsítása nélkül a sértett
önmaga - az elkövető járművezető sza
bályellenes magatartását is figyelembe véve
-megelőzhette volna abalesetet.
Az összes sértett közös „hibáit" elemezve

első helyre kerül az ittasság, A három kuta
tási szakaszban folyó vizsgálatok során
megállapítható volt, hogy a balesetek egy
jelentős része a sértett ittassága miatti egy
részt vdrat/an viselkedési formájdra, másrészt
védekezési képtelenségére volt visszavezethető.
Bára nyomozás során a sértett alkoholellen
őrzését nem mindig végezték el, megállapít
ható volt, hogy általában 15%-uk (vidéke~
30%-uk) szeszesital befolyása alatt állt. Bi
zonyított tény, hogy az ittasság miatt a sér
tett mozgása fokozottan kiszámíthatatlan'.
továbbá az elkövető korábbi magatartási
hibáit kevésbé tudja ellensúlyozni. A sértett
védekezési képtelensége tehát jelentősen
súlyosbítja a helyzetet.
A sértett váratlan helyzeteket teremtve
-elsösorban rossz látási viszonyok között,
az úton fekve, kivilágítatlan kerékpáron vagy
gyalog, dülöngélve közlekedve stb. - a
veszélyes szituációt sajdt maga hozza létre.
Számos esetben fordult elő az is, hogy az el
követő is ittas volt. Az éjszakai baleseteknél
ez a jelenség -sajnos -tipikusnak mond
ható. Összegezve megállapítható, hogy ~z
ittas sértettek többsége még a baleseti szitudci6
létrejötte elölt megelözhette volna a cselek
mény bekövetkezését.

A sértettek egy része - amint arról már
említés történt - a közlekedési szabdlyokat
megszegve vdlik dldozalld. Nem elhanyagol
ható részük a magatartási szabályokat tuda
tosan szegi meg. A rendelkezésre álló adatok
alapján jellemzőnek tekinthetők az olyan
esetek, amikor a tudatosan szabályt szegő
elkövetö kerül szembe az ugyancsak tudato-
san szabályt szegő sértettel. .

A sértettek általános hibáit elemezve szm
tén tipikus jelenség, amikor az környezete
mozgdsdt - !gy az elkövetői jármüét -nem
ldséri figyelemmel, az elkövetö magatartásá
ból nem vonja le a1.okat a következtetése~et,
amelyek a külső megnyilvánulások alapján
saját sérelmét vagy annak lehetőségét már
jó előre mutatj{1k.

A következi\ hiányosság -amely a sér-
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A sértett gyalogos helyes magatartása esetln
200 balesetből tlkerülhet6 lelt volna

2. sz. táblázat

A sértett gépjámnivezető helyes magatartása
esetén 200 balesetből elkerlilhet6 lett volna

I. SI. tábldzal

tettek. A szabálytalan á//1aladásról külön em
lítést kell tenni. Az esetek egy jelentős részé
ben itt éppúgy, mint az úttesten való sza
bálytalan közlekedés alkalmával az elkövető
kizárólag azért felelős, mert kellő figyelem
tanúsítása esetén a sértettmagatartását előre
láthatta volna, illetve arra következtethetett
volna.

Az előzőkben említett csoport adatainak
értékelése alkalmával a gyalogosok megelő
zési lehetőségeit a 2. számú táblázat mutatja.
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Esetek
száma

Járművét megfelelően kivilágítja
A látási viszonyoknak megfelelő

sebességgel vezet
Elkerüli a kockázatos előzést
Vezetés közben nem fogyaszt
alkoholt

Az útviszonyoknak megfelelő
sebességgel halad . .

Kritikus helyzetben lassítja jár
művét

Az elkövető mozgását figyelem
mel kíséri

Hang- és fényjelzéssel felhívja
magára a figyelmet

Az elkövető járműve elöl kitér

Megelőzési mód

Összesen

Az úttesten szabályosan halad át ,
Az úttesten szabályosan közle
kedik

Nem tanúsít váratlan magatar
tást

Nincs ittas állapotban
Az elkövető járműve elől kitér

Megelőzési mód

Összesen

tettnek a közlekedésszerű viselkedésre való
alkalmasságát is megkérdőjelezi -, hogy
a veszélyes szituációban a sértett az elkövető
e/61 nem tér ki, bár erre módja volna. A sértet
teknek mintegy 30--40%-a például a baleset
megelőzésére semmiféle intézkedést nem tett,
pedig erre lehetősége lett volna. Ez az adat is
arra figyelmeztet, hogy az emberek jelentős
része nincs tisztában a balesetek oksági me
chanizmusával, a megelőzés taktikájának
lehetőségeivel és módszereivel.
Az egyes sértetti kategóriákat külön-külön

elemezve a sértetti járművezetők esetében a
leggyakoribb hiba a járma kivilágítatlansága
(főként a kerékpároknál), valamint a féktá
volságot be nem látható módon, helytelen
világítás alkalmazásával történ/J közlekedés.
További tipikus hiba, hogy nem egyél-te/ma

közlekedési helyzetben a sértett a továbbhaladás
biztonságos feltételeinek tisztázásáig nem las
sitja [drmüue sebességét. Jogi elsöbbségéhez
ragaszkodva, tudatosan vagy figyelmetlenül
az elkövetőhöz hasonló kockázatos magatar
tást tanúsít. Ehhez a hibához gyakran páro
sul az a mulasztás is, hogy a sértett nem hivja
fel magára a figyelmet, holott erre lehetősége
lenne. Általános tapasztalat, hogy a sértetti
járművezetők többsége a rendelkezésre álló
eszközöket sem veszi igénybe saját védelme
érdekében. Ez a tény - amelynek eredői ke
reshetők, megszüntetésének módjai javasol
hatók - a mai forgalmi viszonyok között
közlekedésellenes, és az oksági sornak gyak
ran döntő eleme.
Az 1. számú táblázat arról ad tájékozta

tást, hogy 200 közúti közlekedési baleset
közül a jármilvezet/J sértetteknek a körülmé
nyek kihasználásával miként lett volna lehe
tőségük a baleset megelőzésére.
A gyalogosok azok, akik abalesetek sértett

jei közül a legvédtelenebbek, egyúttal - vi
szonylagos mozgékonyságuk következtében
a leginkább alkalmasak arra, hogy az ese

mény bekövetkezését helyes magatartással
megelőzzék. Többéves kutatási megfigyelé
sek alapján megállapítható, hogy az esetek
6o-8o%-ában a gyalogos, a maga szem
pontjából szinte kivétel nélkül végzetes ki
menetelű balesetet megelőzhette volna.
A leggyakoribb hibáik - a már említett

közös problémákon kívül - a váratlan,
,neglepeUsszerü magatartás tanúsltdsa, az 1íl
testen. való szabálytalan, kö,-iillckintés nélkiili
dlhaladás, illetve hözlekedés. Általánosságban
ugyancsak leszögezhető, hogy a KRESZ egy
konkrét szabályát a gyalogosok sokkal gyak
rabban szegik meg, mint u jdrruűvezető sér-
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A sértett utasok szerepe az előző két kate
góriához képest lényegesen kisebb. Tipikus
jelenségnek volt mondható az ittas elköve
tővel együtt - főként motorkerékpáron -
utazó ugyancsak ittas sértett. A bukósisak
viselésének kötelezettségét ugyancsak több
sértett szegte meg, és !gy vált saját szabály
szegő magatartásának áldozatává.

Kutatásaink során megállapítottuk azt is,
hogy a lakolt teriileten kívtili balesetekben a sér
tettek lényegesen nagyobb szerepet játszot
tak, mint a lakott területen belülieknél. Ha
sonló volt az arány az éjszakai és nem ittas
elkövetök által előidézett cselekményeknél
is.

Egyes pszichológiai kutatások rámutatnak
arra is, hogy az elkövető viselkedise és a sértett
megelőzési lehetőségei közölt szoros oksdgi kap
csolat va,1.

A megelőzés rendőri összefüggései

Az előzőek alapján is megállapítható, hogy
a véletlen szerepe a sértetté válásban gyak
ran kizárható. A közlekedésszerű magatartcts•
tanúsitdsa minden sértetti kategóriában ép
pen olyan ellenszer a balesetbe való kerülés
ellen, mint az elkövetőknél. Az elkövető és a
sértett közötti döntó különbségek abban mu
tatkoznakmeg, hogy míg az elkövető minden
esetben jogszabdlyelle11es magatartást tanúsít
(amely csakmásodlagosan közlekedésellenes)
addig a sértettek esetében magatartásuk ré
szint közlekedés- és jogszabályellenes, részint
anyagi normát nem sértő, csak a közlekedés
ben elvárható viselkedés normáit megszegő.
Ennek megfelelően a rendőrsé g feladatai is
eltérők a különböző működési területeken.

A forgalame llenórzés alkalmával fokozott
figyelmet célszerű tanúsítani a különösen

?• K~iu ,._,,..pl4,UJ, amoly lUÍnd azanyigi Jog
(KRESZ)-.r:w>d az adott szituációban u qy~el
uemben~!,ttak:.!oi j'!~Ú elv~(defe:u.ivi~s)
mopeld.

veszélyes és jogszabályellenes viselkedést tamí
sltó egyénekkel szemben. Kiemelt s:erepet
kell kapnia a gyalogosok szabályos kozleke
désre való szoktatásának. A rendőrség ellen
őrzései során számos majdnem-balesetet is
lát. Ennek során nem árt, ha nemcsak a~ e~
követőjelölt ellen jár el, hanem a pote~~1áhs
sértettnek is megmagyarázza - sőt szukség
esetén bírságolást is alkalmaz -, hogy a ve
szélyes helyzet létrejöttét hogyan elozhette
volna meg. .

Köztudomású, hogy a közúti közlekedési
balesetek helyszíni szemléi esetén a rendörs~g
elsődleges feladata nem az, hogy· a felelos
személyt megállapltsa, hanem az, bogy a fe
lelösség bizonyításához minden adatot ossze
gyűjtsön. Ennek pedig egyik első alkotó
eleme a közlekedés összes résztvevöje magatar
tdsdnak beható elemzése. Ez a munka egyfor
mán fontos akkor, ha a helyszínen a felelö~
ség nem tisztázható, és akkor is, ha az elk?
vetö és a sértett pozíciója első látásr:i, nyil
vánvaló. A szerep tisztázása ugyanis még
nem jelenti egyúttal a felelősség súlyának
tisztázását is. A speciális és generdlis preven
ció szem előtt tartásamellett azonban ez nem
elhanyagolható szempont. Kutatásaink so
rán számos esetben találkoztunk ügyekkel,
ahol az elkövető olyan tényeket említett'.
amelyek az eljárás során a hiányos helyszíni
munka következtében sem bizonyíthatók,
sem cáfolhatók nem voltak. A nem bizonyí
tott sértetti szerep az elkövető felelősségének
súlyát növeli, s így káros hatással van az ob
jektlv igazságra.

A rendőrség oktató-nevelő munkája során
az áldozati nézőpontot szintén nem hagy
hatja figyelmen kívül. A balesetek megelo
zésében a fő hangsúlyt a szabályok betartá,:
sára való ösztönzésen túl a közlekedésszeru
defenzív, védekező mód elsajátíttatására kell
helyezni. Az állandó készenléti állapot fon-
tosságának és technikájának (módjainak)
tudatosítása nélkül nem várható a balesetek
számának jelentős mértékű csökkenése sem.

------~------


