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A SÉRTETTEK MAGATARTÁSÁRÓL

Tisztelt Szekcióülés 1

Engedjék meg, hogy irásban beterjesztett beszámolómat - llletOleg &M&k

egyik részét - néhány gondolatta'l kibOvltsem.

A városi tömegközlekedési balesetekrOl lrott beszámolómban röviden em
lltést tettem a közutl közlekedési balesetekkel kapcsolatos bOncselekmények sér
tettjeinek a bUncselekményekben játszott szerepérOI. A konferencia minden szekc!O
ja rendklvüll bOséggel tárgyalta a balesetek kOlöntéle objektlv és szubjektlv okait,
Illetve ezek Ismeretében a megelOzés lehetOségelt. A baleeet egyik fOezereplOjérOl

azonban kevée ezó eeett.

Legelllször két fogalmat kiVll.nok tleztáznl ée egymáetól vtlágoean elha

tárolni. Erre azért van ezUkeég, mert a balesetek okait tárgyaló irodalom • bel- ée
ktll!öldl egyaránt - erOsen keveri öket,

A baleeet közvetlen eértettje (az angolszász nyelvterületen az Op!er,

Illetve a Victlm szó haszná.latos) az a személy, aki jogaiban hátrányt szenved, aki
nek jogait, Illetve törvényee érdekelt a megva!óeltott cselekmény sértette, Illetve
veszélyeztette.

A baleset sérOltje pedig az a személy, akinek a baleset !lzikai, erkölcel

vagy anyagi kárt okozott. A kettO fogalmilag tér el egymástól. lgy pl. a baleeet sé
rültje lehet akár okozó, akár eértett.

Az Imént emlltett eértetteknek a baleeetekben játszott szerepe Igen eltérO,

Tiplzálásukat megkiaéreljllk, s jelenlegi Ismereteink alapján a következO !llbb kate
góriákat hoztuk létre:

- A bUncselekményben (t6mánk körében: a balesetben) részt nem vevO
passzlv sértettek (pl. az autóbuszban Olll utas) és a baleeetben ugyancsak réazl
nem vevll aktlv sértettek (pl. az a gépkocslvezetO, aki a balesetokozó partner hi
bás magatartását Igyekszik korrlgá.lnl).
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- A latens vagy predlszponált sértettek, azo15,aldlmek viktimlllia veszé
lyeztetettsége objektive az 11.tlagosnál nagyobb (pl. a nagyvl!.rosok lakói).

- A provokl!.16 sértett, aki valamely magatartl!.el!.val az elkOvetOt a bün
cselekményt eredményező baleset véghezvitelére serkenti (pl. az elsőbbségi hely
zetben tétovl!.zó gyalogos).

- A bllncselekéményben részt vevO paesziv sértett (pl. a nagyméretü
jl!.rmO vezetOje, aki elsőbbségi helyzetében semmit nem tesz - bl!.r tehetne - a gyen
gébb partnerrel való tall!.kozl!.s elkerUlésére).Abtlncselekményben, illetve a baleset

ben részt vevO aktiv sértett az, aki magatartáal!.val tevOlegesen részt vállal az öt

ért sérelem bekövetkezésében (Pl. az az ittas személy, aki - mielOtt a jármü veze
tOje elotné - maga is szabályt szegO módon közlekedik,)

Kutatl!.ealnk során foglalkoztunk a sértettek megelOzésl lehetOségeivel is.
Általános megfigyelés az, hogy azon baleseteknél, ahol a sértett a megelOzésben
szerepet jl!.tszhatott volna, képtelen volt (érzelmileg vagy akaratilag) beleképzelni
magát a ml!.sik partner helyzetébe. Többszáz balesettel kapcsolatos iratanyag átta
nulmányozása során megállapitható volt az, hogy azokban az esetekben, amelyekben
a sértett a baleset bekövetkezését megelOzhette volna, gyakran a balesetokozóval
azonos jellegO hibl!.kat követett el. Ezek közUl a leggyakoribbak:

- A veszélyhelyzet fel nem ismerése
- A veszélyhelyzet késOi felismerése
- Defenziv (elh4ritó, figyelemfelhivó) magatartás elmulasztása
- Defenziv taktika alkalmazásának késedelmes megkezdése
- Defenziv technika hibás megvalósitáea
- ElOzO hibtk kombinációja

A kutatási eredmények általánositása után kitllnt, hogy a közlekedés
r6aztvev0inek egy része a védekezésre képtelen állapotban vesz részt a forgalom
ban. Ezen uemélyek esetében dOntO mértékben a véletlentOl függ, hogy valamely

balesetnek okozója, jogszabályt szegO módon, vagy jogilag vétlenül sértettje lesz-e.
Tipi.kuaan e csoportba tartoznakegyrészt az ittas, másrészt az idOs személyek.

Szellemi állapotuk nem teszi lehetOvé, hogy a veszélyt idejében és helyesen felis
merjék. Természetesen ily módon az sem képzelheto el, hogy a megelOzés érde -
kében viaelkedésllket idejében és helyesen a külvilág által szolgáltatott in!ormáci
ókhoz ipzitlul.k.



Vizsgálataink során megf1gyelt11k azt Is, hogy - f6ként a városi kllzleke,
désben - a jármüvezet6knek,is van egy olyan rétege, amely el6bb sorozatoaa_.n,

baleseteket szenved (jogilag vétlen), majd szerepvtltods következik: ugyane&u

egyén sulyos kimenetelü baleset okozója lesz.

Ugy vélem, hogy e rövid beszámoló is blzonyitja: a balesetelemezések

során az eddiginél sokkal nagyobb figyelmet kell szentelni a sértett szerepénektlsz
tázásll.ra, a f6bb törvényszerllségek és azok okainak megállapitásllra. A pszicholó
giában a balesetez(! személyiségének az un. Uní11Uerpers6nlichkelt-nek a íogalm4-
ba a sértett éppugy beletartozik, mint a baleset f(! okozója.

A bizalmi elv és a defenzlv vezetés egységes elve adta a közlekedés
résztvev(!lnek az egymással szemben tanusltandó magatartás keretét. A jöv(! kuta
tásainak és az eredmények alapján hozott ktllöníéle - f(!ként nevelö, t4jékoztató -

· jellegü intézkedéseknek kell segitséget nyujtani ahhoz, hogy a ma még néhol csak

formális vázat tartalommal sikerüljön megtOlteni,

Köszönöm szlves figyelmüket.

315


