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SEBESSÉG-ELLENŐRZÉS ÚJ MODSZERREL,
DEMOKRATIKUSABB SZEMLÉLETMODDAL

bálja a renitens állampolgárt
pénzgyújtési céllal nyakon
csípni. nem vitatható hlteles
ségú műszerekkel (például
bolgár radarpiszt.o)y) próbálja
a vét:ke~get bizonyítani. ha
nem mindent megtesz a sza
bálykövető mag.atartás kiala
kítására, PoJttosabban ennek
ösztönzésére.
& utóbbi fáradozásnak egyl'k

blzonyítékáról számolt be le
vélben a !közelmúltban bará
tom. Sven-Olof Hassel, aki a
Turkui Mobil Rendc5rség ve
zetője. A mellékelt ábra ön
magáért beszél. Az akcióban.
két radarral 1két gépkocsi vesz
részt. (Skandináviában ntnca
szükség traffipaxra. A .rend
őrség az évek során kivívta
magának azt a teklntély.t,
hogy a jogorvoslatot ellátó
közigazgatási ,b{róségnak eszé
be sem jut •kételkedni a rend
őri •Intézkedés szakszenlségé
ben, korrekt5égében. De ez
egy mástk történeL Marad
junk egyelőre ·anny,tban, hogy
ett.61 Idehaza még messze va
gyunk.) Az első gépkocsi a
figyelem feikeltését célozza.
Tetején az autós leolvashatja
járműve sebességét és hltele
s{thetl saját műszerét. Itt !ha
a megengedett.né! nagyobb
sebességgel halad, akkor sem
álUtják vagy büntetik meg.
Ezután „valahol" áll majd
egy másik rendőrautó Is (vagy
csak észrevétlenül ~Y radar).
Aikl vtsront ott hibázik, az
fizet - méghozzá nem .keve- ·
set.
BarAtom beszámolóii\hoz

hozzá.füzi: ez az eUen6rzés\
módszer ,nagy népszerűséget
váltott ki az autósok túlnyo
mó t8bb..,..6bon, hf-.,,n a·
rendlSr/ Intézkedés szinte rek
lámozza a segító szándékot.
Ez a módszer hazánkban

sem·megvalósí\.hatatlan._ A...ko
csi tetejére szerelhetc5 világ/tó
számkljelzés minden traUi
paxhoz, radarhoz •hozzákap
csolható. (Az érdeklődőket
szívesen ismertetem meg a
szükséges átalakítást vállaló
hazai cég képviselőjével.) Ez
a módszer egyébként a Tran
slnnov Loopcontroll fantázla
nevü, nagy jövót sejteló be
rendez~vel Is egyesíthetó,
amelyrol a lap egy korábbi
számában olvashattunk.. Ha a
hazai rendórs~ az állampol
gárokkal a jelenleginél jobb
kapcsolatot szeretne kialald
tanl, jó volna, ha - többek
kBzött - a fentiekben vi\zolt
lehetőséget se t;ngyná s1.áml
táson kivUl.
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Persze 1a lakosság és a
~d6rök közötti :kapcsolatot
meg sok minden befolyásolja.
A diktatórikus államok rend
őrei inkább úznek sajátos
sportot a jogsértő rajtakapá
sáböl, mint egy demokratiJcus
államberendezkedés hivatal~
személyei. Amig ugyanis az
elózó helyen - ha szavakban
nem is, de tettekben igen -
e hatalom nem kooperálni
akar alattvalóival, hanem
uralma alá hajtani őket, s a
kon!rontálódástól sem idegen
kedik, a ttnáslk térségben a
rendőrség hasonul a ihiato
lommal, oaminek egyik. lényegi
vonása a demokratikus játék
szabályok betartása. A rend,-
6r nem az állampolgárok fe
lett, hanem azok szolgá
latában Ml. Ezért :fon.
tos szMlára, hogy - a lehe
tóség határain belOl - minél
békésebb lk.apcsolatot alaklt
son ki velük. Nem lesből pró-
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baleset. fgy valóban elófor
dulhat, hogy az ütközéskori
sebesség már bőven a meg
engedett határ alatt van. ám
mérsékeltebb tempónál eset
leg be sem !következett volna
a baj. Az sem elég szélei kör
ben ismert. micsoda nagyság
rendi eltérések adódnak kü
lönbözó sebességtartoményok
ban a biztonság szempontjá
ból létfontosságú információk
felvételében és .feldolgozásá
ban.
~P ezért minden szakem

ber egyetért a sebesség-ellen
őrzés fontosságában. Még ak
kor is, !ha tudja: az ,utakon
rabló-pandúr játszma folyik
a világon mindenütt. s szinte
nincs olyan hely, ahol szeret
nék a radarozó, t:rafflpaxozó
rendóröket. Ha nem így vol
na, nem lenne - legalábbis
Európában - egységes figye
lemfelkeltó jelzésrendszer az
autósok .között.

úgy gondolom, ha van ,té
ma, amely valamennyJ közte:
kedésbizton:lággal foglalkozo
rendőr tevékenységében közös,
az a megengedett sebesség
túll.épésének többé-kevésbékö
vetkezetes eUenórzése. Azonos
vagy hasonló indokokkal és
eszközökkel dolgozik a japán
és .a szovjet, az amerikai és
a német, a iIJ)éigyar és
mondjuk - la finn rendór.
Az már más lapra tartozik,
hogy az egyes országok esz
közeinek műszaki megoldása
csakúgy, mint a sebességtúl
lépés bizonyításának gyakor
lata nagyban •különbözhet egy
mástól.

A sebesség-ellenörzés 1.öbb
ok miatt szerepel az első he
lyen. Az !közismert. hogy a
sebesség és a ·baleset klmene
tele ,között szoros az össze
függés. (Más .kérdés, hogy er
ről a magyar közlekedésbtz
tonságért felelős és döntési
helyzetben levő személyek egy
része mind a rnai napig nem
akar tudomást venni és így
közvetve évente több tucat
ember haláláért, rnegrokkaná
sáérl felelős. Mert ugye
amíg a világ civilizáltabb
felén 50 kilométer/óra a •
megengedett sebesség la
,kott területen, nálunk 60.
Amíg az USA-ban, az ottani
úthálózaton, az autópályákon
90 kilométer/ór,a a maximum.
nálunk nemrég emelték 120-
ra, Sajnos .idehaza a felelő
sök még csak leginkább cso
dálkoznak az Ml-es autóút
Tatabánya iés Gyór közötti
,.halálszakaszán", s minden
felé, a KRESZ-ben nem 1s
szereplő táblákkal .igyekeznek
leszoktatni- .. az . -autósokat... .az
udvariasságról, ahelyett. hogy
visszaállítanák a 80-at
vagy a Gyói: felé vezetó pá~
lyaszakaszon a:kár ,a 70-et.
Sajnos az abszolút gyors

hajtás és a balesetek súlyos
sága közötti összefüggés nem
általánosan ismerL Gyakori
ellenérv a sebesség-ellenőrzés
seJ szemben, hogy a balesetek
döntó többsége nem abszolút,
hanem relattv gyorshajtásra
ve-,,.ethetö vissza. A rendőr így
tulajdonképpen, .amikor a
megengedett sebességhatár
túllépését bünteti, jórészt fö
lösleges munkát végez. űgy
gondolom, baleset-megelőző
propagandánk sem hangsú
lyozza eléggé, .hogy az állftás
CAak féligazság. Hiszen nyil
vánvaló, hogy .mínét maga
sabb sebességrő! .kell veszély
helyzetben fassltlml - azonos
la11sulást telt~tclezve - annál
nagyobb ~<'hl'!;sérttt<'l történhet


