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A rendőrök közlekedési baleseteinek
tanulságai Magyarországon

A nyolcvanasévekvégétőla rendc5fségJelentc5sátalakulásonment, Il letve
Jelenleg Is megyát. Munkájában fontos súlypontváltozások következtek
be. Részben megváltozott a rendc5rség feladata, ennek következtében
presztízse. Korábban erejét megosztottaa lakosságot Irányító, ám amak
Jelentős részétől elidegenedett hatalomkrltlkátlan szolgálata, valaminta
lakosságtöbbségeérdekelnekképviselete. Arendszerváltás-többekkö
zött -azt Is eredményezte, hogy mamár azutóbbi tartozik egyedül köte
lességei közé. A rendc5fség depolltlzálódott, s a hatalom, egyéni érdekel
szolgálatában, a lakosságellenébentöbbémár nemképesfelhasználni.

A rendörség imáz.sán ak kedvezö kialakí
tása szempontjából legalább annyira

fontos, hogy a lako sság hogyan ítéli meg
egyes tetteit, mint az, hogy mi ezen tettek
valóságtartalma . Más szavakkal: a rendöri
viselkedés, döntés, cselekedet nem elég, ha
jogsw(J, annak is kell látszania: Az
egyenruha, illetve - a témánkhozmost már
inkább közeledve - a jármú nem egy a sok
tucat fajta öltözék vagy gépkocsi közül, ha
nem .,a" rendőr jellemzőjének egyik elen
gedhetetlen kelléke. Ezért fontos, hogy jog
ellenes cselekedetekbe nem csak elöidézö
ként, de még csak vétlen résztvevőként se
keveredjék. Ha egy törött rendőrautót hur
col át a tréler a nagyváros legforgalmasabb
utcáján vagy éppenségg el a fél országon, ak-

kor a szemtanúk számára majdnem egyre
megy, hogy hajdani vezetője vagy egy másik
személy hibájából vált-e ronccsá azautó. Az
utca embere sommásan fogalmaz: ők sem
különbek, mint a többiek, pedig nekik job
ban kellene tudniuk vezetni.
A közlekedésbiztonsági kutatások már

mintegy fél évszázada arra az álláspontra
helyezkedtek, hogy a balesetet okoz6 és a
balesetmentesen vezető eltérő személyiség
típus. Tehát nem az az elsődleges vízválasz
tó jó és rossz vezető között, hogy okoz vagy
„csak" elszenved balesetet, hanem az, hogy
ilyen jelenségekbe - jogilag akár vétlenül,
akár vétkesen - belekeveredik-e vagy sem.
Bár elvileg - a valószínüség bizonyos fo
kán - valamennyi személynek esélye van



A RE1'1)ÓR0K KÖZLEl<EDÉS I BALESETE ite< TAfUSÁGAI 23

balesetben való részv ételre, azonban a ta
pasztal atok tanúság a szerin t ez az esély ko
rántsem egyenlö, SÖC igen nagyok az eltéré
sek. Ebböl az is kővetkezík, hogy, ha valaki
minél több magatartásh ibát követ el - le
gyen ez a számár a irányadó jogi normák
vagy csak az alkalmazkodáshoz elengedhe
tetlenül szükség es morális elvárások meg
szegése -, annál nagyobb az esélye arra,
hogy balesetbe keveredjen.

A tények

Ahhoz, hogy állást foglalhassunk olyan
kérdésekben, mint hogy sok-e vagy kevés a
rendőrök által előidéze tt vagy csupán a pasz
szív ,,részvételükkel" bekövetkezett baleset:
e jelenségeket különféle méröszámokhoz
kell viszonyítanunk.
A jelenlegi kutatás csupán bepillantást

enged ebbe a világba. A mélyebb elemzésre
elsősorban azért nincs lehetőség, mert je
lenleg a rendőrök részvéte/éve/ bekávetke
ző baleseteket - sem a KSH fogalomrend
szere szerinti személyi sérülésese ket, sem a
biztos ítótársaság ok által nyilvántartott sze
mélyi sérüléses és csak anyagi káros esete
ket - kutatásra alkalm as dimenziókban az
apparátusban nem tanják nyilván. Ese ti,
cé lirányos kigyüjtések léteznek, mint pl.
amilyen a jelen vizsgálathoz is készült.
Ezek azonban alkalmatlanok a mélyebb
vizsg álódásra.

Az Országos Balesetmegelözési Bizottság
(OBB) megbíz.ásá ból végze tt kutatás, ajelen
tanulmányban közreadott végeredmények
alapvetően a lcövetlce1.ő adatokra támasz
kodtak:
- az ORFK 1993-ban , az 1991-1992-es

évekre vonatkozó megyei információgyü jté
se a szolgálati gépjármüvekkel történt ese-

ményekröl, valamint az ORFK közleke
désren dészeti föosz tály balesetmegclözési
osztálya által ezek alapján elkészült jelen
tések és össz efoglalók. (Már itt megjegyzem,
hogy ezek csupán az említett évek elsö fél
éveit mérték fel és értékelték);
- a jelen kutatás háttérbázisát képező

adatbekérés valamennyi megyéből és szol
gálati egysé gtől az 1993-as cseményelcre
vonatkoztatva. (Az adatokat a korábbi in
formációkkal való egybevclhctöség érdeké
ben lényegében azokkal azonosan struk tu
rált adatfelvételi lapon kérte meg az ORFK
közlekedésrendészeti főosz tály balesetmeg
elözési osztálya.) Az adatkérés 1994. már
ciusában történt, az adatszolgáltatás május
végére záru lt le. Az egyes megyék között
nemcsak abban volt eltérés, hogy milyen
pontosan , milyen kiegészítésekkel, össze
foglaló vagy járulékos információkkal ki
egészítve küldték meg jelentésüket, hanem
abban is, hogy milyen gyorsan végezték el
e munkát;
- két, jellegében számos szempontból el

térö megyében kérdőíves lekérdezéssel pá
rosuló személyes (négy szemközti) meghall
gatás véletlenszerüen kiválasztott, rend
szeresen szolgálati gépkocsit vezető szemé
lyek részvételével. Ők alapvetően két cso
portba tar toztak: akik az elmúlt időszakban
szolgálati járművel baleset résztvevői vol
tak, illetve akiknek az elmúlt Öl évben koc
canásoseseményük sem volt;
- e két megyében véleménykérés a rendö

ri vezetés részéról az irányításuk alá tar tozó
állomány baleseteinek - szerintük - legfon
tosabb tényezőiről.
A személyes meghallgatás során garantált

volt az anonimitás. A rendőrségi állomány
baleseti helyzetének - hangsúlyozottan a
rendelkezésre álló adatbázisból kikövetkez-
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telhetően - néhány fontos muuuoia a kö
vetkező:

a) Miként alakul valamely megye most
vizsgált baleseti helyzete a megye általános
baleseti helyzetével egybevetve? (Megyei
rangsor az összes balesetre és a rendőrségi
balesetekre vonatkoztatva.)

b) Miként alakulnak a balesetek a lét
számhoz viszonyítva?
e) Miként alakulnak a balesetek a jármfi

szám arányában?
d) Miként alakulnak a balesetek a kílo

méterfutás függvényében?

e)Miként alakul a saját és az idegen
bás balesetek aránya?

Tisztában kell lennünk azzal, hogy ezela.
a kérdésekre statisztikailag csupán nagyc
megbfzhauulan válaszok adhatók. Az
posabb következtetésekhez hosszabb idötá
vot (minimum öt évet) átfogó, a jelenlegíné
mélyebb és sokoldalúbb információbalma.
ra lenne szükség.
Teljességgel felelőtlenség volna a szemé

Iyi sérüléses balesetek tekintetében bármi
féle álláspontra helyezkedni. A2 alacson;
elemszám miatt a véletlenszerű ingadozá>

]. számú táb/4.zat
Megyék rangsora az 1991-1993. évi köz(itl balesetek

6s az 1 9 9 3. évi rendőrségi Járm(lvek káreseményel szerint

1991.I.rélév 1992.1. félév
1993.

Megye Rend. lul reseménv ÖSSzbalesetszám
B.e. Rang- B.c. Rang- B.e. Rang- B.e. Rang-
szám hclv szám helv szám helv szám helv

Budaocst ffiRFJ() 354 1 511 1 945 1 3206 1
Baranya 21 9,5 29 6 86 4 840 10
Bács-Kiskun 22 8 24 11 68 7,5 1151 5
Békés 14 17 19 15 44 12 775 11
ll<nod-Aba6i-Zem olén 30 4 51 3 118 2 1154 4
Cson•rild 13 18 16 7,5 43 13 1010 7
Feiér 29 5 31 5 73 6 861 9
Gv6r-Moson-Sooron 18 u.s 28 7 63 9 1117 6
Haid6-Bihar 26 6,5 21 14 50 11 1218 3
Heves 16 14 23 12 36 16 593 16
Komárom -Eszlervom 21 9,5 27 8 32 18,5 531 17
NÓ2Jád 15 16 12 20 35 17 353 20
Pest 77 2 64 2 77 5 2191 2
Somnov 16 14 18 16 40 14 621 14
Szabolcs-Sza tmár-Bettt 39 3 22 13 112 3 901 8
Júz- Naovlrun-Swlnok 26 6,5 39 4 39 15 644 13
Tolna 5 20 25 95 23 20 504 19
Vas 7 19 14 19 32 18,5 611 15
Ves:z.orffl! 18 11.5 16 17,5 58 10 726 12
Zala 16 14 25 9,5 68 1,5 518 18
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oly nagy szerepe t játszhat, hogy tudo
mányos következtetés nem adható. Ugyan
csak kockázatos válWkozás a jelen, változó
viszonyaink között prognózist adni a való
színű változások tendenciájáról. E körben
legfeljebb arra korlátozódhat e tanulmány,
hogy annak készítője néhány veszélyforrás
ra, ,.idözített bombára", s ezek lehetséges
következményeire felhívja a figyelmet.

A megyik baleseti helyzete és a
rendőrségi kocsikdresemlnyek alakulása

A rendörségi járművek 1991. és 1992. év
elsó féléveinek lcáreseményeit, illetve e kár
események szerinti megyei rangsort ~ /.
szdmú tdb/ázal elsö fele mutatja, míg a md
sik: felén a rendörségi járművek káresemé
nyeinek és a közúti személyi sérüléses bal
esetek számának megyei eloszlását figyel
hetjük meg - ismét jelezve a rangsorbeli he
lyezést is. (]. számú tábldzat)
A rendörségi járművekkel bekövetkező

balesetek alakulásá t vizsgálva kitűnik, hogy
néhány megyében egyik Időszakról a másik
ra jelentős változások következtek be. Több
megyében 1992 elsö féléve rossz emlékezetű
lehet. Tulajdonképpen a romló számokat
produkáló megyék ,.hátán" tudtak - de
egyelöre úgy látszik, csak átmenetileg - fel
kapaszkodni a korábbinál és a késöbbinél
jobb adatokat produkáló megyék.
A2 egyes megyék baleseti és rendörségi

járművekkel bekövetkező lcáreseményi sta
tisztikáját egybevetve viszont - legalábbis a
stabilizálódás évének számító 1993-ban -
szín te teljes az egybeesés. Ez visszavezethe
tö arra, hogy a balesetek száma a megyék
nagyságával szoros összefüggést mutat, s a
megye lakosségához van többé-kevésbé ará
nyítva a rendörség személy- és jármillétszá-

ma is. Ha pedig ez így van, akkor - ebben a
megközelítésben - azt mondhatnánk, hogy
nagyjában-egészében valamennyi megyében
azonos vagy hasonló a rendőrség baleseti
helyzete.

A rendőrségi bal- és k.áreseJek néhány
jellemzője

Alaposabb viz.5gál6dás után némileg elté
rő kép tárul elénk. A 2. számú táblázat két
utolsó oszlopa jól példázza , hogy mind a
gépjárrnüvek számához, mind a rendőrségi
gépjárrnüvek futásteljcsítményéhez viszo
nyítva milyen jelentős eltérések adódnak a
megyék között. Különösen a futásteljcsít
ményhez viszonyított balesetszám mutat a
megyék között jelentős különbségeket.
(Mindkét táblázat esetén értclemszerüen
minél nagyobb valamely szám, annál kedve
zőbb a megye helyzete.) A2 azonban nem
hagyható figyelmen kívül, hogy a balesetbe
keveredés esélye is jelentősen eltér annak
függvényében, hogy milyen sürü forgalom
ban kell a rendöröknek szolgálatuk ellátása
során részt venniök. Éppen ezért nem volna
helyénvaló pl. a BRFK és Szabolcs-Szatmár
Bereg megye adatait minden további nélkül
egybevetni. (2. számú táblázat)

Ugyancsak jelentős eltérést mutatnak a
megyék aszerint, hogy miként viszonyul
egymáshoz a saját és az idegen hibás esemé
nyek száma. (3. számú tábldzat.)
Ami azonban még a legkedvezőbb számo

kat (tehát a legkisebb abszolút értékeket)
mutató megyéknél is feltünö: rendkívül ma
gas a saját hibás balesetek aránya. össze
foglalva: nem csak az a probléma, hogy sok a
rendőrség tagjai körében bekövetkezö bal
eset, hanem az is, hogy az apparátus szem
szögéből rendkívül kedvezötlen a saját és az
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idegen hiba miatt bekövetkel.Ö események
aránya.

A káresetek rend6rségspecijilcus
jellegzetességei

Bár a korábbi években visszatérően jelzé
sek érkeztek azORFK közlekedésrendészeti
főosztály balesetmegelfüési osztályától e ri
asztó állapotról, eddig - saját tapasz
talataim szerint - semmiféle intézkedés
nem történt - hacsak azekutatásra való fel-

korlattal - a baleseteknek viszonylag magas
aránya nem a szolgálatba lépés kezdeti, ha
nem középső, söt késői óráiban történik;
- a köztudatban élő és a rendőri vezetők

által is gyakori kvázi mentségként használt
elképzeléssel szemben a balesetbe kevere
dett rendőrségi járművek vezetőinek még az
egytizede sem használta a megkülönböztető
jelzést.

A következőkben az okokról és a levonha
tó főbb tanulságokról kívánunk - figyelem
mel a terjedelmi korlátozásokra - szót ejte-

kérés nem tekinthető annak. Továbbra is ni.
rendkívül magas a relatív gyorshajtásra és
az ugyancsak többnyire az előbbi ok miatt
bekövetkező követési távolság be nem tartá-
sára visszavezethető balesetek aránya. (4.
szdmú tdbldza1)
Különösen akkor kedvezőtlen a kép, ha az

előbbi táblázatot az idegen hibából bekövet
kező balesetek okait részletező számadatok
kal hasonlítjuk össze. (5. szdmú tdbldza1)
A rendőrök különösen sok balesetet okoz

nak saját hibából az éjfél és a reggel 8 óra
közötti, viszonylag gyér forgalmú időszak
ban. (6. szdmú tábldzat)
A kiizlekedési balesetekben részesekkel

szer;,ett, több, mint fél évszdzadra vissza
nyú/6 nemzetfcijzj tapasalatt6/ két jellem
:zö különösen eltér:
- a gépjármű vezetöjének életkora, ahol

viszonylag magas a 30-40 év közöttiek ará
nya. (Mint ismeretes: általában a 17-24 év
közötti életkor a legveszélyesebb.);
- a szolgálati évek szerinti bontás, ahol

rendkívül magasaz5-10 év közöttiek száma
és aránya. (Mint ismeretes, a „civil életben"
legveszélyesebb az elsőhárom, vezetéssel el
töltött év.);
- lényegében e problémakörhöz tartozik,

hogy- ugyancsak eUeotétben a „civil" gya-

A feladatmegoldás éltalános
~spectalís Jellemzlll

,1

A:z alkalmassdg mérhet{} e/{Jfe/the/ei

Ugyanez vonatkozik a korábban érvény
ben volt - belső - ügyintézői vezetői enge-

Az apparátus vezetésében visszatérő té
ma, hogy milyen előfeltételek alapján lehet
ne garantálni a speciális feladatoknak való
megfelelést, a beválást. Ezen belül kritikus
pont a pályaalkalmas.sági vizsgálat, illetve a
mai napig elvileg érvényes követelmény: a
megkülönbö:ztető jelzést használó jármil
vezetéséhe:z a PÁVI.
Jelen kutatás tapasztalatai szerint egy

részt megállapítható, hogy ugyan a kont
rollcsoport valamivel kedvezőbb képet mu
tatott hivatásos vezetői engedély és PÁV
vizsga tekintetében (bár esetükben is csak
elvétve akadt PÁVI), azonban annyira
nem, hogy ennek alapján ki lehetne mon
dani: ez a rendőrségi gépjárművezetés alap
vető feltételévé lenne tehető. Márcsalc
azért sem, mert a balesetet okozók fele
rendellce1.en PÁV-vizsgával, mégsem vált
be.
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E tekintetben a hétkömapi és a rendőri
tevékenység jelentősen eltér egymástól, an
nak ellenére, hogy az általánosság szintjén
sok a közös jellemző. Ez utóbbiaknál kezd
ve, a legfontosabb a cél vonzereje. Ennek
objektív fontossága és szubjcktivált tükör
képe számos tényező függvényében lehet
egymáshoz nagyon közel vagy éppenséggel
távol egymástól. Külső, az egyéni döntést,
az ezt követő cselekvést meghatározó ténye
zők jelentős befolyásoló szerepet játszhat
nak az objektív és amegélt fontosság közöt
ti kapcsolatban.
Nagyon lényeges acél elérise űtjában ál

ló akadályok: objektív mennyisége és minő
ségeés az előbbiek szubjektiválódása közöt
ti viszony. A zavaró tényezők más szerepel
töltenek be akkor, ha a cél vonzereje nagyon
erős, ésakkor, ha ezkisebb intenzitású. Egé
szen más lehet a két említett esetben a cél
elérésének technikája.
A közlekedésben általában - a ,,rendőrsé

gi viszonyok között" pedig különösképpen -
jellemző váratlan szituációk megoldásában
nagy szerepet játszik mind a beállítódás,
mind a rutin automatizmusa.
A bedll(tódds tuaomatizmusa alatt azt

értem, hogy a külvilág ingereire az egyén a
tudattalanban tárolt repertoárból képes
csak válogatni. A konkrét szituációt - ter
mészetesen idöben mérhetetlenül rövid egy
ségekben - egyenként összeveti a már is
mert szituációkkal, azokhoz hasonlítja és a
leginkább hasonlónak tűnő alapján fogja a
korábban síkeresként tárolt válaszrca1cci6t
megadni. Persze csak akkor, ha ilyen eset
szerepel a tudattalanjában. Ha nem: esetleg
a másodperc tört része alatt kell ismeretlen

délyre, amit - az érintettek saját elmondá- Szituációmegoldásra ősZtönzlJ motivdcióJ:
sa szerint is - nagyon könnyű volt megsze- a közlekedésben
remi.
Mindebböl az következik, hogya rendőr

ség kötelékében bekövetkező balesetek szá
mát más eszközökkel kell csökkenteni.

Szitu4ciól.: h a megolddsuk

A rendöröknek munkavégzésük során,
tevékenységük alapvetően eltérő jellegze
tességei alapján eltérő szituációs feladato
kat kell megoldaniuk. A külvilág ingereire
adott válaszlehetőségek lényegesen külön
böznek aszerint, hogy a gépkocsit vezető
rendör milyen jellegű feladat megvalósítá
sával foglalkozik, és a külvilág - feladat
megvalósítástól is függö - ingereire milyen
belső biopszichés válaszlehetöségekkel ren
delkezik.
Afeladatok elsősorban a valós vagy vélt

sürgősség szerint különböznek egymástól.
Külsöségeiben ezúgy mutatkozik meg, hogy
a gépkocsit vezetö személy használ-e meg
ldilőnbőztető jelzést vagy sem.
A külvilág ingereire adott válaszlehető

ségek jelentős mértékben különbözhetnek
aszerint, hogy az egyén
- szubjektíve milyen fontosságúnak ítéli

meg a feladatot (a fontosság itt elsősorban a
feladatmegvalósításszubjcktivált sürgösségi
fokát jelenti):
- miképp tartja a feladatot a legcélsze

rűbben kivitelezhetőnek (a célszerűség itt
elsősorban a feladat és a cél között hűződő
akadályok kikerülésének szubjektíve leg
eredményesebbnek vélt lekűzdési techniká
ját jelenti);
- az elözöeket hogyan képes - a valóság

nak adekvát megoldási technika előhívásá
val - sikeresenmegvalósítani.
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kihívásra improvizálnia, aminek jó vagy
rossz kivitelezésében viszont szerephez jut a
rutin automatizmusa.

A rutin ausomaüzmus a alatt azt értem,
hogy a kedvezőnek vélt válaszreakció kivite
lezésében olyan cselekvési megoldásokat
fog véghezvinni, amilyenekre fel van készül
ve -szintén a tudattalanban tárolt informá
ciók alapján. A kérdés „csupán" az, hogy
ennek megvalósítása nem mond-e ellent
akár a konkrét szituációban rejlő lehetősé
geknek általában, akár - különösen - a fizi
ka törvényeinek. Ha a tudattalanban ezúttal
sincs információ, akkor ismét csak improvi
záció következik, amiben óriási szerephez
jut a véletlen.

Hibák a mindennapi forgalomban

A rendőrségi járm0vekkel bekövetkező
balesetek táblázatos adataiból is már jól
látható, hogy az esetek döntő többségében
nem a megkülönböztető jelzéseiket haszná
ló gépkocsikkal történnek problémák.
Azonban a többi baleset túlnyomó többsé
gének oka gyökereiben közös az előbb em
lítettekével: rendkívül nagy szerepet játszik
a relatív gyorshajtás, még azokban az ese
tekben is, amikor baleseti okként más,
konkrétabb szabálysértési forma (mint pl.
áthaladási elsőbbség meg nem adása, köve
tési távolság be nem tartása, szabálytalan
kanyarodás) van megjelölve. Csaknem
mindegyik ilyen szabálysértésben az alapo
sabb vizsgálat során kiderült, hogy az előz
mény a realitásokkal nem számoló, a jár
művezető képességeit meghaladó sebesség
gel történő közlekedés.

Nem kevés esetben a „vadász-szenve
dély" kiélése vezet a kocsitöréshez. Elgon
dolkodtató, hogy több balesetokoz6 rendőr

űgy vélte: egyetlen, általa észlelt szabálysze
gés sem maradhat megtorlatlanul.

Végső soron ezekben a balesetekben -
azok tűlnyomő többségében is, amelyekből a
rendőr jogilag vétlenül jön ki - vagy a beál
lítódás vagy a rutin automatizmusában,
vagy mindkettőben keletkeznek zavarok.
Ezen semmi csodálkoznivaló nincs, ha tud
juk, hogy napjainkban a veszélyhelyzetek
felismerésével kapcsolatos tudásanyagot
még mindenki autodidakta módon, a maga
és (vagy) a más kárán okulva gyűjti be (s így
alakul ki a beállítódás automatizmusa), úgy
szintén az emberek többsége az előbb emlí
tett módon sajátítja el a jármü különleges
helyzetekben való viselkedése feletti ural
mat (s így alakul ki a rutin automatizmusa).
Ún. csúszos tréningen a balesetet okozó 18
fö közül 3, a balesetmentesen vezető 20 fő
közül ugyancsak 3 vett részt.
Mindezen tudáshiányokról vélhetően a

parancsnokoknak sincs fogalmuk, különben
nem fordulhatna elő, hogy pl. 10-30 ezer
km vezetési gyakorlattal rendelkező kezdőt
utasítsanak sietős feladat ellátására.

A tűlterhelés

Bár jellegében gyakran hasonló az előbbi
körhöz, s ezért a külső szemlélő azonosságo
kat vélhet felfedezni, mégis teljesen külön
kell beszélnünk a túlterhelésre visszavezet
hető balesetekről.
Különösen a nyomoz6 41/orrufny szolgá

latbcosztása kedvez annak, hogy a szolgálat
második felében, méginkább annak utolsó
harmadában-negyedében a még le nem tu
dott feladatok a járművezetőket ezek min
denáron való elvégzésére motiválják. Ilyen
kor gyakran szorul háttérbe maga a gépko
csivezetés, mint közbeeső feladat és eszköz-
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cselekmény a célhoz vezető úton, s az egyén
csak a fő feladatára koncentrál. Itt különö
sen jelentős számban szerepelnek viszony
lag nagy rendőrségi és jármüvezetöi gyakor
lattal rendelkező személyek. A forró nyo
mon üldözö csoportba tartozók - függetle
nül attól, hogy a balesetezö vagy a baleset
mentesen vezető kategóriába soroltattak-e -
úgy vélik: a szolgálatszcrvezésből fakadóan
elöre tervezhetetlen a teljesítménytartalék,
ami túlterhelés esetén is kellő védelmet
nyújtana a balesetek ellen.

A magántlet zavarai

A túlterhelés egy másik relációban is
fontos befolyáso ló tényező . Napjainkban
elég sok sz6 esik arról, hogy a rendőröknek
alacsony a fizetésük. E kedvezőtlen hely
zetnek a közlekedésbiztonságra gyakorolt
hatására azonban nemigen gondolnak. Mi
röl is van szó? Arról, hogy - különösen a
csalá dalapítási korban levö - fiatal rend
örök a fizetésükböl egyszerűen képtelenek
megélni. S tilalom ide, elbocsá tás veszélye
oda, tömegesen megszegik a fekete
munka írott és morális tilalmát. Bár
mindannyian tudják, hogy néhány kivétel
töl eltekintve más állást vállalniuk ti
los, még1s ,,masze kolnak". Legfeljebb nem
a saját nevükön, de akkor is látástól
valrulásig dolgoznak szabadidőben, sza
badság alatt és a hosszú szolgálatokat kö
vető szabadnapokon. E munkák tekintélyes
része fizikailag is fárasztó, s többségüket
annyira kimeríti, hogy - mint a régi „át
kosban" - munkahelyükön próbálják meg
kipihenni magukat. Munka idejük alatt sem
tudnak gondolatilag elszakadni az öket
foglalkoztató, nyomasztó anyagi gondok
tól, s annak fontolgatásától, hogy miképpen

próbálják meg a hiányzó összeget
előteremteni. Sokszor csak fizikailag van
nak jelen. Innen a koncentráció hián ya; a
figyelemelterelödés és más hasonló okok
miatt a balesetveszély elöre programozott.
Erre is visszavezethető egyébként, hogy -
tisztelet a rendőri munkát hivatásnak és
nem „csak" pénzkereső foglalkozásnak te
kintő fiatalok egy , pontosan nem ismert
nagysá gú részének - az állomány jelentös
arányban erővisSZtllartássaJ kísérli meg
,,kibekkelni" a munka időt.
A rendőrségen belüli vezénylési rendszer

egyébként sem könnyíti meg a köz- és a ma
gánélet harmonizálását. A váltakozó időben
történő szolgálat eleve elvonja a családtól az
egyént. Ezt azonban jelentősen fokozza a
vezénylési rendszerben tapasztalható rend
szertelenség. Természetesen nem az ügyele
ti rendszer eleve váratlan lehetőségeket tar
togató mcglepetéseire gondolok, hanem ar
ra, hogy a rendőr - főként ha időben és tér
ben könnyen elérhető helyen lakik , van tele
fonja stb. - a törvényes szabadideje alatt
sem lehet soha biaos abban, hogy nyugal
mát, kikapcsolódását egy hirtelen berende
lés váratlanul nem szakűja-e meg.
A teljes rendőri állomány tekintélyes ré

sze - álláspontom szerint jogosan - ldfo
gá-solja az utolsó pillanatban alulnézetbó1
a legfelsö rendöri vezetők ,,kénye-kedve"
szerint elrendelt, önkényeskedést és a ha
talom fitogtatását is tartalmazó központi
akciókat. Ezek - elmondásuk szerint -
semmibe veszik a helyi terveket, továbbá a
krónikus munkaeröhiányt , a végrehajtó ál
lomány emiatt már eleve meglevő túlter
heltségét.
Tévedés azt hinni, hogy emögött mindig

az előbb említett felső vezetés vélt vagy va
lós önkényeskedése húzódik meg. Nem tud-
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ni. hogy erre visszavezethetöen vagy ettól
függetlenül, de a helyi vezetés sem sokat
töród.ik a végrehajtó személyzet ídőbeosz
tásával.

A:z. ilyen élet természe tesen még a szüksé
gesnél és indokoltnál is nagyobb feszül tsé
geket teremt a katonai fegyelmet mind a
mai napig többé-kevésbé tartani kénytelen
és képes végrehajtó állományban . A feszült
ség egyszeregy önkényeskedésbe torkolló és
esetleg jogtalan, az egész apparátus érdekeit
sértó intézkedésben , máskor volánnal a kéz
ben agresszív viselkedésben , avagy a teljes
dekoncentráltságból eredő fatális „elnézés 
ben" ölt testet

A prevenció lehet~gel

Elöljáróban meg kell jegyemem: a prob
lémák egy része szemléletbeli, akár a gon
dok eddigi fel nem ismerését, akár azok le
becsülését illeti. Másik részük végrehajtói
szin ten a fejekben van elültetve. A szüksé
ges és sürgetö változás egyike semmegy ve
zényszóra.
Épp ezért nagyon fontos azokra a lehetlJ

stgekre súlyt helyezni, amelyek költségki
hatása viszonylag nem nagy, az utasítás
szin tjén nagy valószínűséggel kedvező ha
tást eredményeznének, s amelyek viselke
dés-szinten meglevö deficiteket alkalmasak
pótolni.

Alapelvként célszen1n ek látom, hogy a
rendöri munka hatékonyságának növelésé
ből,mint elérendő célból induljuk ki! A:z. ál
talam korsze rűnek tartott felfogás szerint
ezt inkább el lehet érni a bevetések Intenzi
tásának növelésével - ide értve a munka
szervezés hatékonyságának fokozásá t -,
mint a létszám emelésével (Főleg akkor,
amik or ez utóbbira semmif éle lehet&ég

nincs,sót még a kilátás isa homályos jövőbe
vész. )

Az informdci6hidny csökkenttse

Bár nem a leggyakoribb probléma, azon
ban példaértékénél fogva minden bizonnyal
a legnagyobb súllyal esik latba a szemlélet
formálásban a központilag elrendelt akci
ákban a kiszdmflhatősdg és az előre ldtha
tősdg elemeinek növelése.

Lehetőség szerint kerüln i kellene a - fő
ként a hétvégekre ütemezett és az utolsó pil
lanatban bejelentett - monstre köz- és köz
lekedésbiztonsági akciókat.

Fontos feladat a gépies. és az önkényessé
get olykor látványosan demonstráló szolgd
latveztnylts módszerének megváltoztatása.
(Amennyiben erre a mainál ritkábban szol
gáltatnak példát a felsö vezetők, úgy vélhe
tően .Jent" is könnyebb lesz az említett kí
vánságot elérni.)

Ugyancsak figyelmet kellene fordítani ar
ra, hogy a sürgősslgi parancsot kapó jár
mfivezetöknek - figyelembe véve a zárt hír
közlés korlátaiból fakadó nehézségeket (ma
gyarul: azt, hogy illetékteleneknek lehetősé
gük van lehallgatni a rendőrségi forgalma
zást) - legyen fogalmuk arról, hogy mennyi
re kell az ügyeletes által megjelölt helyszín
re igyekemiök. Egészen másképp reagál a
járőr, ha azt sejti, hogy kollégája van életve
szélyben, másként akkor, ha egy családi
konfliktushoz kell kivonulnia, és másként
akkor, ha egy halálos kímenetelű balesetnél
kell helyszínelnie. Rangso rolni lehetne pl. a
siirgösséget !-tói 3-ig, s az ügyeletesnek - a
rendelkezésé re álló információ és az ismert
rangsor birtokában - csupán egy számot
kellene közölnie a gépkocsivezetővel. A jár
őr ezál tal óriás i segítséget kapna ahhoz,
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hogy az úton eldönthesse: a kockázat milyen
mértékét válassza a minél gyorsabb célbaé
rés érdekében. E javaslat megvalósítása
egyúttal csökkenthetné az- egyéni akció
alapján eldöntött megkiilönböztetö jelzés
hasmálatát, s az ezekből adódó veszélyhely
zeteket.

A magabiztos rend{Jri őnUp megerlJsflése

Az elsö és legront05llbb saját területiln
kön - tehát a közlekedésben - az, hogy a
rendőr nem azzal mutatja meg erejét, de
monstrálja magabiztosságát, hogy akkor lé
pi át a szabályokat, amikor erre kedve tart
ja, hanem az, hogy a szabdlyokaJ példamu
tat6an mindig (vagy csaknem mindig) be
tartja. Amikor pedig nem, akkor látványo
san demonstrálja - megkülönböztetö jelzé
sei hasmálatával -, hogy most, kivételesen
gyakorolja a törvény által is csak kivételes
esetekre fenntartott különleges előjogokat.
(Tehát a szabályokat ekkor is példamutató
an betartja, ám a kisebbségi, mindannyiunk
érdekeit szolgáló előjogok alapján.)

A tudás- és ismerethiány p61/ása

Rövid távon itt látszik lehetségesnek a
leglátvány05abb és legeredményesebb be
avatkozás. Kétség telen, hogy ennek ára
van, bár ez hamar megtérül - föként ha
van mibo1.

Kiindulás i alapként fogadjuk el, hogy a
rendőrséghez frissen felszerelő [Ulla/ok.
többségének gépjánnüvu.etöi engedélye
ugyan lehet, hogy van, de vezetési gyakor
lata nincs, sót az elöírás szerinti - a megkü
lönböztetett jelzést hasmáló jármű vezeté
séhez szükség es - PÁVI vi7.sgával sem ren
delkezik; semmiféle pályaalkalm asság i vizs-

gálaton soha életében nem esett át, ugyanis
hivatásos vezetői engedélye sincs.
A kezdö rendőrvezetök problémája ket

tös, s ennek megfelelően alakítható a pre
venció is:
- egyrészt hfjával vannak. a legalapve

úJbb vezetéstechnikai ismereteknek, nem be
szélve a rendörségi munka specialitásairól,
az ezekkel együti járó különleges feladatok
ról. Ez nem része semmiféle szintű reudör
képzésnek. Evidencia, hogy a tiszthelyettes
vagy a tisztképző iskolába bekerülő egyén
mesterfokon uralja a gépkocsit;
- másrészt a tipusváltással sziJksigsze

rl/en együtt járó vezetéstechnikai vdltozd-.
sokról senki semmiféle információt nem ad
az állománynak.
A következö halaszthatatlan feladatok

vannak:
1. A rendörségi kiképzésbe be kell építeni

a rcndörségi viszonyokhoz adaptált ve
szilytrininget, aminek, mint ismeretes,
egyik része elméleti, a másik gyakorlati.
2. Az újonnan felszerelö állománnyal

meg kell szoktatni a megkülönbőztetö
finy- is hangjekisse/ tőrtinő közlekedist.
Az pedig legalább a jelen anyag birtokában
el kellene gondolkodtassa a rendőri veze
tést, hogy amíg a rendőrt alaposan kiképzik
az önvédelemre, addig a mindennapi rend
öri tevékenységnek épp a legveszélyesebb
területe: a köz/elcedis, teljes mértékben hi
ányzik az oktató és továbbképző progra
mokból.

3. Minden egyes konstrukciós tfpusvdl
téskor központilag szervezett elméleti és
gyakorlati továbbképzésben kell részesíteni
a kocs izó állományt , aminek során elsajátít
hatják a korábban megszokott típusoktól el
térő vezetési stílust követelő jármű pozitiv
és negatív tulajdonságait.
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4. Ezen túlemenöen már csak egyetlen
feladat mara d: az utóbbi években sikeresen
megkezdett S'lemélyiségformálást tovább
folytatni annak érdekében, hogy a rendőr
akár a kívüláll óként észlelt, akár az ellene
irányult vélt vagy valós szabályszegés ese
tén - lett légyen az bármilyen durva - a
bünüldözó szerepéböl ne billenjen ki,
és ne változzék embervadásszá . Meg kell
taoitaoi őket - különösen a fiatal és az
életkor jellegzetességeiböl is adódóan még
heveskedő fiatalokat - arra, hogy képesek
legyenek veszteni, alul maradni, mert csak
így őrizhetik meg nyugalmuka t, belső lelki
békéjüket, öobecsülésiiket. Ez szolgálja
érdeküket,

5. Lényegében e kérdéskörhöz kapcso ló
dik a többnyire épp a kisebbrendűségi
komplexusra viss zaveze thetö kivagyiság ve
szélyes megnyilvánulási formáinak a vissza
szorítása. A rendőrségnek - sajnos - belslJ
ellenlJr;,éssel gondoskodnia kell arról, hogy
még idejében kiszűrje azokat, akik soroza
tosan és minden parancsban foglalt indok
nélkül megszegik a közlekedés legalapve
több szabályait, közöttük is elsősorban a se
bességhatárok átlépésének tilalmát. Ennek
egy ik lehetséges módja a sebességíró mű
szer (tachográf) rendszeresítése e jármű
vekben. JogkövetlJ rendőrség nélkJU nem
létezik jogállam!

6. A felelősség és a fekIIJsségre von4s
egyébként is - egyhén szólva - hiányos . Té
makörüokoél maradva a következőket tar
tom megfontolásra érdemesnek:
- felelós.5ég a munkaeszköz.ért: a tapasz

talatok azt mutatják, hogy az egyén sokkal
inkább vigyáz azon vagyontárgyakra, ame
lyeket sajátjának érez. Ismét vissza kellene
állítani az egy autő-egy vezető kapcso latot
(ami egyet jelentene az „egy Golfért két La-

dát" akcióval). Nemcsak sokkal szigorúbban
kellene megtorolni a kocs irongálásokat, de a
kocsitöréskor az autót vezetö rendőrt egy
ideig gyal ogren dörré kellene visszaminösí
teni.
- felelösség a munkatársért: a kívánatos

továbbra is az volna, ha a kezdő rendőr
mintegy százezer kilométer megtételéig ta
pasztalt társmellett dolgoZll~
-felelősség a beosztottért: balesetmente

sen veze tő rendörök egybehangzó vélemé
nye szerint az apparátuson belül - részben a
közvetlen felettesek kellemetlen döntésektó1
való tartózkodás ban megnyilvánuló alkal
matlansága miatt - minden rendben van a
jutalmazásokkal , de szin te semmi n bünteté
sekkel. A balesetekben vitán felül jogilag is
vétkes, de a károkozás nagysá ga minit bíró
ságra nem kerülő rendőrnek lényegében
semmiféle megtorlással nem kell számolnia.
A kezdők fizetésükbe így a lehetséges jutal
makat, kedvezményeket nagyon jól tudják
kalkulálni, míg ezek megvonásával nem is
számolnak. Ha másért nem, generálpreven
ciós megfontolásokból e gyakorlaton változ
tatni kellene. (Ez sajnos többek véleménye
szerint arra is visszavezethető , hogy épp
ezen beválást megkérdöjelezö balesetezők
esetében érvényes az állítás: ,,m indenki va
lakinek a valakije". A szolgálati felettes -
érthetően, ám el nem fogadhatóao - nem
akar sem magának, sem más munkatársá
nak kellemetlenséget.)

Az előző gondolatsor természe tesen nem
zárja ki annak a lehetöségét, hogy baleset
mentesen közlekedő rendőröket - előre ki
számítható módon - jutalmami lehessen.
Ma ugyanis erre sincs példa, bár ilyen gya
korlat korábban ismert volt. Ju talomra
azonban csakaz lehetne méltó, aki megha
tározott idön keresztül - pl öt év - bár
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rendszeresen részt vesz a közűtí forgalom
ban, sem saját, sem idegen hibás kocsikárt
nem okozott. Bár a követelményszint elsc'S
pillantásra eléggé magasnak látszik (s ez
meg kellene mutatkozzon a jutalom mérté
kében is!}, mégis elismerésre méltóan sokan
teljesíthetnék.

VifltozdsoA: szJJkstgesslge

A rendőrség apparátusa része az ország
állami intézményrendszerének. fgy a je
lenlegi gazdasági bajok súlyos kárvallottjai
közé tartozik. Azok, alcik döntenek a pénz
ügyi feltételekről , ezek elvonásár6I, val6-
szinüleg még halvány elképzelésekkel sem
rendelkeznek ezek rövid és bosszú távon
jelentkező batásair61. A kormányzatnak
valőszíaűleg nincs igazán fogalma arr6I,
hogy ha ezeket a terveket végrehajtják, mi
lyen hatásokat eredményez ez a „vége
ken"? (Olyan mellékes apr6ságokr6I
nem is sz6lva, hogy ezen aut6k egy részé
hez a kormánynalc és az ORFK-nak annyi
köze van, hogy saját rendszámát szerel
tette rá és üzemelteti. A kocs ikat nem ál
lami közpénzhöl, hanem. magánadomá
nyokból gyüjtötték, részben azok, akik ve
zetik azokat. Mindez ideig nem jelent
meg olyan ,,kiskapu", amely szer int a kar
csúsítás alá eső kontingensbe e kocs ikat
ne kellene besi.ámítani. E rendelkezéshöl
okulva a belügyi vezetésnek egy ideig bi
zonyára nem kell att61 tartania, hogy min
denféle ..gyanús" szervezetek, magánala
pítványok adományainak, támogatásánalc
elfogadásában vagy visszauwításában kell
döntést homia. )

Ami egyértelmllen megállapítható és or
vosoland6, az a következőkben foglalható
össze:

1. Sürgősen növelni kell a gépjármlláJJo
mdnyt , mert jelenleg gyalcran már nem a
rendörhiány, hanem a kocsihiány akadá
lyozza a közterületi ellenőrző munkáL Erő
teljesen megfontoland6, hogy a szervizelés
szempontjából rövid távon olcsó , hosszú tá
von igen drága, s a hazai útviszonyokra tel
jességgel alkalma tlan jelenlegi kocsipark
helyett ismét vissza kellene térni a Ladák
hoz. amelyek ugyan rövid távon drágálc,
bosszú távon azonban olcsók, s egy Golf
vagy Ford árából két Lada vásárolható. A
végrehajt6 állomány, amelyik nap mint nap
küszködik az új technika ,,áldásaival• , szin
te egyöntetű abban, hogy a következő nagy
kocsicserénél a jelenlegi típusokat többé
nem volna szabad a rendőrségnek használ
nia.

2. Vidéken visszatérő probléma e korsze
rűnek mondott kocsik szervizelése.

3. Külön probléma a megkülönböztető
fény- és hangjelzés. Mint ismeretes, ellen
tétben a legtöbb nyugati országgal, nálunk
vagy egy tucat különféle ilyen berendezés
üzemel. Egy részük a hazai ipar - gyakran
sikeresnek egyáltalán nem mondható - fej
lesztése.

4. Szülcség volna a rendőrség adminis-a
ráci6s tevékenységének a 20. század végi
technika színvonalával val6 harmonizálásá
ra. A számúástechnika eszköztárát a jelen
leginél sokkal szélesebb körben lehetne és
kellene alkalmazni; elsősorban a nyomtat
vány- és adatkitöltés területén lehetne a
rendőrök válláról sok terhet levenni.

-----~,------


