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Szolgálati gépkocsikkal bekövetkező
balesetek·

A lap egyik legutóbbi számában
értékes, számokkal és szemlélte

tő ábrákkal jól dokumentált beszámoló
látott napvilágot a rendőrségi tevékeny
ség egyik nemkívánatos melíéktermé
kéröl: a szolgálati gépjárművek .közre
működésével" bekövetkezett balese
tekről. Tekintettel arra, hogy azonos
témában - az Országos Baleset
megelözési Bizottság (OBB) megbízá-
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sából, - az Országos Kriminológiai és
Kriminalisztikai Intézet (OKKrl} égisze
alatt a közelmúltban ugyancsak folyt
egy vizsgálat1, aminek néhány követ
keztetése ma is aktuális, s a javaslatok
többsége papíron maradt, indokoltnak
tartom, hogy a főbb gondolatokkal ré
szint megerősítsem, részint kiegészít
sem e jelen cikket.

Az általunk végzett elemzés sta
tisztikai része elsősorban az 1993. év
re koncentrálódott, azonban részben
bevonásra kerültek korábbi adatok is.
A jelen cikk bázisanyagával szemben
voít egy alapvető eltérés is: az OBB
OKKrl kutatás keretében az ország
egy alföldi és egy dunántúli megyéjé
ben részint hosszabb időn át baleset
mentesen vezető, részint balesetben
részes (okozó vagy sértett) személye
ket is sikerült meghalígatni, s ennek
folytán adatokat szerezni a balesetek
hez vezető körülményekről , egyértel
mű vagy csak sejthető okokról.



SZOLGÁLATI GÉPKOCSIKKAL BEK0VETKEZ0 BALESETEK 91

Ezek a megállapítások - különö
sen, ami az életkörülményekröl, a túl
munkáról, a .második gazdaságban"
végzett kiegészítő tevékenységröl, s
ennek a szolgálati munkára gyakorolt
kedvezőtlen hatásáról szólnak - nagy
ban-egészben egybeesnek a reflektált
cikkben foglaltakkal.

A balesethez vezetö okok az 088-
0KKrl vizsgálata szerint lényegében a
következő több csoportokba voltak so
rolhatók:
- rutintalanság, melynek elsödleges

oka - amint azt a jelen cikk pregnán
san taglalja - a nagy fluktuáció;
- lényegében az elöbbinek egyik

alfaja a gépkocsitlpus-váltás okozta al
kalmazkodási problémák. (Ezt a jelen
szerzök összefüggésbe hozzák azzal,
hogy a régi kocsiknál a motorteljeslt
mény és a fékhatás összhangban volt
egymással, míg az újabbaknál ez nem
biztosított. Magam részéről ezzel nem
értek egyet. Ellenkezőleg: a korszerű
kocsiknál ez az összhang sokkal in
kább megvan, legfeljebb más vezetési
stílust követel meg, s erre a rendöröket
senki nem tanította meg, amit saját
kutatásunk során sokan egyértelműen
a rendőri vezetés szemére is vetették
attól függetlenül, hogy voltak-e balese
tek okozói vagy sem.);
- a korszerű kocsik szervizelése

alapvetően eltérő a régiekétől . Szigorú
technikai fegyelmet és a korábbinál
nagyobb műszaki tudást és műhely
műszerezettséget igényel, továbbá a
keleti márkákhoz képest sokkal drá
gább. A rendőrök jól látják azt, amit a
vezetés nem vesz észre: ezeket a ko-

csikat (Golfok, Fordok) a rendörség
régi műhelyeiben az ott tevékenykedö,
jórészt korszerű műszereket mellözö
.szakik" már képtelenek karban tartani.
Ezek a kocsik már nem .bütykölhetök",
s a hosszú élettartamot garantáló kar
bantartásuk csak jól felszerelt márka
szervizekben végezhetö el. A régimódi
.barkácsolás" igazi ráfizetés. A rend
örök - vélhetöen nem teljesen alapta
lanul - panaszkodnak az újabb kocsik
műszaki biztonságában fellelhetö hiá
nyosságokra, az elhanyagolt és szak
szerűtlen szervizelés pedig a kelleténél
sokkal hamarabb teszi roncsokká a
milliós értékű járműveket. A látszóla
gos takarékoskodás óriási méttékű pa
zarlást takar. Az természetesen megint
más kérdés, hogy a hagyományos
rendörségi műhelyekben is mód lenne
a kocsik ápolására, korrózióvédelmére,
a nyílászárók pántjainak zsfrzására és
idönkénti utánállftására - ha az ilyen
.apróságok" bárkit is érdekelnének,
vagy ha az erre hivatott szerelöktől és
azok fönökeitöl ezeknek a feladatok
nak az elvégzését bárki is megköve
telné;
- ezt az idö elötti állagromlást csak

fokozza, hogy az autóknak nincs ál
landó gazdája, lényegében .szociallsta
megörzésben" vannak, mindenki csak
hajtja, senki nem érzi a sajátjának,
aminek pedig - népgazdasági szinten
is - tudjuk már, mi a következménye;
- a szabad időben végzett túlmun

ka miatti kimerültség (a rendör szolgá
latban piheni ki szabadidőben végzett,
olykor megeröltetö pénzkeresö tevé
kenységének fáradalmait);
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mány alapos kiképzésére. Ennek kere
tében evidencia kell legyen a közleke
dési szabályok kifogástalan ismerete,
de nem kevésbé fontos a járműveze
tés mesterfogásainak elsajátíttatása.
(Ide értem a veszélytréning elméleti és
gyakorlati részét, ami egyes, a rendör
ség oktatásával foglalkozó szakembe
rek naiv elképzeléseivel szemben je
lenleg a nap mint nap közlekedő
egyenruhás állomány számára több
nyire csak vágyálom, s nem élő való
ság. Sajnos le kell Imi azt a közhelyet;
hogy Magyarország nem csak Buda
pestből és esetleg még Pest megyéből
áll... Ami az ország központjában
megszokott dolog, az más térségek
ben még csak jámbor óhaj.)

3. Jelentős változást eredményez
het, ha egyszer (mikor?) a rendör ma
ga és családja szükségleteiről a rend
őri fizetésből is képes lesz gondos
kodni, s nem kényszerül munkaerejét
szabad idejében a privát szférában is
áruba bocsátani.

4. A szolgálatvezénylés során a pa
rancsnoki önkényességet száműzni
kell. (Ismét nagyon fontos, hogy milyen
Ozenel érkezik ,fentröl'.) Korábban ezt
részletesen ecseteltem, ezúttal csak
arra utalok, hogy nem szerencsés, ha
a rendőrt - különösen azt, aki szolgá
lati helyéhez közel lakik, s ráadásul
még abban a szerencsében is része
van, hogy telefon működik a lakásán
szabadságáról, szabadnapjáról rend
szeresen és az utolsó pillanatban be
rendelik. A járörnek joga van tudni azt
is, hogy miért kap hirtelen parancsot a
megkOlönbözlelö Jelzések használata-

- továbbra is érvényesül az ugyan
csak a múltból OrOköll felsöbbrendü
ségi érzés, az a beállllódás, hogy a
rendőr jogon klvOI, de leginkább a jog
szabályokon felül van, a közlekedési
elölrásokal akkor és ott szegi meg,
ahol és amikor kedve tartja. Sokan
egyéb helyeken elszenvedett sérelme
iket, kisebbrendűségi érzéseiket a vo
lán mögOlt kívánják kompenzálni.

Iv. utolsó ponttal kapcsolatban
nyomban meg kell jegyeznem: egy
részt a lelrt mentalitás egyre csökken,
másrészt korántsem csak a rendörökre
jellernzö, söt: a gépjármüvezelök más
köreiben sajnálatosan és rohamosan
terjed. A jogosulatlan .erödernonst
rációva1· szembeni fellépés azonban
morálisan csak egy olyan rendőrségtől
várható el, amelyik maga példát mutat
a jog követésében. 2

A néhány éve a kutatások nyomán
leírt javaslatoknak a jelen idöszakra
aktualizál! változata a következőkben
foglalható össze:

1. A rendőrség - kivált a liszti állo
mány (minél magasabban a hierarchi
ában, annál inkább) - élen kell járjon a
szabálykövető közúti magatartásban.

2. Fokozott gondol kell fordítani a
kezdő vezetőnek számító fiatal állo-

2~on rtl egy szubjektlv megjegyzés: számom
ra Jelzésértékű volt az a tévéfelvétel, amelyen
az ors_zág új főkapitánya - még Borsod első
rendő r, veze töieként - indult el, szolgálati kocsi
Ját vezetve a fővárosba . Beszállás után olyan
lermészetes mozdulallal csato lla be a bizton
sági Ovet, amire csak az képes, aki ezt már
évek_ óta nap mint nap lgy csinálja . Csupán re
mélni lehet, hogy hamarosan valamennyi beosz
lottja 1s kOveti példáját - ha másként nem, hál
azM, mert ha ellenszegol: megfeny/tik érte.

·-
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normálishoz. Ennek a kérdéskörnek

hez a jelenlegi, a csak a személyi sérü
léses baleseteknél használatos adat
lapot lehetne - némi módos/lással -
használni.

7. Meg kell erősfteni (ahol pedig hi
ányzik: meg kell teremteni) a nem csak
a jogi, hanem a morális alapokon is
nyugvó, egymás iránti felelősséget. El
sősorban a parancsnok kell felelős
séggel viseltessen beosztottjaiért, de a
kollégák egymás iránti szolidaritása is
fokozható volna. Ez nagy hangsúlyt
kell kapjon a gépkocsiban egymást
váltó járőrök, és a járörpárok kapcsola
taiban.

8. Meg kell találni a módját annak,
hogy a fiatalok ne a járörkocsiban pró
bálják ki vezetési képességeik határait,
hanem a jármü jellegzetességeit is
merve mindenkor a biztonság határain
belül közlekedjenek velük. Ennek
részletezésére itt nincs lehetőség,
csupán jelzem: ide tartozhatnak olyan
eszközök és módszerek, mint a
kocsitörésekért való fokozott anyagi és
fegyelmi felelősség, az állandó
kocsifelelősök rendszerének visszaá/11-
tása, a tapasztaltabb és a rutintalan
kollégák együttes szolgálati vezénylé
se és más hasonlók.

9. Valószlnüleg minden igyekezet -
és a krónikus létszámhiány - ellenére
ideje volna megválni azoktól a kollé
gáktól (parancsnokoktól és járőröktöl
egyaránt), akik nem hajlandók vagy
nem képesek betartani a kultúráit
rendőrségre irányadó játékszabályo
kat. Nemcsak a korrupt rendőr rontja a
rendőrség presztlzsét, hanem a durva,
fennhéjázó, goromba kolléga is. Meg

val való céleléréshez: vajon egyik kol
légájának élete forog veszélyben, vagy
egy jól ismert verekedő házaspár rán
tott ismét kést nézeteltérései tisztázá
sához. A prioritásokat - kódjelek al
kalmazásával - bármilyen nyllt közle
ményben is tudatni lehet.

5. Az előbbi témával függ össze:
meg kell tanítani a gyakorlatlanoknak a
.szfrénarrász" leküzdésének módját, s
speciális oktatással el kell érni, hogy a
gépkocsi vezetőjének vérnyomása
megkülönböztető jelzések használata
esetén is minél inkább közelltsen a

egyik részeleme annak az alapigaz
ságnak az elfogadtatása, hogy elsőbb
sége - a KRESZ-tői függetlenül - csak
annak van, aki számára ezt mások
megadják. Tudatos/tani kell, hogy az
egyébként elsőbbségi helyzetben nem
levő jármű baleset részeseként szinte
soha nem mentesülhet legalább a
részfelelősség alól. A szabálykövetés
a rendőrszámára egyébként evidencia
kell legyen, s a rendőri szabályszegés
sokkal súlyosabban ltélendő meg, mint
ha ezt egy „átlagpolgár" követi el. Az
.előjogok" gyakorlása megkülönbözte
tő jelzés használata nélkül súlyosan
rontja az általános normakövetés
amúgy is gyenge szlnvonalát, s még
inkább rongálja a rendőrségnek az
amúgy is az ideálisnál alacsonyabb
presztízsét.

6. Indokolt volna a szolgálati gép
kocsikkal bekövetkező valamennyi
baleset (ideértve az ún.• pléhkárokkal"
végződőket is) szám/tógépes nyilván
tartása és rendszeres elemzése. Eh-
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az is, akit könnyO felidegesíteni, s aki
egy-két - esetleg kétségtelenül rnél
tánytalan, söt jogtalan - inzultus után
.elveszíti a fejét", s nem tud gátat
szabni indulatainak. A rendöri munka
hivatás. Aki ezt a munkál csak a biztos
(bár alacsony) fizetésért végzi, azt
könnyű nemcsak korrumpálni, hanem
egyéb olyan viselkedésre is ösztö
nözni, ami összeférhetetlen a jogsza.
bályokban rögzített feladataival. Ha

ezek a kollégák kiválnak az appará
tusból, a létszámában csökkent állo
mány nélkülük csak erősebb lehet.

Osszegezés helyett az hangsú
lyozható, hogy jó volna végre minden
szinten abbahagyni a panaszkodást, s
az adott körülmények és lehetőségek
közepette a legracionálisabb döntése
ket meghozni annak érdekében, hogy
ember és jármű a jelenleginél inkább
feleljen meg a környezet elvárásainak.

----...i~,-...----


