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A közlekedésbiztonság kontrollja 2003

Közlekedésbizlonsóg, boleseí-rneqelözés, közlekedési bűnözés: úgy lúnik, o horrno
dik évezrednek is örökzöld lémójo morod. Miként sajnos az is, hogyMogyororszóg
- most mór valóban oz EU-csatlakozós küszöbén - mikor tud o nyugati nagy csö
lód közlekedésbíztonsóqónok legolóbb o középmezónyébe kerülni. Mikor tudjuk
utolérni, ho nem is o skondinóv orszógok vagy Nogy•Brilonnio, de legolóbb a ve·
lünk legszorosabb kopcsolotol fennlorló németek vagy osztrókok, esetleg Svójc biz
lonsógól. Vagy: hogyan leszünk képesek ozl az Európai Unióban elholórozoll dön
tési végrehajtani, ami szerint o baleseti holollok szómól 2010.re - 2000.hez képest
- legolóbb o felére kell mérsékelni. E nólunk is elfogadott lerwel szemben lény, hogy
2002.ben többen holtak meg, mini két éwel koróbbon, Ami lendenciónk o legutób
bi években - leqolóbbis egyelóre - mintha nem az elvórl irónybo haladna. E sorok
papírra vetésekor o 2003. évi eredmények még kélesélyesek...

Mentség természetesen von elég. Ilyenek: az ouiópölyók - mini a legbiztonsógo
sabb utak - alacsony szórna; vagy: o jórmúpork - ami a balesetek kimenetelében
döntő szerepel jólszik - elovuhsógo; vagy: o rendszervóllós óla torló értékvólsóg -
aminek következtében mind oz emberek, mind a hotósógok elveszlellek szórnos er
kölcsi kapaszkodói, újak meg még nem szülellek a helyükbe; avagy: az óllomhóztor
lós szerény képessége - ami o közolkolmozollok finonciólis és inlroslrukturólis helyze
tére gyakorol kedvezőtlen hotósl. Ezek mind-mind igaz tények. Olyanok, amelyek sem
azokat nem érdeklik, akik e sanyarú helyzet következtében vesztik el hozzötortozó]u
kot, rokkonnok meg örökre, vólnok munkaképtelenné. De - és ma mór ez sem meg•
vetendő szempont - azok sincsenek ezekre o lényekre, a tényeken alapuló rncqyo
rózotokro tekinlellel, akik abból o szempontból vizsgóljók az orszógot, hogy eléggé
biztonsógos-e beruhózósoík szórnóro. Ugyancsak nem fognak különösebb figyelmet
szentelni azok sem mogyorózó érveinknek, akik néhóny év múlva majd azt nézik
meg: melyik európai orszóg hova jutott 2010-re, mit teljesílell, s mit nem azokból az
elvórósokból, amelyeknek az EU nagy csolódjónok többsége eleget lelt.

Bűnözéskontroll - kitekintés

Az emberi viselkedés szobólyozósönok az elmúlt mósfél évszózod olall szórnos
vóltozolól ismerhellük meg. Ezek azonban - bizonyos, nem csekély részlelkülönb-
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séggel _ olopvelően négy fő csoporlbo sorolholók, úgyminl: o punilív (bünlelól, 0
kezelő, 0 reszloroliv (helyreólliló) és o megelózó kontroll. Mindegyik mögöll egy
fojlo meggyőződés 611. A mós-mós nézelel vallók ezért úgy vélték (vélik): az álla
luk Iovorizólt konfrollfojfo o leginkóbb olkolmos orra, hogy o hololom óhol deklo
rólton preferófl norrnök kövelésére rávegyék ozokot (is). akik egyébkén!
szembeszegülnek azokkal oz elvórósokkol, omelyekel o löbbség érdekére hivctko
zóssol O hololomgyokorlók kiemelkedően fonlosnok lekinlelnek. A fonlosság egyik
jele, hogy O normók megszegését szankciókkal fenyegelik, és o normosérfókel bün
lelésekkel sújljók. E körbe forfozik, többek közöli, o szobólysértési jog szankció
rendszere és - ultima rofióként - o bünfelójogi jellegű hólrónyokozás.

Az egyes irányzolok mögöll mós-mós filozófiai megfonlolások óllnok, amelyek
ről ezúllol nincs lehefóség részletekbe bocsotkoznl. A punilív viselkedésszobólyo
zósról azonban onnyil el kell mondani, hogy ez purifánsógánok és világos, egyér
lelmű logikájának köszönhetöen nehezen kikezdhető. Ez nem fűz semmi
célkövetkezményt o bünleléshez. Azl mondja (eróleljes leegyszerúsíléssell. hogy o
(bünlelőjogi) bünlelésre szükség von, mégpedig ezért, hogy o normosérló liszfó
bon legyen azzal: telle o lársodolom mértékadó többsége szörnóro elfogodhofof
lon. A - képviselői állal reprezenfófl - fórsodolomnok jogos igénye, hogy elvórjo
minden tagjától o közösség fennmorodóso szempontjából legolopvelóbb normók
betcrtósöt. Ultima rofio, meri ez ozt is jelenti: oz egyénnel szemben semmiféle
egyéb eszköz nem alkalmas orra, hogy normokövefésél kikényszerifse. Nem fog
lalkozik azzal, hogy o bünletés alkalmas eszköz lehet-e, lesz-e orra, hogy o meg
bünlelell o rovöbbíokbon másként cselekedjen, s forfózkodjon bizonyos kóros dön
lések meghozololálól, majd o róköveíkezö cselekedetek végrehoifósófól. A
bünlefőjog - o jogolkolmozón keresztül - o löbbségnek .üzen": oz odoll egyén
normosértését nem fűri, s ebból következően ugyanezt nem engedi meg senki más
nál sem. Az csak e gondolatkörhöz csatlakozó - szerencsés esetben megvalósuló
- járulékos eredmény, ho a bünfelésl elviselni kénytelen személyre a bünfefés olyan
kedvező hofósl gyakorol, hogy a fovóbbiokban forfózkodik a förvénysérfésfől. A
bünte•és igozi hatása egyrészt o tilalom deklarólósóbon, másfelől e deklaráció
generó!prevenciás kövelkezményében von: ozálrol, hogy a jogolkolmazó rudotosíf
jo a normosérlés li!almczollságál, azokat lorlja vissza (rellen!i el) a jogsérféstól,
okik~ek egyébként erre - számos, ill ugyancsak nem részletezhető oknál fogva _
ho;!andóságuk lenne, lörlénjen ez akár szándékos, akór gondatlan formában.

Arra mo mór számos irodalmi adai van, hogy akár a kezelő, akár a reszforofív
búnözé,kon!roll nem vóliollo be a hozzá fűzöl! reményeket. Részsikereket el lehe
tett ugyan érni, azonban - éppen az okoknak és oksági összefüggéseknek egyfe-
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lól megismerhelellensége, illelve nehezen megismerhetősége, mósrészl befolyósol
holotlonsópo. illelve nehezen befolyósolhotósógo mioll - o normosérlók befolyó
solósóro, illelve a normasértések elkerülésére löbbnyire nincsenek evoluólhotó ho
lóssol. Talán emiatt is ideilló észrevétel: jelen vilógunkbon - ahol oz onyogi
megfonlolósok minden korábbinál nagyobb szerepet jólszhotnok - elsósorbon
[pontosobbon: legfeljebb) azok o prevenciós beovolkozósok szómílhotnok o poli
likoi döntéshozók jóindulolóro, amelyek hatásaként rövid idótóvon belül is mérhe
lő változások következnek be.

Prevenció - kitekintés

A bűnmegelózés - általánosan elfogadott definíció szerin! - a bűnözés és o bű
nözéstöl való félelem elleni óllomi és nem óllomi beovotkozósok összessége. Ez a
megholórozós nem csak a magyar, de az európai irányadó szakmai óllósfoglaló
sokkol is egybecseng.

A bűnmegelőzés .épürnényéról", onnok részterületeiről o magyarországi szak
emberek, inlézmények részben eltérő nézeteket vollonak. Ugyanígy különbözőek
o prevenció súlyponljoiról, a priorilósokról volloll elképzelések. Úgy lűnik, hogy von
olyon elképzelés, amely szerin! a lórsodolmi bűnmegelőzés a leljes prevenció! át
fogja, lényegében annak helyébe lép. Ezzel szemben - mór ahol ezt a fogalmat
hosznólíók - a tórsodolmi bűnmegelőzés o kriminólprevenciónok csak egyik fojtó
ja. Ha a nemzetköz. (akár angol, akár német nyelvű) szakirodalma! vesszük gór
cső aló, a kriminólprevenció eszközeinek osztólyozósóvol foglalkozó lanulmónyok
lényegében két nagy kolegóriót emlilenek: egyik a szituóciós, a másik a lórsadal
mi (angolul: sociol [ritkán: socierol] crime prevenlion) (vagy: közösségi (németül:
gemeinwesenbezogene Kriminolprövenlion)) bűnmegelózés.' Van azonban olyan
óllóspont is, amelynek képviselői a sziluóciós bűnmegelózésl lartalmilag kél rész
re osztják. Az egyik (bór szűkilell larlalommol) meglorlja az eredeli elnevezési, és
önálló részterüle tkén í, külön elnevezés ololl kezeli a környezeti prevenciót, s horrno
dikkénl emlíli o tórsadolmi megelőzés!. A közösségi bünmegelózés fogalomhasz-

ll] 1 ~rdemes hi'voitt0zni Knulssoruo. oki szerint .o bünmegel6zé!ai inlétl.edése~elgyoluon kél cscpou-ooszliól:
o lórsodalmi [socro f és a sziluóciós megelózésie· Vö: A. Bonoms: Crime prevention focing the 1990s.
Pol;cing ond Society, 1/ 1990. A törsodclm! megel6zé, célja lölönféle. a bűnözéssel lopc,olo1bon 6116
lórsodolmi folyomolok és kOtülmények megvólloz1or6so. Vó: F. Glodsrone: Coordinoling c,ime prevenlion
effofl,. Home Off;ce Re,eo,ch S1udy No. 62. London HMSO 1980. ló.d: J. Knu1,,on: The Swed;,h
Experience of Si1uoliono l Ctime Prevenlion. Sludies on Crime ond C,ime Prevenlion. vol. 7.. no. 2 .. 1998,
pp. 189-212.
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nöloto helyébe német nyelvterületen elsősorban a kommunális prevenció lép. A kér
déskör legfrissebb szakirodalma óriósi: elég, ha az internet valamelyik nagy kere
sőprogromjóbo ütjük be a kereseti kifejezéseket.

A szakirodalom tonulmónyozóso még egy figyelemre méltó adalékkal szolqól:
ma mór mindenütt első helyen szerepel a felsorolósokban o sziluóciós {vagy a szí
tuóciós és környezeti) megelőzés, s csak ezt követi a sorban a közösségi preven
ció. A szituóciós megelőzés kezdeményezője - nem véletlenül, hiszen ez a szerve
zel von a legtöbb és legfontosabb informóció birtokóban - többnyire a rendőrség.'
Az utóbb említett prevención pedig - hűen a kifejezés etimológiai tartalmához -
főként a közösségek {önkormónyzatak, civil szervezetek) bűnmegelőzési tevékeny
ségét tórgyoljók.

Nem ez a legmegfelelőbb fórum annak részletezésére, hogy a bűnmegelőzés
nemzetközileg egységes fogalomkezelésének mogyororszógi megcsonkítósáro lelt
kísérletek mennyire nem segítik, sót kifejezetten hótróltatjók a bűnözéskontrollnak
ezen, amúgy is nehezen formálódó területén felelősen tevékenykedni kívónó ható
sógoknok, intézményeknek közösségeknek és a szokrnót művelni szándékozó
egyes embereknek a hatékony munkáját.

A szituóciós és a közösségi bűnmegelőzés - ha jól működik - egymást szerve
sen kiegészíti. Az előbbi - és a tovóbbiokbon erről még részletesen lesz szó - az
ember-környezet dimenzióban és a maga konkrélságábon térképezi fel a volósó
got és fogalmazza meg a feladatokat.

A szituációs bűnmegelőzés .olcphlozóllöio", hogy a bűnözés visszaszorítása
elsősorban a bűnalkalmak csökkentésén keresztül érhető el. Ezért a szekunder pre
venció Iö feladata o bűnalkalmak struktúrájának megváltoztatása, ami leginkább
a környezeti elemek olyan kialakítósávol érhető el, ami a többé-kevésbé rccícnoh-

IÍ] 2 Ezl réule1ez; oz úg;nevezell SARA-modell. (Ez o köve lkezó szava k együ lle,e: Sconnóng. Anatysós.
Respon se. Asse>smenl.) Egy,k kora, bemuloló>ál lósd : J E. Eck - W. Spelmon: Problem-Solvóng: Probtem
Of,e~!e_d Po!.c:ng 1n__Newp~rl News Norio~ol lnslil_ute ol J1Jslice. Wo~inglon. 1987. Idézi: M. Smiih·
Regr.... :c!.ng cppo rh,n:r,es: rr.ult1ple Ro!es for civ:: remed1es in silualuionol crime prevenJion Crim p . ·
Sr..:d:es. vet. 9 .. 1998. pp. 67-88. . e revenllon

A h:'.fö!d: gyo~,!~r - Konodo16I Auszlrólióig és 02 Amerikai Egyesüll Államoktól Svédorszógon ól O Né-
n:ei S~oYet:s.ég_'. Közro,wsógig - e::1ys.éges abban. hogy o teljes sze~under prevenció gozdó· • 1
menny, r~szle,,/elének s1~. ,es müvelé~érl.. Íelel.6s inlézm,nye O rendőrség lósd ene é • bb·

10
k·· vo alomból E Ku, S sd, 1 . o r ge • szo iroda-

. . . ::~:, ~erre'., e K,irrino proventron. BKA foischungsreihe Sonderbond Wiesboden l 9Sl
S. 2~1. _ff. u,oooon pedig o C_PTEO-p,ogro~a-k reolizólósóvol kopcsololos inlerneJ.szokirodol • 1 l 5d
még. Krim,r-.o iprövenlioo ous S:chl de! Pol,ze1 eine A,}gobe auch für Archilekle d S :aj

6

nlfp'//www.e-doco.ne1/Resources/Atlides/Kriminolp1ovenlion eine Aufgobe f s", udn t la lp aner?
ve,s pdJ J 11 6 - - - u,_ a lp oner lntemel

. e, emz o "6rosrervez6-é pílész ..... end6r együllmúk.ödés. Nogy-Brilannióbon ennek példó I bb.
mi111 30Ms o hogyomónyo. u lö

Irk Ferenc



son gondolkodó polenciólis búnelkövelót eredeti szóndékótól ehéríti.3 A bűnalkal
mak koncentrált csökkentése pedig a bűnözés egészének erőteljesebb csökkené
sét eredményezi.' Fontosságának hótterében elsősorban az o felismerés 611, hogy
a szituációt gyakran inkább és gyorsobbon lehet megváltoztatni, mini az emberi
magatartási. Ez elsősorban az épített környezetre vonatkozik.'

A közösségi bünmegelózés az állami-politikai szervezetek, tovóbbó a nem ól
lomi, elsősorban kommunális intézmények dimenziójában vizsgálja a jelenségek
okait, s tesz erőfeszítéseket egyrészt az elkövetői kör szűkítésére, másrészt a sértet
ti kompenzáció lehetőségeinek kidolgozására és megvalósílósóra.

Szituációs megelőzés - a baleset-megelőzés
legfontosabb eszköze

A bevezetőben felsorolt nemzeti lemoradósok lényegében számos feladat megfo
galmazását is tortolmozzók. Itt még egy szempontra célszerű a figyelmet felhívni:
nem elég a biztonság növelése, ezzel ma mór azonos fontosságú a jelenleginél
sokkol jobb biztonságérzet megteremtése. A célként kitúzöttek megvalósílósa nem
egyszerű, noha - mint látni fogjuk - a kettó egymásra kölcsönösen hat, segíti (vagy
rontja) egymás eredményét.

A közlekedésbiztonsági kutotósok, az ezekre alapozó megelőzési intézkedések
hagyományosan az ember-jármű-környezet dimenzióba rendezik megállapításai-

li] 3 ve: R. V. Clotke: S;1uo1óonol Crime Prevenlon: 11s Theoteiócol Bass ond Proclk:ot Scope. ln: M . Toory -
N. M0<ds /eds/: Öirne undJu>l;ce: An Annuol Revóew ol Reseorch. vol. 4., 1983. Un;..,,,r.iy of Cbccqc Ptess,
Chicago. Idézi: M. Smilh : Reguloling opporlunilies: mulriple Roles Íor civil remedies in siluofuionol crime pre
venlicn Cnme Prew,nfion S1ud;e, . vol. 9., 1998, pp. 67-88.; lovóbbó Kube: ;_ m. 19. o. Sm;1h ulot orra. hogy
ennek o dolgozatnak - lemolikoilog - el6fulóro C. R. Jeffery; C,irne Prevenlion Through Environmenlol Dosign.
Beve rly HJ,. CA Soge. 1971-ben /ma jd 1977-ben újból/ megi•lenl köny,,e (2nd eda;on Beve rly Hm,. CA
Soge) C50kúgy, mini 0. Newmon: Oefensible Spoce: Ctime Prevenrion Through Urbon Design. New Yorit,
Mocmilan. 1972-ben nopwógol ió lott, mind omai nopig megolopozónok szómnó műve.

4 Bövebb k;fejlésél 16,d M. Fel,on - R. Cfc.ke: Opporlunay Moke, the Ihíel - Prccuccl 1heory far cdme pre
venlion. Poper 98 der Police Reseorch Series der Policing & Reducing Crime Unil de.s Reseorch,
Developmenl ond Slolislicol Direclorole des Brilischen. Home Office, London, 1998. lsmerreri:
H. KoerzKhe o Oie Kriminolp1övenlion 3/1999. szómóbon, o 116-117 oldalon.

S Így Monaharl-Klossen, idézi Kube: L m. 30. o. Mós vélemény szerin! azonban az épílell k.ö rnyezel bizlo~
'6g,eg íl0 kK>loktló,o még o pr;mer prevenöó körébe lorloz;k. Így: R. Norlhofl (H„g.J: Hondbuch de,
Kriminolprövention. Nomos, Boderl-Boden 1997. 3. Primöre, on der Wurzel onselzende. Pröveruion, 3.3.1.
Wohnumfeld und S1ad1plonung. különösen S. 8-37. E szedni az óllósponl s.zerinl a primer és o szekunder
prevendól az vólo,zljo el egymó~ól. hogy ez ulóbb; az el0bb;nél kevésbé Ö5'zpon10, íl o kere1fel1é1elek
re, s er6sebben a lellhez vezeró inlerokeiós folyomol10. Erre vezelheló vi.ss.zo, hogy az ongloomerikai iro
dalom a szekunder prevenciót a sziluóciós prevencióval ozono~ljo. Vö: Not1holl: i. m. 4. o. Sekundöre,
risikoorienrierle, Prövenlion. 4.1. Vermindetung des Töleriisikos, p. 1.
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_ A kriminológioi ismerelek lényében ebben a rendszerben - annak íudóstortol-

0 é intő óm O rendszer homogen,lósól elöseqüö - minimális ólrendezésremól nem rt , •
kerülhet sor. A koróbbi hórom e_gv,seg kell~re korlálozódik, mégpedig egyrészl az
emberre, mósfelól az emberi korulvevó kornyezelre. Az ember kolegóriájóbo pe
di kél szerepló kerül (ne feledjük!, szítuóclós meqelőzésröl von szó, lehól közleke
disi sziluóciómegoldósi lelodotokkol kell megbirkózni!): egyrészról a boleseloko
zó (ha bünlelójogi megilélés aló esik a jelenség: az elkövető], mósrészről - ha von
il en _ 0 sérlell. A környezel kolegóriójo ugyancsak kél részből ievödík össze, úgy
rnínt O jármú és az épílell (a közlekedés szemponljóból releváns) környezel, azaz

0 közút és tortozékoi, valamint mindazok a környezeli elemek, amelyek o közleke
dő ember viselkedésél - pozitív vagy negolív irányban - befolyásolni képesek. Az
okok kutctósó', csakúgy, mint a prevenció 16 csopósirányoil, ennek az osztólyozós
nok megfelelöen szoktuk kezelni.

A korszerű, sziluációorientólt megelőzés a lehelóségeket nemzetközileg elfoga
dott, s koróbbról mór megismert rövidítéssel ismét .a 3E" alatt lárgyoljuk. Mini emlé
kezeíes. a részterületek: a nevelés (Educolion). a mérnöki tevékenység (Engineering)
és oz ellenérzés (Enlorcement).

A prevenciós célkitűzés kellós: egyrészl gondoskodni kell a sojót élet és vagyon
védelméről, móslelöl el kell kerülni ezt, hogy másoknak személyi vagy anyagi sérel
met okozzunk. A célok kitűzése után mindhárom lerülelen meg kell szabni a hotós
irónyokol (azaz: kiknek szól?). a tartalmai (miról szól?) és az eszközöket (mivel le
hel megvolósíloni?).

Érdekes erkölcsi kérdéseket vethel fel annak elemzése, hogy valamely viselke
dés tonúsílóso során szabod-e másnak fizikai vagy vagyoni kórokozóssol nem já
ró sérelmet okozni. Belefér-e az ótlogember-menlolitásbo - ami a közlekedésben
mindig o konkrét döntés, az ezt követő mogotortós megílélésének zsinórmértéke -
az, hogy a másikat mozgásában ludotoson vagy okoroilonul gátoljuk, szándékolt
viselkedésében akadályozzuk, megijeszljük, bosszúságot okozunk neki stb. A je
lenlegi keretek között ennek kifejtésére nincs mód, azonban utalok orra: a közleke
désben is valamely boleseíkivóltó ok gyakran időben és térben elválik a konkrét
végeredménylól.

Az elöbbuöl nem független annak értékelése, hogy a kockózotvóllolós mértéke
mikor, milyen körülmények bekövetkezésekor fordul ól megengedellból tilolmozollbo.
Azl ugyanis nem volna helyes állítani, hogy a baleset bekövetkezésének veszélyét
magában rejtó rizikó vóllolóso minden körülmények közön l ilolmozoll magatartás. En
nek e!fogodósa esetén magát o közlekedési szómolnónk fel. Az pedig evidens, hogy
egy bizonyos határt akár mennyiségi, akár minóségi értelemben átlépó kockázolvál
lo!ós tilos. Mégpedig azért, meri a kockázolvóllalássol elérheló nyereség volószínú-
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sége lényegesen kisebb, mint o kórbekövetkezés lehetősége. Kérdéses azonban,
hogy hol húzódik ez a hotórvonol, ki, mivel, hogyan jogosult vagy éppenséggel kö
teles ezt mérni, s o határt ótlépóvel szemben ki, milyen alapon és miként jórhat el.

A tovóbbiokbon o nevelés és a mérnöki munka vonatkozósóban csupón vózlo
toson kívónom mondonivolómot összefoglolni. Részletesebben fejlem ki viszont a
hormodik E-ról: oz ellenőrzés - nyomotékoson a kriminólpreventív kontrolltevékeny
ség - területéhez kapcsolódó gondololoimot.
Az elsó E-hez (Educalion) füzött néhány gondolat:

l ) Tudósfokozós
lsmeretbővílésre van szükség o gépjármú-közlekedéssel kapcsolatos szociális,
pszichés és fizikai törvényszerűségek jobb megismerésére. Ezek többsége az ól
tolönos ismeretbővítés körébe tonozik, s ezért egyrészt a NAT-ban, mósfelől a
speciális továbbképzéseket nyújtó - középfokú - oktolóanyagokban kell hogy
helyet kapjanak. Az eredményes rnunkóhoz részint a jogi környezetnek kell vól
toznia (kötelezővé leli minimumok deklorólósóval). részint a pedagógusok szem
lélervóhczösöro van szükség. Hasznos segítséget nyújthatnának a későbbiek
ben a pedagógus-továbbképzés motorjaként kiválasztható szckreíerensek",

2) Mentalitósvóhaztatós - az érdekek
A biztonság mint érték tiszteletének kiterjesztéséhez segítséget nyújthat az egyé
ni érdekehség növelése. Az eddiginél következetesebben kell jutalmazni a jó, és
büntetni a rossz teljesítményt felmutató jármüvezetóket. Sürgető szükség van a
.céqoutók" esetében is o bonus-malus rendszer bevezetésére. Elfogadhatatlan,
hogy a legnagyobb kilométer-futásteljesítményt produkóló autók vezetőit - eset
leges .belsö" anyagi öszrönzökön túlmenően - semmiféle intézményes eszköz
ne késztesse a balesetmentes közlekedésre. Ez egyébként igazságtalan is azok
kal szemben, akik kénytelenek saját nevükre íratott gépkocsival részi venni a for
galomban. Az úgynevezell kiemelt szabólysértések elkövetőivel szemben a biz
tosítótórsasógoknok különleges érzékenységet kellene tanúsítaniuk. [Példóul a
kötelező vagy a casco-biztosítások bizonyos mértékü korlótozósóvol, megemelt
önrész fizetésére kötelezéssel is lehet ösztönözni nemcsak a mogón, hanem a
céges kocsikat vezetó gépjárművezetőket, miként ez a nyugat-európai orszógak
többségében több évtizedes gyokorlot.)

~ 6 Tolón nem kevesen emlékeznek orra. hogyo rendszervóhós elölt - ugyoni~en elnevezéssel - felk.észüh pe
do969u.ok szózo; ,eglették az ;,kolókbon a közlekedésb;zJonsóg; munkól. Felkészólésükben, szokonyo-
9okkol lörlénó folyomolo, ell616,ukbon, tovöbbképzésükben oroszlónrészl vólloh oz okkod Orszógo,
Közlekedé,bizlonsóg; Tonóc, f0KBTJ. (Erról lösd részletesebben Kolonovi c, löszlö lonulmónyól e szó
munk 78. oldolón.J
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3) Mentolitósvóhoztotós - az érzelmek
A közlekedési konfliktusok jelentős része mélyen rögzüh előítéletek, szándékos
konlronlóciók empirikuson nem igozoh vélelmezésén olopul. Ezzel a beóllüódós
sol O közlekedők egymásban nem partneri, hanem eleve ellenséget látnok, okil
le kell győzni, meg kell leckéztetni, móresre kell laníloni síb. Túl azon, hogy erre

0 feladolro nem o közlekedők, hanem oz őkel felügyelők ligy például a rendőr
ség) hivolottok, e mentalitás eleve kirekeszti o közlekedési zavarok leglipiku
sabbjót, 0 puszta ligyelmetlenségre, elővigyózallanságra vlsszovezeihető ma
galartóshibákal. IA jelenlegi hibós beó!lílódóst erősítik a közlekedők agresszív
beóllí16dósáro utoló gyakori ha16sógi megnyilvónulósok is.) E rossz szemlélet
megvóhoztalása érdekében klvóno tcs a mélyebb baleseti és közlekedési kanf
likluselemzés - benne részletezve az úgynevezell elkövetői és az úgynevezell
sértelli szerep lényegét, a megelőzésre kínálkozó lehelőségekkel együll.

4) Sziluóciáismerel, sziluócióuralom
A speciális ismeretek körében kell smlüést lenni a jelenleginél sokkol óholóno
sobb jelleggel eherjeszlendó iovöbbképzésröl. E képzési larmónok egyrészt a
moínól lényegesen szélesebb köri kell megcéloznia és sikeresen elérnie, másfe-
161 a képzés terjedelmének ki kell bővülnie. Nem elegendő - bór nagyon fonlos -
a jármú urolósónok. erős és gyenge ponljainak pontos megismerése. Ezzel
egyenrangú lontossóqú a kezdő vezetők veszélyfelismerési képességének és
készségének kiformálása. Magyarországon is el kell !erjeszteni - és srondordí
zólni - ezeket oz Ismereteket amelyek megalapozzák, hagy a fiatalok ne csak
minlegy 60 ezer és 100 ezer kiloméler meglélelél követően - jórészt a szeren
csétől lüggóen - a sajól vagy a mós .börén' lanuljók meg a tipikus veszélyhely
zetek elójeleil. Megfelelő lechnikókkal a defenzív vezetés alapjai! a kezdő ve
zetö mintegy 10 ezer kilométer megtételét követően mór képes elsajálílani. Így
épp akkor szembesülhet elméleti tudósának súlyos korlóloivol, omikor mór ab
bon a iudoíbon kezd el részt venni a lorgalomban, hogy technikailag uralni ké
pes [órrnűvét, tehet ezt képzeli mogóról, hogy tud autói vezelni.
Ezúllal röviden emlílésl érdemes lenni arról o Magyarországon legalább hórom év
lizedes múlnol rendelkező hitról, miszerint minél jobbon ismeri valaki minden rész
letében o KRESZ~. ennél nagyobb esélye von a boleselmenles közlekedésre.' Ezt

.i 7 A KiESZ-uobólyol wiy<olO,o mór oz O,odObon meg'ndul. s tort oz öreglorig. Néh6ny apró részletszo-
bo~, r:em ,smeréS":! buk~Vl~z v~zethel az oulóveze:6i vizsgón. A s.zobó lyismeret íonlos szemponl O közle
~,oen ronz:d helyió,1616rmuvez~1ok ó!:opo1lelmé:ése so,ón. KRESZ-ve lélkedók dömpingje zoilik az év
b,z°:" .(Ci s évu:ok.o ,bo r, . At,61 ctg es,k szó, hogy o jó és a rosu közlekedési mogolarlóst lonúsiló j6rmVVe
ze l6-., uob61y,smerele kozótt -vo!ornennyi i!yen lelméfés ronúsóg a szerinl - gyokorlotilag alig von. vagy
e~ io!ón l'\:ric.s kulönbség. At ,61 nem is ~zólvo . hogy nemrég egy lere~kedelmi lelevizió e 16,gyú velélke
dó!tbcn megbulon oz egész orszóg. (Szerenc>é1e ezért o volO,Ogbon ;lyen rosszul nem OllunL.)
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a szemléletet az idő jócskán túlholodto.1 Itt lenne oz ideje onnok, hogy o szobóly
ismerel fonlossógál, jelentőségét és szintjét o megfelelő helyre tegyük! Mós isme
relszintre von szüksége oz utcán intézkedő rendőrnek 16 oz, akinek-enyhe túlzós
sol, álmából felébresztve is - minden részletszobólyt tudnia kell, vagy leqclöbbts
kellene), a gépjármü-vizsgobiztosnok [o helyzet csaknem azonos, mini előbb), o
balesetek urón belépő jogolkolmozónok, s végül o gépjármüvezet6nek. Tény, hogy
a iogismeret még nem jeleni jogkövetési, tovóbbó nehéz volna egy-egy baleseti
helyszínelónek, közlekedési bírónak, akár több évtizedes gyokorlol birtokában is
akárcsak egyetlen olyan baleset emlékét felidézni, amelyben nem o jól ismeri sza
bályok be nem lorláso okozol! lrogédiál, hanem valamely szabály ismeretének
hiánya. Ebből pedig oz következik, hogy o biztonságos közlekedés súlypontját
[mini ezt volomennyi fejlellen rno torizólt orszógbon mór évtizedek óla cselekszik)
a részletes. aprólékos jogismeretről o sziluációmegoldós képességére és készsé
gére kell áthelyezni.

A második E-hez (Engineering) néhány megiegyzés:

1) Eurokonform időszakos müszoki vizsgálat
Az Európai Unió általam megismeri országaiban oz időszakos rnűszoki vizsgó-
10101 mindenüll azonos módon, és kizárólag országos hólözouol és pontoson
azonos felszereltséggel rendelkező cégek végzik. Valamennyi orszógbon kevés
ilyen vizsgázóhely von, oll azonban pontoson azonos módon, szigorúan ellen
őrzött technológiai láncban folyik o felülvizsgálat. Ugyanill végzik el azokat o
soron kívüli vizsgálatokat is, amelyekre a rendőrség küldi el o múszokilog nem kt
fogáslalon állapotban lévó [órrnüvekel, s ahol a javítások ulón kiállíliók a rend
őrség számára az igazolásokat. (Az ugyanis kevés, ho a müszoki hibóért o rend
őrség büntet, de később senki nem foglalkozik ozzol, hogy o megbünletell o
hibcelhórüósl szakszerúen elvéqezreue-e.]
Különösen az EU-csatlakozás után lorthatatlonnok látszik o jelenlegi, o korrup
ció és o dilellanlizmus, a lelkiismeretlenség és a szokszerütlenség keverékét je
lentő "vegyes· vizsqóztotósi rendszer fennmaradása. Régiónként egy állomás
fenntartása indokolt.

'1 8 A megholodollsóg ;doben lúllép; o hórom évtizedet. A helvene, évek elején oz OKKtl-bo n lolyl kuloló,ok
bózonynouók kézzellogho1óon ezt hogy a legjobb ,zobóly;,merellel oz ;110, boleserokozók. o leggyen
gébbel o rendszeres KRESZ-1ovóbbképzésben részesülő. sok szözezer kilométert bole setmentesen veze tő
hivolósos jó1múvezelók rendelkeznek. Akbfibon ennek oz eredménynek a nyifvónonógra hozololo szak
ma; berkekben k;sebblojlo bolrónyt okozoll. lehel, hogy o helyzel ozólo m;1 sem vohozou?
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21 ldőjóróshoz alkalmazkodó (téli-nyóri) gumiobroncs-hasznólot
Sok éves tapasztalat, hogy o jórmúvezetók jelentős része nem vagy csak me~
késve 611 ót a téli vezetésre. Ennek egyik előfeltétele a téli gumiköpeny hosznó
loto. Az utóbbi évek tömegszerencsétlenségei, téli időszakban előforduló útoko
dólyai cno figyelmeztetnek: nem lehet kizárólag o jórmúvezetók belátására
bízni O gumiköpenycserét. Ez egyorónl vonatkozik o személy- és !fokozott mér
tékben) 0 nehéz gépjórmúvek vezetőire. Bebizonyosodott, hogy oz úgynevezell
léli-nyóri gumiköpeny egyik évszakban sem megfelelő. Bór o közlekedésbizton
sógnok vonnak anyagi megfontolósoi is, azonban, miként o biztonsági gyermek
ülést is kötelezővé teszik mo mór o jogszabályok, és egyre szűkül o vólosztósi
lehetősége oz autósoknak orra vonotkozóon is, hogy vesznek-e autójukba lég
zsákot vagy bizlonsógi fejtómlót, úgy ezt o biztonsági szempontot sem szabod
a jövőben figyelmen kívül hagyni. Oszlói tavaszig o téli, tavasztól őszig a nyá
ri gumiobronc~hosznólot követelmény kell hogy legyen.

31 Gépjórmúpork korszerúsílése
Az utóbbi években - o meg-megújuló nyugati roncsimporl-lörekvések ellenére -
o jórmüpork összetételében kedvező vóhozósok voltok megfigyelhetők. Ennek
motorja - helyesen - eddig o környezetvédelem volt. A jövőben ezzel egyen
rangú követelmény kell hogy legyen o biztonsági szempontból .iopcdos" autó
import korlótozóso. Amint a környezetvédelmi megfontolásokban o jogszabá
lyok egyre kevésbé ismernek kivételeket (bór a magosabb színvonal több
beruházást igényeli, úgy o biztonsági követelményeknek megfelelő múszoki
szinvonol - legolóbb az országba akár hosznóhoutó- , akár újoulóimporl kereté
ben behozott gépjórmúvek esetében - elvárható követelmény.

4) lótholósógi követelmények szigorítása
A jármúvek észlelhetőségének nagy jelenlősége von a súlyos kimenetelű balese
tek bekövetkezésében. Elsősorban a kerékpárok éjszakai láthatóságának [ovító
seben von szükség fronlóllörésre. A magyarországi okul probléma a tőlünk nyu
gotro eső országokban lényegében ismeretlen. Elhatározás kérdése, hogy a
korábban is ismert megoldósoknok [fényvisszaverő prizmákkal áruh kerékpárok,
következetes ellenérzés, nem rendőri szervezetek eredményes bevonása o felvi
lógositó,bo stb I sikerül-e érvényt szerezni. Azt végre be kell lólni: a kivilágílotlon
gyalogosok és kerékpárosok elütésének a gázoló gépkocsivezetők felelősségre
vonósóvol nem lehet elejét vena; Eilenkezóleg: minden egyes elüélás üzenet a
védteler. pcnnernek: a baleset o rnósík felelősségi körén belül meqelözhetö leli
volna, te~ót: nem kell nagyobb gondosságot lonúsítanio. Ez azonban nem
egyéb, mint az elvórhotósóg körének ma mór megengedhetetlen kiszélesítése.
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51 Lóthotósógi követelmények szigoritóso (közúti jelzések), környezeti dizöjn
A jogi feltételek jelenleginél kedvezőbbé tételével szükséges, hogy a közleke
dök helyes rójékczódóso javuljon. Olyan helyeken, ahol oz átlagosnál gyokrob
bon következnek be - akárcsak .pléhkóros" - balesetek, ott minden esetben lel
kell tételezne hogy a közlekedési környezet nem felel meg az .ötloqernber" el
vórósoinok. Ilyen helyeken elsösorbon nem a járművezetők normokövelésének ki
kényszerílésére kell lörekedni, hanem sokkol inkább o környezet olyan megvál
toztatására, hogy az elvárásoknak a közlekedők többsége meg tudjon felelni.
A növekvö idegenforgalomra tekintettel az útbaigazítást adó teljes jelzésrend
szer felülvizsgálatára von szükség. Túl a nemzeiközí előírásokon, az Európai
Unió országoinok legkorszerűbb jelzésrendszerével kell ellátni a magyar közút
hólózotot. A közúti jelzések felhívó jellege szerinti forgalomszervezés tartalmaz
óltolónos elveket, azonban szükség von a helyi körülményekhez alkolmozkodó
specifikációra. Száműzni kell a megtévesztő [példöul a járműforgalom szabod
jelzéséhez képest késleltetve adott gyalogos szabod jelzés a kanyarodó forga
lom irányában). a nem egyértelmű (például négysávos autópályán, az útbaiga
zítást szolgáló transzparenseken nem az egyes sávokból lehetséges, sávonkén
ti továbbhaladási irányt jelző nyilak), a túlterhelést jelentő (például túl sok jelzés
vagy szöveg egyazon helyen) és a hiányos jelzések (például városok ki- vagy
bevezető irónyjelzésének megszakadása) alkalmazósát.
A környezeti dizájn, az emlilelleken túlmenően, magában foglalja a köz- és köz
lekedésbiztonság szempontjainak érvényre juttatását, elsősorban a városi kör
nyezetben. Idetartozik - egyebek mellett - az útkereszteződések áttekinthetősé
ge, az úttest és a járda közölli átláthatatlan akadályok felszámolása, a
gyologosövezetek közlekedés- és közbiztonsági szempontjainak érvényesítése.
Ehhez az elveket érvényre jullotó jogi szabályozós és a mindenkori konkrét kö
rülményekhez igazodó megvolósílós szükséges."

A harmadik E !Enforcement) szoroson a bünmegelőzéshez kapcsolódik. Kiemelés
re kívánkoznak a következők:

1) Mind közrendvédelem, mind a közlekedésrendészet területén egyértelmü, az al
kotmányos jogállamiság normáinak maradéktalanul eleget tevő alapelvekre és
kritériumrendszerre von szükség a végrehajtáshoz és a bizonyításhoz.

.:) 9 Ezt o lémokö,r o CPTED rövidilé$ 01011 összefogou 1udomóoylerület uralja. (CPTED - Crime Prevenlion
Trough Envi,onmenlol Design. azaz bVnmegelózés a lömyezeli dizójn segílségével.) M. Felsce -
R. Ctorke: i. m.; E. Kube: i. m; R. Nor1hofl !Hrsg.J: i. m.
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21 A végrehojtós csak okkor lehet sikeres, ha az ellenórzó opporótus minden egyes
résztevékenységél - ellenőrzési fojtónként - az intézkedések sorrendiségét is
pontoson rögzítő úgynevezen checklísrc tortolmozzo. Az improvizáció oz ellen
őrzés kritériumai kívólosztósónok nem fogadható el. A szabályos végrehajtás
minden egyes részeleme utólag konlrollólható és bizonyílhotó kell hogy legyen.

31 Felsőszintű óllósfoglolós szükséges a normosérlés kritériumainak meghotározó
sóhoz (például követési távolság be nem tonóso]. A köz- és o közlekedésbízton
sóg végrehajtó apporólusa szómóro egyorónl hiányoznak ozok a jogi táma
szok, amelyek kibővllik o jelenlegi ellenérzés lehelóségeinek körét. Külföldi
gyokorlotnok megfelelően elvórós oz éjszakai közlekedésben o fényszóró-lom
pl!ósi (és ennek ellenlelljekénl a lóvolsógi fényszóró-hosznólotil kötelezettség tó
volsógfüggő deliniólóso. Ugyonlgy lóvolsóg és/vagy időköz definiálásával kell
egyértelművé lenni o követési lóvolság be nem lortásónok o közlekedésre súlyos
veszélyt jelentő mértékét. A jelenlegi jogi környezetben a legfelsőbb Bíróság -
szekértői véleményeken olopolö - elvi vagy jogegységi döntései teremthetik
meg o jogolopol o megfelelő intézkedésekre.

41 Elegendő személyi és lórgyi eszköz rendelkezésre bocsótóso o hatékony munká
hoz. A korszerű rendőrség - egyebek mellel! - arról ismerhető fel, hogy lehetőleg
minél kevesebb emberrel és minél több eszközzel végzi munkójót. Ehhez termé
szetesen csok annak a lénynek o felismerését követően juthat el, hogy oz ellenőr
ző munkában o legnagyobb és leglossobbon megtérülő költségtényező o szok
emberkíképzés, illetve -tovóbbképzés. Ennél több nagyságrenddel kevesebbe
kerül o - mégoly gyorson - amortizálódó gépek, gépi eszközök beszerzése és
üzemeltetése. A magyar rendőrségnek - így o közlekedésrendészelnek is - ma
gáévá kell tennie azokat o szempontokat és lendenciákot, amelyek o nyugol-eu
rópoi országokban érvényesülnek. Ennek egyik sarkalatos jellemzője, hogy nem
elsősorban létszómnövelésre, hanem a meglévő létszám hatékonyabb foglolkoz
totósóro irányulnak a törekvések. A parlamentek alaposan megnézik, hogy mire
szavaznak meg pénzt, s általában elutasítják a létszámemeléssel összefüggő k~
vónsógokot, ugyanakkor - alaposan megindokolt esetekben - készek jelentős
összegeket fordítani oz infrastrukturális és technikai fejlesztésekre. Ugyancsak
készséggel támogatják az emberek szokuónyú továbbképzését. A hazai fejlesz
tési koncepciók ezt a szemléletet kel! hogy kövessék, s véget kell velni az - elsö
sorbon a liszti állomány körében megfigyelhető - alapszintű túlképzésnek.

51 Szolgó!otvezénylés korszerűsítése.
A szo!gálatvezényiésnek - önkényesen ide sorolva az ügyeleti vezénylést is -
szintén a hatékony munkavégzési kell szolgálnia. A központi ügyeleteken szol-
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gólotot teljesítő személyek a legképzettebb, legrugalmasabb rendőrök közül kell
hogy kikerüljenek. Munkájukat szómítógépes informatikai rendszernek kell lómo
gotnio, ami egyrészt minden bejelentési kitörölhetetlenül rögzít, mósrészl az
egyes munkafolyamatok sorrendiségét is mogóbon foglaló checklisto rendelke
zésre bocsálósóvol segíti a hibamentes munkoirónyítósl.

6) Balesetelemzö teamek
A szituócióorientólt baleset-megelőzés egyik alapfeltétele o slaliszlikoilog rög
züheröné] mélyebb ismeretek begyújtése, kiértékelése és intézkedési javaslatok
megtétele. Ezt célozzók azok az elemzések, amelyek a baleseti helyszíni szem
lével egy időben, azzal pórhuzamoson, és ottói merőben eltérő céllal folynak.
Ezeket az öltolóbcn a biztosílólórsosógok szövetségei óltol finanszírozott rnun
kókai speciálisan képzeli rendőrtiszt vezeti, a teamben részi vesz egy-egy orvos,
igazsógügyi gépjórmú-szakérlő, gépjórmú• és útrnérnök (forgalomszervezési
szakember). Vizsgólatoik tárgyai többnyire a halálos kimenelelü balesetek, a rö
megszerencséllenségek és az elszaporodó balesetek. A különféle szakemberek
óltal Iehórr okokat összegezik, és javaslataikat eljullalják az illetékes löhotósó
gok szómáro.

7) Hivalósos jármúvezelők speciális ellenőrzése
Az utóbbi évtized közlekedésbiztonsópot veszélyeztető fejleménye a kamionok
vezetőinek közrernűködésével keletkező, gyakran nagyon súlyos kimenetelú bal
esetek. Épp ezért ezen jármúvek - és vezetőik - veszélyessége fokozoll törődést
lesz indokolttó. Magyarorszógon is ki kell alakílani azokat a speciális egysége·
ket, a közúti hatósággal rendszeresen együll dolgozó teameket, amelyek képe
sek az ezen jórmúvek és vezetőik közlekedésbiztonsógát szakszenúen és rend
szeresen ellenőrizni. Az ellenőrzéseknek ki kell terjedniük a jórmúvezető
vezetésre képes óllapotónak ellenőrzése mellel! a vezelell jármú esetleges nyílt
és rejlell múszoki híbóínok Ieltórósöro is. A megismeri htbókor, hiányosságokat
pedig - külföldi szervezetek, érdekképviseletek elöli is védhető módon - bízo
nyiloni kell.

Összegzés

A baleset-megelőzés lehetőségei kriminológus szemmel nézve a következő, lények
kel alólámaszloll szemléletbeli vóltozósok, s az új gondolkodósra épülő gyakorla
ti munka által teljesedhetnek ki, s válhat e terület a bűnmegelőzés és a rendőri rnun
ka .síkeróqozotóvó", s járulhat a következő években jobban hozzó a nemzeti
vagyon gyorapítósóhoz:
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11 A megelözésl a veszélyhelyzetek idejekorán történő felismerésének lehetőségé
re kell alapozni. Ebben főszerep jut részint oz embernek (ide értve o potenció
lis .rómodót" és óldozctót egyar6ntl, tovobbó az épített környezetnek. A késón
észlelt hiba elh6ril6s6ban !a konfliklushelyzetböl való sikeres menekülésben).
vagy a bekövetkezett beleset kimenetelének csökkentésében az ember(ek)en túl
menően döntő szerepet jólszik a j6rmú.

2) Az ember viselkedése akkor tekintheló megfelelönek, ha sziluáciá-odekvót, az
az az adou úl-id6 dimenzióban biztonsöqos.

3) Szómos lényez6 befolyósolja ezt a végeredmény!, hogy az ember viselkedése
adott út-id ő dimenzióban szltuóció-odekvóínok tekinthető-e vagy sem. Alopvetó
fantossógú a döntési szükséglet felismerésének képessége, a döntési repertoár,
és fökénl az o beóllitódós. ami meghatározza, hogy a környezeti ingerekre - tu
datosan vagy tudattalanul - milyen vólaszreakcióval szolgál.

4) Minél erősebb valamely külvilági inger felhívó jellege, onnól volószínübb, hogy
ez dominó! az inform6ciófelvétel, .feldolgozós során, majd a rókövelkezö cselek
vést megelózö döntésben. Ezért különösen fontos, hogy az ember idejekorán
befogadhassa a helyes döntéshez szükséges inform6ciákat. Ehhez szükség von
a helyes döntést elósegít6 fizikai környezet felhívó jellegének biztosításóro. A
balesetmentes közlekedésben a legfontosabb tényező az épített környezet és
annak magatortás-farmóló szerepe.

5) Az előbbiek gorantálhatják azt, hagy o polenciólis támadó - tudatos vagy tu
dattolon döntésével - a jelenleginél gyakrabban tanúsít normakövető magator
tóst, a potenciális öldozot pedig képes a szituóciá-adekvót tómadáselhóritósra.

6) Mind a veszélyszituóciák elméleti ismerete és tudatalatti tárolása, mind a már
bekövetkezett veszélyhelyzelböl az adott körülmények közötti legkedvezőbb
menekülési lehetóségek és módszerek megtanulhatók. Ehhez azonban az embe
reket - továbbképzés farmójóban - speciólis eszközök és módszerek alkalmo
zósóvaf fel kell készíteni.

71 A himinólpolitikai eszköztár igénybevételére szükség von, annak ellenére, hogy
tudjuk: kizárólag alkatmónyos-jagóllam, eszközök és módszerek alkalmazása
esetén nagyon korlátozott ezen eszközök közvetlen hatása.

81 A rendörség a forgalomfefügyelet során elsösorbon jelenlétével, másodsorban o
te~en ért szabálysértések súlyának és szórnának nagyságával, harmadsorban a
kiszabott büntetés gyarsosógóval és a potenciális veszélyhelyzethez igazodó
mértékével müködhet közre a balesetek visszoszorilósóban. Mind a normasértés
megvalósításának csökkentésében. rnind a lakossági biztonságérzet növelésében
els6:.orban o rendőri jelenlétnek van döntö szerepe. Ez azonban csak okkor ér
heti el o normokö„e:6 mogatortóst tanúsítók szórnának növekedését, ha o rendőr-
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ség o mindenkire kö telező szobólyokol kövelkezelesen belorljo , s meg sem kísér
li jogszobólybon nem rögzíle ll kivérelek kieszközlését Ennek az elvnek maradék

ta lanul érvényesülnie ke ll va lamennyi rendő rségi jó rmúmozgós sorón, de különö
sen vonoikozík ez oz elvórós o szobölysértök felelősségre vonósól megelőző
ellenő rző tevékenység esetén . Nemigen lehe t a rendő rség imózsó t jobbon rom
bolni, min t ha o szervezel - óllomónyónok a mindennap i közlekedésben való
részvélele ú tjón - maga veszi semmibe azoka t az elöűósokot, amelyek be tartó 
só t az óllampolgóraktó l súlyos bünietések kiló tósbo helyezésével megköveleli.
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