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A közlekedési deviancia
megítélése

Legfontosabb eredmények, tanulságok

A 2002. évi adalokro vonotkozóon: a Feln6II lakosságnak mintegy 0,79'<>-0

/kb. 56 ezer ember/ sérül meg személyi sérüléses balesetben . Ezzel szemben

611 a hivatalos baleseli stctisztikóbon regiszlró lt kereken 20 ezres sérühszóm.

Évenle mintegy 640 ezer feln6 11 személy lesz koccanásos balesel része

se . Errő l eddig semmiféle in fo rmáció nem óllt rendelkezésre .

Ötéves idó inlerva llumol figyelembe véve a következők kmölkoznok ki

emelésre :

-A boleseibe keverede ltek közö li több mint háromszor annyian szerepelnek

a szobolysértés. eljórós aló von! és o li megbünlele li, több mini kétszer any

nyian a szcbólysértésí eljórósba von!, óm oli meg nem bünlele ll személyek,

mini azok, akik ilyen eljórásnak nem voltak részese i.

-A legszo rosabb kopcso lol o bolesetezö, ille tve bolesetmenles múlt, vala

min! oz egyéb bűncselekményi vikfimizóció közö li á llop itholó meg .

- A fe lmérés számos ténnyel b izonyilja , hogy a sérle lié vólós nem a véle !len

műve , hanem sokoldalú , egyrészl életmódbeli, másfelő l viselkedésbeli pre

d iszpozíció köve tkezménye. Ez többé-kevésbé az ado tt ló rsadolmi elvóró
sokhoz és a sojót képességekhez méri inadekvá t viselkedésben manifesz

tá lódik. A viktirnizóciós prediszpozfcióval rendelkező egyének a

többségnél kevésbé képesek megfelelni a külvilág elvórósoínok. Ezért nem

csak a szándékos, de a mindennapi éle t részét képező gonda tlan bűncse

lekményeknek, ső t ezek úgynevezeli előcselekményeinek is az átlagem

berné l inkább válnak részeseivé . A közlekedésben az igazi holórvonol
nem a bolese tokozó és óldozoto, hanem a balese tbe keveredő és a bo~
eselmenlesen közlekedő személyek közö ll húzódik.

- A viktimizáció egyik leg főbb veszélyét magában reiló , úgynevezeli sebez

he te tlenségi mítosz o telies magyar lakosság egyharmadá t eleve védeke

zéskép telenné teszi a vára tlan közlekedési balese tekkel szemben.

- A boleselezöknél - a balese tekben részt nem vevőkkel összehosonlüvo -
a környezelükkel szemben magosabb in tolerancia - és szorongásszin t fi

gyelhe tő meg. Ez nemcsak a múltra és a [elenre , hanem a jövőbeli elvárá 

sokra is projektólödík.
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Statisztikai áttekintés

Valamely búncselekmény vagy búncselekmények egyes csoportjainak tórso
dalmi veszélyességét' kélféle megközelítéssel lehel legjobbon kifejezni. Ezek
egyike a szómszerúen mérhető kritériumok nagysága, a mennyiségben be
köveíkezeít vóhozósok mértéke. A másik az a íöként közvélernény-kutotósok
ból kitetsző óllóspom, amelyet o lokossóg alkot valamely jelenségről. Ez
utóbbi azért fontos szempont, meri az emberek véleménye olykor o szóm
odoiokiól teljesen független.'A bönözéstöl való félelem ugyanis sok fényező
eredőjeként od szórnot volomely büncselekmény közösségi fogodlotósóról.
Bórmelyik ismeretszerzési módszer egyoldalú preferólóso olkolmos lehel
ugyan bizonyos koncepciók [leqinkóbb ön-) igozolósóro, azonban egészen
biztoson nem nyújt hú képel mogóról o vizsgóh jelenségról.

A most kövelkezőkben elsösorbon orra nyílik lehelóség, hogy az elsőként
emliren eszköztórot felhasználva kophossunk óllekinló képel az úgynevezefl
közlekedési bűnözés legfóbb slrukturólis és dinamikus jellemzóiról. Ezek isme
retében lermészelesen nem [uíhotunk semmiféle hiteles információhoz orról,
hogy miként éli meg a közvélemény o vízsqólt büncselekmények veszélyessé
gét, milyen hotóssol von közérzetére o szómokbon beköveikeze ít vóltozós,

Kiindulási alapunk egyrészt a Btk. XIII. fejezetében körülírt bűncselekmé
nyek köre, másfelől az Egységes Rendőrségi és Ügyészségi Bűnügyi Stotisz
liko IERÜBS) Mielött a részletek bernutotósóro sor kerülne, szükségesnek lát
szik néhány olopveló gyenge pontjára felhívni a figyelmet. Ilyenek:
- A kriminólslotisztiko csupán felületes képpel szolgól a közlekedés bizton

sógóról, mert a szómorónyót tekintve legnagyobb súllyal szerepló bolesel
okozös csak többszörös lorzífóson ól, és okkor is hiónyoson jelenik meg o
rendszerben. Torz,1 o statisztika, meri o balesetek egyik része önállóan,
mósik része az ittas vezetés vétségi körén belül, o rendőrségi kezdeménye
zéssel induló és baleseti következménnyel nem jóró bűncselekményekkel
összemosva jelenik meg a szómholmazbon. Hiányos azért, meri - o jelen
fegi Btk. szerint - a csak könnyű sérüléssel [óró balesetek [ornelvek a leg
szómosobbak) okozása nem minősül büncselekménynek.
- Az ittas vezetés vélségeként regisztróh bűnesetek száma hosszú évek so

rón csak okkor lenne képes kifejezni oz olopjelenségben beköve íkezett

vöhozösokct ha feltételeznénk, hogy a bűnüldözés intenzitásábon ezen
idó$zok alatt semmiféle módosulás nem következen be. Ennek vélelmezé-

l A IÓ'iodoiom<o .,.,.,éf/fflég heffO é, ,zeiepe jelenleg woJott. Et,61 to,d lcgújobbon Földesi T.:
Gc,~,:;l o r(t,,ooo!m, ·,e,,~tr,,IP.'] loregótóótónol. bün1erőjogi szükl6gosségr61. Belogyi Szem
le. 21Y.i3/t t-tZ.. 115- IZZ. o. ó> ez Ofl i:mcneroH ircdolmor.

Z Erte 16:d o fo,óbbi lutotO,olb<,I - robbcl. k,.cöll - r..6 J: Vólomónyok o búnözó,r6I. Egy köz,t1lo
trh'tthJtorós tr.,r.J:ng,,,. Krin',;,-~iCJi é: t:,irr. inol,~z t,~.oi Tooulmónyok, 35. OKKtl, Budope$1, IQQS,
""""""' o t"ie• l.u101ó, ido-,ono~<>,h rno:JO'lo p,16,oil o l.oro1 1n61 dolgozotoibon.
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sére nincs okunk. Ezért sokkol ínköbb orra kell felhívni o figyelmet, hogy e
búncselekménykörön belül o számokban bekövetkezett esetleges vóltozó
sok lóként o rendőrség bűnüldözési gyakorlatában és nem az olopjelen
ségben történt módosulóst tükrözik.
-Wgül utalnunk kell orra is, hogy az ERÜBS úgynevezett oulpul-sloliszliko. Ez
alkalmas hosszú lóvú idősorok összehosonlitóso segítségével o slrukturólis
és dinamikus mozgások megjelenolésére. Arra viszont olkolmotlon, hogy
megbízható információhoz jussunk orról: egy adott évben (még inkóbb az
ennél rövidebb idóinlervollumbonl hóny búncselekmény következett be.

Az előbbiek szem elölt lortóso mellett, tógobb megközelllésben a közleke
dési bűnözés, szűkebben: a közlekedési balesetokozós legföbb jellemzőit a
következő felsorolósbon sikerült összegezni.

11 Míg az ismer/lé vált bűncselekmények össz-szóma 1980-1998 közölt fo
lyamatosan növekedő lendenciólmulololl, majd az ezt követő néhóny évben
csökkenő tendencia velle kezdetét, addig az ismertté vólt közlekedési bűncse
lekmények szórna egészen az 1992. évi kiugróan magos arányig szintén nö
vekedett, majd ezt követően 1996-ig csökkent, azóta slognólós loposztol
hotó. A bűnügyi sto fisztikón belüli orónyo 1998-ig folyamatosan csökkent,
azonban az utóbbi években o többi büncselekményszómban o közlekedé
sieknél kedvezőbb völtozösok hotósóro o bűncselekményeken belüli rész
oróny ismét emelkedésnek indult ( 1. számú tóblózo/ és /. szómú öbro] ".

21 A közlekedési bűncselekményeken belül egyrészt legnagyobb orónyl a köz
útiak képezik, mósfelöl a vasúti közlekedés -mint mósodík legnagyobb sta
tisztikai halmoz - szerepe 1996-tól erősen megemelkedett, s növekvő len
denciójú (2. számú lóblózotl.

31 A közlekedés bizlonsógo elleni bűncselekmények körén belül o vasúti és o
közúti ógozol jelentősége nogyjóból azonos, a rnósík kellő (légi is vízi] az
előbbiekhez képest elhonyogolhotó nogysógrendú. A vasúti közlekedés
biztonsógo elleni bűncselekmények szórna 1990 óla növekvő tendenciájú,
és e büncselekmények szórna 2002-ben mór több mini kétszerese volt o tíz
éwel koróbbinok. A közúti közlekedés biztonsága elleni búncselekmények
szórna, o teljes vizsgált periódus alatt, lendenciójóbon növekvő, és az utób
bi tíz évben e bűncselekmények szórna csaknem meghóromszorozódoll (3.
számú táblázat és 2. szómú öbro].

41 A közúti közlekedési büncselekmények olokulösót figyelve kilúnik, hogy e
körben hagyományosan legnagyobb orónybon a közúti jármú ittas vezeté
se szerepel. amit a közúti baleset gondatlan okozósónok törvényi lényólló
sót kimerlló lettek köveinek. A harmadik a rangsorban a cserbenhagyás. Az
is észrevehető azonban, hogy

• A róblózolok ~, óbrók o 132-150. oldalon rotolholók.
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- az ittasan vezetők szórna az 1991-1993-os magos adatok elérése utón

fo lyamatosan csökken , s napjainkra a húsz éwel ezeló tt i szemekre ese tt

vissza ,

- a gondatlan boleseiokozös az 1989-1993 közö tt i csúcsponto t követő

en napjainkra (o kilencvenes évek kezde té tó l [ellernzö, szin te robbanós-

szerú motorizóciós növekedés ellenére] a nyolcvanas évek közepének ér

tékére csökkent,

- a közlekedés körében o tip ikusan szóndékos - és elkövetési módjaika t te 

kin tve veszélyes - büncselekmények szórna ugyan az előbbiekhez ké 

pest alacsony, azonban a teljes vizsgó lt ídöszok ala tt növekvő tendenció 

jú . A közúti közlekedés biztonsága elleni büncselekmények szórna az

utóbbi húsz évben mintegy megtízszerezódö tt , a cserbenhogyósok szó

rna ugyanezen idő szakban megnégyszerezódö tt. Meghóromszorozó

do tt a szándékos veszélyezte tések szórna is. Csak a közúti jó rmú ittas ve

zetésének ténvóllósót kimerítő bűncselekmények szórna marad t

vóhozotlon (4 . szómú tóblózat és 3 . számú öbro]. Mindez orra uto l: bór

a ma torizóció növekedési ütemével sikerü lt a közlekedésnek a balesetek

számában mérhe tö biztonságával lépést ta rtani (mós ada tokbó l tudjuk:

ko róntsem o kívána tos és nyuga t-európai szlnvono lonl. azonban az első

sorban nem a figyelmetlenségre , hanem o súlyosan morólis deficitekre

visszavezethe tö és o bűnözéskontro ll hogyomónyos eszközeivel nem kö

ve the tö búnelköve tések je lentösen elszaporodtak. A szórnak növekedésé

ben ugyanakkor - ismeretlen orónybon - szerephez iutho t e devións je

lenségekkel összefüggésben o lakosság fokozódó érzékenysége .

51 A közúti közlekedési bűncselekmények kimene tel szerinti elemzése azt je lzi,

hogy az 1990- 1992 között i kiemelkedöen magos számokat (amelyek

csak o halálos tömegszerencsé tlenség okozása bűncselekményre nem vol

tok je llemzök) egy o nyo lcvanas évek közepéhez visszotérö és ezálta l

csökkenő tendencia je llemzi. A halálos kimene te lt eredményezó közúti bol

ese tokazós tekin te tében az 1992 óta tartó csökkenő tendencia 2001-

2002-re o lyan mértéke t ért e l, hogy o szórnak olocsonyobbok vo ltok a 70-

es évek végén , o 80-os évek elején mért értékekné l. Tekin te tte l orra , hogy

e búncselekmények szoros összefüggésben vonnak o balesetek szómóvol
és azok kimenetelével, vórho tó , hogy 2003-bon az előző évekhez képest

romlós következik be (5 . szómú lóblózol és 4. szómú öbro].
ól A közúti baleset oíozöso és az inas vezetés kimenetel szerinli elemzése (6 .

számú 16blóza1) orra uto l, hogy o balese t gondatlan okozóso , tovöbbö a

közúti já rmú ittas veze tésének bűncselekményét megvolósl lók körében mind a

holólt, mind o rnorodondó testi fogyatékosságo t eredményező vétségek ará 

nya jelen tősen csökkent. Ez o csökkenés az illasok körében erő te ljesebb vo lt.
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7) Az ismerné vált búnelkövetók és o közlekedési búncselekmények búnelköve
tóinek szórnóbcn, ille tve orónyóbon beköve tkeze tt vóhozóst elemezve egy

részt oz utóbbiok orónyónok csökkenése figyelhe tő meg; mösletöl oz is

nyi lvánvaló , hogy - egybevetve o búncselekmények számával - a közleke

dés körében o fe lderítési oróny nem ment ól o lyan honyotlóson [ellenkező
leg : lényegében semmiféle vá ltozós nem történ t) oz utóbb i húsz évben, mini

a szándékos büncselekmények többsége ese tében 17 számú tóblózot és

5. számú öbro].
8) A közúti közlekedési búncselekmények búnelkövető inek szómo köve ti o bún

cselekmények szómónok vóhozösöt. A bolese t gondatlan okozóso köré

ben az I990-es, oz ittas vezetés kapcsán oz 1991-1993 közö tti magos

szórnak az évtized végére visszoestek o ké t évtizeddel ko rábbi értékre . A
közlekedés biztonsága elleni bűncselekmények körében az emelkedés

csoknem négyszeres, a szándékos veszélyezte tés ese tében több mint ké t

szeres, a cserbenhagyás ese tében csaknem négyszeres. Az ittas vezetés

végig domináns szerepe t já tszik az elkövető i stonsznkóbon, mivel mintegy

ké tharmaduk e körből kerül ki 18. számú táblázot; 6. és 7 szómú öbro],
A közúti közlekedési balese teknek csak egy része búncselekmény, ezért er

rő l külön is említést ke ll tenni. A balese tek alapvetően ké t nagy csoportba

soro lha tók, úgymint a személyi sérüléssel já rók és a csak anyagi kóros ese

mények. Ez utóbbiakró l ma Magyarországon semmiféle megb ízható info r

máció nem 611 rendelkezésre , mert ezeket leg feljebb csak a btztosüótórso
sógok lorljók számon, és ezek sem eseményekhez, helyszínekhez,

szobólyszegésekhez stb ., hanem o biztosíto tt személy odotoihoz rendelve

tóroljók az információkat. Rendórségi értesítési kö telezettség csak abban

az esetben von, ha ezt a részesek bármelyike kívánja , a rendórség azon

bon ilyen ese tben sem vezet ezekrő l a bejelente tt balese tekrő l boleset-sto
lisztikoi nyilvóntarlósl.

A személyi sérüléssel iáró balese tek szómónok olokulósa azért fon tos, mert

része az ország közérzete , hongulo to olokulösónok, nemkülönben Ma

gyororszóg nemzetközi megíté lésének. Mególlop ítho tó : oz ország helyze

te az elmúlt idöszokbon romlo tt . Nemhogy csökken t volna , hanem emelke

de tt a balese ti holólozósok szórna (9 . számú táblázat). Meglehetősen

tóvolinok tűnik az EU-bon kitűzött cél, amely szerin t 20 I0- re a balese ti ha 

lo ttak szómót az évtized eleji ada tokhoz képest a felé re ke ll csökkenteni.

Ebből a szempontbó l különösen figyelemre méltók azok az informóciók,

amelyek országunk helyzeté t mutoljók be Európa többi orszógóhoz képest.

Mogyororszóg ebböl a szempontból nem öholöbon, hanem a kimene tel

súlyossága tekinte tében muta t fel rossz bizonyílvónyt. Erre példa a gépjór-
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művek szómóhoz viszonyíloll baleseti holölozósí mutatót bemutató 8. szó
mú öbro.'
A jórmümozgós gyakorisóga kopcsolotot jelez azokkal a potenciólis konl
liktushelyzetekkel, amelyeket a közlekedőknek meg kell oldaniuk. Elvileg mi
nél többet vesz részt egy gépkocsi a forgolombon, onnól nagyobb az
esély orra, hogy annak vezetője súlyos balesetbe keveredjen. A 9. szómú
óbróbó/ kitünik, hogy Mogyororszóg ebben a megközelítésben is rossz bí
zonyítvónnyol szerepel.
A 10. szómú óbra ozt jelzi, hogy nemcsak a holölos balesetek magas szó
rna, hanem a balesetek súlyossógo tekintetében is kedvezőtlen kép bonta
kozik ki Magyororszógról.

Azt mór koróbbí kutotósokból tudjuk, hogy a balesetek részben az emberek
szómóro megszokott történések soröbo tartoznak. Azt is, hogy nem teljesen vé
letlen, kik kerülnek okör a balesetet okozók, okör az óldozolok körébe. Azon
ban viszonylag keveset tudunk e személyek egyéni jellemzőiről, beóllüódósuk
röl szükebb környezetükhöz, szélesebb értelemben a lórsodolom egészéhez.
Eddig elsősorban a viselkedéskutatók (pszichológusok, orvosok) végeztek fel
méréseket arról, hogy milyen személyiségi [elsősorbon pszichofizikai) jellem
zőkben különböznek a bolesetezök o balesetmentesen közlekedöktöl. Arról
nem, vogy alig esett szó, hogy e két nagy csoport hogyan ógyozódik be a lór
sodolombo. lnformóciók hiónyoznok tehót orról, hogy miben különböznek a
balesetek részesei azoktól, akik ilyen eseményekbe nem, vagy csak ritkón keve
rednek.' Erre azért von nagy szükség, hogy jobbon megértsük, miért szerepel
nek a bolesetezök közön lotszóloq teljesen egészséges személyek, s milói von
az, hogy sokon az előbbi csoportba torlozóknól sokkol gyengébb pszichofi
zikai teljesítmény felmulotóso esetén is évt izedeken keresztül kivólócn helytóll
nok a közlekedésben. Tudjuk, hogy o közlekedésbíztos mogolortóst csak na
gyon kis részben gorontóljo a megfelelö szobólvismeref tovóbbó ezt is, hogy
o szobólysértés mindennapi jelenség. A közlekedésben olopvelóen fontos de
fenzív viselkedésmód éppen nem a szobólyok belortósóro (még kevésbé e

3 A jele,,kgó l, o ló.ell-.ezó óbcók bró,a;: Holló Péter: A haza; közúti köztekedésbizlon><lg az EU
uo<o~zós rd,é!,.,, llel.ig{' Sz.emle. 2004/ 1. A begé,zílé,ek szinlén Holló Péler ,zfves odolköz
~~4 f--.rlYl :.Lnt:OW,ol ~~uűl~~

4 rr„éth~I ;.....,, ,.,, o bo½w , ró,21,,el Cíg-{'1e,ei,,n hó,116 11M1kenységé1. Ez oZI jelenli, hogy okkor
is q~~.el-".e} - r~r.,c~; n"",Ó1/.;J,~inl. ható:.ógoU.ol, i:.m11,6s.öH.cl, hanem önmagukkal szemben Is -
~~ r,c,LUJOO t-.f!}f'!'z})?dr,i. omrlo, o:Opo:. viz:gó/ofc,k cgyórl,..l'lmlien rnególloplljók - nom,ilkón ki.
zt.y.lj~:. - ~1 Í'?'!e''-'~~3•;1',:t. Et/:11 nem 11„!t:,jdor,íh.m~. ~.iJlönö~ jdonl6~1 anno~.. hogy mi~ónl lo,
go!tr<>ZMI 0H0<. omJr.,, ,or-,1 bol,,,~ ,étmé"l"'I • fok,l rudaf.ozódunk. A koróbbí hJ1oló10l ozl vi•
~z.c,r.r eg-,~~m6en b-eb..Q)(l'(,&ijlió~.. t.ogy mn oi etnbo,c~no~. ogy jól olkülönllholO csopmljo. okik
oz ~-'>'J'>~.öl g-r,}robi-........n •µ;~zr.e} 1{:~1.1 lnl{:~lc:}b,m. Jog i !.WfhSlöfJbOI nólVO oz a ,zorop lohol
~"'9 ""'7f <'-rl<Oili, ol-f,;r ré>zben mindf.ettó. Gyof.ori o szerepcse,o Is.
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szobölyok mósok óholi betorfósónak kikényszerítésére). hanem a rnósik közle
kedő szobólyszegésének előre lórósóro, s ezen ismeret bírtokóbon o szobóly
sértés következményeinek kivédésére helyezi o hongsúlyl. Ehhez egyfelől lipi
kus közlekedési viselkedésformók ismeretére, rnósrész! olyan készségre von
szükség, amelyik képes és kész o veszélyhelyzet idejében történő felismerésé
re és a lehetséges következmények kivédésére. Ez csak okkor lehetséges, ha
az egyén o legteljesebb mértékben szociólis lény. Mégpedig olyan, oki ren
delkezik megfelelő ismeretekkel, s elsősorban nem azzal törődik, hogy jogait
érvényesílhesse másokkal szemben, hanem azzal, hogy rnós jogsérféséből az
ő közreműködésével !jogi szaknyelven: közreholósávol) ne keletkezzen kór.

A következő elemzés e szociális szempontokról o jelenlegi ismereteinknél
valamivel árnyaltabb képet nyújt majd szómunkro, s ez hasznosítható a bal
eset-megelőzésben is. Annól inkább, meri már sok évtizede tudjuk: o közle
kedők nem a vétkesen balesetet okozók és az összes többiek két nagy ló
boróro oszlanak, hanem egyfelől a balesetbe keveredőkre, rnósrészt a
balesetmentesen közlekedőkre.

A MEGKÉRDEZETTEK
TÉNYEK

A megkérdezettek szociodemogrófiója

Közlekedési viklimizóció

Bűncselekmény, illetve baleset óldozoro volt mór koróbbon? IKBOI

A szakirodalom viszonylag egységes abban, hogy az emberek többsége
élete sorón soha nem válik büncselekmény óldozoróvö. Abban viszonl erő
sen megoszlanak o vélemények - s ebből o szempontból nem sokat segíte
nek o jelenlegihez hasonló, megismételt lakossági lekérdezések sem-. hogy
o lokossógnok mekkora része vólik oldozonó. Ebben számos bízonvtoionsó
gi fényező is szerepet játszik. Hogy csak egyet említsünk ezek közül: az em
berek gyakran nem tudják elhatárolni nem csak o büncselekményeket o szo
bolvsértésektöl de a jogi következményekkel nem jóró emberi érdeksérelmet
sem a jogkövetkezményekkel jóró normosérfésektöl.' Kulotósunk azt az ered
ményt hozta, hogy o magyar felnőtt lokossógnok valamivel iöbb mint kélhor
modo vélte úgy, hogy élete során még nem vólt büncselekmény óldozotóvó.

5 Természetesen 1,0lamenny! alapos felmérés - lgy a miénk is - nagy ligy,,lmel lord,1011 egy,éul a
kérdc,öblzlo,ok kiképzósére. m6Jol61 ono. hogyők a m"9ké1dezósek so<ón minél pooiosobb inlot
móciókhoz juthas,onok. A révedés és lgy bizonyos bi:onytalonsóg e 1e,üle 1en azonban lovóbbro
sem kizöil.
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AIDOZ„TOK !S VEIEM!NYEK 11.

A megkérdezettek teljességét figyelembe véve mególlapítható, hogy o
felnőtteknek mintegy 15%-0 vólík [vólt] élete sorón sérüléssel jóró közlekedé
si baleset óldozotóvó.

A köveikezö kérdésben orra kerestünk vóloszt, hogy az inter;út mege/626
lé/ évtizedben - véleménye szerint? - rnós bíbójóból volt-e részese személyi
sérüléses közlekedési balesetnek IK74_ 1 ).

Vizsgólotunk szerint 1998 és 2003 közepe között a felnólt lakosság
2,3%-o [szóm szerint a 10 020 főből 228-on) keveredett olyan közlekedési
balesetbe, ahol meg is sérült. Ho a felnőtt lokossógol nyolcmilliónak vesszük,
öt év elolt összesen mintegy 184 ezer feln6tt személy sérO/t meg közlekedé
si balesetekben.

A hivatalos baleseti stalisztiko' ennél mintegy 70 ezerrel kevesebb sze
mélyről od szómat, igaz ugyan, hogy oz o 18 éven aluli korosztóly balesete
it is mcqöbon foglalja. A különbség oko nem elsösorbon ez, és csok felületes
ismeretek bírtokóbon lúnik nagynak. Az ilyen irónyú vizsgólotok' egybehang
zóan orról szómolnok be, hogy különösen o könnyú sérüléssel véqzödö egy
jórmúves balesetek gyakran elkerülik a rendőrhatósági beovoíkozóst.

A felnőtt lokossógnok a személyi sérüléses balesetekkel közvetlenül érin
tett 2,8%-0 viszonylag csekély részoróny. Azonban o balesetek kóros követ
kezményei még ínköbb szétterülnek o csolódon, mini az outóbirtoklós óldö
sos halósai. S e helyütt azokról o következményekről nem volt-és a felmérés
természeténél fogva nem is lesz - szó, amiket oz említett időszak alatt bekö
vetkezett mintegy 5500 holóleset idézett elö.

A magukat közlekedési baleset óldozolónok tekintő 228 személy közül
129 tett bejelentést o rendőrségen. E szerint öl év tóvlotóbon o balesetek
56,6%-0 sértetti közreműködéssel is ludomósóra jutott a hatósógnok. Honq
súlyozni kell ozonbon, hogy - miként az imént említett összehasonlító szó
mokbó l is kitűnik - o rendőrség ennél sokkol nagyobb orónybon szerez tudo
mást balesetekről, elsősorban azért, mert mós hírforrásokból jigy o mentők, a
közlekedési balesetben érintett más személyek, balesettel nem érinlell polgá
rok bejeleniéseiböl] értesül azokról.

6 Ez t o~•~" lo,,cos ho .utUMi o kérdé,J,ez. Toposztoloti tény, hogy oz emberek o lözleledé
~~hl IÓOO'T f" "' o,1,,. i> rnó,ro hór:tj/JI o lele l6„6ge1, ho o holósóg l•endör,ég, biró,69) iog
e<&Ar, "'":i<f'.r,p>;o lele~:>.gül.er. Telintenel ouo, hogy e lelmé1é1 ,em szobölysériésl, sem búnügy;
p,icfó1.6~ ne,- .~ Lehe,&,e !1~,n?n fo!mé:~~re odotvédelmi oWk mioll ma mór nom is lenne lehelöség).
nem :,di,o, ,:11 . f-ogy o ,ér,,,, ,,;~ ••br.terében o ,umélye, meggyőzodé, és o ho16s6gi meglléfés mi
~,en cr6rr~ -!~ eg,~VO'J'/ •,6!1 ~.ulön.

7 J:Gzlel.edt, bo:0-.1 20'./2. KSH, 8udope~. 2003
8 Mog-1'-""' 'zb.lon ilyen feinhés lf.olióro 1988-1989-ben Vas megyében loly1, ohol ozl 6llopílonuk
meg . ÍV/,Jf rn,r.d,,n Glöd ,k lof""/6 '6rü~w,l 'ldgződó lözúli f.Ozlef.odé~ boleso lről o rendőrség nem
=~z tudon>:I~.
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Pontosílóst jelent, ha azt tudakoljuk, o megkérdezett o legutóbbi noptóri
éven belül részese volt-e személyi sérüléses balesetnek.

A 2002. évre összesen 62-en jelezték, hogy személyi sérüléssel [óró bol
esetet szenvedtek el. Az adatok szerint o vizsgált teljes intervallumban baleset
be keveredettek csaknem hóromnegyed része 2002-ben balesetmentes volt, a
megkérdezetteknek mintegy negyede egy baleseti részvételt jelzett. Ebből arra
lehet következtetni, hogy évente a feln6tt lokossógnak mintegy 0,7%-0 /kb. 56
ezer ember/ esik 6/dozatul személyi sérüléses balesetnek. Mint lóthotó: ez o
szóm több, mint az ötéves intervallum egyötöde. Ez elsősorban orra vezethető
vissza, hogy az emberek az időben hozzójuk közelebb álló kellemetlen ese
ményekre pontosabban emlékeznek, mint o korábbi ilyen történésekre.

Megnéztük azt is, o vizsgólotot megelőző egy évben mennyien jelezték,
hogy személyi sérüléssel nem jóró balesetnek voltok részesei (K76). Az utóbbi
egy év személyi sérüléssel nem ióró {koccanósos} balesefi részvételeit vizsgál
va mególlopíthotó, hogy o többségnek egyóltolón nem volt ilyen eseményben
része. Az is kitünik azonban, hogy l 00 megkérdezett közül 8-nak volt ilyen bol
esete. Ez o felnőtt lokossógszómro vetítve évente mintegy 640 ezer embert je
lent. A szóm meglehetősen magos, bór mindenfojto összehasonlítósi alap h;.
ónyzik. Ezeket oz eseteket a rendőrség - még ha elvétve intézkedik is - nem
tartja nyilvón, a bíztosüótórsosóqok pedig - óltolóbcn üzletpolitikai megfonto
lósokro hivatkozva - ugyancsak visszotortjók az effajta informóciókot.

Az előbbiek mósfojto interpretólósban azt jelentik, hogy a felnőtt lokassóg
5,8%-0 részese volt személyi sérüléssel nem jóró balesetnek 2002. július l.-
2003. június 30. között. Ehhez tórsul o mór koröbbcn jelzett, személyi sérülé
ses balesetben való részvétel o maga 0,6o/o-0vol. Ezek szerint - természetesen
nem azonos valószínüséggel - azt lehet kijelenteni, hogy évente a feln6ttkoní
lokassóg köréb61 minden 15. ember valamilyen közlekedési balesetbe keve
redik.• Tovóbbó: o személyi sérüléssel nem jóró balesetben való részesedés
mintegy tízszeresen haladja meg o személyi sérüléses részvételt: egy éven be
lül minden 167. embernek van esélye arra, hogy személyi sérüléses, s minden
lizenhetediknek orra, hogycsak anyagi kóros baleset részesévé vóliék.

Altalónos és közlekedési viktimizóció viszonya

A vizsgólat egyik fontos kérdésére, nevezetesen az óltalónos és o speciólis
viktimizóció közölli kapcsolat meglétére vagy hiónyóro kaphattunk feleletet

9 A 1ényleges szóm ennél volomivel olocsonyobb. his.zen - mini o jelen felm6rés is kimutono - uOmo
son vonnak. akik egy éven belül isméllódOen baleseti résZlvcvOk. Az. 0do10k ozt is jelzik. hogy bor
o résztvevők löbbst!ge esek egyeilen ilyen esemény els.zenvedOje, azonban mintegy 80ezer felnOll
korú ké1>zer-h6rom,zor. lovObbl 16 ezer s.zemély hOromnOl löbbször voh úgynevezell koccon6sos
beleset ré,zeso. VJ,zonylog sokon nem adtok informócöól [o meglérdezet1ek 2.2%-<i .hollgo1on•. omi
o felnOH lokouógro velílve kb. 176 ezer fOI Jelent!.
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illDOZATOK tS VÍIEMENYEK 11.

okkor, ha egybevelettük az ólrolónos és a közlekedési baleseti áldozattá vá
lós gyokorisógót. A felmérést ezúttal is több megközelítésböl végeztük. Ismét
inlorrnóciót kértünk orról, hogy a megkérdezést megelözö öl éven belül ösz
szességében, tovóbbó ennek az idötartomnak egyes részídölben volt-e sze
mélyi sérüléssel járó baleset áldozata, végül arra is választ vártunk, hogy az
elmúlt egy éven belül személyi sérüléssel nem járó (úgynevezett kocconósos]
balesetnek volt-e óldozoto. Az alapadatok megismerését követően - a ko
poll elemszámok miatt - csak két kérdés részletezését tartottuk indokoltnak:
volt-e öl éven belül személyi sérüléses, továbbá az utóbbi egy évben szemé
lyi sérüléssel nem járó baleset óldozoto.

Az eredmény - noha nem teljesen meglepö, mégis - fontos, empirikusan
régen nem vizsgált összefüggési erösilett meg. Az öl éven belüli közlekedé
si baleseti vikfirnizócló gyakorisógót az egész életlolyomon belüli viktimizó
cióvol egybevetve azt óllapítolluk meg, hogy a két csoport szignifikánsan el
válik egymástól.

A bolesetez6k 36,4%-o, a bolesetmentesek 69,2%-o nem volt soha bűn
cselekmény áldozata. Az egyszer bűncselekmény óldozotávó vált személyek
körében o két csoport még olig tér el egymástól (boleselezők körében oz
arány: 16.7%, balesetmenteseknél: 11,4%/. A kétszer-háromszor áldozollá vál
tak körében o bolesetezök 20,296-kol, o boleselmentesek 10,496-kal részesed
nek. A háromnál többször bűncselekmény áldozatóvá váltok körében o bol
esetezök részaránya 26,396, o bo/esetmenteseké 7.3% (II. számú óbro/.

Akik o beszámolási (ötéves! ídöszokbon nem váltok közlekedési baleset
áldozatává, azok 69,2%-kal, akik voltak baleseti áldozatok, azok 36,4%-os
aránnyal képviseltették magukat a bűncselekmény áldozatává soha nem vál
tak körében. A másik végponton: akik öl éven belül háromnál többször vál
lak közlekedési bolesel áldozatává, azok 26,3o/.-os részaránnyal vettek részt
a más bűncselekmény áldozatává is vált személyek körében, míg a közleke
dési balesetben részi nem vetteknek csak 7,3%-a tartozott ide.

Úgy is fogalmazhatunk, hogy akik egyéb bűncselekménynek még soha
sem voltak áldozatai, azok a boleselmenlesek körében 98,Bo/.-os részarány
nyal képviseltetik magukat, míg a háromnál többször baleset áldozataivá
váltok csak 92,2o/..os aránnyal. Ismét más meqközelnésböl; akik nem voltok
soha bűncselekmény áldozatai, azok a boleseíezök körében 1,2%-os orány
nyol, akik l-szer, azok 3,3%-kal, akik kétszer-háromszor, azok 4,4%-kal, akik
háromnál többször voltok, azok 7,8%-as aránnyal reprezentálják magukat.

A továbbiakban kizárólag az öt éven belüli személyi sérüléses balesetek
elszenvedését valamint az egy éven belüli koccanásos baleseti részvétel
után tudakozó kérdéseket elemezzük.

110



IRK FERENC: A 16zleb.l,• de,;onda me~,e

A nem és az életkor szerepe

A közlekedési balesetek sértettjei között o férfiak aránya (2002-ben: 61,3%)
lényegesen magosabb, mint o 2002-ben egyéb büncselekmények áldoza
tává váltok (48,7%) körében l 12. számú ábra).

Ha azt vizsgáljuk, hogy a megkérdezett oz elmúlt öl évben közlekedési bol
esetben más hibájából meqsérüh-e ISZ2_REC). azt tapasztaljuk, hogy az
idősebbtől a fiotolobb korcsoportok felé ha/odva egyre növekszik o baleseti
részvé teli oróny. Viszonylag legmagasabb oz 1968-1977 között születettek kö
rében. A 2002-ben beleset óldozotóvó vált személyeknek csaknem fele ebből
a korcsoportból 125-34 évesek) került ki. Más meqközelítésben; a 18-29 éve
sek 32,8o/o-kol, a 30-39 évesek 34,4%-os részaránnyal vettek részi 2002-ben
a személyi sérüléses balesetekben. Mindkét korcsoportnak az egyéb büncselek
ményekben való részvételi aránya oz előbb jelzettnél sokkol olocsonyobb.

Amennyiben az elmúlt egy évben más hibájából bekövetkező, koccaná
sos közlekedési baleseti részvétel után tudokozódunk, ismét az derül ki, hogy
az idősebbtől 11900-1942 között születettek esetében 5,8%) a fiatalabb
korcsoportok felé haladva 11978-1984 közölt születettek esetében 11,3%)
egyre növekszik az arány.

Iskolai végzettség szerepe {SZIS}

Ötéves periódust szem előtt tartva az állapítható meg, hogy általában nincs
szignifikáns eltérés, egyetlen esetet kivéve: a legfeljebb nyolcosztályos alap
képzettséggel rendelkezők körében a balesetben részesek aránya fele akko
ra, mini az ennél magosabb iskolai végzettséggel rendelkezők körében.

Egyéves intervallumot figyelembe véve az iskolai végzettség emelkedésével
növekszik a baleseti részvétel aránya. A nyolc osztályt vagy annál kevesebbet
végzettek körében ez a szóm 4, l %, a felsőfokú végzettségúek esetében 11,9%.

Más büncselekmények sérleltjeihez képest a közlekedési balesetek sér
tettjei körében alacsonyabb az alapfokú képzettséggel vagy azzal sem ren
delkezők aránya 19,7, illetve 15%). magosabb a szakmunkás képzellségúek
(32,3, illetve 21,1%) aránya.

Csalódi helyzet szerepe /SZ3}

Ötéves periódusban a külön é/6 hózosok esetében kétszer akkora a balese
ti részvéte/, mini a balesetmentes szereplés 12,2, illetve 1,1%). Fordüon arány
öllopühotó meg az egyedül élő özvegyek esetében (3,5, illetve 8,6%). Vi
szonylag magos az elváltan élők részvételi aránya a bolesetezök közölt
(10,1, illetve 7,2%).
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A megelóz6 évei vizsgólva kitűnik, hagy a balesetben részesek körében
- saját kategóriájukon belül - legnagyobb arányban az elváltan külön élők
l 12,9%) és a szülőkkel együff élök l 10,9%) szerepelnek. legkisebb részvételt
az özvegyen élök 15,3, illetve 6,2%) jelentik. A kél főcsoport között nincs lé
nyegi eltérés. Mós bűncselekmények áldozataihoz viszonyítva alacsonyabb
o házassági vagy éleuórsí közösségben élők aránya 154,8, illetve 63, l %).
és magasabb a szülői házban még egyedül 121, illetve 16,5). illetve elvöl
ton 111,3, illetve 7,3%) élők részaránya (13. számú óbra).

Gyerekszám (SZ4)

A gyerekszám szerint nincs eltérés. A relatív többség esetében (a 2002-ben
baleseti áldozatok 46,8%-0nól, más bűncselekmények áldozatainak 40,6%
ánál) nincs gyerek.

Munka szerepe

Jelenleg dolgozik? !SZ 161

Ötéves intervallumot figyelembe véve o teljes munkaidőben dolgozók és az
olkolmi munkát végzök balesetbe keveredési aránya legalább kétszerese a
részmunkaidőben munkát végzókének és a nem dolgozókénak.

Egyéves időszakot szem elön tartva o nem dolgozók szignifikánsan tér
nek el o dolgozóktól, elsősorban az alkalmi rnunkót végzőktől, akiknek bal
esetbe keveredési aránya ( 12,5%) kétszerese a nem dolgozókénok {6%). A
teljes munkaidőben dolgozók legnagyobb arányban (69,4%) a közlekedési
balesetek áldozatai között vonnak. Őket követik az egyéb bűncselekmények
áldozatai (54,4%). majd azok, akik 2002-ben nem voltok sérfeffek 148,6%).
és a sort azok zárják, akik öt éven belül sem voltok sértettek (41,6%). A nem
dolgozók esetében a sorrend fordítofl: legkisebb arányban (25,8%) a bal
eseti sértettek közön szerepelnek, viszonylag legtöbben 154,4%) azok közölt
vonnak, akik öt éven belül nem vóltok bűncselekmény óldozofóvó.

Miért nem dolgozik? ISZ17)

E feloszrós alapján kiderül, hogy
- oz ötéves időszakon belül a nem dolgozók kedvező megoszlósóf kizórólag
a legnagyobb számarányt kiadó öregségi nyugdíjasok adják. Különösen a
tonvlók mulatnak ebben o felosztásban kedvezőtlen képet; tovóbbó hogy
-az egyéves terminusban végzett vizsgólódós szerint a különféle kategóri
ák mó~mós jellemzőket mutatnak. legmagasabb a balesetbe keveredési
orónya a tanulóknak 110,2%), legalocsonyobb a nyugdíjasoknak (5, l, illet
ve 4,7%) Az is mególlopfthotó, hogy a 2002-ben közlekedési baleset 61-
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dozotóvó vólt személyek körében - mind az ugyanebben oz évben mós
bűncselekmény óldozatóvó vóltok, mind az ebben oz évben óldozottó
nem voltok, mind az öt éven belül öldozonó nem vólt többi személyhez ké
pest - kiugróan alacsonyoz öregségi nyugdíjosok ( 18,8%, szemben a töb
bi kategório 41-55% közötti értékeivel) és magas a munkonélküliek (25%,
szemben o többi kotegória 10-11,5%-os részesedésével) arónya.

Lakóhely szerepe

Megkérdezetl lakóhelye (13)

Az ötéves idótortomot óttekinlve a lakóépület jellege szerint nincs eltérés.
Az egyéves periódusban a kél csoportba tartozók szlqnlhkónson külön

böznek egymóstól, amit elsósorbon a bolesetezök körében a korszerű kertes
csolódí vagy tórsoshózbon lakók magos l 12,7%). még ínkóbb a falusi kertes
hözbon lakók alacsony (5.3%) részvételi orónyo magyorózzo.

Jogcíme jelenlegi lokösóbon (SZ6)

Az ötéves intervallumban vizsgálódva mególlopíthotó, hogy a bérlői jogvi
szonyban élök csaknem kétszer olyan orónybon reprezentóltok a nem bol
ssetezök, mini a bolesetezók között 14,5, illetve 2,6%).

Az utóbbi évben bolesetezöket a bolesetmentesekkel összehasonlítva
nincs eltérés. A tulajdonos rokonokénli lokholósi jogcím azonban minden
egyéb csoportnól mkóbb jellemzi a balesetekben részt vetteket. (Az ó oró
nyuk 2002-beli balesetekre vonatkozóan 29%, az egyéb bűncselekmény 61-
dozoroinól 21 %, a 2002-ben óldozouó nem vóltok esetében 19,2%, az öt
éven belül oldozouó nem váltok körében 18,4%.)

Ugyonebben a hózbon eltöltött idő (SZ7)

Az öl éven belüli balesetbe keveredési ldőtortcrnot szem elóll lortvo meqól
lopílhotó, hogy a 40 évnél több idót ugyanabban a hózbon eltöltök körében
- a többiekkel egybevetve - fele akkora a balesetben részt vevők orónyo
(6,1, illetve 13%).

Egyéves baleseti periódust figyelve az túnik ki, hogy az idő rnúlósövol
csökken a balesetbe keveredök orónyo. Az egy-öt éve egyazon a helyen
lakók orónyo a bolesetezók körében 10,4%, a 40 évnél régebben ugyonoll
lokónól ez a szóm 4,8%.

Hat hónopnól hosszabb ideig azonos lakóhelyek szórna (SZ5)

Ötéves periódusban nincs eltérés.
Egyéves idólortomot vizsgálva: a megkérdezésig ehelt élete sorón minél töb
bet vóltoztotto valaki lakóhelyét, annól nagyobb arányban vell részt a bol-
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eserezök körében. Ez különösen a hat különböző lakhelynél mutot pregnóns
különbséget: amíg a 2002-ben óldozouó voltok körében az aróny 4,8%, az
egyéb búncselekmény öldozotövó vóhoknól 3,5%, addig a 2002-ben óldo
zattó nem voltok esetében e részaróny 2.9%, az öt éven belül óldozonó nem
vóhoknól mór csak 1,9%.

Anyagi helyzet szerepe

Jelenlegi anyagi helyzetével elégedeu? ISZ22)

Az anyagi helyzettel való elégedettség szerint nincs eltérés.

Sajót hcztortósónok anyagi helyzete az arszóghoz képest?' (015)

Ötéves periódust figyelembe véve a két csoport között nincs eltérés.
Egyéves időtartamon belül a két csoport között sziqnilikóns eltérés rnutotko
zott: a volosztóvoncl a felső 50%-bo tortozós. Aki sojót anyagi helyzetét en
nél gyengébbre minősítette, s minél gyengébbnek, annól kevésbé vett részt
balesetben.

A 2002-es évet vizsgólvo az egyes csoportok között nincs lényegi eltérés.

Von autója? ISZ13)

Ötéves időtartamot tekintve nincs szignifikóns eltérés, bór az autóval rendel
kezők enyhén Felülreprezentóltok a bolesetezók körében (57,5, illetve 42, 1 %1
(14. szómú óbro]. A bolesetnélküliek körében többségben vonnak az autóval
nem rendelkezők.

Egyéves perióduson belül a két csoport szignifikónsan elvólik egymóstól:
akinek von autója, az inkóbb részesedik balesetben, mint az, akinek nincs. A
többi csoporthoz viszonyítva is figyelemre méltó az eltérés: az autóval nem
rendelkezők közül 2002-ben 37, 1 % volt baleset részese, egyéb bűncselekmé
nyek öldozotévó 41,5%-uk vólt, 2002-ben nem volt búncselekmény áldozata
45%-uk, és az utóbbi öt évben nem volt bűncselekmény óldozota 59,7%-uk.

Aulójo ért~? ISZ14)

Ötéves időtartamot figyelembe véve nincs szigniiikóns eltérés a személyi sé
rüléses boleseier elszenvedő és az ilyen balesetbe nem keveredők közölt,
bór tendencioszerúen jellemző, hogy az 500 ezer forint ololli jórművek bir
toklói a bolesetmentesek, az ennél drógóbb iórmúvek tula;donosoi o bo/ese
/ezók körében vonnak többségben.

Egyé',es intervallumon belül a két csoport szignifikónson elkülönül, ezen fú~
menően tendenciaszerűen is észlelhető, hogy minél nagyobb értékű valakinek
az autója, annól ínkóbb részesedik személyi sérüléssel nem jóró balesetben.
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Kultúra, vollós

E témakörben két kérdés feltételére, illetve rneqvóloszolósóro volt lehetőség.
Mególlopitható, hogy sem o kultúrkörhöz tortozós tekintetében (022_ 1 ),
sem aszerint nem volt eltérés o két főcsoport között, hogy oz oda soroltak
vallósi összejöveteleket lótogotnok-e vagy sem (SZ24}.

Devianciók szerepe

Alkohollogyosztós gyakarisóga (01)

Elsőként orra lótszik szükségesnek utalni, hogy o teljes magyar felnőtt lokos
sógot reprezentáló megkérdezettek 26,9%-a (több mini kélmillió ember) leg
olöbb heti gyakorisággal fogyaszt alkoholt, 33,9%-a ritkán ivónok tekintette
magót, s 39,2% azt óllítotto, hogy egyóltolán nem fogyaszt alkoholt.

Ötéves periódust követve: o vizsgóloti mintóbon gyakorlatilag azonos
nagysógban szerepelnek o ritkón ivók és az alkoholt egyóltolón nem fo
gyasztók. Az előbbi csoportban (tehót a ritkán ivók között) azonban majd
nem kétszer annyian jelezték, hogy az elmúlt öl évben balesetnek voltok ré
szesei, mini oz utóbbi csoportba tartozók.

Egyéves intervallumban vlzsgólódvo: az alkoholt egyáltalán nem fo
gyasztók arónyo (39,9%) o balesetbe nem keveredettek körében 1100%)
meghaladja mind o rendszeresen ivók (26,6%, ozoz + 13,3%), mind a ritkón
ivók (33,5%, azaz +6,4%) orónyót. Mósképp fogalmazva: oz elmúlt évben
személyi sérüléssel nem járó balesetbe keveredettek szórnorónyóból ( 100%)
o rendszeresen ivók 30,6%-kol, o ritkón ivók 39,6%-kol, o nem ivók 29,7o/.,.kol
részesedtek. Szíqnílíkóns különbségről azonban nem beszélhetünk.

Az is mególlopíthotó, hogy oz alkoholt soha nem fogyasztók legkisebb
arányban o 2002-ben balesetbe keveredettek között szerepelnek (27,9%),
őket követik az ugyanezen évben egyéb bűncselekmény sértettjeivé váltak
(32,4%), majd a 2002-ben bűncselekmény sértettjeivé nem váltak (34, 1 %).
Az absztinensek a legnagyobb orónyban az utóbbi öt évben bűncselek
mény óldozotoivó nem váltok körében vesznek részt (42, 1 %).

Alkohollogyosztós utón vezetett autót az elmúlt egy évben? (02)

Amegkérdezettek 4,3%-a (o teljes felnőtt populációra ótszómítva ez kb. 344
ezer 16) vallotta be, hogy oz elmúlt egy évben alkoholfogyasztás után veze
tett autót, míg 44,3% (kb. 3,5 millió felnőtt) azt óllüotto, hogy nem vezet au
tót. Ez azt jelenti, hogy a lelnótt lakossógon belül az autói vezetők köréből
o mintosokasóg 7,8%-o vezetett o vizsgált id6szokbon autót olkoholfogyosz
lás után.
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Ötéves ídöszokor tekintetbe véve: akik alkaholfogyosztós utón autót ve
zettek, azok körében szignifikónson nagyobb orónybon fordul elé balesetbe
keveredés, mini azok körében, akik ilyel nem íenek. legkisebb arónybon
azok keveredtek balesetbe, akiknek nincs autójuk.

Egyéves periódusban o mególlopílós leljes mértékben megegyezik a
személyi sérüléses baleseti részvételnél mondottakkal: akik az elmúlt egy év
folyomón olkoholfogyoszlós ulón autót vezettek, szlqnilikónscn inköbb vel
tek részt boleselben, azokhoz képest, akik ilyen liltoll mogotorlósl nem tonú
sílottok. legalacsonyabb orónybon ezúttal is azok szerepeltek bolesetben,
akik nem vezetlek autói.

A 2002-ben balesetbe keveredettek 11,6%-o óllílollo, hogy egyszer, to

vöbbl 2,3%-0, hogy többször vezetelell olkoholfogyosztós ulón oulól. Az
egyszeri olkoholfogyosztós ulóni vezetés orónyo lényegesen magosabb o
közlekedési balesetbe keveredettek körében, mint a többí kolegórióbon ( 10.
számú táblázat).

Voh mór gyonú$itott rendőrségen? 1051

A megkérdezel! mintasokosóg 6,3%-o (a valósógbon kb. félmillió felnöll) 6I
lílotto ozl, hogy eddigi élele sorón - gyanúsítottként - mór kopcsolotbo ke
rült o rendórséggel.

Ötévi idötottornot szem eláll tarlvo a valaha gyonúsflottok körében csak
nem kétszer olyan gyakran fordult elö balesetbe keveredés, mini az ilyen nyo
mozati eljórósbon részt nem vettek körében.

Egyévi tóvlotot elemezve kiderül, hogy lendencióbon a személyi sérülés
sel végzódó baleseti részvételnél mególlopítoll összefüggés érvényesül: akik
gyanúsítottként mór szerepeltek o rendórségen, azok körében (ha ezúllol
nem szignil ikónson is) nagyobb számarányban (9,7%) voltok az utóbbi egy
évben személyi sérüléssel nem jóró balesetnek részesei, azokhoz képest,
akiknek nem volt ilyen ügyük a rendórségen (6%).

A 2002-ben személyi sérüléses baleset óldozotoi között szereplők körében
csaknem négyszer annyian ( 16,3%) voltok olyanok, akik koróbbon gyanúsított
éni jórtok a rendőrségen, mint azok körében, akik az utóbbi öt évben nem vo~
tok bűncselekmények sértettjei (4.6%). Érdemes megemlíleni, hogy akik 2002-
ben rnós bűncselekmények óldozoloi voltok, azok körében éppúgy 10% alatt
morcd a koróbbon mór rendőrségi gyonúsílottok orónyo (9,7%1, mint azok kö
rében, akik 2002-ben nem voltok bGncselekmények óldozotoi 18.6%).

Szabó~rté$i eri6r6s indítólO az elmúlt egy évben I016_BI

A vizsgólatbo bevontak 3, 1 %-o szerint a legutóbbi 12 hónap folyamón induh
ellenük szobólysértési eljórós (ez o magyar lokossóg létszómón belül minl-
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egy 250 ezer embert tesz ki), és a megkérdezettek 2,2%-o 1kb. 175 ezer lö]
azt óllítotto, hogy ennek sorón meg is büntették.

Ötéves idótortombon vizsgálódva rögzíthetó: bór a nem megfelelő elem
szóm miatt motemoükci-stoüszfikoi módszerrel az óllüós nem támasztható
aló, azonban tendenciaként elfogadható: a balesetbe keveredettek közöl/
több mini háromszor annyian szerepelnek a szabálysértési e/járós aló vont és
ott megbüntetett, több mint kétszer annyian a szabálysértési eljárásba vont,
ám olt meg nem bünlele/1 személyek, mint azok, akik ilyen eljórósnok nem vol
tok részesei a legutóbbi egy évben.

Egyévi tdöszokot figyelembe véve viszont a két csoport között szignifi
káns eltérés mutatkozott. A balesetbe keveredettek körében a szabálysértési
eljórósban felelősségre vontok aránya 17,9%, az ilyen eljórós aló vont, de
meg nem büntetettek 26,9%-os, míg a szabálysértési eljórós aló nem vontok
7, 1 %-os részaránnyal képviseltetik magukat.

A 2002-ben balesetbe keveredettek 16,3%-ót büntették meg mór egyszer
koróbbon szobölvsértési eljórós keretében. Ez az oróny o 2002-ben egyéb
bűncselekmény óldozotóvó voltok esetében 1,8%, a bűncselekmény óldozo
tóvó 2002-ben nem vóltoknól 3, 1 %, az öt éven belül bűncselekmény óldo
zotóvá nem voltok esetében 1,3%.

Összegezve: Mind az ötéves, mind az egyéves közlekedési előélet részben
ismert összefüggéseket erósit meg. Ilyenek o fiatalok fokozott veszélyeztetettsé
ge, a rendszeresen munkóbo jórók nagyobb sérülékenysége, az időskori na
gyobb biztonság a közutakon is [bór ezt -empirikus ismeretek hiónyóbon - so
kon tagadják). Vonnak olyan összefüggések, omelyekröl korábban nem volt
tudomósunk, s amelyek szómos baleset mogyorózó foktoroként kezelhetők.
Ilyen az alkoholfogyosztósi szokósok és a balesetbe keveredés közötti szoros
kapcsolat. '0 Ezt a - jogkövetés szempontjából legalábbis - deviáns magotor
lóst, sót mi több: beóllítódóst valószínűsíti az említetteken túl o bolesetmentesek
hez képest gyakori jogszobólyszegő elóélet. Vizsgólotunk eddig megismert
eredményei szerint azonban a legszorosabb kapcsolat a balesetezó, illetve bol
esetmentes múlt, valamint az egyéb bűncselekményi viktirnizóció között óllopíl
hotó meg. A felmérés eloszlat minden kétséget: a sértetté vólós nem a vélerlen
mwe, hanem sokoldalú, egyfel6I életmódbeli, másrészt viselkedésbeli predisz
pozíció következménye. Ez többé-kevésbé az adott társadalmi elvórósokhoz és

10 ln nem órl ismélellen megiegyezni: a megkérdezen sojét ~leményének rögzi1ésére kerüli sor. omilot
ezt óllilolla, hogy önhibójOn kivOI keveredell bcleseibe. A bole,e!el. körében külono,en gyol. ran vi
iorcu kérdés, hogy ki lelelO, egy-egy sérulés olOidézé>éérl. lsmél l.oróbbi kulolOsi lopoSZlololunkro
hivo lkazunk: o gyalogo,oknok minlegy 7().80%-o ,zóluóöO-odel.vól mago1or16,sol ell.erülhene volna
a boleseter, és mónlegy fele jogilog 1, vélke, voh (szobóly,érló>ével l.özreiólszott o bcleseiben], bór
o bUnlelOoljórósbon az óldozoli oldalon szerepelt
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a soiót képességekhez méri inadekvól viselkedésben rnonilesztólódík. A vik
limizóciós prediszpozícióval rendelkezó egyének a többségnél kevésbé képe
sek megfelelni a külvilág elvórósoinak, amit az is [elez, hogy a többségnél lénye
gesen nagyobb számban von közöttük olyan személy, oki korábban mór a
rendörség érdeklödési körébe került. Ezért nemesek a szándékos, de a minden
napi élet részét képező gondatlan búncselekményeknek, sói ezek úgynevezett
elöcselekményeinek is oz átlagembernél inkább válnak részeseivé.

VÉLEMÉNYEK

A következőkben a köz- és biztonságérzet néhány fontos [ellernzöiét vettük
szemügyre, azt kutatva, hogy a balesetmentes és az önhibójukon kívül az el
múlt öl évben, tovóbbó 2002-ben személyi sérüléssel [óró balesetben részes
személyek között von-e eltérés, és ha igen, hol.

Az óltolónos közérzet szerepe (K 1 A, K 1 B, K2C}

Az öt éven belül személyi sérüléses balesetben részes és balesetmentes cso
port éppúgy, mini a 2002-ben akár baleset, akár egyéb bűncselekmény ól
dozotóvó vólt, akár búncselekmény óldozalóvó nem vólt személyek csoport
jai teljesen azonos véleményen vonnak (tehát semmiben nem térnek el a
lakosság általános véleményétől), ha közérzetének [elenét, az elmúlt öl év
alatt megélt és az elkövetkező öl évben várható vóltozósoil vizsqóljuk.

E kérdéscsoporton belül nincs eltérés a koccanásos balesetekben részi
ve:vó és az ilyen balesetekben nem szerepló személyek között, ugyanakkor
telies az egyezés a korábban vizsgált kategóriával. Tendencioszerúen az ól
lopitható meg, hogy - ellentétben a korábban részletesen tárgyalt csoport
tal - ezúttal a kocconósos balesetbe keveredettek kedvezőbben nyilatkoz
tok, mint a bolesetnélküliek.

Biztonsógérzel - óltalóbon

A rendőrség, rovöbbö a közbiztonság óllapotóról az öl éven belül, tovóbbó
2002-ben személyi sérüléses balesetbe keveredett és az ilyen eseményektől
mentes személyek összehosonlüóso soron meglehetósen árnyalt képel olkat
hatunl:. A következőkben erről számolunk be.

A ~c,etl:ezó kérdések megvólaszolósa utón 611 össze a végső következtetés.

A rendór5ég mo képes gorontólní a ~.özbiztonsógot? IK5)

Az ötéves intervallum alapján adódó tendencia a következő: akinek volt bal
esete, inkább véli úgy, hogy a rendőrség nem képes gorontólni a blztonsó-
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got 37,9%), mint akinek nem volt 131,7%), a balesetmentes többségben van
mind a rendőrségről közepes bizonyítványt kiállító 150,8, illetve 47, 1 %) vagy
pozitív álláspontot 117,5, illetve 15%) elfoglalók körében.

A 2002-es évi tapasztalatok és o rendőrségi tevékenység viszonyát o 11.
szómú tóblózol érzékelteti.

A 2002-ben közlekedési baleset áldozatává vált sértettek vannak a legrosz
szobb véleménnyel a rendörséqröl, míg azok nyilotkoznok a legkevésbé elítélő
en a rendőrség tevékenységéről, akik oz elmúlt öt évben nem voltak áldozatok.

Jelenlegi közbiztcnsóql helyzete? [Kó]

Az ötéves intervallum szerinti tendencia, mint az előzőekben: a boleseiezök kö
zött többségben vannak ozok, akik o jelenlegi közbiztonsági helyzetet inkább
rossznak tartják 142,2, illetve 33%). Akik közepesnek tartják, azok körében na
gyobb arányban vannak a nem balesetezők (53,7, illetve 48%). Akik inkább
jónak tekintik: szintén többségben balesetnélküliek 113,3, illetve 9,8%) / 12. szó
mú tóblózat).

A 2002-es évröl szerzett információk lényegében a korábbi óllóspontot
támasztják aló.

Az ország közbiztonsöqí helyzete az elmúlt öt évben (KB)

Az e kérdésre adott válaszok alapján megállapítható, hogy oki szerint rom
lott a közbiztonság ez elmúlt öt évben, azok között nagyobb arányban van
nak a balesetezök (39,8%), mint a balesetmentesek 135, l %). Akik szerint
nem változott, azok körében többségben vannak a balesetmentesek 145,6,
illetve 40,3%). A 2002-es adatok is ugyanezt a megállapítást erősítik meg.

Közbiztonsági helyzet a köve tkező öt évben (K91

Azok körében, akik mór voltak baleset részesei: nagyobb arányban számíta
nak o jövőbeli közbiztonság romlására 121,8%), mint okík ilyen eseménynek
nem voltak részesei l 19,5%). Azok között, akik szerint a helyzet nem fog vál
tozni, szintén többségben vonnak a bolesetnélküliek (40,4. illetve 38,4%).

Közbiztonsági helyzet az EU-csatlakozós hotósóro (K 101 ·

Az EU-csatlakozós hatására várható közbiztonság-változós elemzése során
ismét a balesetezök körében voltak többen azok, akik a romlást prognoszti
zálták (23.4. illetve 20,7%). Akik szerint a helyzet nem fog változni vagy ja
vulni fog: enyhe többségben mór a bolesetmentesek voltak.

Kevesebb vagy több büncselekmény lesz-e az EU-csatlakozós után? (K 12_ 11

A számok közötti különbséget tekintve nagyon csekély eltéréssel, de a mór
korábban megismert tendencia érvényesül okkor is, ha azt kérdeztük: keve-
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sebb vagy több büncselekmény következik-e be az EU-csatlakozós után.
Akik szerint kevesebb, azok többségben voltok a bolesetnélküliek között
(29,4, illetve 26, 1 %). Akik szerint ugyanannyi vagy több, azok a bolesetezók
körében szerepeltek enyhe többséggel.

Az outólopós problémót jelent Mogyororszógon? IK21_Al

Bór az outólopóst a balesetben részes és balesetmentes interjúalanyok több
sége egyaránt problémának tekinti, mégis, a bolesetezók köréből többen vá
laszoltok határozott igennel (79,7%). mint a bolesetmentesek közül 172,9%).
A közepes problémára voksoló válaszadók (20,6, illetve 16,3%) és az e je
lenséget problémának nem tekintők (6,5, illetve 4%) között mór a baleset
mentesek vonnak többségben. Azok körében, akik 2002-ben váltok baleset
óldozotóvó, kiugróan magos (61,3%) azoknak az aránya, akik ezt a jelen
séget nagyon nagy problémónok tortjók la többi csoportban az arány nem
haladja meg a 44%-ot, de akik öt éven belül nem voltok büncselekmény ál
dozatai, azok körében ez a ~zám .csok" 39.4%).

A szervezett búnözés problémót jelent Mogyororszógon? IK21_Cl

Az előbbi helyzet ísmétlödéseként, bár a szervezett bűnözést mind a bolese
tezök, mind a bolesetmentesek többsége problémának tartja, mégis na
gyobb arányban vonnak közöttük a balesetben mór korábban részt vevők
(74. illetve 66,9%). A közepes problémát [elzök (20,6, illetve 15.4%) köré
ben a bolesetnélküliek vonnak többségben.

Az eröszokos búnözés problémót jelent Mogyororszógon? IK21 _FI

Az ötéves intervallum vizsgálata során a korábbi tendencioszerú összefüg
gés ismétlódik. A 2002-es összehasonlításban azonban a négy csoport kö
zött nincs eltérés.

A lopösok problémót jelentenek Mogyororszógon? IK21_Gl

Nincs eltérés a két csoport között.
Összegezésként megállapítható, hogy az általános biztonsógérzetról alko
tott véleményt megtestesíteni hívatott kérdések megválaszolása során egyet
len esetben sem volt mególlopíthotó szignifikáns eltérés a korábban baleset
be keveredett és o balesetmentes megkérdezettek között, mégis lényeginek
tekínrhetö az a megfigyelés, miszerint az emberek legszélesebb körét érintő
lopások megítélésének ki-tételé'lel valamennyi egyéb esetben a balesetben
mór részt vettek a szóban forgó jelenséget súlyosabb problémának lortják,
mint a balesetmentesek, bűnözés szemponfjóból pedig mind a múltat, mind
o jövőt - benne Mogyororszóg EU-csotlokozósónok a bűnözés olokulásóro
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vonatkozó esélyét - a korábban mór balesetei átéltek a bolesetmenteseknél
sötétebben látják, kedvezőtlenebbnek torljók. A 2002-es odolokbon szerep
ló négy csoport összehosonlüöso során pedig arro a konklúzióra julhotunk,
hogy az öt éven belül áldozattá nem vált személyek szorongási szintje lénye
gesen olocsonyobb o másik három csoportba sorolt egyénekénél.

Az egy éven belül kocconósos balesetekben részi vevö és az ilyen bol
esetekben nem szerepló személyek közöli e kérdéscsoporton belül nincs el
térés, ugyanakkor teljes oz egyezés a korábban vizsgált kotegóriávol. Ez
alól egyetlen kivétel adódik: akik voltok koccanásos baleset részesei, azok
valamivel kedvezötlenebbül nyilatkoztok a rendőrség közbiztonsági levé
kenységéröl, mini azok, okík nem keveredtek ilyen sziíuócióbo .

A környezeti közérzet szerepe

A kérdéskörbe lorlozó vélemények molivóciós szempontból olopvelóen kél
részre oszthotók. Az elsö csoportbcn olyon környezeti szempontok szerepel
nek, amelyekért valaki - o rnósík ember - sokak szerint felelőssé lehető.

A kérdések második csoporljo olyan adollságokal sorol fel, amelyekkel
az olt lakóknak egyült kell élniük, a helyzet befolyósolósóro nincs, vogy olig
von módjuk és esélyük.

Az elsö csoporlbon o következő kérdések szerepeltek:

Szerel jelenlegi lakóhelyén lokni? IK32)
- Lakókörnyezeti probléma:

o) Utcoi zaj? IK36_2).
b) Cigónyok? IK36_3),
e) Drogozós? IK36_4).
d) Fegyelmezetlen autósok? IK36_5),
e) Hojléktolonok, kéregetők? IK36_6),
1) Részegek? IK36_9).

A legfontosabb eredményekröl o 13. szómú táblázat ad óllekintést.
Külön említési érdemel o következő kérdés:

Lakókörnyezeti probléma: Fegyelmezetlen autósok? IK36_5)
Általában (a megkérdezettek összességében) nagyjából azonos arányban
vonnak azok, akik ezt nem tartják problémának (40%), mini azok, akik ezzel
ellentétes véleményen vonnak (36.6%). A többiek 123,3%) nem foglaltok ó~
lást, illetve nem mutallak érzelmi viszonyulást a feltett kérdéshez.

A 2002. évi adatok egybevetése során azonban - különösen a szélső
értékek összehasonlítása során - figyelemre méltó eltérések adódtak. Erről a
14. számú tóblózot tájékoztal.
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A szómodoiok jól jelzik azl a különbségei, ami a 2002-ben bolesetbe ke
veredett és különösen az elmúh öl évben büncselekmény óldozotóvó nem
vöh személyek toleroncioszintje közöli húzódik. Azl, hagy mennyire nem spe
ciólis oulós problémáról, hanem a környezel kellemellenségeivel szembeni lú
röképesséqröl von szó, az jelzi, hogy a Lakókörnyezeti probléma: hajléktala
nok, kéreget6k? (K36_6). valamin! a Lakókörnyezeti probléma: részegek2
IK36_9) kérdéssel kopcsoloibon a 14. szómú toblózotbon is bemulotoll el
térések isméilödnek meg.
A rnósodík csoporíbon a következő kérdések szerepeltek:

lakókörnyezeti probléma:
- Rossz közvilágítás? (K36_7),
- Munkalehel6ségek hiánya? (K36_8).
- Ulcoi, zöldövezeti szemét, szenny? (K36_ 101.
- Túl sok küllöldi, menedékkérő? (K36_ 11 l.
- Unatkozó fiatalok? (K36_12).

A legfanlosabb eredményekröl a 15. számú táblázat ad óllekinlést.
Összegezve: A kérdések első csaparlja lehetőségei nyújtoll arra, hogy az
egyén a bajokért valaki mós személyt akolhassan, míg a második csoport
alapján, bór személyekröl szólt, azonban o bennünket körülvevő rendszert le
hetett minösíleni.

A kérdésekre adott válaszok megoszlása azt is mutatja, hogy az öt éven
belül személyi sérüléses balesetet elszenvedellek egyrészl sokkol szíveseb
ben prajektóljók problémáikat valamely személyre, másrészt - a balesetmen
tesekhez képest - magas a hezitáló, dönteni nem tudó vagy nem akaró sze
mélyek aránya; a bolesetmentesek viszont o rendszerkritikában felülmúlják a
bolesetezóket. Hangsúlyozni kell e helyül! is: sehol nem volt szignifikáns elté
rés, azonban - néhány kivételtől eltekintve, ahol a kél csoport között semmi
féle eltérés nem volt mególlopílható - o tendencia egyértelmü.

Az egyéven belül vizsqólódvo e kérdéscsoporton belül nincs szignifikáns e~
térés o koccanásos balesetekben részt vevö és az ilyen balesetekben nem sze
repló személyek között. Megjegyzendö: az ellenlétes tendencia ezúttal is követ
kezeiesen érvényesül. A munkalehetóségek hiányólól eltekinlve valamennyi más
esetben a probléma .környezetre hórítóso" tendenciaszerűen ismél inkább a
kocccoösos balesetekben részi vevők részéról megfigyelheló, azonban mole
motil:ok,1otisztí1oi eszközökkel ennek törvényszerűsége ezúllal sem igazolholó.

Biztonságérzet - közvetlen környezetben

A közveílen környezet biztonságérzete különösen fontos tényező abból a
szemponiból, hogy az ember miként éli meg mindennapjait, milyen beóllüó-
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dössol viszonyul környezetéhez. Minden jel szerint a holós kölcsönös, tehól
az ember környezetével kapcsolatos viselkedése is visszahat biztonságérze
te alakulására.

A kérdéskört a köveikezö temolizálósbon, ismét az ötéves II. csoport), oz
egyéves periódus (11. csoport]. és ahol indokolt: o 2002-es óldozottá váltok
(Ill. csoport) válaszai szerint elemeztük.

Biztansógas a lakókörnyezete? IK33)

Mindkét idótorlombon a bolesetmenlesek körében magosabb volt a pozitív
választ adók orónyo (az 1. csoportban bolesetezó igen: 62,7%, balesetmen
tes igen: 67,3%; a II. csoportban boleselezó igen: 64%, balesetmentes igen:
67,4%).

Sötétedés utón lokósót, hözöt elhogyio? (K38)

Az 1. csoport tagjai körében minél gyakrabban jár ki valaki sötétedés utón,
annál nagyobb arányban kerül a balesetbe keveredök közé, és fordítva.

A II. és 111. csoport esetében a bolesetezók ezúttal is sokkol gyakrabban
hagyják el lakásukat sötétedés utón, és az esti-éjszakai külsö tartózkodós szó
mának csökkenésével fokozatosan növekszik a bolesetmentesek részaránya.

Hogyan völrozou lakókörnyezete az elmúlt öt évben? (K34)

Az 1. csoportba tartozók közül, azok közölt, akik úgy érzik, hogy romlott, a
saját hibából megsérültek aránya 23,3%, akik szerint nem romlott, azok köré
ben ez az arány 14,3% (az átlag: 14,5%). Ugyanez az összefüggés sem a
koccanásos balesetek résztvevói (II. csoport), sem a 2002-es viktimizációs
részvétel (Ill. csoport) szerinti elemzés sorón nem jelentkezett.

Hogyan változik lakókörnyezete bíztonsóqo a következő öl évben? (K35)

Az 1. csoportnál, azok között, akik úgy érzik, hogy romlani log, a saját hibá
ból megsérültek orónyo 16, l %, akik szerint nem fog romlani, azok körében
ez az arány 9,0% (az átlag: 9,2%). A II. csoport, azaz a koccanásos balese
tek résztvevői valamivel optimistább [övöképpel rendelkeznek, mini az ilyen
balesetbe nem keveredett társaik. A Ill. csoportban a 2002-ben bármilyen
cselekmény folytán áldozattá váltok jövőképe rosszabb ( 11,3, illetve 11,7%1,
mini azoké, akik 2002-ben nem voltok áldozatok (9,9%), illetve az utóbbi öt
évben nem voltok áldozatok (6,2%).

Lakókörnyezeti probléma: bünözés? (K36_ 1)

Az 1. csoport tagjai körében a baleseti résztvevők nagyobb arányban
(29,4%) tartják problémának a bűnözést, mini a bolesefmentesek (24,9%).
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Hosonló a helyzet a II. csoportba tartozók összehosonlltóso során is [bol
esetezö: 30,6%, balesetmentes: 24,6%1. Tekintettel orra, hogy a hezitáló,
döntésképtelen személyek szórna is valamivel kisebb a balesetmentesek kö
rében, ezért a bűnözést mint lakókörnyezeti problémát elutasítók körében -
mind az 1., mind a II. csoportban - a balesetmentesek még inkább eltérnek
a boleserezöktöl. A Ill. csoportban - a többiekhez képest - feltúnóen magos
arányban 132,2%1 vélik úgy az öt éven belül áldozattá nem vólt személyek,
hogy a bűnözés egyólralón nem probléma la többieknél ez az aróny 18,5-
23% között vóltozík],

Az ország többi részéhez képest mennyi bűncselekményt követnek el? IK37)

Mind az 1., mind a II. csoportban a balesetmentesek körében néhány szózo
lékkol többen vannak olyanok, akik úgy vélik: sojól szűkebb pótriójuk bűnügyi
helyzete jobb, mint ami oz ország többi részében toposztalható. Sajót környe
zetük bűnügyi helyzetéröl mind o személyi sérüléses, mind o koccanásos bol
esetek részesei az elöbbiekhez képest rosszabb bizonyítványt óllítonok ki.

Összegezve: oz ötéves balesetezési adatok fényében azt mondhatjuk,
hogy a balesetmentesek még akkor is következetesen nagyobb biztonsógér
zenöl tesznek tanúbizonyságot, ho tudjuk: a két csoport között szignifikáns
eltérés ezúttal sem mérhetó.

A koccanásos balesetek kapcsán kopott kép meglehetősen ellentmondá
sos. A balesetmentesek egyrészt kevésbé érzékenyek magára a jelenségre,
mósfelöl a bolesetezökhöz képest - globálisan - rosszabb véleménnyel von
nak o bűnözési helyzetröl, annak változásáról, ugyanakkor saját környéküket
az ország többi részéhez képest kisebb arányban torljók kevésbé biztonsá
gosnak, mínt o másik csoport. A 2002-es adatok összehosonlüóso során lé
nyegében csak az tűnt fel, hogy o tartósan óldozattó nem váltok különülnek
el több változó esetében a többi három csoporttól.

Mindennapi szorongósoink a búnözéstól

Viszonyí!65i olop: Vol~e oz elmúlt öt évben személyi sérüléses baleset óldozota?

A2 előzőekben mór bepillantást kaphattunk abba, miként vélekedik a két
nagy csoport a bűnözésről. A iovóbbíokbon orra keressük o választ, hogy
von-e eltérés o boleseiezö és o balesetmentes csoport között o bűnözés na
pi megélése terén /16 szómú lóblózot}.

- Ntindennopi életét beloly6sol10 o bűnözés? IK4 l l,
- Szokott orra gondolni, hogy betörhetnek o lakósóba? IK42l,
- Biztonságosnak lorljo lakóhelye közvetlen környezetét? IK46l,

124



- Biztonsógban érezné magót lakósa környékén egyedül, sötétedés utón?
(K47),

- Elképzelhet6, hagy lakósa közelében, utcón bóntalmazzók? (K48_ 1).
- Elképzelhet6, hogy lakósa közelében, lakóépületen belül bóntalmazzók?

(K48_2),
- Elképzelhet6, hogy betörnek a lakósóba? (K48_3),
- Von lakókörzetében olyan hely, ahová búnözést6I való félelme miatt nap-
pal nem szívesen menne? (K49).
- Von lakókörzetében olyon hely, ahová búnözést6I való félelme miatt sötét
ben nem szívesen menne? (K50).

- E/6/ordul, hagy búnözéstöl való félelme miatt nappal nem mer lakósóból
kimenni? (K51).

- Előfordul, hogy bűnözéstől voló /élelme miott sötétben nem mer lokósóból
kimenni? (K52).

- Elölordul. hogy lokósóbon éiiel lé/ a búnöz6kt61? (K53I,
- Megtörténhet, hogy becsületében megsértik? (K56_2),
- Megtörténhet, hogy testi sértés óldozata lesz {könnyű sérüléssel/2 (K56_3),
- Megtörténhet, hogy testi sértés óldozata lesz (súlyos sérüléssel)? (K56_4).
- Megtörténhet, hogy gyermekét az iskolóban komolyabb fizikai sérelem
éri? (K56_5I,
-Megtörténhet, hogy zaklat;ók, molesztóljók? (K56_6),
-Megtörténhet, hogy betörnek o lakósóba? (K56_7).
- Megtörténhet, hogy ellopják pénztórcójót a pénzével? (K56_8).
-Megtörténhet, hogy valamilyen mós értékét lopjók el? (K56_9),
-Megtörténhet, hogy üzletben, vendéglőben túlszómlóznak? (K56_10),
- Megtörténhet, hogy ellopjók autójót, gépjórművét? (K56_11 ),
-Megtörténhet, hogy valaki az életére tőr? (K56_13),
- Megtörténhet, hogy tulajdonót, értéktórgyót megrongóljók? (K56_14),
- Megtörténhet, hagy kutyaharapós óldozata lesz? (K56_17).
- Megtörténhet, hogy kellemetlen viselkedéssel (hangoskodás} megzavar-

iók? (K56_18).
- Eszébe ;ut, hogy bűncselekmény óldozata lehet? (K57).

Összegezve: az előzőekben felsorolt, szorongóskeltésre alkalmas lehetösé
gek közül csaknem valamennyiben - ahol ilyen különbség volt - a két csoport
közölt legalóbb tendenciaszerű (kél esetben pedig szignifikóns) különbség
mulotkozoll. Mind a lendencioszerú, mind o szignil ikóns eltérések orra utol
nak, hogy a koróbbon balesetbe keveredell személyek körében nagyobb
arónyban talólhatók a szorongó, sói többnyire a bizonytalankodó, o veszély
valós nagysógóról véleményt alkotni képtelen személyek. A veszély közelisé
gél elutasítók közölt ugyanakkor a boleselezó múltat nem jelző személyek lor-

125



Ál0OZAIOK ES VElEMENYEK 11.

dultok elő nagyobb arónybon. A 2002-es viktimizóciót elemző kérdésekre
odoll völoszok összehosonlitóso sorón azonban az is rneqóllopíthotó, hogy o
büncselekmény óldozolóvó vólóstól kevésbé larlonok az ebben az évben
közlekedési baleset, mini oz egyéb büncselekmény óldozotóvó vóltok. Ezt o
következő néhönv példa érzékelteti (17., 18., 19., 20., 21. szómú tóblózol}.

Specíölis megközelllés·
Meglörlénhel, hogy személyi sérüléses beleset óldozolo lesz? (K56_ i)
A feltett kérdésre adott vóloszok o 22. szómú tóblózotbon látható megosz
lóst muloljók.

A szómodoíok ozt jelzik, hogy az orszóg felnőtt lokossógo nogyjóból
hórom, egyenlő lélekszörnú csoportba sorolható, no ezt kérdezzük: megtörtén
het-e, hogy személyi sérüléses baleset óldozoto lesz a jövőben. A teljes magyar
felnőtt lokónépességre kivelílve mególlopilholó, hogy mintegy 2,4 millióan vélik
úgy, hogy beleset részeseivé vólhomok. Ennél volomivel többen, kb. 2,5 millió
an nem tudnak óllósl foglalni !esetleg, tolón elképzelhető). és nogyjóból hórorn
millió azon felnőttek szórna, akik úgy vélik, ékel az ilyen esemény elkerülheti.

Ez o vélemény meglehetősen stabil, és szórnos, a vélekedés! befolyósol
ni képes lényezólól független. Így nem gyakorol a véleményolkolósro holósl,
hogy milyen a jelenlegi közérzete, előző öl évben hogyan vóhozoll a közér
zete, független ottói, hogy anyagi helyzete az elmúlt öt évben vóltozott,
ugyancsak nem befolyósolja a jelenlegi életével való elégedellség mértéke,
a következő öl évbe veteti reményei, a közbiztonsóqi helyzet elmúlt és követ
kezö ötévi, majd az Európai Unióhoz történő cscílckozós ulóni vóltozósóról
alkotott véleménye. De független az óldozonö völös lehetőségéről k ialakított
önkép a közvetlen szocióhs IK31) közeggel való kopcsolotóíól is.

Tovóbbi vizsqólotokot índukól ez a mindenféle környezeti befolyóstól füg
getlen. nagyon stabilnak lótszó vélemény, ami lermészelesen delerminóljo az
emberek a környezetével szembeni beóllílódósót. Nincs kétségünk azt ellne
ni. hogy a viktimízócíó egyik legfőbb veszélyét mogóbon rejlő, úgynevezell
sebezheretlenségí mítosz" a teljes magyar lokossóg egyharmodót eleve vé
dekezésképtelenné teszi a vórotlon közlekedési balesetekkel szemben.

Ezr a sebezhelellenségi míloszl törheti meg egy-egy öldozouó válási tör
ténés /23. szómú tóblózot/.

Az odotok orra utalnak. hogy oz, oki 2002-ben közlekedési baleset ól
dozoto lett, a többi csoportnól ínkóbb tartja volószínúnek ezt is, hogy a ké
sőbbiekben ismét közlekedési baleset oldozoróvó vólhot.

Az oksógi tényezők utón kutatva o következő elemzéseket végeztük el.

11 l:o<inel. !ó,zlc>: fél-.lem o bGnöu llGI . KJK. eodope~. 1995
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Von autója? (SZ13I

Bár a két csoport közölt szignifikóns a különbség, ezt elsősorban a jövőbe
li baleseti részvételben oz autóval nem rendelkezők magabiztossóga mo
gyorázzo. ók kevésbé érzik úgy, hogy balesetbe keveredhetnek, autóval
rendelkezó társaikhoz képest.

Autója értéke? (SZ 141

Nincs különbség aszerint, hogy az egyénnek milyen értékű jórmű óll rendel
kezésére, ha azt vizsgóljuk: elképzelhetónek tartja-e, hogy személyi sérülé
ses baleset óldozalo lesz a jövőben.

Lakókörnyezeti probléma: búnözés? (K36_ 11

A /akókörnyeze/i problémák közül a bűnözés kapcsolatot jelez a baleset ól
dozatóvó vólóstól való félelemmel. Azok közölt, akik a bűnözési napi lakó-
környezeti problémaként élik meg, ínkóbb vannak olyanok, akik félnek a bal
eset óldozotóvó vólósról.

Az előbbi - tehót pozitív - kapcsolat figyelhető meg az utcai forgalom
és zaj, a cigónyok, a drogfogyasztók és drogfüggók, fokozott mértékben a
fegyelmezetlenül vezető autósok, kisebb mértékben a hajléktalanok, kérege
tők, a nem megfelelő közvílóqüós, a munkalehetőségek hiónya, o részegek,
a közterületeken tolólhotó személ és szenny, a túl sok külföldi és menedék
jogra pólyázó, tovóbbó - fokozott mértékben - az unatkozó, semmittevó fia
talok kapcsán.

Ok-okozati összefüggési e helyütt még nem érintve az állapítható meg,
hogy aki a civilizációs - elsősorban a vórosi környezetre jellemző - környe
zeti terhelést nehezebben viseli, erről - függetlenül személyes impresszióilól
- óltolóbon rossz a véleménye, az - méghozzó valamennyi méri esetben
szignifikónson - inkább tari ottói, hogy baleset óldozolóvó válhat.

Ugyanebben a körben szignifikónsan nagyobb számban vonnak olya
nok, akik szerint az ő lakókörnyezetében több bűncselekményt követnek el,
mini mósull.

Minél gyakrabban hagyja el valaki a lokósót sötétedés ulón, annál in
kább érzi bolesetveszélyben is magól (K38I. Azok körében, akik nem szerel
nek be vagy fel különféle extra lokósbíztonsóqi eszközöket, nagyobb szám
ban vonnak a félelemmentes közlekedők. Egyedül a hózörzö kutya tartása
sorón nem mutatkozott különbség a két csoport közölt . Ebből következően
mególlopílhot6: a loköson belüli, idegenek tórnodösóiól való magosabb szo
rongásszinl együtt jór a bolesetbeli részvételtől való félelem nagyobb gyoko
risógóvol.
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Ugyanez figyelhető meg a mindennapi életet befolyósoló bűnözéstől vo
ló és o balesetbe keveredési félelem kapcsolata esetén: o kétfajta szorongós
szignifikónsan pozitív kapcsolatot jelez IK4 l ). A mególlopltós jellemző a bú
nözéstöl való félelem óltalunk kiemelt olkotegórióira is: o betöréstől, a meg
tómadóstól való félelem eloszlására is.

Azok, akik biztonságosnak tartjók közvetlen lakókörnyezetüket [noppol
és sötétedés utón is). kevésbé tartanak attól, hogy baleset óldozotóvó vól
hatnak.. Sokkol nagyobb arónybon fordulnak elő a bűnözéstől való gyakori
félelmükben lokósukat okór nappal, akár éjjel is csak szorongva elhagyók
között o közlekedési balesetektől szorongók.

Azok között, akik attól félnek, hogy személyi sérüléses baleset óldozotó
vó vólhotnok, magos szignifikanciaszinten tolólhotók a mós búncselekmény
elkövetése miatt aggódók is. lgy azok is, akik ottói félnek, hogy becsületsér
tést köveinek el velük szemben, könnyú vagy súlyos sérüléssel jóró testi sértés
óldozolóvó völnok, gyermeküket valamilyen komolyabb sérelem éri az ísko 

lóban, zaklotjók vagy molesztóllók síb., sói ottói is, hogy megtámadja vagy
megharapja egy kutya. Ez o 2002-ben baleset óldozcitóvó vált személyek
esetében is pregnánsan jelentkezik. A közlekedési balesetbe keveredés te
hát - legalábbis bizonyos időtartamon belül - leépíti az óltalónossógban ér
vényesülő sérthetetlenségi mítoszt is.

Azok, akik úgy vélik, hogy o következő évben nem lesznek személyi sérü
léses baleset óldozotoi, szignifikánsan inkább azok közül kerülnek ki, akik
elégedettek a rendőrség közbiztonsági munkójóval, tovöbbö azok közül,
akik o jelenlegi közbiztonsági helyzettel többé-kevésbé elégedettek.

Azoknak a körében, o lakókörnyezetük biztonsógóról kialakított képük
(K33) inkább pozitív, szignifikónson nagyobb orónybon vonnak jelen olya
nok, akik nem szómítanok orra, hogy o közeljövőben baleset áldozataivá
vólhatnak.

Ugyanez az összefüggés tolólható okkor is, ha a lakókörzet közbtzton
sógónok elmúlt (K34) vagy elkövetkező IK35) ötévi vóhozósóról kértünk vé
lemény!.

A balesetektől kevésbé szorongók körében kisebb orónybon szerepelnek
olyanok. obk önvédelmük érdekében különféle extra erőfeszítéseket lesznek,
vagy i~1et terveznek (K58}.

Az, oki oz elmúlt öl évben mós hibójóból balesetben megsérült, ínkóbb
véli úgy, hogy a későbbiekben is ugyanilyen baj érheti. Az összefüggés - ha
nem ennyire morkónson is, de - ellenkező irányban is jellemző: akikkel az
elözö öt évben nem fordult elö effajta baleset, azok közölt kevesebben von
nak olyanok, akik egy ilyen eseményt magukkal szemben volószlnúsflenének.
Azok pedig, akik nem nyilatkoztok orról, hogy történt-e velük ilyen esemény,
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azok közül kerülnek ki legnagyobb orónybon egy lehetséges későbbi bol
eseti részvételröl hotórozotton nyilatkozni nem képesek vagy nem akarók la
bizonytalanok}. A bizonytalanok a bolesetmentesekhez képest valamivel na
gyobb arányban fordulnak elő azok között is, akik mór részesei voltok bal
esetnek.

Az egy évre visszotekintö koccanásos baleseti részvétel szerint kotegori
zólvo az előbbi kérdéscsoporron belül általában nincs eltérés, így a koráb
bi kategóriában jelentős eltérést mutató K46, K48_3, K50 és K56_ 14 ese
tében sem. A bolesetezök körében azonban ezúttal is nagyobb arányban
szerepelnek szorongók. Kiegyenlítettség csak a K50, K52, K53 kérdések
esetében mutatkozik.

Figyelemre méltó az eltérés a K56_ l-nél: a balesetben nem részesek na
gyobb arányban képzelik, hogy nem lesznek személyi sérüléses baleset ól
dozotoi 139,0, illetve 29,9%), mini azok, akik kocconósos eseménynek vol
tok részesei az elmúlt egy évben 127,6, illetve 41,0%}.

Összegezve: A szűkebb és tágabb környezettel fenntartott pozitív kapcso
lat, a környezetről alkotott vélemény, az óltolónos biztonsógérzet, illetve en
nek ellentéte, az óltolónos szorongós részeként kezelhető a balesetbe való
keveredéstöl való félelem. Mindez pedig kapcsolatot jelez azzal a képpel is,
amit az egyén kialakít tógobb környezetéről, annak intézményrendszeréről,
az állom által biztosított védőernyő meglétéról vagy annak hiányáról, esetleg
híónyos működéséről,

Érdemes visszautalni orra, hogy az előző pontban, a balesetben részes
és a balesetmentesen közlekedők közötti határvonal csaknem ugyonezeknél
a jellemzöknél voltok megtalálhatók. lényeges eltérés azonban, hogy amíg
a múltbeli eseményeknél többnyire csak lendencioszerúen értékelhető eltéré
sek mutatkoztak a két csoport közölt, addig a jövőre vonatkoztatva ezek a
különbségek szignifikónssá voltok. Ez főként abból fakad, hogy a megkérde
zettek körében sokkol többen voltok azok, akik míg a múltról árnyaltan, hezi
tálva alkottok véleményt, addig a jövőről sarkos óllósfoglolósro vóllolkoztok.
Mindebböl az következik, hogy a bo/esetezóknél megfigyel/ magosabb in
/o/eroncio- és szorongósszinl projeklófódik o jövőbeli elvórósokro is.

A megkérdezett elmúlt egyévi koccanásos balesetbeli szereplését figyelem
mel kísérve kitűnik, hogy azok véleménye, akik ezt az időszakot balesetmente
sen érték meg, szignifikónson eltér a jövőbeli balesetbe keveredés lehetóségé
röl azokhoz képest, akiknek volt személyi sérüléssel nem jóró balese!e. A
balesetben részesek körében a jövőbeli balesetbe keveredés esélyét volószínö
sílők aránya több mint kétszerese azokénak, akik ilyesmivel nem számolnak. A
boleselmentesek körében az arány megfordul, bór az eltérés nem oly markáns,
mini az előbbiek esetében. Az ingadozók esetében nincs érdemleges eltérés.
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Önkéntes biztonsógfokozás

E kérdéscsoponon belül sincs eltérés o koccanásos balesetekben részi vevő
és az ilyen balesetekben nem szerepló személyek között, ugyanekkor teljes
az egyezés a korábban vizsgált kotegórióvol (24. számú tóblózol). Ezúttal is
- tendencioszerúen - o személysérüléses balesetben részesek fordítanak na
gyobb gondot biztonságuk növelésére. Ezúttal még a hózörzö kutya torlósó
nól sem törik meg ez o tendencia. Kiemelésre kívánkozik rovóbbó, hogy a
K58_l-nél (önvédelmi tanfolyam) o személysérüléses (1. csoport) és a kocca
násos boleselel átéltek (II. csoport] nagyságrendileg is azonos slratégiót vó
losztonok. Mindkét csoportban oz önvédelmi tanfolyamon részi vevők vagy
ilyenbe részvételi szándékukat jelzők között csaknem kétszer olyan arányban
szerepelnek o baleseti résztvevők, mini o boleselmentesek. Az is megállapít
ható, hogy o 2002-ben óldozottó váltok, illetve ebben oz évben óldozalló
nem váltok egyrészről, az öl éven belül öldozonó nem váltok másrészről (111.
csoport) togjoi tendenciózusan eltérö mogotortóst tanúsítanak. Ez öltolóbon
mind o védekezési, mind az elővigyózotossógi oktivitósukro jellemző. Az öl
éven belül áldozattá nem váltok mindkét kérdési sokkol .lozóbbon" kezelik,
ami egyértelmúen jelzi alacsonyabb szorongósszinljüket. Ez alól csak néhány
kivétel von: így o kutyotorlós, valamint az ügyeletre bekötött riasztó.

A K58_2 esetében o személysérüléses baleseteknél megfigyeltek ismét
lődnek: o bolesetezök 7.9%-0, o bolesetmenlesek4, 1 %-o gondoskodik védő
eszközről szórakozáshoz.

A K58_6 esetében okét csoportban a tendencia azonos, csak ezúttal o
különbségek nem olyan markánsak: o boleselezők 40,6, o boleselmenlesek
35,4%-o kerül elővigyózotossógból bizonyos utcákat vagy helyeket.

Az. ötéves intervallumot elemző elemzés o következő összefüggéseket
mutoljo:
A kérdések:

a) Védekezés lakásbetörés ellen:
- B,ztonsógi zór? (K39_ 1 ),
- Hevederzár? (K39_2).
-Aitó- és/vagy ablakrócs? (K39_3),
- He~;i riasztó? (K39_4).
- Ügyeletre bekötöll riasztó? (K39_51,
- Hóz6rz6 kutya? (K39_6).
- Eg,;éb esáözzel? (K39J);

b} E1Gvigyózotos56g:
- Önvédelmi tanfo~;am (K58_1 ).
- Szóra~azóshoz védőeszköz IK58_2).
- Esténként nem utazom tömegközlekedéssel IK58_4},
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- Utcón elkerülöm a bandókba gyúlteket (K58_5l,
- Bizonyos utcók, helyek elkerülése (K58_6l,
- Kutyatorlós (K58_7),
- Este a gyereke(ke}t nem engedem el egyedül hazulról (K58_8).

Közösségi kopcsoloffortós

A felmérés (értékelt kérdések: K31_ 1 ... K31 _5) semmiféle összefüggési nem
mulatott a személyi sérüléses baleseti részvétellel terhes, illetve a balesetmen
tes múlt és a közvetlen környezet (nevezetesen a szomszédokhoz Iözödö
kapcsolat) viszonyóban. figyelemre méltó azonban, hogy a kocconósos bal
esetek elemzése sorón kitúnl, miszerint bór szignilikóns különbség ezúttal
sem mutatkozik a két csoport közölt, a lendenciólis eltérés azonban fontos
lehet: a tórsos (pontosabban: szomszédsógi) kapcsolat, kooperáció inkább
jellemzi a bolesetnélküliekeí, mini a balesetbe keveredetteket. A 2002-es bal
eseti részvételt tudakoló kérdések esetében csak egyetlen esetben volt meg
ligyelhetö ilyen összefüggés: a 2002-ben közlekedési baleset óldozotóvó
volt személyek körében csaknem kétszer annyian állították, hogy a szomszé
dokkal semmiféle kapcsolatuk nincs (K31_ 1 ). Azonban még így is csak a ki
sebbség ( 11,3%) képviselte ezt az öllóspontot.

IRODALOM

Földest T.: Gondolatok a lórsadalmi veszélyesség kalegóriójónok büntelójogi szük
ségességről. Belügyi Szemle, 2003/11-12.
Holló Péter: A hazai közúli közlekedésbizlonsóg az EU-csallokozós tükrében. Bel
ügyi Szemle. 2004/1.
Kó J.: Vélemények a bűnözésről, Egy közvélernény-kutotós tanulságai. Kriminológiai
és Kriminaliszlikoi Tanulmányok, 35., OKKrl, Budapest, 1998
Korinak László: Félelem a bűnözéstől. KJK, Budapesl, 1995
Közlekedési balesetek 2002. KSH, Budapest, 2003

131



Ál0OZATOK €S V€lEM€NYEK II.

l. sz6mü 16bl6zol

Az bmef1l6 v<lh bancsele kmények és kozlekedési bonae lekmények mega.zló sa
(1980-20021

Ismertté v<lh Ismertté vóh kozlekedé si

"' b<incselekmények sz6mo összesen

1980 130 470 16906
1981 134 914 17719
1982 139 795 17 574
1983 151 505 19492
1984 157036 19010
1985 165 816 18 582
1986 182 867 20 187
1987 188 397 19 421
1988 185 344 18 856
1989 225 393 20568
1990 341 061 25 976
1991 440 370 29942
1992 447 222 33 130
1993 400935 29 362
1994 389 451 26556
1995 502 036 24 633
1996 466050 20689
1997 514 403 21 203
1998 600621 22 423
1999 505 716 20503
2000 450673 19566
2001 465 694 19561
2002 420 782 21 588
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IRK FERENC: A 16zleled6• dooonda~se

4. szómü lóblózol

A lco:rott lcozlekedésl bOncselekmények rnegowósa
l 1980-2002)

.-n~ t 1i :i! 11 ! t~ll 0 11 ~iJJ O] t m Jl ti l g, l &.
tN össz esen j i m ] ~ !~=e] f 11 ~ ~ ti ~

'ij O ~ ~ ~~ ~ .E ~ i"3
~].:8 ~ a, ~= ~]

1980 16783 86 74 3824 12 339 257 203
1981 17 595 110 81 3920 12950 280 254
1982 17 408 125 78 3637 13 028 284 256
1983 19 341 134 76 3934 14 586 362 249
1984 18 909 143 132 4080 13 912 354 288
1985 18 410 143 115 4271 13 254 310 317
1986 20068 164 130 4279 14 858 350 287
1987 19 305 155 121 4474 13 984 338 233
1988 18 745 173 118 4615 13 275 326 238
1989 20 362 214 114 5474 13 940 311 309
1990 25 460 387 178 6382 17636 334 543
1991 29 160 491 225 5857 21 533 391 663
1992 32 336 465 203 5745 24 707 445 771
1993 28 768 534 230 5336 21 470 416 782
1994 26 100 504 198 4529 19682 415 772
1995 23 953 792 200 4616 17 181 387 777
1996 19634 944 220 4257 13 197 270 746
1997 19632 1345 192 4200 12 912 257 726
1998 20 703 1734 266 4457 13 039 299 908
1999 19 301 1084 259 4205 12623 250 827 53
2000 18 244 1194 242 3995 11 669 228 830 86
2001 17922 1376 241 3634 11 621 206 709 135
2002 20015 1105 259 4137 13 318 235 810 151

3. szómú obro
KOzúH kOz!ekedési bOnoelekmények

11980-2002)

30000 ,------------------------,

:: l -......-■---------~----,7-----■---■--■-~--------------------■---■--■----------/-■

--. ...
10000 1-----------------------

5000

o-CONM~~-O~ro~Q-NM~~~~m~§-N
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~N~~

-•- közúli iórmű -·•- kOzúli bol&S<!I -•- egyéb .közuli
mo, vezeléS<! gondorlon bünc,clekm«lnyek

ekozcsc
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ÁLDOZATOK !S VElEM!NYEK 11

5. szómú röblözci
1<6"'11 ko:deked6si boncselekmények kimenetel ,zertnl

(1980-2002)

wlyo, maradandó haló la, tömeg-., lestl>ér1'st fogyo 16k""6gat holóh okozó szerencsé'[en-
okozó okozó séget okozó

1980 3450 252 680 24
1981 3597 282 453 9
1982 3382 232 628 14
1983 3654 265 652 21
1984 3794 244 639 24
1985 3866 242 761 25
1986 3912 279 686 21
1987 4025 269 7D9 15
1988 4193 307 673 16
1989 4918 310 905 29
1990 5765 413 1172 39
1991 5403 426 1081 35
1992 5242 398 1D91 37
1993 4778 303 999 40
1994 4028 314 791 33
1995 4154 316 783 20
1996 3836 296 693 22
1997 3772 288 628 27
1998 4074 282 685 22
1999 3805 218 653 34
2000 3485 243 635 25
2001 3355 226 508 17
2002 3826 199 598 25

4. szómU óbro

A koZl1II k0z!eked6'1 boncselekm~k megoszlóso
(1980-2002)
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15 C00 i-.----W-W- -ff-fl -f<J,J-fll---f t--tJ-!ll-llil- f/l-1'.l--4il----ril----J-1----L-'l-f; f-c ,l-,~l--lll--l

10 00'.,
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■1,:,.oí!i!Í,,l.,>tf
~no}.otóso
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IRK FERENC: A lozleled6» de,;onoomo9""6,e
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ÁLDOZATOK ES VELEMENYEK 11.

7. s.zómü lóblózol

Az bmefflé vOh bonelkovetöl. 6s a kozlekedésl bOncselolunények bonolko>,et61nek szórna
( 1980-2002)

lsmertlé vólt ismertté vóh közlekedési
iN %

bűnell.°'8t0k szómoösszesen
1980 72 880 15714 21.6
1981 77649 16317 21,0
1982 77 174 16167 20,9
1983 83 324 17986 21,6
1984 83 493 17 393 20,8
1985 85 766 17 580 20,5
1986 93 176 18 592 20,0
1987 92 643 17 896 19,3
1988 82 329 17 471 21,2
1989 88932 18 871 21,2
1990 112 254 23 639 21,1
1991 122 835 26902 21,9
1992 132 644 30 127 22.7
1993 122 621 26 578 21,7
1994 119494 24 180 20,2
1995 121 121 21 966 18,1
1996 122 226 17765 14,5
1997 130 966 17 516 13,4
1998 140 083 18 144 13,0
1999 131 658 17 440 13,2
2000 122 860 16 335 13,3
2001 120 583 15 856 13,1
2002 121 885 18050 14,8

5. szómú óbro

A kozúll koz!.edmi bOncselekmények ldmenetolo
(1980-2002 )

7(Xf:)r-----------------------,
t/Y.JJI-------------------------;

/'--.5COOl-----------.f-----="=----------l
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IRK FERENC, A közle~ de,<onc;o megOélo,e

8. $Zómü tóblozot
K~ kozle kedé,i boncoelekmények bonelko.e lólnek szó rna

11980-2002)

,u~ 1 -i ; st j jjj_g .,, l ~ "i~~] A! l "' l &.
1N Osszesen -:§ CJ).,!? 1 .B ~ E ~ E ,g-: ~ ~ ~i ~ ~ :Q...; ~ .., ..,

~~:g ~ ~1 ,:sg ~] ~ ij.,,..e ~ 0, ~ :,::: ~
1980 15 573 92 60 3762 11 339 202 118
1981 16 205 101 62 3822 11 857 216 147
1982 16029 102 63 3565 11 945 224 130
1983 17 844 111 59 3818 13 428 282 146
1984 17 300 136 80 4016 12650 275 143
1985 17 405 122 81 4293 12 491 245 173
1986 18 470 137 94 4166 13 617 276 180
1987 17 790 132 95 4374 12 807 248 134
1988 17 378 124 84 4498 12 278 254 140
1989 18 764 163 88 5332 12 784 239 158
1990 23 478 192 107 6200 16 394 289 296
1991 26706 233 125 5588 20096 299 365
1992 29928 250 119 5541 23 240 359 419
1993 26423 302 132 5127 20045 340 477
1994 24 033 299 124 4388 18 436 337 449
1995 21 788 383 118 4452 16059 316 460
1996 17 559 345 109 4104 12 337 221 443
1997 17 286 417 107 4013 12 140 206 403
1998 17 844 536 147 4284 12 176 243 458
1999 17 185 408 143 4037 11 888 199 461 49
2000 16069 409 144 3803 11 011 200 426 76
2001 15 572 394 134 3463 10925 182 363 111
2002 17 749 384 147 3962 12 518 192 424 122

6. szómú ób ro
lsme111é "611 bOnelkovetok és kozModé~ bonelkOVetOk

( 1980-2002)
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iaim bmornó vóh bunelkOvelOk szórna --,,. - ;,mer11é vó lt lözlekodé>i
bunellövetól ,zóma
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ÁlDOZ„TOK Es VElEMENYEK II.

7. sz6mú öbro

A kozúll l<ozleked6sl bOncselelonények bonelkove161nok rnegoulósa
1980-2002

35000 ,----------------------~

30000-1-------------------------I

25 ()(X)-l------------•-

20000

■ lOzúli j6rmü ina, vezelé,e ■ egyéb lozúli büncselelmllnyel

9. uómú 16blóz01
A loZ>itl kozle\edé,f bole.,elben meghall, meg,érOII szernélyebzómo l 1991-2002) •

1N megholt wlyow,n megs6s0~ lOMyen me g- összesen

jóm,Oveze/6

1991 964 6038 9700 16702
l992 990 5880 9753 16623
1993 744 4643 7681 13068
1994 743 4993 8449 14 185
1995 742 4881 8128 13 751
1996 662 4383 7545 12 590
1997 669 4449 7952 13 070
1998 690 4760 8584 14 038
1999 638 4290 8387 13 315
2000 581 4138 7639 12 358
2001 652 4302 8031 12985
2002 757 4575 8790 14 122

utas

1991 532 3564 8040 12 136
19?2 497 3503 8035 12 035
1993 419 2693 6192 9304
1994 345 2640 6380 9365
19?5 360 2519 9045 8 924
1996 276 2201 5717 8 194
1997 274 2187 5972 8 433
1??8 273 2341 6512 9 126
19"1? 272 2060 5"77 8 309
'X,.I) 273 1987 5322 7 582
2001 232 2004 5961 8 197
2r/,2 294 2160 6543 8 997
A~we-k,,t"-1 Y1~M:t...t.biod?po! 1u,,n1
fo„ós 2,r,d,'.,:4g
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9. u:ómú lóblózol folylolóso

IRK FERENC: A k6zleledési deviondo megO<lose

ttv meghall svlyosan meg'6rilb kOnnyen~ összesen

gyalogos

1991 624 2608 2726 5958
1992 614 2611 2795 6020
1993 515 1992 2229 4736
1994 474 2000 2499 4973
1995 487 1949 2364 4800
1996 432 1782 2311 4525
1997 448 1761 2436 4645
1998 408 1829 2366 4603
1999 396 1616 2340 4352
2000 346 1528 2084 3958
2001 355 1614 2237 4206
2002 378 1625 2285 4288

összes ,zemély

1991 2120 12 210 20 466 34 796
1992 2101 11 994 20 583 34 678
1993 1678 9 328 16 102 27 108
1994 1562 9633 17 328 28 523
1995 1589 9 349 16537 27 475
1996 1370 8 366 15 573 25 309
1997 1391 8 397 16 360 26 148
1998 1371 8 930 17 462 27 763
1999 1306 7966 16704 25 976
2000 1200 7 653 15045 23 898
2001 1239 7920 16 229 25 388
2002 1429 8 360 17618 27 407
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ÁlDOZATOK ES VE!EMENYEK 11.

8. szómU óbto

Moghah/10OOO 96ptórmO o r6gl és n6hóny 6J ElHogóllombon 120011

5 ,()..,
"' -EU-orszógok4,5 -.· 0 "'.•; .... " -- EU-61/09: 2 ,274 t'.·:· ri

3,5 j r· ri ~
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10. si:0mú Obra

Megd/100 sum61ysáf,16,es bolose t o régi és n6hóny (,1 B.Hogóllombon (2001 I
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IRK FERENCA 11),le- ~ rnegNl6„

J 1. szómú óbro

KOzfekodésl bol... ft éJ élelfolyamon belot, 'ltl:Jimizódó

■ bolesermenles
■ bo leseier s.zenveden

26.3%
nem voh

büncselekmény
oldozo10

egyszer volt
büncsolekmény

óldozolo

kétszer volr
búncselekmény

ókfozolo

hóromnól tobbszor
volr búncselekmény

öldezcto

12. szómU óbro

Nemi megoulós

~ ··.-------------------~
61,3

nó

■ egyéb büncselekmény sérlettje

~ 1----------'-"=---~----'"-'--=----1
férf;

■ közlekedési bolesel sértellje

13. szómú Obra

Csolódl helyzel

7.3%
· .... . 113%

elvó llon éló

16,5%

szülővel vagy
egyedül éló

■ boleseneentes

■ bclesetet szenvedell

hózos vagy éleuór~
kopcsolo1
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ÁlDOZATOK !S Y!lEM!NYEK II.

14. szómú ebre
Bole,et et szenvede11ek

10. szómú tóblózol

All:oholfogyaszlós ulón Yezelell autói az elmt'Jll 9f1févben? 11 )

2002-ben 2002-ben 2002-ben ozelmúh
kozlekedéil ba leset mós bancselekmény nem volt sénen 01 évben

sérte~• volt sérte~• volt nem volt ~rtett

ógen, IObbuo, 2,3 2,0 1,7 1,0
,gen, egy,.ze, 11,6 4,1 4,0 2,3
nem.!Oho 46,5 57,7 55,9 47,4
nem vezenem autói 39,5 35,1 37,4 47,6

11. szómú lóblózor
MaMogyaror,zógon a renclors6g mennyit• lépes gorontólnl a lozblztonsógot? 11)

2002 -ben 2002-ben 2002-ben az elmúlt
megNl6s kozlokedé, baleset mós boncselekmény nem voh sérten öt évben

séner.jo volt séner.jevolt nem volt sénett
egyohc~nem 19,4 14,2 12,5 7,6
ctcbb eem 24,2 28,0 24,4 19,6
lbz.e;,.,Clér1élben 40,3 44,0 48,3 50,3
Íf'~.6bb igen 16,1 11,1 11,5 16,4
~re,,r:'"~r"~k.be.., 0,0 1,4 1,5 2,6

12. szómú lóblózat

Ml a Yélem«,ye a Jelenlegi kozblzransógt helyzolnll oz oozógbon? 11)

2002 -bon 2002 -ben 2002-ben az elmúlt
~ kozle:o.déil bolosel mós bancselekmény nem volt sénen 01 évben

5',tetfevolt
""""'" volt

nem volt !értett
~f(l<lf~SZ 97 11,4 9,2 7,2
•= 32,3 29,9 28,2 22,1
löz.e;,es 46,8 48,4 51,1 52,8
?Ó 6,5 87 8,8 13,4
ror;f'J'liO 3,2 0,5 0,9 1,0
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IRK FERENC A kllzlekedosl dmondo~..

13. szómU 1óblózol

KOmyezeH kOzémll - 1.

joDemzO v<llem6ny, megftéI6, (SI
k6rd6o wtrop lnkóbb lnkóbb

kedvező kozope, kodvezOrien

K32 (öl év) bolesetezó 73,7 - 10.1
boleselmenles 77,9 - 7,2

K32 l•gy évi
boleserezó

nincs ehérés
bolesetmenles

K36_2 (öl év) bolesetezó 42,1 22,4 35,5
boleselmenles 51,8 18,6 29,6

K36_2 (egy év)
bcíesetezö 47,4 18.1 34,5
boleselmentes 51,9 18,8 29,3

K36_3 (öl év)
bolesetezó nincs ehérés
bolesetmenles

K36_3 (egy év)
boleselezö 68,3 13,1 12,3
balesetmentes 77,8 10,3 11,9

K36_4 (öl év)
bolesetezö 70,8 12,8 16.4
bolesetmenies 77,3 10,5 12,3

K36_4 (egy év) boleselezó 68,3 13,1 12,3
bcleseenemes 77,8 10,3 11,9

K36_5 (öl év)
baleselezó 27,8 - 46,3
boleseenentes 40,3 - 36,4

K36_5 (egy év)
boleserezó 32,2 24,3 43,5
balesetmentes 40,8 23,2 36,0

K36_6 (öl év)
boleserezO 68.7 15,4 15,9
balesetmentes 76,8 11,4 11.7

K36_6 legy évi
bolesetezó 65,2 16,1 15,9
bolesetmentes 77,5 11,2 11,7

K36_9 (öl év)
bcleserezö 52,9 22,9 24,2
bo lesermentes 58,8 22.6 18,6

K36_9 (egy év)
bolesetezO 53,5 22.8 23,7
bo lesetmenles 59,0 22,6 18,4

14. szómú I6bl6zol
Az 0n lokókOnnyezotében mennyt,e (elenlenek problém61 o Fegyelmozerlenol vezető outó,oU (SI

2002-ben 2002-ben 2002-ben ozelmlllt
rnegl6l6s kozlekedésl bolesel mw boncselekmény nem'IO!tsérleff öl évben

sértettfe volt sértellje volt nem voh sértea
egyóholón nem
p1oblémo 8,1 17,0 18,2 26,0

kis p,obléma 17,7 15,1 14,8 17,1
közepes p1oblémo 32,3 23,3 24.7 22,4
nagy problémo 25,8 21,7 21,5 17,8
nogyan nogy
problömn 16,I 22.2 20,1 15.4
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ÁlDOZATOK ES VElEMENYEK 11.

15. ,zómú 16blóza1
KOmyazett koz6rzet -11.

jellemző vélemény, megílélés (%)
kj,dé, szerep lnkóbb inkóbb

kedvez ő közepes kedve z6tlen

K36_7 (öl év)
bofcsereeé 73,7 15,8 10,5
boleseímentes 74,3 13,4 12,3

K36_7 legy évi
bc'esereeö 69,6 16,1 14,3
bcloseimeetes 74,7 13,2 12,1

K36_8 (öt évi
boleserezö 24,I 17,1 58,8
bolese1mentes 23,6 15,4 61,0

K36_8 (egy évi
bo'eseteeö 27,0 16,6 56,5
bclesetmenres 23,3 15,5 61,2

K36_10 Jól évJ
bclesetezö 37,4 - 40,1
bcleseimeotes 49,5 - 31.7

K36_ 10 Jegy évi
botesetceö 39,8 20.7 39,5
bc'esefmen'es 50,0 19,0 31,0

K36_ 11 (OI évi
bclesetezö

nincs ebérésbolesetmen!es

K36_ 11 (egy évi
boleserezó 79,1 10,1 10,8
boleselmenles 85,3 7,1 7,6

K36_ 12 (ól év)
bolesetező 48,0 22,0 30,0
boles.elmentes 54,5 21,2 24,3

K36_ 12 legy évi
bc'e serezö 51,7 18,9 29,4
balesetmentes 54,5 21,3 24,1



IR~ FERENC:A lozieJ..dé,i de,<oncJa ,negOS6se

16. szómú lóblózol
Mindennapi szorongósoink a bonözéslól

fel lemz6 vélemény, meg~élé> (%)

kérdé s
blzonytolan

szerep (kozepe,, néha,Igen -~eg.
_,

elképzelhetó)

K4I boleselezó 10,6 18,9 70,5
bolesermenres 8,5 19,6 71,9

K42° boleserezö 15,9 24,3 59,7
bolesermenles 15,2 19,4 65,4

K46 baleselezó 52,0 36,1 11,9
balesetmentes 64,8 26,8 8,4

K47 bolesetezó 53,5 25,1 21,6
balesetmentes 56,9 25,2 17,8

K48_I bcleserezö 37,2 - 62,8
bolesetmenles 26,6 - 73,4

K48_2 boleserezó 12,8 87,2
bolesermenres 9,7 90,3

K48_3 boleserezö 58,4 41,6
boleselmenles 47,8 52,2

K49 boleselez6 21,8 78,2
boleselmenles 16,5 83,5

1<50 boleserezó 50,2 49,8
boleselmenles 36,8 63,2

1<51 boleserezó
nincs eltérés, 96,7% .szerint nincs ilyen hely

boleselmenles

K52 boleserezö 9,7 10,6 79,6
boleselmentes 9,8 8,5 81,7

K53 boleselezó 11,0 7,9 81,1
boleselmenles 8,5 6,5 85,0

1<56_2· boleselezó 17,3 16,4 66,4
boleselmenles 8,3 13,8 77,9

K56_J•• boleselezó 12,9 24,0 63,1
boleselmentes 9,3 17,2 73,5

K56_4 baleselezó 8,9 19,2 71,9
balesetmentes 7,0 13,4 79,6

1<56_5 baleselezó 26,4 15,1 58,5
boleselmenles 18,8 21,2 60,0

K56_6 boleselezó 10,6 15,5 73,9
bolesclmenles 8,0 12,7 79,3

K56_7 boleserezO 25,6 30,4 44,1
boleselmcnles 19,1 26,9 54,0

K56_8
boleserezö 33,0 29,1 37,9
bolcsclmenles 27,8 27,3 44,9

K56_9 bole,orozO 38,3 26,9 34,8
balosetmenles 24,1 29,2 46,8

oz alr616s ulgnlflk.óns
• • az o~6f6s 0,002 szinten szfgnlhkóns
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Ál0OZl<TOK !S V!lEM!NYEK 11.

jellemző vélemény, megRélés 1%1

kérd6s
bizonytolon

""' 'P llcozepes, ného,Igen eserleg, nem

el~pzel'hetól

K5b_10
bcleseteeö 43.4 24.3 32,3
bo1csermcnles 32.1 25,3 42,6

K56_11 bc'eseezö 42,6 25.7 31,8
bclesefmentes 29.4 26,7 43,9

K56_I3
bolesetezö

ni.ncs el1érésboleseuneees

K56_14
bc'e se'ezö 23,5 27,4 49,1
bclese'meetes 14.5 21,5 64,0

K56_17
bcleseiezö 29,3 27,6 43,1
bcleseeeeetes 27,0 31,4 41,6

K56_18 boleselezó 24,9 21,3 53,8
bclesetmentes 17,9 20,8 61,3

K57
bclesetezö 5.5 14,0 80,6
bcleseunentes 4,4 13,2 82,4

17. szómú t6bl6zol

Mdyen gyal:mn szokott az eszébe luinl, hogyvclomtlyen bOncselekmény 6klozoto lehet? 11'1

2002-ben 2002-ben 2002-ben oz elmúlt
lcozfekedéo boleset mó, boncselekmény nem volt s&ten öt évben

sértettje volt sértettje volt nem volt sértett
soha 46.8 31.6 37.7 51,0

18. szómú tóblózat
Mdyen gyal:ron szokol! ano gondolni, hogybetörhetnek a lokósóbo? 1%1

2002-ben 2002-ben 2002-ben az elmúlt
lcozfekedé, boleset mó, bOncselekmény nem volt s&t en 01 évben
~vclt sértettje volt nem volt sérten

soha 30,6 19,4 24,8 36,3

19. szómú tóblózot
Memit,e érzl n-ogól bízlansógbon, vcgy meMylte érezné magól biz!ansógbon,

ha o la1:.ósa lcomyé~ egyedül kellene sétólnla sötétedés u!ón? 1%1

2002-ben 2002-ben
2002-ben az elm<lh

~ lmlekad6'l bolesat mós bOncselekmény nem vah sérten OI évben
"'1et',evoi sérte fflevo& nem vall sérten

bzW-ióp'.ro<
~~z.o 41.9 30,9 33,0 34,1

rr.,g-p:, biztot;»
7"./l'cl Í!f ZJ 22.6 16,4 19,1 23,9
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20. szómú lóblózol
Elképzelher6nek lor1J<><1, hogy loköso kOmyazelében: ulcón bónrolmozzóU (S)

2002-ben 2002-ben 2002-ben
az elmőh

kozlekedésl beleset mós bOncselekmény nem volt sértett 016vben
sértellfe voh sértellfe voh nem volr sértett

igen 40,3 38,9 33,4 22.4
nem 56,5 60,1 65,7 76.4

21. szómú lóblózol
Ell<4ipzelhet6nek tor1J0<>, hogy lokóso komyezetében: ber&nek o lokósóbo? (:11)

2002-ben 2002-ben 2002-ben
az elmőh

kozlekedésl beleset mós bOncselekmény nem volt sértett Olé"'9n
sértettje volr sértettje voh nem volr sértett

igen 51,6 62,9 57,6 41,9
nem 45,2 36,0 41,5 56,9

22. szómú lóblózor
MeglOrlénhet, hogy személyi ,éroléses boleser óldozolo lesz?

9't'Clkorisó9 érvénye,
cbszolöt % %

nem 3 721 37,1 38,1
eserleg 3 038 30.3 31,1
igen 3009 30.0 30,8
összes vóloszodó 9768 97,5 100.0
nincs vólosz 252 2,5
összes megkérdezel! 10020 100,0

23. szómú róblózor
önnel megt0tl6nhet, hogy személyi séroléssel jóró közlekedési beleset óldozolo lesz? (%)

2002-ben 2002-ben 2002-ben azelmóh
me9ftél.!1 kozlekedési bolesel mós bOnc,elekmény nem volt sértett 01 évben

sértettje voh '6rtettje volt nem volt sértett
egyóholón nem
hiszem, hogy elő-
fordulhor 11,5 13,4 14,5 20.6

nem volóufnü 14,8 17,1 18,2 20,ó
eserleg, elképze~
heló 19,7 32,4 33,3 30,3

elófordulhor 24,ó 17,2 15,8 13.3
nagyon könnyen
elóf01dulhor 29,5 19.8 18,2 15.2
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16. szOmú IOblOzol
MlndeMO~uO<Ongdsalnl:obOn6wt61

kMdés
jellemző <él111Mny, megiélés (l )

""""' Igen nem

K39_1 bcesetezö 68,6 18,9
bolesctmenles 66,2 19,6

K39_2
bctesetezö 29,6 24,3
boteseunemes 22.7 19,4

K39_3
bclesetezó 15.5 36,1
boleselmenles 12,3 26,8

K39_4 boíeserezö 8,8 25,l
boleseimerues 6,1 25,2

K39_5 boleselezó 3,5 -
bolesermenles 1.4 -

K39_6 bo leselezó
nincs el1érésboleseimenles

K39_7 boleselezó 4.0
bolesetmenles 2,2

Igen lelY8ZI nem

K58_1· bolesetezó 11,9 8.0 80,1
boleselmenles 5,5 5,0 89,5

K58_2 bcleserezö 9,5 5,0 85,6
balese1men1es 4,3 3,5 92,2

K58_4 bo lesetez6 12,6 5,8 81,6
bolese:menles 8.4 3,5 88,0

K58_5 baleserezó 60,4 7,5 32,2
bo!e.selmenles 52,6 6,9 40,4

K58_6" bo!eselezó 50,0 7,1 42,9
bo!esermenres 35,5 6,3 58,1

K58_7
bolesetező

nincs ehérésbclesetmeníes

K58_8 boleselezó 30,8 2,3 19,5
bo!esermentes 25,9 3,0 25,0




