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4/1981. számú
UTASÍTÁSA

az új alkoholszonda alkalmazásáról 

Budapest, 1981. évi február hó 16-án.

Az új alkoholszonda alkalmazásáról kiadom az alábbi

u t a s í t á s t :

1. Az új alkoholszondát (Spiratest alkoholkimutató indikátor
csövet) 1981. január 1-től kell alkalmazni, ugyanezen idő
ponttól a régi típusú (Pluralcol) alkoholszonda használatát 
megszüntetni.

2. Forgalomellenőrzés során akkor kell alkoholszondás vizsgála
tot végezni, ha gyanú van arra, hogy az ellenőrzött járműve
zető szervezetében szeszesital-fogyasztásból származó alkohol 
van.

3. A közúti közlekedési balesetek helyszínén — ha erre lehető
ség van — alkoholszondával ellenőrizni kell a balesetben ré
szes járművezetőket és azokat a személyeket, akiknek a ma
gatartása jelentőséggel bír. Ha az ellenőrzésre nincs lehetőség, 
— az érintetteket kórházba szállították, vagy állapotuk nem 
teszi lehetővé — a vérvétel iránt kell intézkedni.

4. Az ittasan okozott balesetek számának alakulásától függően 
az illetékes rendőri szerv vezetője elrendelheti — adott idő
szakra —, hogy valamennyi járművezetőnél alkoholszondás 
ellenőrzést végezzenek.

5. Mellőzhető az alkoholszondával történő ellenőrzés, ha az ittas 
állapot egyéb körülményekből, elsősorban az alkoholos befo
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lyásoltságra utaló klinikai tünetekből nyilvánvaló, illetve az 
ellenőrzendő személyt alkoholfogyasztás közben tettenérték. 
Ilyenkor a véralkohol vizsgálat iránt kell intézkedni.

6. Az alkoholszondával végzett ellenőrzés eredménye alapján 
felmerült alkoholos befolyásoltság gyanújának bizonyítására 
elsősorban vérvétel és véralkoholvizsgálat iránt kell intéz
kedni.

7. Ha az adott körülmények között a véralkoholvizsgálat kezde
ményezésére nincs lehetőség, vagy ha időmúlás miatt (a cse
lekménytől számítva 5—6 óra telt el) a vizsgálattól eredmény 
már nem várható, úgy az alkoholos befolyásoltság bizonyítá
sát egyéb módon kell eszközölni. A bizonyításra alkalmas:
a) az alkoholfogyasztás tényét — lehetőleg mennyiség, fajta, 

időpont és hely tisztázásával — bizonyító tanú nyilatko
zata;

b) a klinikai tünetekről készített orvosi vélemény, vagy nyi
latkozat.

8. Mellőzhető a véralkoholvizsgálat kezdeményezése, ha
a) a gépi meghajtású jármű alkoholfogyasztással gyanúsított 

vezetőjének magatartása nem utal nyilvánvalóan súlyosabb 
alkoholos befolyásoltságra és az alkoholszonda elszíneződé
se kismértékű alkoholfogyasztást jelez, s egyidejűleg a jár
művezető a helyszínen a szeszesital fogyasztásának helyé
re, időpontjára, mennyiségére és az ital fajtájára, valamint 
a járművezetés megkezdésének tényleges időpontjára a 
905 047 5123 cikkszámú nyomtatványon beismerő nyilat
kozatot tesz;

b) a nem gépi meghajtású jármű vezetőjével (hajtójával) 
szemben alkalmazott alkoholszonda bármilyen mértékű al
koholfogyasztásra utaló elszíneződést mutat és a jármű ve
zetője (hajtója) a helyszínen az a) pontban foglaltak szerint 
beismerő nyilatkozatot tesz.

9. Ha az alkoholfogyasztással gyanúsított gépjármű, illetve jár
művezető a 8. pont a), illetve b) alpontjában foglalt beismerő 
nyilatkozat aláírását megtagadja, haladéktalanul intézkedni 
kell véralkoholvizsgálat érdekében történő vérvételre.

10. A 8. pont a), b) alpontok esetében a járművezető írásbeli be
ismerő nyilatkozatát az intézkedést foganatosító rendőr és 
amennyiben erre lehetőség van, a helyszínen levő tanú (ön
kéntes rendőr, stb.) írja alá. A beismerő nyilatkozatot az alko
holszonda elszíneződésének mértékét is tartalmazó feljelen
téshez csatolni kell.

11. Alkoholszondás ellenőrzés alkalmazható azzal a személlyel 
szemben, aki szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésével 
gyanúsítható és cselekménye elbírálásában az alkoholfogyasz
tásnak szerepe lehet.
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12. Tilos alkoholszondás vizsgálatot alkalmazni.
a) diplomáciai, vagy egyéb személyes mentességet élvező sze

méllyel szemben;
b) azon személlyel szemben, aki ezt megtagadja. Ebben az 

esetben vérvétel céljából történő előállításra kell intéz
kedni.

13. Ez az utasítás 1981. január 1. napján lép hatályba, ezzel egy
idejűleg a 0012/1964. és a 6/1970. belügyminiszter-helyettesi 
utasítások hatályukat vesztik.
Az utasítást az érintett személyi állomány részére oktatni kell.

LADVÁNSZKY KÁROLY s. k ,
r. vezérőrnagy 

miniszterhelyettes

K észült: 300 példányban.
Felterjesztve: m iniszter e lv társnak, 

á llam titk ár e lv társnak.
K apják : m iniszterhelyettesek,

főcsoportfőnök-helyettesek, 
országos parancsnokok,
R endőrtiszti Főiskola parancsnoka,
BM BEK parancsnoka,
ORFK II—1., 2., 3. osztályvezető, FRE parancsnoka, rendőrisko
lák  parancsnokai,
budapesti, megyei rendőr-főkapitányok, közbiztonsági helyette- *  

seik, közbiztonsági és közlekedési osztályvezetők, 
já rási, városi, kerü leti rendőrkapitányok.
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