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Tárgy: Alkoholszonda rendszeresítése és felhasználása 
a rendőri munkában.

Az alkohol káros hatása az egyes társadalomra veszélyes cselekmények 
elkövetésében továbbra is komoly tényező. Különösen a közlekedés biz
tonságára hat hátrányosan az alkoholos befolyásoltság alatt történő 
járművezetés. Ebből kiindulva a rendőri szervek egyik fő feladatát ké
pezi az ittas állapotban történő járművezetés megelőzése, visszaszorí
tása.

A vérvételt megelőző vizsgálatok megejtése, de különösen az alkohol 
hatása alatti vezetés visszaszorítása, a megelőző tevékenység hatékony
ságának fokozása érdekében, a rendőri szerveket az alábbiakra:

u t a s í t o m :

1. A " Harger-féle” ittasságvizsgáló eszköz alkalmazásának egyidejű 
megszüntetése mellett, az alkoholszonda használatát rendelem el.

2 .  Alkoholszonda vizsgálat alá kell vonni azokat a személyeket, akik
kel szemben olyan bűntett, vagy szabálysértés m iatt kell eljárást 
foganatosítani, amelynek elkövetésénél a szeszesitalfogyasztás 
jogilag értékelendő. De ezen túlmenően, az alkoholszonda megelő
zési célból, közúti (folyam- és légirendészeti) ellenőrzések során is 
felhasználható.

3.  Tilos alkoholszonda vizsgálatot alkalmazni:
a) diplomáciai, vagy egyéb személyes mentességet élvező szemé

lyek és

b) azon személyekkel szemben, akik megtagadják az alkoholszonda 
igénybevételét.

A b) pontban meghatározott személyeknél, bűntett alapos gyanúja 
esetén, a BE. 137. §. szerint kell eljárni.

4. Az alkoholszonda vizsgálat eredménye csupán tájékoztató jellegű, 
ezért továbbra sem mellőzhető az alkoholfogyasztásra utaló egyéb 
bizonyítékok beszerzése.
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5. Ha az alkoholszonda vizsgálat pozitív eredményt mutat, vagy nincs 
elszíneződés -  de a körülmények alkoholfogyasztásra utalnak -  
gondoskodni kell a vérvételről.

A vérvételt eszközlő orvosnak be kell mutatni a felhasznált alkohol
szondát és az alkoholszonda vizsgálat eredményeként tapasztalt 
színváltozást be kell jegyezni a "véralkoholvizsgálati jegyzőkönyv” 
megfelelő rovatába.

6. Mellőzhető az alkoholszonda vizsgálat olyan személyeknél, akiknek 
magatartásából, vagy egyéb körülményekből (láthatóan túl ittas 
állapot, alkoholfogyasztáson való tetten érés, stb.) kétséget kizáróan 
megállapítható az alkoholfogyasztás, illetve az alkoholos befolyá
soltság ténye.

7. Az alkoholszondát csak egyszeri vizsgálatra szabad felhasználni.

8. Alkoholszondával el kell látni a közlekedésrendészeti szerveket 
(folyam- és légirendészeti szerveket), valamennyi rendőrőrsöt és 
gépkocsizó (URH) járőrt.

9. Az alkoholszonda használatát és kezelését illetően, az " Utasítás"-s a l  
egyidejűleg kiadott "Tájékoztató az alkoholszondáról és felhasz
nálásáról” tárgyú anyagban foglaltak szerint kell eljárni.

10. Az alkoholszonda vizsgálatok tapasztalatairól a főkapitányságok 
negyedévenként készítsenek értékelő jelentést. A jelentés tartal
mazza:
— felhasználásra került alkoholszondák számát,

— milyen jellegű (súlyú) cselekmények elkövetése,
illetve gyanúja miatt vált szükségessé azok használata (bűntett, 
szabálysértés),

— az alkoholszonda vizsgálat hány esetben mutatott ki pozitív, 
illetve negatív eredményt,

— az alkoholszonda pozitív jelzése és az ezt követően alkalmazott 
véralkoholvizsgálat eredménye hány esetben volt azonos, 
illetve eltérő.

Az összesítő jelentést a tárgyi negyedévet követő hónap 15. napjáig 
a BM II/III. Csoportfőnökségnek kell megküldeni.

11. A BM II/4. Osztály az anyagi szolgálat útján gondoskodjon a rend
őri szervek alkoholszondával történő ellátásáról, az elhasznált szon
dák begyűjtéséről, illetve az utántöltés megszervezéséről.

Felhívom Főkapitány elvtársakat, hogy jelen utasításban és a tájékoz
tatóban foglaltakat tegyék oktatás tárgyává és gondoskodjanak az abban 
foglaltak végrehajtásáról.

KŐRÖSI GYÖRGY s. k.
r. vezérőrnagy 

m in iszterhelyettes
Felterjesztve: Miniszter elvtársnak,
K apják: Miniszterhelyettesek,

Főcsoportfőnökök, 
Főosztályvezetők,
II/I., II., III. Csoportfőnök, osztályvezetőik,

 Rendőriskolák parancsnokai,
Megyei (budapesti) rendőrfőkapitányok, helyetteseik, 
járási, városi, kerületi és révkapitányságok vezetői.
Legfőbb Ügyészség.

Készült: 310 példányban.
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