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LEGFŐBB ÜGYÉSZ
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A legfőbb ügyész 5/1964. számú 

u t a s í t á s a

a közúti közlekedési szabályszegések üldözésének egyes
kérdéseiről.

I.
/ s •~ y

A közúti közlekedés nagyarányú fejlődésével egyidejűleg a 
közúti közlekedési szabályszegések megelőzése és üldözése, 
valamint helyes előbírálása egyre nagyobb feladatokat ró a 
rendőrségre és az ügyészségekre. A gépjármüvek száma - a 
motorkerékpárokat nem számítva - 1955* évhez viszonyítot
tan mintegy 75.3 %-kal növekedett. Pusztán ez a tény is 
utal az egyre nagyobb közúti forgalomra* a közúti közleke
désben résztvevők számának és a baleseti veszélynek növe
kedésére.

A közúti közlekedés szabályainak megszegése miatt a bekö
vetkezett balesetek között igen sok a jelentéktelen, a 
' büntetőjogi üldözést valójában nem igénylő ügy. Ilyenkor 
a büntető eljárás megindítása felesleges munkaterhet ró 
a bűnüldöző szervekre és kedvezőtlenül befolyásolja a bal
esetek megelőzését célzó forgalomszervező, forgalomirányí
tó és ellenőrző tevékenység hatékonyságát is.

A büntető jogalkalmazás jogpolitikai elveit sértik az 
olyan büntető eljárások, amelyeket jelentéktelen közúti 
közlekedési szabályszegések miatt indítanak, holott már 
az eljárás megindításakor is nyilvánvaló volt, hogy a 
foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűntetté
nek alapos gyanúja nem forog fenn, mert a közúti közle-
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kedési szabályok megszegéséből másra közvetlen veszély nem 
származott.

I
Az ilyen eljárások megindításának legtöbbször az az oka,%
hogy a bűnüldöző szervek a közvetlen veszély tényállási 
elemének fogalmát indokolatlanul tágan értelmezik. A köz
vetlen veszély megítélésénél nem veszik figyelembe a köz
úti forgalom gyakorlati tapasztalatait és ennek folytán

* •
a jogkérdésben is téves állásfoglalások születnek.

» •Jelentős számban fordulnak elő olyan közúti közlekedési
/szabályszegések, amikor a közvetlen veszély nem állapít

ható meg, de a szabályszegő magatartás következtében a 
társadalmi tulajdonban a szabálysértési értékhatárt 
/200 Ft/ meghaladó károk keletkeznek. Az ilyen ügyekben 
eljáró szerveknek körültekintően meg kell fontolni a 
büntető eljárás megindításának szükségességét, mert a 
szabályszegés súlyos vagy enyhébb volta, nemkülönben 
ezzel szoros összefüggésben a megnyilvánuló gondatlanság 
foka, illetve az a körülmény, hogy a közúti közlekedés 
során a szabályszegésekből eredő károk megtérülése szem
pontjából /szavatossági biztosítás/ a közúti közlekedés
nek különleges a helyzete, az általánostól eltérő módon 
szabja!még az állam büntetőjogi igényé !érvényesitésének 
feltételeit.

. II.
i

A közúti közlekedési szabályszegések miatti eljárások 
törvényes, jogpolitikailag helyes gyakorlata kialakítása 
érdekében a Magyar Népköztársaság Ügyészségéről szóló 
1959. évi 9. sz. tvr. 3. §. d./ pontja alapján valamennyi 
nyomozó‘szervre kötelezően az alábbi utasítást adom:

/
1./ A közúti közlekedési szabályszegések helyszínének

vizsgálata után büntető eljárást kell indítani abban
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az esetben, ha a közúti közlekedési szabályok megsze
gésével okozati összefüggésben a közvetlen veszély tény
állási eleme megállapítható, igy a Btk.258.§./l/ bekez
désében meghatározott foglalkozás körében elkövetett ve
szélyeztetés bűntettének alapos gyanúja fennforog.

A foglalkozás szabályainak megsértéséből származó veszély, i 
osak akkor válik közvetlenné, ha az meghatározott sze-

> -mélyre nézve is ténylegesen bekövetkezhető sérelemmel- 
.jár, vagyis a foglalkozási szabályok megsértésével okoza
ti összefüggésben az emberi élet, testi épség vagy egész
ség az adott esetben személyre konkretizálhatóan is've- ' 
szélybe kerül.

Ha az élet, testi* épség vagy egészség tényleges sérelmét 
okozó következmények beállnak, vagyis a közúti közlekedé
si szabályok megszegésével okozati összefüggésben sérülés 
történik, a közvetlen veszély mindig megállapítható.

Vannak olyan közúti közlekedési szabályszegések is, ame
lyek következtében sérülés ugyan nem történik, de annak 
tényleges és közvetlen veszélye a gyakorlati tapasztala
tokat is figyelembevéve rendszerint fennáll, mert a sérü
lés elmaradása csak a körülmények különös és kivételes 
egybeesésének következménye. Ilyenkor a közvetlen veszély,
s ennek folytán a foglalkozás körében elkövetett veszé-/lyeztetés bűntettének alapos gyanúja is megállapítható, 
tehát a büntető eljárás megindítása törvényes.

így pl. meg kell állapítani a közvetlen veszélyt akkor, 
amikor a gépkocsivezető utasokat szállítva a jeges, sí
kos úton kb. 80 km/óra sebességgel közlekedik és a gép
kocsi az útviszonyoknak nem megfelelően alkalmazott se
besség miatt egy enyhe ivelésü kanyarban megcsúszva/az 
ut melletti mély árokba zuhan, de a baleset következ
tében senki sem sérül meg. Annak ellenére, hogy ebben

- 3 -

ÁBTL-4.2.-1834/1964/4

\



az esetben sérülés nem történt, az utasok élete, testi ép
sége mégis közvetlen veszélyben volt, mert az ilyen termé
szetű felborulás a gyakorlati tapasztalatok szerint a gép
járműben utazók súlyos megsérülésével jár. Hasonló módon 
meg kell-állapítani a közvetlen-veszélyt akkor is, amikor 
az egyenrangú útvonalak kereszteződésénél a személygépko
csi vezetője a neki jobbrpl érkező motorkerékpár elsőbbsé
gét nem biztosítja és az összeütközés következtében a mo
torkerékpár felborul, de vezetője nem sérül meg. A személy 
gépkocsi és a motorkerékpár ilyen összeütközése során a 
motorkerékpáron utazó élete, testi épsége még viszonylag 
csekély erejű összeütközésnél is tényleges és közvetlen 
veszélybe kerül, mert a két gépjármű tömege és. súlya kö
zött igen jelentős az eltérés az egyébként sem védett mo
torkerékpáros rovására#

2./ Büntető eljárást kell indítani abban az esetben is, ha a 
közvetlen veszély tényállási elemének hiánya miatt a fog
lalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűntettének 
alapos gyanúja nem állapítható meg, de a társadalmi tulaj
donban jelentős, 5*000 Ft körüli kár a közlekedési szabá
lyok durva megsértésének és ezzel összefüggésben az elkö
vető súlyos gondatlanságának következménye, s 'a bekövet
kezett sérelem miatt a büntetőjogi üldözés indokolt.

A büntető eljárás megindításának együttes feltétele az, 
hogy a társadalmi tulajdonban a fentebb jelzett összegű 
jelentősebb kár keletkezzék, s ez a kár a közúti közle
kedés ~szabályai durva megsértésének és az elkövető súlyos 
gondatlanságának legyen a következménye.

Ehhez képest helyes és törvényes az eljárás megindítása 
azzal a gépkocsivezetővel szemben, aki a tehergépkocsit
- abban egyedül utazva - a  sikos, jeges utón kb. 70 km/* / / óra sebességgel vezette annak ellenere, hogy a ködös idő
járás miatt csak mintegy 40 méter távolságra látott, s
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emiatt későn vette észre az úttest jobboldalán álló szabá
lyosan kivilágított, de üres személygépkocsit, amelynek ne
kiütközött, s a7-t az úttest melletti mély árokba lökte és en 
nek következtében a társadalmi tulajdonban 15.000 Ft kárt o- 
kozott.

3-/ Mellőzni kell a büntető * eljárás megindítását és a 37/1962, 
/IX.29./Korm.sz. rendeletben meghatározott szabálysértés mi
att kell eljárni azok ellen, akiknek szabályszegő magatar
tása közúti balesetet okozott ugyan, de a foglalkozás köré
ben elkövetett veszélyeztetés alapos gyanúja a közvetlen ve
szély hiánya okából nem állapítható meg.

Ilyen közvetlen veszély nem állapítható meg általában akkor, 
ha a közúti közlekedési szabályok megszegése folytán előálló 
következmények összes körülményeit - igy különösen a jármü
vek egymáshoz viszonyított nagyságát és súlyát, az ütközési 
sebességet, az útviszonyokat, az ütközés helyét, az utasok
nak a járműben való elhelyezkedését - értékelve az élet, 
testi épség vagy az egészség tényleges sérelmét okozó kö
vetkezmények a gyakorlati tapasztalatokat is figyelembe vé
ve rendszerint elmaradnak.

így pl* nem beszélhetünk közvetlen veszély előidézéséről ak
kor, amikor a motorkerékpáron egyedül utazó vezető a követé
si távolság be nem tartása miatt csekély sebességgel autó
busznak ütközik, vagy amikor a személygépkocsi vezdüje fi
gyelmetlen tolatás közben ugyancsak minimális sebességgel 
a mögötte álló személygépkocsinak ütközik, amelyben senki 
nem foglal helyet, stb.

4-./ Mellőzni kell a büntető eljárás megindítását.azokkal szem
ben is, akiknek közlekedési szabályszegő magatartása csak a 
társadalmi tulajdon megkárosítását idézte elő, de a tá^sd- 
dalmi tulajdonban keletkezett kárnak a sérült közlekedési 
eszköz forgalmi értékéhez viszonyított mértéke nem jelen
tős, kb. 5-000 Ft-ot nem halad meg, a szabályszegés, vala-
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7./ A helyes gyakorlat kialakítása érdekében további intéz
kedésig a jelen utasitás 1./, 2./, !>•/ és 6./ pontjaiban 
foglaltak alapján tett intézkedésekre csak a közlekedési 
szakfeladatok ellátásával megbízott ügyész /fővárosban a 
Fővárosi Főügyészség Közlekedési Osztálya/ egyetértésével, 
illetve jóváhagyásával kerülhet sor,

«
\8./ Az utasitás rendelkezéseinek megfelelő gyakorlat kialakí

tásával felszabaduló erőket a közúti közlekedési balesetek 
megelőzése érdekében kell felhasználni, egyidejűleg biz
tosítani kell azt is, hogy a büntetőjogi üldözést igénylő 
és eredményükben is súlyos bűntetteket megvalósító közúti, 
balesetek ügyében a büntető jogalkalmazás- jogpolitikai el
veinek megfelelően a törvény szigora érvényesüljön.

j

9./ A jelen utasítás megjelenésének napjával lép hatályba és 
rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni 
kell.

Budapest, 1964. évi június hó 15. napján.

Dr. Szénási Géza s.k. 
legfőbb ügyész

/
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