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J E L E N T É S  
Budapest, 1972. augusztus 29.

Tárgy: A közúti közlekedési szabálysértések miatt lefoly
tatott eljárások törvényessége és hatékonysága vizs
gálatának tapasztalatai

Jelentem, hogy az MSZMP KB 1969 novemberi határozatából a 
szabálysértési szakterületre háruló követelmények teljesí
tésének felmérése érdekében feladatul tűztük ki a tárgyban 
megjelölt cselekményekkel kapcsolatos szabálysértési tevé
kenység vizsgálatát.

A szabálysértési tevékenység - sajátos eszközeivel - jelen
tős szerepet tölt be a közúti forgalomban résztvevők közle
kedési etikájának, moráljának javításában, a szabálysértő 
magatartások elleni küzdelemben, ezen keresztül a közleke
dési balesetek megelőzésében

Ezért vizsgálatunk elsődleges célja annak felmérése volt, 
hogy a szabályszegőkkel szemben foganatosított rendőri in
tézkedések, felderítések és szabálysértési eljárások iránya 
és tartalma megfelelően szolgálja-e a közlekedési bűncse
lekmények megelőzéséhez, a közlekedési rend szilárdításához 
fűződő érdekeket.



A vizsgálat során figyelembe vettük az időközben módosított 
KRESZ, az 1971. évi 28. számú tvr. /Btk.-novella/, valamint 
a Belügyminisztérium különböző rendelkezései, továbbá a 
Legfőbb Ügyészség e vonatkozásban kiadott állásfoglalása egy
séges értelmezésének és végrehajtásának érvényesülését is.

Különös gonddal vizsgáltuk a szabálysértési hatóságok tevé
kenységének törvényességét, valamint azt, hogy a tömegkapcso
lati szempontból is nagy jelentőségű munkájukhoz, a velük 
szemben támasztott követelmények teljesítéséhez biztosítottak-e 
az elengedhetetlenül szükséges személyi és anyagi-technikai 
feltételek.

A vizsgálatba - a BM II/II., és a II/III. Csoportfőnökségek 
egyetértésével - bevontuk a rendőr-főkapitányságok igazgatás- 
rendészeti, közlekedésrendészeti és közrendvédelmi osztálya
it. Jelentésünk megállapításai - saját ellenőrzési és felü
gyeleti jogkörünkben szerzett tapasztalatainkon kívül - a 
rendőr-főkapitányságok vezetőinek jóváhagyásával felterjesz
tett jelentéseken, a Legfőbb Ügyészség Büntetőjogi Felügye
leti Főosztálya Közlekedési Csoportja által e tárgyban 
K.Áfl. 5032/1972. számon készített összefoglaló jelentésén, 
valamint az 1971. és az 1972. évek I. félévi statisztikai ada
tainak értékelésén alapulnak.

Megállapításainkat összefoglalva az alábbiakat jelentem:

I.
A közlekedés, ezen belül a közúti közlekedés, az utóbbi évek
ben népgazdaságunk egyik legdinamikusabban fejlődő ága, amely 
egyre számottevőbb szerepet játszik társadalmi és gazdasági 
életünkben.
Az új közlekedéspolitikai koncepció hatásaként a személy- és 
áruszállítás mind jelentősebb hányada a közutakra terelődik.
A forgalom gyorsütemű növekedéséhez hozzájárul a nagymérvű 
turistaforgalom is.

Hazánkban a közúti forgalom 9,1 km hosszú autópályán, 148,2 km 
hosszú autóúton, 1899,9 km hosszú első- és 4081,2 km hosszú 
másodrendű főútvonalon bonyolódik le. Az 1972. június 30-i 
állapot szerint 1.296.128 gépjármű vesz részt a közúti közle
kedésben. /4,4 %-kai több, mint 1971. december 31-én./
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A gépjárművek között 686.999 a motorkerékpár. Az 1972. jú
nius 30-i állapot szerint 1.295.742 személy rendelkezik ve
zetői engedéllyel. /3,4 %-kal több, mint a múlt év hasonló 
időszakában./

A közlekedésben résztvevők és a gépjárműpark nagyarányú nö
vekedése mellett a forgalom biztonságát több tényező is ked
vezőtlenül befolyásolja:

- egyes frekventált utak átbocsátó-képessége kimerült, 
közúthálózatunk jelentős része rekonstrukcióra szorul;

- a gépjármű- és járművezetők szabály- és helyzetismere
tének, közlekedési intelligenciájának, kiképzettségé
nek, gyakorlottságának hiányosságai;

- a közlekedésben résztvevők veszélyes jellembeli fogya
tékosságai /erőszakosság, virtuskodás, türelmetlenség, 
a gépkocsimárka presztízse, felelőtlenség, könnyelmű
ség, gondatlanság, a KRESZ-szabályok könnyelmű és tuda
tos megszegése stb./;

- kiváló műszaki tulajdonságokkal rendelkező gyorsjáratú 
személygépkocsik számának emelkedése, nagy terjedelmű 
és összsúlyú nyergesvontatók, kamionok részvételének 
emelkedése, különösen vidéken a munkagépek és a foga
tolt járművek, segéd- és taposókerékpárok részvétele
a közúti forgalomban;

- egy-egy megye földrajzi helyzete, ipari, mezőgazdasági 
települései, azok átmenőforgalma, üdülő- és kiránduló
helyek, a forgalmi rend helyi szabályozása stb.

A fentebb vázolt és más fel nem sorolt okok következtében 
előállott súlyos baleseti helyzetben a rendőri szervek, vala
mint a közúti közlekedésben érdekelt más állami és társadal
mi szervek sokoldalú együttműködése és összehangolt intézke
dései eredményeként csökkenés mutatkozik a személyi sérüléses balesetek számában.

A rendőrfőkapitányságok közlekedésrendészeti, közrendvédelmi 
és igazgatásrendészeti osztályai általában rendszeresen ér
tékelik a közúti közlekedési bűncselekmények előfordulási gócait és okait.
A megelőzés érdekében az állományt rendszeresen eligazítják 
és megszabják a gyakorlati végrehajtás irányát. Igénybe ve
szik egyrészt a főkapitánysági helyzetértékelőt, valamint a helyi sajtót is.
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A megelőző tevékenység keretén belül részt vesznek külön
böző oktató-nevelő, felvilágosító, szabálymagyarázó munkában 
is. Ugyanakkor évek óta munkájuk szerves részét képezi az 
eredményes együttműködés és annak fokozása a különböző álla
mi és társadalmi szervekkel, illetve tömegszervezetekkel, 
mindenek előtt a Művelődésügyi Minisztériummal, a Pedagógus 
Szakszervezettel, a Közlekedés- és Postaügyi Minisztériummal, 
a Közúti Balesetelhárítási Tanáccsal, a Magyar Honvédelmi 
Szövetséggel, az Úttörő Szövetséggel, a Magyar Autóclubbal, 
a Vöröskereszttel, a Hazafias Népfronttal stb.
/Vetélkedőket szerveznek, úttörő közlekedési járőr csoportok 
hálózatát irányítják és szervezik, fogatolt járművek hajtói 
számára tanfolyamokat rendeznek stb./

Külön ki kell hangsúlyozni a közlekedésrendészeti szervek
nek, a gépjárművek műszaki állapotának ellenőrzésében ki
fejtett sokoldalú és eredményes tevékenységét.
/A gépjárműpark műszaki állapotának ellenőrzését 1972. I. fe
lében 31,1 %-kal növelték./

Mindezek jelentős szerepet játszottak abban, hogy 1971. és 
1972. I. féléveinek viszonylatában a személyi sérüléses bal
esetek aránya 10,7 %-kal csökkent /9749-8710/. Ezen belül 
azonban a halálos kimenetelű balesetek aránya csupán 0,4 %- 
kal, a súlyos sérüléssel végződötteké mindössze 2,1 %-kal, 
a könnyű sérüléses balesetek aránya viszont jelentősen,
17,4 %-kal csökkent.
Az 1971. I. félévi 5.497 könnyű sérüléses balesettel szemben 
1972. I. félévében bekövetkezett 4539 ilyen ügyből ez utóbbi 
félévben - a Btk.-novella rendelkezései alapján - 2086-ot 
már szabálysértési hatóságaink bíráltak el.
1972. I. félévében az összes közúti közlekedési balesetek 
76,2 %-át okozó járművezetők aránya a szabálysértési úton 
megbüntetettek között 92,6 %-ot /a gyalogosoké 7,4 %-ot/ tesz ki.

II.

A  közúti közlekedési szabálysértések miatt folytatott el
járások helyzete, alakulása tekintetében, illetve az eljá
rások törvényességét, valamint hatékonyságát befolyásoló 
tényezők vonatkozásában az alábbiak állapíthatok meg:
A közúti közlekedési szabálysértések miatt végrehajtott rend
őri intézkedések 1971. I. félévéhez viszonyítva tömeges mére
tűvé váltak. A BM területén lezajlott szervezeti módosítás 
óta egyre több rendőr /gépkocsizó és gyalogos járőr/, egyre
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aktívabban teljesít szolgálatot a közutakon, s ez önmagában 
is megsokszorozta az intézkedések számát.
Az állomány helyes irányú aktívabb fellépése eredményeként a 
rendőri intézkedések számában 44 %-os az emelkedés. 1971. és 
1972. I. félévei viszonylatában ugyanis a helyszíni bírságo
lások száma 43 %-kal /289.773 - 428.447/, míg a szabálysér
tési hatóságokhoz beérkezett feljelentések száma 26,5 %-kal 
/61.811 - 78.134/ emelkedett.
A közlekedési feljelentéseknek az összes szabálysértési fel
jelentésekhez viszonyított aránya a tárgyidőszakokban 52,3 
illetve 60,1 % volt.

Annak ellenére, hogy az intézkedési formák /figyelmeztetés, 
helyszíni bírságolás, feljelentés/ közötti differenciálás 
tekintetében jelentős előrelépés történt, nagymértékben nö
veli az indokolatlanul tett feljelentések szamát, hogy egyes 
parancsnokok nem tesznek meg mindent a helyszíni bírságolás 
postai befizető-lapos formájának alkalmazása érdekében. 
Ehelyett sok esetben eltűrik, hogy beosztottaik - a helyszí
ni bírság kifizetésének megtagadása címén - feljelentést 
tegyenek.

A szabálysértési eljárások eredményességét, az elkövetett 
cselekmények bizonyíthatóságát, a helyes büntetési gyakor
latot, általában a szabálysértési hatóságok tevékenységének 
törvényességét - számos egyéb tényező mellett - nagymérték
ben befolyásolja az eljárások alapját képező rendőri felje
lentések megalapozottsága, tárgyilagossága, a bennük levő 
adatok valódisága és a tényállás tisztázottsága, valamint 
az egyes - különösen a balesetes /sérüléses, vagy csupán do
logi káros/ ügyekben - a szükséges helyszíni és előzetes in
tézkedések szakszerű foganatosítása, általában a személyi 
vagy tárgyi bizonyítékok megszerzése.

A  feljelentések és előzetes intézkedések /helyszíni ki
kérdezés, ténymegállapítás, a legszükségesebb méretek 
rögzítése, orvosi igazolás beszerzése, szondahasználat 
és nyilatkozatvétel, véralkohol-vizsgálati jegyzőkönyv 
bevárása stb./ nagyrésze - elsősorban azokban az ügyek
ben, amelyekben a közlekedésrendészeti beosztottak in
tézkednek - az említett követelményeknek megfelel.
Mindemellett azonban a szabálysértési eljárásokban gyak
ran olyan problémák kerülnek felszínre, amelyek egyrészt 
késleltetik az eljárások gyors és eredményes befejezését, 
másrészt tény- és adatfogyatékosságaik folytán a felje
lentések objektivítását kétségessé, az ügyeket pedig el
bírálásra alkalmatlanná teszik:
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- a tényeknek erőltetett, eltúlzott, a valóságnak, nem 
mindenben megfelelő - sok esetben a feljelentett sze
mély igazságérzetét is sértő - beállítása, a felelős
ség kérdésében a helyszínen kialakított téves állás
foglalásnak az érdekeltekkel való közlése;

- a megengedett sebesség jelentős túllépését bizonyító 
eszközök és módok megjelölésének hiánya;

- az alkoholszonda színváltozása megjelölésének és a 
feljelentett beismerő nyilatkozatának hiánya;

- a helyszíni bírság teljesítése meghiúsulásának a va
lóságtól eltérő megokolása;

- a tanuk megjelölésének hiánya, vagy helytelen kivá
lasztása /polgári személy, mint közvetlen szemtanú 
jelenléte esetén is közvetett tanú, vagy igen gyak
ran a járőrtárs tanúkénti megnevezése stb./;

- a helyszíni kikérdezések és ezek feljelentésbe fogla
lásának elmulasztása, több tanú véleményének egybe
foglalása;

- indokolt figyelmeztetés helyett a fiatalkorúnak a 
kisebb súlyu szabálysértések miatti feljelentése /nö
velik a kötelező tárgyalások számát/;

- a fiatalkorú feljelentett törvényes képviselőjének, 
vagy a tanintézet címének hiánya /fiatalkorú ügyében 
tárgyalás tartása törvényileg kötelező, amely az el
követő és a szülő vagy gondozó együttes jelenléte 
nélkül nem folytatható le/;

- főleg a közrendvédelmi beosztottak által készített 
helyszíni vázlatokon az útburkolati jelek, jelzőtáb
lák, a fék-, festék-, törmeléknyomok, a legfontosabb 
méretek /a járművek egymáshoz viszonyított helyzete 
stb./ rögzítésének hiánya.

A sérüléses ügyekben szükséges előzetes intézkedések gyako
ri elmaradása további súlyos nehézségeket idéz elő a sza
bálysértési eljárásokban:

- a feljelentéseket a helyszíni előzetes orvosi vélemény 
alapján rögtön a szabálysértési hatósághoz továbbítják 
és nem szerzik be a kórházi igazolást /ugyanakkor a 
sérülés fokáról a helyszínen tett előzetes orvosi nyi
latkozattal a későbbi kórházi orvosi vélemény gyakran ellentétben áll/;
Ebből eredően - utólag - a szabálysértési eljárás so
rán kell a szakorvosi véleményt beszerezni és eseten-
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ként a súlyos testi sérülés megállapítása miatt a fe
leslegesen megindított szabálysértési eljárást meg
szüntetni, s az ügyet bűncselekmény alapos gyanújával 
a feljelentést tevő rendőri szervhez visszaküldeni;

- rendszerint azt sem tisztázzák, hogy a sérültet me
lyik gyógyintézetbe szállították, illetve fogadták 
be;

- az alkoholszonda sárgászöldre való elszíneződésekor 
is mellőzik a véralkohol-vizsgálatot, vagy a véralko
hol-vizsgálat céljából való vérvétel - elsősorban vi
déken - még a legindokoltabbnak látszó esetekben is 
az orvos hiánya, vagy a nagy távolság miatt hiúsul 
meg.

III.

A szabálysértési hatóságokra hárul a rendőrség hatáskörébe 
tartozó szabálysértési cselekmények miatt indított, a köz
rend-közbiztonság, illetve a közlekedési fegyelem megtartá
sát és javítását - egyben mind az egyedi, mind az általános 
megelőzés célját is - szolgáló eljárások lefolytatása. Az 
eljárások során biztosítani kell a szocialista törvényesség 
és a jogpolitikai elvek érvényesülését.

A személyi sérüléses és anyagi káros ügyekben - különös te
kintettel a kártérítési kötelezettségre - fokozottabb gon
dossággal és szakszerű bizonyítással kell a kizárólagos 
vagy részfelelősséget, illetve a felelősség hiányát megálla
pítani. Az eljárások szakszerű lefolytatása a szabálysértési 
előadóktól kellő jogérzéket, megfelelő hozzáértést és jártas
ságot követel. Az évek óta túlterhelt szabálysértési előadók
kal szemben támasztott egyre fokozódó mennyiségi és minősé
gi követelményeket nem csupán az intézkedő állomány aktí
vabb fellépése, hanem- a hatáskör bővülése is jelentősen to
vább növelte /az 1972. évi 28. számú tvr.-rel szabálysértési 
hatáskörbe került könnyű testi sérülést eredményező, vala
mint a társadalmi tulajdonban 50.000.- forintot jelentősen 
meg nem haladó kárt okozó közlekedési balesetek elbírálása/.
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Az évről-évre növekvő munkamennyiséget azonban a személyi 
és tárgyi feltételek alapvető változása nem követte /pél
dául a tényleges létszámhelyzet változatlansága, eseten
ként rosszabbodása mellett a Budapesti VI. kerületi Rendőr
kapitányság Közlekedési Bírságoló Osztályán 1971. és 1972. 
első féléveit összehasonlítva 43,6 %-kal /13.440-ről 19.165- 
re/, Csongrád megyében 26 %-kal /2837-ről 3574-re/, Győr- 
Sopron megyében 22,6 %-kal /3969-ről 4867-re/, Fejér megyé
ben 26,5 %-kal /2916-ról 3690-re/, Szolnok megyében 35, %- 
kal /3788-ról 5102-re/ emelkedett a beérkezett közlekedési 
feljelentések száma.

Az a tény, hogy az összes /közrend-közbiztonsági, közlekedé
si/ feljelentések száma országosan 1970. I. félévéhez viszo
nyítva 1972. I. félévében 23 %-kal, ezen belül a közlekedési 
feljelentések száma 46,4 %-kal emelkedett, alapot ad annak 
megállapítására, hogy - az eljárások gyors és eredményes le
folytatását hátráltató egyéb tényezők fennforgása mellett - 
a változatlan létszámú szabálysértési előadók munkaidejének 
és erejének maximális kihasználtsága sem elegendő már a sza
bálysértési eljárásokhoz fűződő társadalmi igények és érde
kek kielégítéséhez.
A mennyiségi túlterheltség következtében - elsősorban a fő
városi és a megyeszékhelyi első fokú hatóságoknál - az el
járások minimális minőségi követelményei is csak az előadók 
rendszeres túlmunkájával - számos esetben saját lakásukon, 
hozzátartozóik segítségével - biztosíthatók, illetve az egyre 
növekvő mennyiség feldolgozása hosszú hónapokat vesz igénybe 
/1972. I. félévének végére például 32 %-nyi több hónapos hát
ralék halmozódott fel/.

Az előadók egy részének aggasztó egészségi állapota /amely 
ismétlődő és hosszantartó betegeskedések következtében nagy
mérvű munkaidőkieséssel is jár/, valamint a legszükségesebb 
munkafeltételek fogyatékosságai /segéderő, írógép, elhelye
zés/ tovább súlyosítják a helyzetet.

A fentebb vázoltak következtében elmarad a feljelentések elő
zetes osztályozása, értékelése, a tárgyalások megfelelő elő
készítése, illetve az indokolt tárgyalások megtartása. A bi
zonyítási eljárás rendszerint elnagyolt, formális.
Az Sztv. egyetlen egyszerűbb eljárási módot tesz lehetővé a 
szabálysértési hatóságok számára: a tárgyalás nélküli hatá
rozat-hozatalt. Erre az egyszerűbb eljárási lehetőségre 
azonban egyrészt a feljelentések tömege, másrészt azok fogya
tékosságai folytán gyakran csak törvénysértés kockáztatásával 
és a jogpolitikai irányelvek sérelmével kerülhet sor.
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A szabálysértési hatóságok ugyanis gyakran
- a legdurvább szabálysértések elkövetőivel szemben is 
viszonylag enyhe /legfeljebb 500.- forintig terjedő/ 
pénzbírság alkalmazásával; vagy

- a tényállás tisztázatlansága ellenére 
tárgyalás mellőzésével hoznak határozatot.

A kifogások túlnyomó többségét természetszerűleg ez utóbbi 
ügyek elkövetői nyújtják be.

A szabálysértési hatóságok a kifogásokat egyébként -  az ügyek 
mielőbbi lezárhatósága érdekében - a bizonyítási eljárás meg
nyugtató lefolytatása nélkül elutasítják /ezért fellebbezés 
esetén a másodfokú hatóság vagy bizonyítás-kiegészítést kell 
elrendeljen, vagy bizonyítás hiányában kénytelen az eljárást 
megszüntetni/, másrészt - a tárgyalás kitűzésének és megtar
tásának elkerülése érdekében - a kifogásnak helyt adva az el
járást megszüntetik.
/1972. I. félévében például a beérkezett közlekedési feljelen
tések 56. %-ában hoztak tárgyalás mellőzésével határozatot.
A benyújtott kifogások aránya 12,3 %, ezen belül az elfoga
dott kifogások mintegy 50 %-ot tettek ki. Az elfogadások több
sége a fenti ok következménye volt./

Mindezek ellenére a büntetési gyakorlat általában a differen
ciált szigorúság irányában hat, bár helyenként ötletszerűnek
-  több esetben az egyes hatóságvezetők megfelelő irányítá
sának hiánya, másutt pedig indokolatlan és törvénysértő be
avatkozása folytán - szélsőségesnek, tervszerűtlennek, vagy 
éppen liberálisnak is minősíthető.

Szabálysértési hatóságaink a tárgyidőszakokban beérkezett 
61.811 illetve 78.134 közlekedési feljelentés alapján 47.801 
illetve 59.195 főt sújtottak pénzbírsággal, míg 4726 illetve 
5256 főt részesítettek figyelmeztetésben.

A kiszabott pénzbírságok egyébként az alábbiak szerint ala
kultak:

- az 1000.- forintot meg nem haladó pénzbírsággal megbün
tetettek száma 20,1 %-kal /45.596-ról 54.770-ra/;

- az 1000.- és 2000.- forint közötti pénzbírsággal meg
büntetettek száma 83,7 %-kal /1983-ról 3642-re/;
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- a 2000.- és 3000.- forint között pénzbírságra marasz
taltak száma több, mint 300 %-kal /222-ről 670-re/

emelkedett;
- a Btk. novella módosító rendelkezése alapján 1972. I. fél
évében 107 személyt sújtottak 3000.-5000.- forint kö
zötti pénzbírsággal.

A büntetés kiszabása mellett a határozatok nyilvános közzé
tételét, mint a megelőzés rendkívül hatásos eszközét - bár 
még mindig nem számottevő mértékben - az előző év 237 ese
tével szemben 274 személy ügyében alkalmazták.

Emellett - a vonatkozó BM rendelet kötelező erejénél fogva, 
vagy a szabálysértési hatóságok saját kezdeményezése alapján - 
a közlekedésrendészeti hatóságok 1971. I. félévében 2934, 1972. 
I. félévében 2929 ellenőrzőlapot és 836 illetve 925 gépjármű- 
vezetői engedélyt vontak be.

A megszüntető határozatok okainak alakulása részben a felje
lentések javulására és a differenciáltabb intézkedési kész
ségre, részben az egyes cselekmények szigorúbb elbírálására 
utal. Az 1971. I. félévi 12,8 %-kal szemben ugyanis 1972. I. 
félévében már csak 11,3 %-ban került sor az eljárás megszűn
tetésére.
Részletezve:

- figyelmeztetéssel az összfeljelentettek 7,7 illetőleg
6,7 %-át /az összmegszüntetések 59,6 %-a, illetve 59,7 
%-a/, /fiatalkorúak esetében - önálló jövedelem hiányá
ban - nincs is más mód a felelősségre vonásra/;

- szabálysértés hiányában az összfeljelentettek 1,7 %-át, 
illetőleg 1,4 %-át /az összmegszüntetéseken belül 12,6 
illetve 12,3 %/;

- bizonyíték hiányában az összfeljelentettek 2 illetve
1,7 %-át /az összmegszüntetéseken belül 15,48 %, illetve 
15,27 %/, /a feljelentések megalapozatlansága, tanúk és 
más bizonyítékok hiánya, a rendőrtanúzás, az egy taga
dás - egy állítás stb. problémái/;

- büntető eljárásra való áttétel miatt 370 illetve 463 
ügyben /részben az előzetes intézkedések, részben a sza
bálysertés és vétség elhatárolási fogyatékosságai követ
keztében/.
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Bár az 1972. I. félévi személyi sérüléses balesetek 67 %-át 
okozó cselekmények /gyorshajtás, elsőbbségi jog meg nem 
adása, előzés/ felderítése és "az elkövetők felelősségre vo
nása fokozódott, s ennek folytán a vonatkozó KRESZ-szabályok 
durva megsértése miatt szabálysértési hatóságaink összessé
gében 30 %-kal több személyt sújtottak pénzbírsággal, az 
ilyen cselekmények miatt feljelentetteknek az összfeljelen
tésekhez viszonyított aránya még mindig csupán 20,5 %-ot 
tesz ki. 
Emellett az egyéb kiemelt szabálysértések közül a felelősség
re vontak száma

- a gépjárművezetés közbeni szeszesital-fogyasztás miatt
4,4 % - kal,

- az engedély nélküli vezetés miatt 12,2 %-kal /4832-ről 
5431-re/

emelkedett.
Az engedély nélküli gépjárművezetés miatt felelősségre von
taknak azonban mintegy 45-50 %-át fiatalkorúak teszik ki.

Tekintettel e cselekmény veszélyességére, és arra, hogy a 
fiatalkorúakkal szemben alkalmazható szabálysértési szankci
óknak /figyelmeztetés, iskolai fegyelmezőre való áttétel/ 
nincs meg a kellő visszatartó erejük /az esetek 25 %-ában 
ismételt eljárásra is sor kerül/, az ilyen cselekmények meg
akadályozására a gépjármű hatósági jelzéseinek bevonása lát
szana egyedül célravezetőnek.

Abból viszont, hogy 1972. I. félévében az összes feljelen
tések száma 26,4 %-kal, ugyanakkor ezen belül a kiemelt sza
bálysértések miatt tett feljelentések száma csupán 19 %-kal 
emelkedett, eleve elvonható az a következtetés, hogy a fel
jelentések, s ennek megfelelően a szabálysértési eljárások 
túlnyomó többsége /75 %-a/ még mindig a könnyebben felis
merhető, a kisebb súlyú, a csekélyebb baleseti veszélyt ma
gukban rejtő, számos esetben pedig a teljesen jelentéktelen 
/helyszíni figyelmeztetéssel is lezárható/ cselekmények ellen 
irányul. /Tilos helyen parkírozás, járdára felállás, szennye
zett vagy kopott rendszámtábla, betétlap hiánya stb./

Véleményünk szerint ennek oka részben az intézkedő állomány 
kiképzettségi és eligazítási fogyatékosságaiban, az egyes 
intézkedő rendőrök eltérő aktivitásában, a saját kezdeménye
zésű intézkedések mennyiségi mutatóira való törekvésben, nem 
utolsó sorban pedig a parancsnoki revízió fogyatékosságaiban,
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valamint az intézkedés objektivitásához szükséges technikai 
eszközök /például: megfelelő sebességmérő-készülék stb./ hi
ányában keresendő.

A másodfokú szabálysértési hatóságok tevékenysége egyre ki
forrottabb és egységesebb, döntéseikben és irányításukban 
mindinkább érvényesülnek a központi elvek és szempontok annak 
ellenére, hogy törvényességi törekvésük esetenként egyes ha
tóságvezetők helytelen álláspontjába vagy szemléletébe ütkö
zik.
Javuló szakirányításuknak jelentős szerepe van abban, hogy 
például a két félév viszonylatában 3 , 5 %-ról 2,4 %-ra csök
kent a benyújtott fellebbezéseknek az elmarasztaltak számá
hoz viszonyított aránya, ugyanakkor - ezen belül - az elfoga
dott fellebbezések aránya 35 %-ról 44 %-ra emelkedett, A tör
vényességi szintet egyébként jól érzékelteti az is, hogy az 
1972. I. félévi 7 8 . 134 közlekedési szabálysértés miatt felje
lentettből elmarasztalt /pénzbírság, figyelmeztetés/ 64. 451 
fő közül mindössze 63 fő terjesztett elő panaszt a Belügy
minisztériumhoz, s az előterjesztett elenyésző számú panasz
nak is csupán 33 %-a volt megalapozott.

IV.

A rendőri szervek aktivitása, a személyi és anyagi erők nagy
arányú mozgósítása eredményeként indokoltan elvárható jogkö
vetkezmények a szabálysértési eljárások mintegy egyharmadában 
nem teljesülnek.

Mindezek alapján értékelve a közúti közlekedési szabálysér
tések miatti intézkedések és eljárások helyzetét megállapít
ható, hogy a társadalmi igényeknek megfelelő szabálysértési 
tevékenység kialakítása a - lényegében évek óta fennálló - 
problémák sürgős megoldását teszi szükségessé.

J A V A S L A T O K :

Az intézkedő rendőri szervek és a feldolgozást végző szabály
sértési hatóságok tevékenységének alapvető megjavítása, s az 
MSZMP KB 1969. november 28-i határozatában foglalt követelmé
nyek teljesítésére való alkalmassá tétele érdekében a rendőr- 
főkapitányságok vezetői tegyenek határozott intézkedéseket

-  12 -

ÁBTL - 4.2. - 50-25/12/1972 /12



-  a vezetői munka színvonalának emelésével - arra, hogy
1./ a közlekedési tevékenységben érdekelt szolgálati ágak 

rendszeres együttműködésében a teljes összhang érvé
nyesüljön;

2./ az észlelt szabálysértési cselekmény miatt foganatosí
tott helyszíni intézkedések /figyelmeztetés, helyszíni 
bírság, feljelentés/ következetesen igazodjanak a cse
lekmény súlyához, s az elkövetés körülményeihez egy
aránt. Az intézkedések egymáshoz viszonyított aránya 
összhangban álljon a valós közlekedésbiztonsági érde
kekkel;

3./ a szabálysértési feljelentések, valamint az előzetes 
intézkedések minősége /a bizonyítékok megszerzése/ meg 
feleljen a jogszabályi előírásoknak, illetve a törvé
nyes elbírálás követelményeinek;

4./ a bizonyítási eljárások színvonalasak, a hozott dönté
sek megalapozottak, s a törvényesen kiszabott bünteté
sek differenciáltan szigorúak legyenek.

Faludi György r. alezredes 
osztályvezető helyett 

s.k.
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