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Tisztelt Hölgyem / Uram!

Április hírlevelünk egy kissé rendhagyó módon – figyelemmel az
előttünk álló húsvéti ünnepet felölelő hosszú hétvégére – szervesen
kapcsolódik a baleset-megelőzés témaköréhez.
Sajnos mindenki előtt ismert, hogy még mindig sokan vannak azok,
akik az ünnepi alkohol-fogyasztás ellenére autóba ülnek,
veszélyeztetve ezzel mások, és saját maguk biztonságát is.
Az ittasság fokától függően, pedig hamar bűncselekményelkövetéséről beszélhetünk, ezért tartottuk fontosnak, hogy e havi
bűnmegelőzési hírlevelünkben a témával foglalkozva mi is aktívan
próbáljunk tenni a balesetek megelőzéséért.
A tudatos szabályszegők mellett fontos feladatunk a tévhitek, és rossz beidegződések
lehetőség szerinti kiiktatása is. Sajnos még mindig sokakban él az a tévhit, hogy „egy pohár
nem számít”, illetve többen azt sem tudják pontosan, hogy bizonyos mennyiségű alkohol a
fogyasztást követően mikor ürül ki a szervezetből, mennyi idő elteltével ülhetünk újra volán
mögé?
Az ittas vezetés mellett nem mehetünk el a bódult állapotú vezetés veszélyei mellett sem,
amelyek ráadásul a fiatalok esetében különös figyelmet érdemelnek. Megelőzésük így a
tavaszi szünet kellős-közepén is ugyancsak fontos felelősséget ró ránk rendőrökre, és szülőkre
egyaránt. Az ún. „diszkó-balesetek” esetében ugyanis a rutintalanság, a fokozott
kockázatvállalás mellett a balesetveszélyt a vezetésre hátrányosan ható szerek fogyasztása is
nagymértékben fokozza.
Mindezekre figyelemmel szeretnénk tehát, ha a havi rendszerességgel több, mint hatezer
fővárosi felhasználó elektromos postájába eljutó hírlevelünk e havi tanácsait is mindenki
megszívlelné, és ismerősei figyelmét is felhívná a benne foglaltakra!
Hírlevelünkhöz jó olvasást, és hasznos időtöltést, továbbá kellemes húsvéti ünnepeket
kívánok, üdvözlettel:

Dr. Tóth Tamás r. dandártábornok
Budapest Rendőrfőkapitánya
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Újra itt a húsvét! Döntsön hát Ön is: iszik, vagy vezet?
Magyarországon a háromnapos húsvéti hétvége a megszokottnál jóval nagyobb veszélyt jelent
a közlekedők részére. Ilyenkor ugyanis a közúti forgalom sűrűsége a rokonlátogatások
céljából utazók, illetve a kellemes időre tekintettel járműveiket a garázsból ilyenkor előhozó
hétvégi autósok miatt is a többszörösére nő.
A húsvéti közlekedés sajnálatos „speciális” veszélyforrása, az ittas járművezetések
megnövekedett száma. A tradicionális locsolkodó események mellett ugyanis a rokoni és
baráti találkozók is gyakorta járnak együtt szeszesital fogyasztással. Ennek hatása a közúti
közlekedésre is kiterjed, ugyanis ilyenkor az átlagosnál is több azoknak a
gépjárművezetőknek a száma, akik felelőtlenségből szeszesital fogyasztást követően is
vezetnek járművet.
Az ittas járművezetés Magyarországon is egyike a prioritást
élvező közlekedésbiztonsági feladatoknak, így az elmúlt
években a közlekedők már megszokhatták, hogy húsvét
idején a közutak mentén több rendőr teljesít szolgálatot. Az
ellenőrzések ilyentájt a közúti forgalom segítése mellett
alapvetően az ittas járművezetők kiszűrésére irányulnak. A
helyenként demonstratív jellegű rendőri közterületi jelenlét
alapvető célja pedig nem más, mint a közlekedés
biztonságának, valamint a közlekedők biztonságérzetének a
növelése.
Az ittas járművezetők kiszűrésére a rendőrség elsősorban a rendszeresített légalkohol mérő
eszközöket alkalmazza. Tekintettel arra, hogy az ittas gépjárművezetők általában kerülik a
főútvonalakat, ill. a gyorsforgalmi utakat, így a rendőri ellenőrzések a mellékútvonalakra is
kiterjednek. Az ellenőrzések a kétkerekű járművek vezetőit (hajtóit) is érintik, hiszen a
kerékpárosok és segédmotor kerékpárosok körében is különösen magas ilyenkor az ittas
járművezetők aránya.
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Közlekedési szabályszegések következményei ittas vezetés esetén
Sok közlekedő nincs tisztában azzal, hogy a különböző közlekedési szabályszegések
elkövetése milyen szankciókat vonhat maga után, ezért az alábbiakban áttekintjük a
legfontosabbakat:
A vezetői engedély helyszíni elvétele
A vezetésre jogosító okmányok helyszínen történő elvételének szabályait a 326/2011. (XII.
28.) Kormányrendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési
okmányok kiadásáról és visszavonásáról tartalmazza. A vezetői engedély helyszíni elvételére
a rendőr jogosult.
A rendőr a vezetői engedélyt a helyszínen elveszi, ha:
- a járművezető azzal gyanúsítható, hogy az alábbi három
bűncselekmény egyikét elkövette: közúti veszélyeztetés (Btk.
186. §), közúti baleset által maradandó fogyatékosság, halál,
kettőnél
több
ember
halála,
vagy
halálos
tömegszerencsétlenség okozása [Btk. 187. § (2) bekezdés],
illetve a járművezetés ittas, vagy bódult állapotban (Btk. 188.
§) bűncselekmény elkövetése,
- a járművezető a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt áll,
vagy a közlekedési igazgatási hatóság a vezetési jogosultságának szüneteltetését jogerősen
elrendelte, gyanú van arra, hogy a vezetői engedély hamis, meghamisították vagy azzal más
módon visszaéltek.
A vezetői engedély elvétele a fenti esetekben kötelező érvényű, azaz ilyenkor az intézkedő
rendőr nem mérlegelhet. A vezetői engedély elvételéről a járművezető átvételi elismervényt
kap. Az elvett vezetői engedélyt a hatóság öt munkanapon belül küldi meg az elkövető lakcím
szerinti közlekedési igazgatási hatóságnak, ahol elrendelik a vezetési jogosultság
szüneteltetését.
Járművezetéstől eltiltás a szabálysértési eljárásban
Ha a közúti szabálysértéseket meghatározó jogszabály ezt lehetővé teszi, jogsértés esetén a
szabálysértési hatóság a pénzbírság kiszabása mellett, vagy önálló intézkedésként
járművezetéstől való eltiltást alkalmazhat. Erre általában a jelentős kockázatú szabálysértések
elkövetésekor kerül sor, mint pl. az elsőbbségi és előzési szabályok megsértése, vagy a vasúti
átjárón áthaladás szabályainak a megszegése.
Az eltiltás feltétele, hogy a jármű vezetője a szabálysértést az „engedélyhez kötött”
járművezetés szabályainak a megszegésével kövesse el. A járművezetéstől való eltiltás

H-1094 Budapest, Páva utca 32/A. Telefon: (+36-1) 263-7267, Fax: (+36-1) 263-7282,
BM telefon: 50-725, BM fax: 50-472, E-mail: elbir@budapest.police.hu, bunmeg.brfk@budapest.police.hu

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési
Információs Rendszer
ELBIR
LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL

0

2012. április
BUDAPEST

időtartama egy hónaptól egy évig terjedhet. Amennyiben a vezetői engedélyt a jogsértés miatt
már a helyszínen elvették, úgy a visszavonás óta eltelt idő az eltiltás tartamába beszámít.
A járművezetés tilalma meghatározott járműkategóriára és járműfajtára is vonatkozhat. Ennek
megfelelően, amennyiben az eltiltás kizárólag tehergépkocsira vonatkozik, úgy a vezetői
engedély tulajdonosa személygépkocsit, vagy autóbuszt – amennyiben erre a jogosultsága
kiterjed - továbbra is vezethet.
Járművezetéstől eltiltás a büntetőeljárásban
A
járművezetéstől
való
eltiltásra
a
szabálysértésekhez hasonlóan a büntetőeljárásban
is van lehetőség, azzal a kitétellel, hogy a Btk.
szerint azt is el lehet tiltani a járművezetéstől, aki
a bűncselekmény elkövetéséhez járművet használ
(pl. a lopás helyszínére rendszeresen gépkocsival
érkezik). A járművezetéstől való eltiltás a
büntetőeljárásban is vonatkozhat egy járműfajtára.
Az eltiltás lehet határozott idejű, vagy végleges. A
határozott idejű eltiltás időtartama egy és tíz év
között terjedhet.
Véglegesen az tiltható el, akit a bíróság a járművezetésre alkalmatlannak nyilvánít. Erre
általában akkor kerül sor, ha a bíróság – a járművezető személyiségéből, vezetési
magatartásból stb. adódóan – úgy ítéli meg, hogy az elkövető közúti forgalomban való
részvétele fokozottan veszélyeztetné a közlekedés többi résztvevőjének a biztonságát.
A vezetői engedély visszaszerzésének feltételei
A vezetői engedély visszaszerzésének a feltételei alapvetően az elkövetett cselekménytől,
valamint a helyszíni elvétel, ill. a visszavonás okától függnek. A vezetői engedély helyszínen
történő elvétele esetén a vezetési jogosultság szüneteltetése a meghatározott bűncselekmények
esetében a büntetőeljárás jogerős befejezéséig tart.
Amennyiben az eljáró hatóság jogerős határozatában az elkövetőt határozott időre tiltotta el a
járművezetéstől (pl. kilenc hónapra), úgy a vezetői engedély visszaszerzésére csak az
időtartam lejártát követően van mód.
Ha a járművezetőt más okból, pl. egészségi, vagy pályaalkalmassági szempontból
minősítették alkalmatlannak, abban az esetben a vezetői engedélyét az „alkalmas” minősítésű
igazolás közlekedési igazgatási hatóságnál történő bemutatása után szerezheti vissza.
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A közúti előéleti pontrendszer keretében, a maximális pontszám (18 pont) elérésekor a
vezetői engedélyt automatikusan hat hónapra vonják vissza, s a fél év a leadás napján veszi
kezdetét.
Az ittas vagy bódult állapotban elkövetett járművezetés vétség törvényi tényállása
Járművezetés ittas vagy bódult állapotban
188. § (1) Aki szeszes italtól befolyásolt állapotban vagy a vezetési képességre hátrányosan
ható szer befolyása alatt vasúti vagy légi járművet, valamint gépi meghajtású vízi járművet
vagy úszó munkagépet, avagy közúton gépi meghajtású járművet vezet, vétséget követ el, és
egy évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.
(2) A büntetés bűntett miatt
a) három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény súlyos testi sértést,
b) öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot,
súlyos egészségromlást, vagy tömegszerencsétlenséget,
c) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény halált,
d) öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekmény kettőnél több ember
halálát okozza, vagy halálos tömegszerencsétlenséget
okoz.
(3) Aki szeszes italtól befolyásolt állapotban vagy a vezetési képességre hátrányosan ható
szer befolyása alatt nem gépi meghajtású vízi jármű vagy úszó munkagép avagy közúton nem
gépi meghajtású jármű vezetésével a (2) bekezdésben meghatározott következményt idézi elő,
az ott tett megkülönböztetés szerint büntetendő.

Ittas vezetés
A bűncselekménynek nem minősülő ittas vezetés esetén a gépjárművezető szintén
közigazgatási bírságot köteles fizetni. 0,5 ezrelék alatt 150 ezer, 0,51 és 0,8 ezrelék között
200 ezer, 0,8 ezrelék felett pedig 300 ezer forint bírsággal büntetik az ittas sofőröket. A
kocsmából azonban ittasan biciklivel sem érdemes haza indulni, mivel az is 30-60 ezer
forintba kerül.
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Diszkó-balesetek
Az alábbiakban összefoglaltuk a diszkó-balesetek legfőbb jellemzőit:
- általában szombat, vasárnap hajnalban
történnek
- leginkább 18-24 éves fiatalokat
érintve
- lakott területen kívül autóúton
- a kocsiban 3-4 (vagy még több) fő
fiatal utazik
- a vezető rendszeresen kezdő vezetői
engedéllyel rendelkezik
- a fiatalok szórakozásból térnének haza
- a vezető és a sérültek, halottak
szervezetében
alkoholt,
illetve
kábítószer jelenlétét lehetett kimutatni.
Sokakban a mai napig élnek olyan tévhitek, hogy egy erős kávé, egy bőséges étkezés, vagy a
hajnali hideg levegő „kijózanítja” az embert. Sajnos ezek a feltevések hamisak, nézzük mi az
igazság:
- 1 dl szeszesital alkoholtartalma: a sör 3-6 gr., a bor 8-15 gr., a likőr 15-20 gr., tömény 32 gr.,
a pálinka 32-40 gr., a rum 36-50 gr. alkoholt tartalmaz
- a felszívódás 1-1,5 óra az ivás befejezését követően
- ezt a folyamatot követi a kiürülés időszaka: ekkor a szervezet óránként 7-10 gr. alkoholt
bont le, óránként 0,15 ezrelékkel csökken a véralkohol koncentráció, a vizelet-alkohol
koncentráció pedig növekszik
- egy átlagos testsúlyú embernek (70 kg) 2 dl tömény elfogyasztása után kb. 8 órára van
szüksége, hogy az alkohol kiürüljön szervezetéből
- a zsíros ételek, kávé fogyasztása, hideg levegő a közhiedelemmel ellentétben növeli a
lebontás idejét
- egy átlagos testsúlyú embernél akár már 0,5 liter tömény ital fogyasztása is halálos
kimenetelű lehet.
Drogok (stimulánsok) hatása a vezetési képességre:
- izgatottság, nyugtalanság, kéz- és izomremegések, légzési nehézségek
- megnyúlt reakcióidő
- távolság-, mélység-, időérzék megváltozása
- csökkent koncentráció

H-1094 Budapest, Páva utca 32/A. Telefon: (+36-1) 263-7267, Fax: (+36-1) 263-7282,
BM telefon: 50-725, BM fax: 50-472, E-mail: elbir@budapest.police.hu, bunmeg.brfk@budapest.police.hu

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési
Információs Rendszer
ELBIR
LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL

0

2012. április
BUDAPEST

- egyes szereknél a kitágult pupillák megszüntetik a retina védettségét – tartós, vagy időleges
vakság is kialakulhat (2-4 napig is eltarthat a pupilla funkciókiesése)
- túlzott bátorság, agresszivitás, határok elmosódása meggondolatlan tetteket szülhet
- gyakran okozhatnak szívinfarktust, agyvérzést, érszűkületet (vérrögöket), ödémát (tüdő
esetében légzésbénulás), embóliát, akár a fogyasztást követő 1-5 nappal később is, akár
vezetés közben is, szívfájdalmak, fejfájás, görcsök, érrendszeri zavarok is jelentkezhetnek
- előbbi tényezők oka, hogy a bomlástermékek is halálos mérgek, főleg kokain, amfetamin
vonatkozásában
- a fáradtságérzet, veszélyérzet elmúlik, azonban a szervezet mégis kimerül, ez az oka a
gyakori bealvásnak a baleseteknél
- bizonyos stimulánsoknál a gyakori víziók, hallucinációk nemcsak tartós skizofréniát
okozhatnak, hanem balesetek okai is lehetnek.
További közreható tényezők:

- rutintalanság, és az ehhez társuló komoly nyomatékkal, erővel rendelkező autó
- tapasztalatlanság, a szerek hatásának ismeretlensége
- szintetikus szerek, szintetikus dübörgő zene, szintetikussá váló agyműködés
- villogó fényeffektusok, látás romlása a környezet, és a szerek miatt, és az eredmény nagyon
sok esetben a halálos, vagy maradandó fogyatékosságot okozó közlekedési baleset.
A „Diszkó-balesetek” témájával foglalkozó, középiskolákban a BRFK Bűnmegelőzési
Osztály által tartott bűnmegelőzési órákon bemutatott „Hiszem, ha látom!” dokudráma az
alábbi linkre kattintva megtekinthető:
http://www.police.hu/hiszemhalatom
Kérjük, amennyiben a kisfilm megtekintése után Önök is úgy gondolják, hogy középiskolás
korú, adott esetben már vezetői engedéllyel rendelkező gyermekeik számára tanulsággal
szolgálhat a történet, nézzék meg együtt családi körben, vagy hívják fel arra az iskolai
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osztályfőnök, gyermekvédelmis figyelmét, és tekintsék azt meg gyermekeink együtt,
osztályfőnöki óra keretében, hogy velük soha se fordulhasson elő ilyen!
A Budapesti Rendőr-főkapitányság telefonszámai:
BRFK Központi szám: 061- 443-5000
BRFK BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY: 06 (1) 263-7267 bunmeg.brfk@budapest.police.hu
Rendőrség: 107 Központi segélyhívó: 112
BRFK SMS-vonal hallássérülteknek: 06 (20) 9000-107
Telefontanú (bűncselekmények): 06 (80) 555-111
ORFK központi zöld szám: 06 (80) 201-303
BRFK Vagyonvédelmi Osztály: 06 (80) 201-343
Kerületi kapitányságok, rendőrőrsök:
I.
kerületi Rendőrkapitányság
II.
kerületi Rendőrkapitányság
III.
kerületi Rendőrkapitányság
Rendőrőrs Békásmegyer
IV.
kerületi Rendőrkapitányság
Rendőrőrs Káposztásmegyer
V.
kerületi Rendőrkapitányság
VI.
kerületi Rendőrkapitányság
VII.
kerületi Rendőrkapitányság
VIII.
kerületi Rendőrkapitányság
Rendőrőrs Keleti pályaudvar
IX.
kerületi Rendőrkapitányság
X.
kerületi Rendőrkapitányság
XI.
kerületi Rendőrkapitányság
Rendőrőrs Őrmező
XII.
kerületi Rendőrkapitányság
XIII.
kerületi Rendőrkapitányság
Rendőrőrs Újlipótváros
XIV.
kerületi Rendőrkapitányság
Rendőrőrs Alsórákos
XV.
kerületi Rendőrkapitányság
XVI.
kerületi Rendőrkapitányság
XVII.
kerületi Rendőrkapitányság
XVIII.
kerületi Rendőrkapitányság
XIX.
kerületi Rendőrkapitányság
XX-XXIII. kerületi Rendőrkapitányság
Rendőrőrs Soroksár
XXI.
kerületi Rendőrkapitányság
XXII.
kerületi Rendőrkapitányság
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Tel.: 061-477-3700
Tel.: 061-477-3726
Tel.: 061-455-4800
Tel.: 061-263-7200
Tel.: 061-381-4300
Tel.: 061-381-4331
Tel.: 061-457-5650
Tel.: 061-236-2800
Tel.: 061-236-2824
Tel.: 061-461-8150
Tel.: 061-461-8186
Tel.: 061-231-3450
Tel.: 061-407-8455
Tel.: 061-253-2300
Tel.: 061-292-9200
Tel.: 061-292-9250
Tel.: 061-421-1800
Tel.: 061-421-1842
Tel.: 061-427-4600
Tel.: 061-229-2652
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