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A Magyar Néphadsereg állományában sok fiatal és megfelelő gyakorlattal 
még nem rendelkező gépkocsivezető teljesít szolgálatot, olyan katonák, akikre bár 
szigorúbb fegyelem és ellenőrzés alatt állnak, mégis fiatal koruknál és tapaszta
latlanságuknál fogva ugyanúgy jellemzőek a testi, le1ki és környezeti hatások, 
mint a hasonló korú, a polgári életben dolgozó gépjárművezetökre. 

A hivatalos statisztikai adatok azt bizonyítják, hogy a legtöbb sérüléses 
közlekedési balesetet a 19-25 éves korú és több éves gyakorlattal rendelkező gép· 
járművezetők okozzák. Az olyan j.árművezetők tehát, akik koruknál fogva a 
legjobb fizikai és idegállapotban vannak és akik több éves vezetői gyakorlatukra 
tekintettel, kellő vezetési gyakorlattal is rendelkeznek. 

A hivatalos statisztika azt is bizonyítja, hogy az idősebb, az 50 éven felüli 
életkorban levő járművezetők - akiknek fizikai képességeik, látásuk, hallásuk, 
reflexműködésük, idcgállapotuk és emiatt észlelési képességeik is gyöngültck -
lényegesen kevesebb balesetet okoznak, pedig az volna a természetes, hogy ezek 
a gépjárművezetők okozzák a több balesetet. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy ennek a jelenségnek az az oka, hogy a 
fiatalabb járművezetők önbizalma nagyobb, lendületesebbek, gátlástalanabbak, 
könnyebben vállalják a veszélyt, rájuk a külső tényezők jobban hatnak, ezért 
figyelmük gyakran megoszlik, hajlamosabbak a veszély vállalására és ezért gyak
rabban sértik meg a közlekedés szabályait. A fiatal járművezetőkbcn még jobban 
él a versenyszenvedély, ezért gyakrabban lépik túl a megengedett sebességet és 
váratlan helyzetekben nem mindig tudják meghat:irozni a biztonságos sebességet. 

A gyakorlatból arra is lehet következtetni, hogy a fiatal gépkocsivezetők 
nem tulajdonítanak kellő jelentőséget annak, hogy a vezetéskor minden szem
pontból a biztonságos vezetésre képes állapotban legyenek, sőt sokan a bizton
ságos vezetést akadályozó testi és lelki állapotot kizárólag az ittas állapotra 
szűkítik le és nincsenek tekintettel azokra a körülményekre vagy állapotokra 
amelyek az ittasságon túl, a vezetés biztonságát csökkentik. 

Ezzel szemben az idősebb járművezetők - bár fizikai képességeik m'lr 
gyengébbek - nagyobb gyakorlattal, több tapasztalattal rendelkeznek, sok bale
seti veszélyt elhárítottak már, önuralmuk szilárdabb, kevésbé érzékenyek a káros 
külső hatásokkal szemben, ezért figyelmüket jobban tudják a vezetésre koncent
rálni. 
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A közlekedés biztonságának - a balesetek megelőzésének - egyik legfonto
sabb előfeltétele az, hogy a járművezető a biztonságos vezetésre képes állapotban 
legyen a vezetés alatt. Ezt a követelményt a Kresz már a bevezető rendelkezé
sekben meghatározza, de ezen túl a józan ész és az értelem is azt diktálja. 

A Kresz a bevezető rendelkezésekben azt mondja ki, hogy: 

- járművet (mindenfajta járművet) csak az vezethet, aki a biztonságos 
vezetésre képes állapotban van; 

- aki a vezetési képességekre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll 
és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásból származó alkohol. 

Ezek az előírások kötelező rendelkezéseket tartalmaznak, annyira ésszerűek 
és egyértelműek, hogy a közlekedés biztonságának érdekében akkor is be ke11ene 
ezeket tartani, hogy a közlekedési szabályok nem tartalmaznának ilyen rendelke
zéseket. Ezek a rendelkezések úgy nálunk, mint külföldön egyaránt alapfelté
telei a biztonságos közlekedésnek, és ezért már a legelső közlekedési szabály
rendeletek is tartalmaztak ilyen előírást. 

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül, de a gyakorlati tapasztalatokra 
támaszkodva, azzal a célkitűzéssel, hogy a katonai gépkocsivezetők is megismer
jék a biztonságos járművezetés követelményeit, és ezekkel az ismeretekkel fel
vértezve meg tudják előzni a közlekedési balesetek bekövetkezését, rámutatunk 
a biztonságot veszélyeztető leggyakoribb állapotokra. 

A gyakorlatban - s így a közlekedési ítélkezési gyakorlatban is - sokszor 
merül fel az a kérdés, hogy mit kell érteni a „biztonságos vezetésre képes" álla
pot alatt, melyek azok a járművezető személyében, testi és lelki adottságaiban 
rejlő fogyatékosságok, amelyek a vezetés biztonságát csökkentik és amelyek meg-

"-' léte esetén tilos járművet vezetni. 

Miután a gyakorlatban a biztonságos vezetést akadályozó magatartásokkal 
nap mint nap találkozunk és mert ezek a magatartások igen sok súlyos baleset 
bekövetkezéséhez vezetnek, ezekről a kérdésekről a legszélesebb körben is beszélni 
kell. A tapasztalat azt mutatja, hogy egyes járművezetők ezt a kérdést igen felü
letesen kezelik, sok tekintetben téves nézeteket vallanak, mások könnyelműen, 
a tilalmaknak nem tulajdonítanak jelentőséget és az ilyen magatartások súlyos 
tragédia bekövetkezéséhez vezetnek. 

A járművezetők általában ismerik azt a szabályt, hogy tilos járművet vezetni 
annak, aki nincs a biztonságos vezetésre képes állapotban, de mert ez a rendel
kezés nem tartalmaz konkrét tilalmakat, hajlamosak ezt a rendelkezést kizárólag 
a szeszes ital hatása alatti vezetésre leszűkíteni. Csak igen kevesen vannak - fő
leg a fiatalabb gépjárművezetők között - akik ittas vezetésen túl, másfajta testi 
vagy lelki állapotot is a vezetés akadályának tekintenek. 

Anélkül, hogy a teljességre törekednénk, számos konkrét baleset bekövet
kezésének okait ismerve, vegyük számba azokat a leggyakrabban előforduló testi 
és lelki (ideg) állapotokat, amelyek rontják a vezetési képességet és ezáltal 
kedvezőtlenül befolyásolják a vezetés biztonságát. 

A Kresz még példálózva sem sorolja fel azokat a testi vagy lelki fogyaté
kosságokat amelyek ide sorolhatók. Erre nem is lenne lehetőség, hiszen az ember 
vezetési képességét sokféle biológiai és pszichikai tényező befolyásolhatja, sőt az 
embertől függetlenül külső tényezők, időjárási viszonyok és más jelenségek is 
szerepet játszanak a vezetés biztonságának alakulásában. Biztonságvs vezetésre 
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képtelen állapotot idézhet elő a vezető időleges testi fogyatékossága, végtagjainak, 
érzékszerveinek a vezetési művelet elvégzésében való korlátozottság, a vezető 

időleges látási és hallási zavara, beteg, lázas állapota, magas vérnyomása, cukor
betegsége, idegfáradtsága, erős idegi megrázkódtatása, vagy egyébként felzaklatott 
idegállapota, ingerlékenysége, agresszivitása, türelmetlensége, az időjárási ténye
zőknek az egyes érzékeny idegzetű személyekre tett kedvezőtlen hatása, a különbö· 
ző időkben és körülmények között bevett gyógyszerek által előidézett egészségügyi 
hatások, a fáradtság, az álmosság stb. 

Az ilyen testi vagy lelki zavarokkal küzdő gépkocsivezető nincs a bizton
ságos vezetésre képes ,állapotban, vezetői képességei korlátozottak és ezért veze
tés közben a baleset bekövetkezésének a veszélye fenyegeti. Ilyen esetekben, amíg 
a veszélyes állapot tart nem szabad járművet vezetni. 

Arra is van példa a közlekedési bírósági gyakorlatban, hogy a járművezető 
az orvosi vizsgálaton eltitkolta, illetve nem tárta fel őszintén egészségi állapotának 
rendellenességeit és ezek később, a gyakorlati vezetés során, váratlan és veszélyes 
közlekedési helyzetet teremtettek, máskor súlyos baleset bekövetkezéséhez vezet
tek. Ezért a későbbi veszélyes helyzetek vagy balesetek megelőzése érdekében, 
rendkívül fontos, hogy a járművezető az orvosi vizsgálatok során őszintén fel
tárja egészségügyi panaszait, vagy ha ilyen panaszok jelentkeznek, azonnal for
duljon orvoshoz, és végeztesse cl a szükséges vizsgálatokat. Soha sem lehet meg
bízhatóan arra számítani, hogy ezek a panaszok nem fogják érinteni a vezetési 
képesség biztonságát. A gyakorlatból vett példák azt mutatják, hogy sok jármű
vezető lebecsüli vagy nem értékeli helyesen vezetési képességét befolyásoló tüne
teket és ezért nem is tudják reálisan felmérni azt a veszélyt, amely őket az ilyen 
állapotban történő vezetés közben fenyegeti. Mások nem is tulajdonítanak jelen
tőséget a kisebb panaszoknak, remélik, hogy a vezetést nehezítő vagy zavaró 
kedvezőtlen kedélyállapotuk vezetés közben megszűnik vagy azt le tudják küz
deni. 

Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy a kedvezőtlen egészségi vagy ideg
állapotban való vezetés közben sok gondatlan magatartás jelentkezik a vezetés
ben. Emiatt sokan elnézik a jelzőtáblákat, a lámpák jelzéseit, nem látják meg az 
egyenragú útvonalak kereszteződésében jobbról érkező járművet, máskor nem 
értékelik helyesen a forgalmi helyzeteket, szabálytalanul előznek, kanyarodnak 
vagy nem képesek helyesen felismerni a biztonságos vezetés feltételeit. Az ilyen 
könnyelmű magatartás igen gyakran súlyos közlekedési baleset bekövetkezéséhez 
vezet. 

Példaként említem meg, a következő megtörtént esetet. A gépkocsivezető 
influenzás, lázas állapotban vett részt a városi közlekedésben. A nap folyamán 
többször vett be gyógyszert, de állapota nem javult, fejfájása fokozódott és köhö
gési rohamai nem szűntek meg. Nagyon fáradtnak érezte magát és ő maga is 
megállapította, hogy egészségi állapota miatt nem tud megfelelően a vezetésre 
koncentrálni. Ennek ellenére tovább folytatta a járművezetést. 

A délutáni órákban már többször észlelte, hogy állapota miatt a vezetése 
bizonytalanná válik, hogy későn vesz észre olyan jelzéseket amelyek tilalmakat 
vagy korlátozásokat tartalmaznak. Ennek ellenére tovább vezette a gépkocsiját. 

Az esti órákban Budapesten a XIII. ker. Visegrádi utcában közlekedett a 
Csanádi utca kereszteződése felé. A kereszteződés előtt „Allj l Elsőbbségadá5 
kötelező!" jelzőtábla, Stoppvonal és felírás figyelmeztette arra, hogy a kt:reszte-
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ző utcán haladó forgalomnak áthaladási elsőbbsége van. De ezen túl a kereszte
ződés előtt kijelölt gyalogátkelőhely és erre utaló jelzőtábla is felhívta a figyel
mét arra, hogy ezen a területen gyalogosok közlekedésére is számítani kell és 
ezért fokozott óvatossággal és mérsékelt sebességgel szabad a kereszteződést 
megközelíteni. 

A gépkocsivezető annak ellenére, hogy több éves vezetési gyakorlattal ren
delkezett, mindezeket a jelzéseket kizárólag a kedvezőtlen egészségi állapota 
miatt nem vette észre, változatlan sebességgel behajtott a kereszteződésbe és ott 
egy keresztező tehergépkocsinak ütközött. Több ember megsérült és nagy anyagi 
kár következett. 

A baleset kizárólag azért következett be mert a gépkocsivezető kedvezőtlen 
egészségi állapota nem tette lehetővé a vezetés biztonságához szükséges figyelem 
és körültekintés kifejtését. 

Gyakran fordul elő az is, hogy a gépkocsivezető rendkívüli fáradtsága vagy 
kimerültsége, máskor kedvezőtlen egészségi állapota miatt vagy az alkoholfo
gyasztás hatásának az ellensUlyozására különböző gyógyszereket, nyugtatókat hasz
nált és ettől várta a biztonságos vezetést akadályozó tüneteknek a megszűnését. 
A gyógyszerek és a nyugtatók sajnos nem mindig váltják ki a tőlük várt hatást, 
néha éppen ellenkező és váratlan állapotot hoznak létre. Sok külső és a vezető 
személyében rejlő körülménytől függően, a vezetőben néha félelmi bizonytalan
sági szorongó érzést vált ki, máskor fejfájást, szédülést, sőt az is előfordult már 
a gyakorlatban, hogy rövid eszméletvesztést idéztek elő, és ezzel nemhogy csök
kentették volna, de fokozták a baleseti veszélyt. Ha a járművezető az ilyen 
kedvezőtlen egészségügyi tünetekre vezetés közben nem figyel fel és tovább 
erölteti a vezetést, ezzel súlyos baleset bekövetkezésének a közvetlen veszélyét 
teremti meg. 

A gyakorlatban az is többször előfordult már, hogy a gépkocsivezető rend
kívüli fáradtsága vagy kimerültsége miatt a vezetés közben elaludt és emiatt a 
gépkocsi leszaladt az úttestről és az árokba borult. Több ilyen esetben halálos 
eredményű baleset következett be. Az elalvás veszélyét jól érzékelteti az a tény, 
hogy a kb. 50 km/óra sebességgel közlekedő jármű, másodpercenként közel 14 
méteres utat tesz meg. Ebből egyértelműen megállapítható, hogy csak néhány 
másodpercnyi elalvás, már komoly baleseti veszélyt jelent. 

Az elalvás miatt bekövetkezett balesetekért a gépkocsivezető büntetőjogi 

felelőssége kétségtelenül megállapítható. Tudott dolog, hogy az elalvást megelő
zően a járművezető fizikai és pszichikai állapotában jelentkeznek olyan tünetek, 
- fáradtság, álmosság, a szempillák gyakori lezáródása stb. -, amelyekből a 
vezető képes felismerni, hogy fáradtsága miatt már nem tud biztonságosan vezetni. 
Ezekre a tünetekre fel kell figyelni és ilyen esetekben nem szabad tovább vezetni. 

A járművet meg kell állítani és frissítő mozgásokkal, esetleg rövid alvissal, 
-::.. tornával vagy felfrissítő mosakodással a fáradtságot le kell küzdeni, az elalvást 

meg kell akadályozni. 

Egyik konkrét ügyben azt állapította meg a bíróság, hogy a gépkocsivezető 
az NSZK-ból vezette haza nagyon megterhelt kamionját. Útközben csak néhány 
órát pihent Bécs külvárosában, mert még az éjszaka beállta előtt haza akart 
érkezni Budapestre. Már hazai utakon haladt, amikor észrevette magán, hogy 
rendkívüli fáradtság vesz erőt rajta, szemei akaratlanul is lecsukódnak, mind 
nehezebben és nehezebben tud uralkodni magán. 
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Ennek ellenére nem tett semmit az elalvás megakadályozása érdekében. 
Mert nagyon sietett meg sem állt, egyetlen percet sem pihent, még frissítőt sem 
vett magához, változatlan nehézségek mellett vezetett tovább. 

Néhány kilométer megtétele után váratlanul elaludt, a kamionnal leszaladt 
az úttestről és felborult. A baleset következtében szerencsére súlyosabb személyi 
sérülés nem következett be, de a kamionban és az áruban jelentős kár keletkezett. 

A gépkocsivezető néhány percnyi pihenéssel, frissítő mosakodással és moz
gással, az elalvást megakadályozhatta volna és így a baleset nem következett 
volna be. 

A járművezető akkor jár el helyesen, ha a nagymérvű kimerültség vagy 
fáradtság esetén a vezetést meg sem kezdi, vagy ha az ilyen állapot vezetés 
közben lép fel és menet közben észleli magán a tüneteket, a járművet megállítja 
és nem vezet tovább amíg ez az állapota tart. 

Jól tudjuk, hogy a szolgálatban levő gépkocsivezetőknek - s a katonai gép
kocsivezetőknek is - igen nehéz dolguk van ilyen esetekben, mert a szolgálat 
ellátásának az érdekei sokszor kényszerhelyzetet teremtenek. Mégis, a saját és 
mások biztonsága érdekében, ha valóban észlelik magukon ezeket a tüneteket, 
kötelességük ezt felettesüknek jelenteni, aki majd megteszi a szükséges intézkedé
seket. Itt jegyezzük meg, hogy a Kresz rendelkezése értelmében a jármű üzemben
tartója sem engedheti meg a jármű vezetését az olyan személynek, aki nincs a 
biztonságos vezetésre képes állapotban. Ha erre nincs lehetőség, a gépkocsivezető 
tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a biztonságos vezetésre képes álla
potba kerüljön. 

Hazánk közlekedésének jelenleg igen súlyos és úgy tűnik, hogy egyenlőre 

megoldhatatlan gondja, az ittas állapotban történő járművezetés és balesetokozás. 

Az ittas állapotban való járművezetéssel szembeni határozottabb fellépést 
sürgeti az a tény, hogy 1982-ben a sérüléses közlekedési balesetek 18°/o-át okozták 
ittas állapotban és a balesetek számának csökkenése ellenére, az ittas 
állapotban okozott balesetek aránya növekedett. Az 1981. évben 3299 
sérüléses baleset következett be ittasság miatt. Ebből 1103-at, a balese
tek 33,40/o-át a személygépkocsi vezetők, 564-et (17 ,1 %) a gyalogosok okozták 
ittas állapotban. Igen sok sérüléses balesetet okoztak ittasan a segédmotorkerék
párosok és a kerékpárosok is. A legtöbb ittasan okozott baleset pénteken, szom
baton és vasárnap következett be. Ez az adat arra enged következtetni, hogy 
ezeken a napokon a járművezetők és a gyalogosok kötelességérzete fellazul, a 
közeledő pihenőnapokra és a hét végére tekintettel hajlamosabbak a szeszes ital 
fogyasztására és az ilyen állapotban való járművezetésre. 

A gyakorlati életet tekintve az állapítható meg, hogy az utóbbi években, 
az ittas állapotban közlekedési balesetet okozók ittasságának a mértéke is emel
kedett. Ma már sokkal többen vezetnek közepesen és súlyosan befolyásolt álla
potban, mint a korábbi években. Megállapítható a gyakorlatból, hogy az ittas 
járművezetők baleseteinek az eredményei általában súlyosabbak, mint az egyéb 
okból balesetet okozó baleseteinek az eredményei. Ez természetes is, hiszen az 
ittas járművezetó nem képes felismerni időben a baleseti veszélyt, nem tud 
megfelelően alkalmazkodni a forgalomhoz és váratlanul felmerülő baleseti veszély 
elhárítására sem tudja megtenni időben a szükséges intézkedéseket. 

A Kresz a járművezetők részére - ideértve a lovaskocsi hajtókat és a 
kerékpárosokat is - a legteljesebb alkoholtilalmat írja eló, amikor úgy rendel-

116 

.--

-

--



l;;' 
• 

~-

• 

• 

kezik, hogy járművet csak az vezethet aki a vezetési képességekre hátrányosan 
ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásá
ból származó alkohol. 

A Kresz tehát minden járművezető részére a legteljesebb alkoholtilalmat 
írja elő. Téves tehát az a még mindig hangoztatott szemlélet, hogy kisebb 
mennyiségű szeszes ital elfogyasztása nem befolyásolja a vezetés biztonságát és 
azért egy-két pohár sör vagy bor elfogyasztása után még szabad járművet vezetni. 
Ezért sokan lebecsülik az enyhébb ittasság veszélyeit, túlzott önbizalommal, kri
tikátlanul vezetik a járművet akkor is, ha szeszes italtól enyhén vagy közepesen 
befolyásolt állapotban vannak. 

A tilalom szempontjából teljesen közömbös az, hogy a vezető mikor és 
milyen fajta szeszes italt fogyasztott. Ha a szervezetében a szeszes ital fogyasztá
sából eredő alkohol még kimutatható, a járművezetés tilos. A vezetés tehát akkor 
is tilos, ha a vezető sokkal korábban, esetleg 8-10 órával a vezetés előtt fogyasz
totta a szeszes italt. 

Az ittasan okozott baleseteket vizsgálva úgy tűnik, hogy igen sok jármű
vezető még ma sincs tisztában a különböző fajtájú szeszes italok alkoholtartal
mával, a felszívódás és a lebomlás kérdéseivel. Nincsenek tisztában a poszt
alkoholikus állapotban történő vezetés veszélyeivel. Sokan bíznak abban, hogy 
a nagyobb mennyiségű szeszes ital fogyasztása után néhány órai alvás vagy pihe
nés már alkoholmentességet biztosít és ezért vállalják a jármű vezetését. Nem 
tudják azt, hogy normális körülmények között a kb. egy órai felszívódás után, az 
emberi szervezetből óránként általában csak kb. 7 gramm alkohol ürül ki és ez 
csupán 0,7 dl. bor alkohol tartalmának felel meg. Egy liter átlag minőségű bor 
alkohol tartalmának a kiürüléséhez tehát kb. 14-15 órai várakozásra van szükség. 
Téves tehát az általánosan hangoztatott vélelem is, hogy 6-8 órai pihenés már a 
teljes alkoholmentességet biztosítja és így a biztonságos vezetést is lehetővé teszi. 

Sokan azzal sincsenek tisztában, hogy azonos mennyiségű és minőségű szeszes 
ital, ugyanannál a személynél is, változott körülmények mellett, a megszokottól 
eltérő hatást válthat ki. 

A „szeszes ital" kifejezés alatt érteni kell mindazokat az italokat és ételeket, 
amelyek alkoholt tartalmaznak. Nem szabad tehát rumos meggyet, szeszes itallal 
készített süteményeket vagy étvágygerjesztő italt fogyasztani vezetés előtt olyan 
mértékben, hogy annak alkoholtartalma a vezetés megkezdésekor a szervezetből 
kimutatható legyen. 

Az alkohol nem mindenkinél és nem mindig vált ki azonos hatást, mert az 
alkoholtürőképesség egyénenként és sok más körülménytől függően változik. Sőt, 
az sem kizárt, hogy az alkohol ugyanannál a személynél más körülmények között, 
más hatást vált ki. 

Az alkoholos befolyásoltság általában tudatzavart eredményez, amit a bün
tetőjog a büntethetőség akadályai között, büntethetőséget kizáró okként értékel. 
Ez a rendelkezés azonban nem alkalmazható annak javára, aki önhibájából eredő 
ittas vagy bódult állapotban követte el a bűncselekményt. Ebből következik, 
hogy a mi büntető jogunk értelmében, az ittas állapotban való bűnelkövetés nem
csak, hogy nem vonja maga után a felmentést, vagy a büntetés csökkentését, de a 
közlekedési bűncselekményeket egyenesen súlyosabban minősíti, és mert az ilyen 
bűncselekményeket szándékosan elkövetett bűncselekményeknek tekinti, szigo
rúbban bünteti. 
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A tudományos vizsgálatok egyértelműen bizonyítják, hogy már 0,5. ezrelékes 
szeszes ital a szervezetben (kb. 2-3 dl. bor alkoholtartalma) a járművezető 
akaratától és tudatától függetlenül, több mint kétszeresére emeli a halálos ered
ményű közlekedési balesetek bekövetkezésének az esélyét és a baleseti veszély. 
valamint a balesetek bekövetkezésének a lehetősége, a befolyásoltság mértékének 
az emelkedésével hatványozottan megnő. 

Tudományosan bizonyított tény az is, hogy 1,5 ezrelékes (kb. 7 dl. bor) 
alkoholos befolyásoltság az átlagembernél már hibás és késedelmes észleléshez, 
a forgalmi helyzetek téves felismeréséhez és értékeléséhez, késedelmes reakciók
hoz, a koncentrálási képesség zavaraihoz és sok más a biztonságot csökkentő 
magatartáshoz vezet. 

Ma már nem vitatott, hogy a gyógyszerszedés is befolyásolhatja az alkohol 
hatását. Vannak olyan gyógyszerek, amelyeknek a gyógyító hatásán túl, a jármű
vezetés biztonságát csökkentő mellékhatásuk is van. Más gyógyszerek önmaguk
ban ilyen mellékhatást nem idéznek elő, de az alkohollal együtt aránytalanul 
súlyos tüneteket válthatnak ki. Az utóbbi években az egyes gyógyszerek dobo
zain, vagy a dobozokban elhelyezett használati utasításokban mindezekre fel
hívják a figyelmet. 

Helyes tehát, ha a járművezető a gyógyszerek beszedése előtt tájékozódik a 
gyógyszerek tulajdonságairól. 

A gyakodatból szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy még ma is vannak 
olyan gépjárművezetők, akik azt hiszik, hogy bizonyos ételek vagy szerek (pl. tej, 
kávé, alma, hagyma, egyes nyugtató vagy gyógyszerek stb.) elfogyasztása meg
szünteti az alkoholos befolyásoltságot, vagy alkalmas az alkoholos befolyásoltság 
tüneteinek a megszüntetésére. Ez a nézet hibás, mert ma még nincs olyan szer, 
amely megszüntetné vagy akár csökkentené az alkoholoknak a vérben kimutatható 
mennyiségét vagy annak hatásait. Bizonyos élénkítő szerekkel lehet ugyan rövid 
ideig csökkenteni az ittasság szubjektív tüneteit, dc ez a törekvés hamis biztonság
érzetet nyújt, mert ténylegesen nem szüntetik meg azokat a hatásokat amelyek 
csökkentik a vezetés biztonságát. A gyakorlatban hiábavalónak bizonyul minden 
olyan kísérletezés, amely az alkohol kedvezőtlen hatásainak a kizárására irányul. 
Ezért a biztonságos vezetés előfeltétele a járművezető teljes alkoholmentessége. 

Miután az ítélkezési gyakorlat tapasztalatai azt mutatják, hogy a jármű
vezetők egyrésze, különösen a fiatalabb korú - s így a tényleges katonai szolgá
latot teljesítő - gépkocsivezetők nincsenek tisztában az ittas állapotban elköve
tett közlekedési bűncselekmények büntetőjogi követelményeivel, elsősorban az 
ilyen bűncselekmények elkövetésétől való visszatartás és a járművezetők nevelése 
érdekében a legszélesebb körben tudatosítani kell, hogy az ittas állapotban való 
gépjárművezetés szándékos bűncselekményt képez, és az ilyen bűncselekmé
nyek elkövetőit a Büntető Törvénykönyv szigorúan, a legsúlyosabb esetben öt 
évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegeti. 

Aki ittas állapotban járművet vezet, annak számolnia kell azzal is, hogy az 
ittasság balesethez vezethet. S ha ennek ellenére vállalja a vezetést, vállalnia kell 
a büntetőjogi felelősséget is. 

A gépi meghajtású jármű vezetőjének bűnössége ittas járinűvezetés vétségé
ben, vagy annak szigorúbban minősített eseteiben akkor állapítható meg, ha a 
járművezető szeszes italtól befolyásoltan vezette közúton a járművet, vagy okozta 
a sérüléssel járó balesetet. A gépjárművezető azonban súlyos következmények-
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kel számolhat akkor is, ha ittassága nem éri el a befolyásoltság mértékét, de ha 
közvetlenül a vezetés előtt vagy vezetés közben . fogyasztott kisebb mennyiségű 
szeszes italt, vagy ha a vezetést ilyen személynek engedi át. Ebben az esetben 
5000 Ft pénzbírsággal és 1 hónaptól két évig terjedő vezetői engedély vissza
vonásával büntethető. 

Az ittas állapotban való vezetésnek, azontúl, hogy az ilyen vezetés súlyos 
balesetek bekövetkezésének a veszélyét rejti magában, súlyos jogi következményei 
is lehetnek. Kérdés, hogy érdemes-e kockáztatni, érdemes-e felelősséget vállalni 
azért a néhány percnyi örömért, amit a szeszes ital elfogyasztása jelenthet. 

A szabadságvesztés büntetés mellett a Büntető Törvénykönyv mellékbünte
tésként, egy évtől tíz évig terjedő időtartamban a járművezetéstől eltiltás alkal
mazását is lehetővé teszi. Kivételes esetekben, ha a járművezető a vezetésre 
alkalmatlan a végleges eltilt.ás is kimondható. Az ítélkezési gyakorlat az ittas 
állapotban való járművezetéssel elkövetett bűncselekmények miatt, az eltiltást 
általában alkalmazza és annak tartamát a bűncselekmények bűnösségi és elkövetési 
körülményeinek, valamint a bűncselekmény súlyának figyelembevételével megha
tározott tartamban szabja ki. Súlyos hátrányt jelent az is, hogy a bűncselekmény 
miatt alkalmazott eltiltás legkisebb tartamának kiszabása esetén is, csak az újabb 
járművezetői vizsga letétele esetén kaphatja vissza a vezetői engedélyt a jármű
vezető. 

Évek óta mind gyakrabban fordult elő, hogy egyes járművezetők a baleset 
bekövetkezése után, de még a rendőrségnek a baleset helyszínére való érkezése 
előtt - vagy a helyszínen, vagy a helyszínről eltávozva a lakásukon vagy máshol-. 
nyilvánosan szeszes italt fogyasztottak, néha a fogyasztásra felhívták a jelenlevők 
figyelmét is, és később ezekkel a tanúkkal kívánták bizonyítani, hogy a szeszes 
italt a baleset okozása után, zavart és felzaklatott idegállapotukban fogyasztották . 

Az ilyen járművezetők ezzel azt kívánták bizonyítani, hogy a szervezetükben 
később kimutatott alkoholos befolyásoltság a baleset bekövetkezése után mcg
i,,ott szeszes ital eredménye, mert így remélték elkerülni azt a megállapítást, 
hogy a baleset elkövetésekor is szeszes ital hatása alatt voltak. Ezek a jármű

vezetők jól tudták, hogy az ittas járművezetés, vagy az ilyen állapotban való 
balesetokozás súlyosabb büntetőjogi következményekkel jár. 

Az ilyen védekezés rendszerint nem vezet eredményre. Az esetek többségé
ben alapos gyanú merül fel arra, hogy a járművezető a baleset után azért fogyasz
tott szeszes italt, mert ezzel akarta leplezni a korábbi italozást és a szeszes ital 
hatása alatti állapotát. Az ilyen védekezést sok esetben a bizonyítás adatai, vagy 
a baleset után elvégzett kétszeres véralkohol vizsgálat megállapításai zárják ki. 

A jelenleg érvényben levő Kresz olyan új rendelkezést tartalmaz, mely sze
rint ha a járművezető olyan balesetet okoz, amikor rendőri intézkedés válik 
szükségessé, a rendőri intézkedés megtörténtéig a vezetőnek szeszes italt fogyasz
tani tilos. E rendelkezés alatt azt kell érteni, hogy amíg a rendőrség a helyszínre 
ki nem érkezik és amíg a vizsgálatot be nem fejezi, a járművezető semmiféle 
szeszes italt nem fogyaszthat. Ha a járművezető ennek ellenére szeszes italt fo
gyaszt, ö maga teremti meg saját maga ellen azt az alapos gyanút, hogy korábban, 
a baleset okozása idején is szeszes ital hatása alatt volt és a c:áivást csupán ennek 
leplezése érdekében eszközölte. 

A „ráivás" önmagában is, olyankor is amikor nem a korábbi ittas állapot 
leplezését szolgálja, szabálysértést képez és 3000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal 
büntethető . 
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A szeszes ital rendkívüli mértékben rontja a járművezetők biztonságos veze
tési képességét, de hasonló tüneteket vált ki a gyalogosok közlekedése esetén is. 
Az ittas gyalogos érzékszerveinek teljesítőképessége csökken, figyelmének össz
pontosítási képessége romlik, lassul az észlelési képesség, a reflexműködés kése
delmesked ik. Az ittas gyalogos bátrabb, gátlástalanabb lesz, elveszti önkritiká
ját, rosszabbul lát, rosszabbul hall, a közeledő jármű távolságát és sebességét 
nem képes reálisan értékelni, bizonytalanul megy és váratlan, következetlen visel
kedésre hajlamos. Az ilyen gyalogos bizonytalansága megtévesztheti a jármű

vezetőt és ezzel súlyos balesetveszélyes helyzetet teremthet. 
A hivatalos baleseti statisztika adatai szerint 1981-ben hazánkban 5292 

gyalogost ütöttek el a járművek és ezek közül 3033 esetben a gyalogos hibájából 
következett be a baleset. A gyalogoselütések több mint fele, ittasság okából követ
kezett be. Ezek az adatok egyértelműen arra hívják fel a figyelmet, hogy a 
gyalogosokra, különösképpen az úttest szélénél bizonytalanul viselkedő gyalogo
sokra fel kell figyelni és a mellettük való elhaladásra nagyobb gondot kell fordí
tani, mert a tapasztalat szerint sajnos nagy a valószínűsége annak, hogy az ilyen 
gyalogos ittas és ezért váratlan és megtévesztő magatartást is tanúsíthat. 

Egy nemrég elbírált közlekedési baleseti ügyben azt állapította meg a bíró
ság, hogy a gépkocsivezető aki kb. 65 km/óra sebességgel közlekedett, már na
gyobb távolságról - a féktávolságot meghaladó távolságból - látta, hogy előtte 
az úttesten egy gyalogos erősen dülöngélve, az úttest egyik oldaláról a másikra 
bizonytalanul áthaladva, vele egyirányban halad. Arra számított, hogy a gyalogos 
mellett el tud haladni és ezért a gépkocsi sebességén nem változtatott. Elképzelé
sei azonban nem váltak be, mert az ittas gyalogos nem olyan magatartást tanú
sított amire a gépkocsivezető számított, váratlanul a gépkocsi útjába lépett és 
halálos eredményű balesetet szenvedett. 

A baleset megelőzhető lett volna, ha a gépkocsivezető látván a gyalogos 
gyanús, bizonytalankodó mozgását kellő időben csökkentette volna a sebességet 
és a gyalogos mellett nagyobb figyelemmel haladt volna cl. 

A váratlanul felmerülő veszély esetén az ittas járművezető gyakran zava
rodik meg és elvesztve uralmát a gépkocsi felett sokszor okoz súlyos közlekedési 
balesetet. Nem ritka eset az alábbi büntető ügyben elbírált eset. 

A gépkocsivezető szeszes italtól súlyosan befolyásolt állapotban, kb. 80-90 
km-es sebességgel vezette személygépkocsiját a III. ker. Bécsi úton és a Podolin 
utca kereszteződése előtt az úttest közepén levő villamossineken kívánta balról 
megelőzni az előtte 60-70 km/óra sebességgel haladó gépkocsit. Előzés közben 
annyira megközelítette a Podolin utca kereszteződése előtt levő villamos járda
szigetet, hogy szabályosan már nem tudott visszatérni az úttestre, ezért gépkocsiját 
hirtelen jobbra kormányozva vágott a megelőző gépkocsi elé. A nagy sebesség 
és a hirtelen kormánymozdulat átvitte gépkocsiját a jobboldali járda közelébe 
és itt a járdára való felhaladástól félve, hirtelen balra kormányzott. Ekkor el
vesztette uralmát a gépkocsi felett, azzal fclhaladt a villamos járdaszigetre és a 
várakozó gyalogosok közül öt embert elütött. Az elütés után a gépkocsi kiütötte 
a villamos jelző táblát, majd lchaladva az úttestre felborult és így csúszott még 
15-18 métert. A baleset következtében három középkorú nő életét vesztette, a· 
másik két gyalogos is súlyos sérüléseket szenvedett. 

A baleset bekövetkezését többrendbeli közlekedési szabálysértés idézte elő. 
Az eltúlzott sebesség használatát, a szabálytalan elózést és a jármű feletti uralom 
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elvesztését egyaránt a gépkocsivezető súlyos ittassága váltotta ki. Ha nem lett 
volna ittas, ezeket a szabálysértéseket nem követte volna el és ha fel is merült 
volna valamilyen váratlan veszély, azt a kb. 20 éves vezetői tapasztalattal el 
tudta volna hárítani. A statisztika és az ítélkezési gyakorlat azt is igazolja, hogy 
az ittas állapotban okozott közlekedési balesetek, - éppen a járművezető szemé
lyében rejlő kedvezőtlen adottságok, elsősorban a késői észlelés és reflexműködés. 
és ezért az elhárítás érdekében tett késői intézkedések miatt -, rendszerint súlyo
sabb következményekkel járnak, mint a hasonló típusú olyan balesetek, amelyek
ben az ittasság nem játszik szerepet. 

A Büntető Törvénykönyv bűncseletkménynek minősíti a közúton gépi meg
hajtású jármű vezetésének az átengedését szeszes italtól befolyásolt állapotban 
levő, vagy egyéb okból a vezetésre alkalmatlan személynek, és az ilyen személy 
által okozott balesetért az átengedő felelősségét is megállapítja. 

A jármű vezetését ittas személy részére átengedő büntetőjogi felelősségét az 
alapozza meg, hogy az ittas személy részére való átengedés közvetve veszélyez
teti a közlekedés biztonságát. Itt jegyezzük meg azt is, hogy bűncselekményt képez 
és ezért büntetendő az a személy is, aki a vezetést, a vezetésre egyéb okból 
alkalmatlan személynek engedi át, olyan személynek tehát, aki nem tud gépkocsit 
vezetni, aki koránál vagy állapotánál fogva a vezetésre alkalmatlan. 

A közlekedési statisztika és az ítélkezési gyakorlat is azt mutatja, hogy 
hazánkban az utóbbi években a segítségnyújtás elmulasztásával elkövetett bűn
cselekmények száma emelkedett, és nőtt azoknak a száma is, akik a cserbenhagyás 
vétségét követték el. 

A Büntető Törvénykönyv kötelezően előírja, hogy ha valaki balesetet okoz 
vagy észlel, a sérültnek, vagy annak akinek az élete vagy testi épsége közvetlen 
veszélyben van, köteles az adott helyen és időben adható legteljesebb segítséget 
nyújtani. Az elvárt segítségnyújtás módja és mértéke nincs meghatározva,. olyan 
segíts-ég nyújtása kötelező, amely a sérült vagy a közvetlen veszélybe került 
személy vagy személyek egészségének vagy testi épségének a lehető legteljesebb 
megóvását szolgálja. 

Baleset okozása vagy észlelése esetén azonnal meg kell állni, meg kell győ
ződni arról, hogy van-e sérült és részére a szükséges segítséget nyújtani kell. 

A segítségnyújtást nemcsak a Büntető Törvénykönyv kívánja meg az állam
polgároktól, hanem az emberiesség követelménye is elvárja, hogy mindenki 
segítsen a sérült vagy veszélybe került embertársán. Éppen ezért, a jelenlegi 
büntetőjogi szabályozás a segítségnyújtás elmulasztását szabadságvesztés bünte
téssel bünteti, melynek időtartama - a kötelezettség elmulasztása miatt bekövet
kezett eredményre és az elmulasztó személyében rejlő körülményekre tekintettel -, 
akár öt évig terjedő szabadságvesztés büntetés is lehet. 

~ A cserbenhagyás vétségét az a balesettel érintett járművezető követi el, aki 
a baleset helyszínén nem áll meg, vagy onnan eltávozik mielőtt meggyöződne 
arról, hogy valaki megsérült-e, vagy az életét vagy testi épségét közvetlenül 
fenyegető veszély miatt segítségnyújtásra szorul-e. Ez a mulasztás - önmagában 
a megállás elmulasztása vagy a helyszínről való eltávozás - már megalapozza a 
cserbenhagyás vétségének az elkövetését akkor is, ha nincs segítségre szoruló 
személy, de a baleset körülményei folytán valaki megsérülhetett volna. 

Mindezekre azért utaltunk, mert sajnos az utóbbi években szaporodik a1: 
ilyen búncselekmények elkövetóinek a száma és az elk9vetés indokai között a 
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leggyakrabban az ittasság játszik szerepet. Az ittas járművezető megijed, elveszti 
a józan· gondolkodását, nem képes reálisan mérlegelni az adott helyzetet és a 
tőle elvárható tennivalókat és arra számítva, hogy a helyszínről való eltávozással 
megmenekülhet a következmények alól, a saját helyzetét megnehezítve elhagyja 
a helyszínt. Sokszor fordul elő, hogy a gépkocsivezető - aki egyébként a bekövet
kezett balesetért nem vonható felelősségre mert nem ő volt a baleset okozója -, 
maga teremti meg a büntetőjogi felelősségre vonás alapját azzal, hogy elhagyja 
a helyszínt. 

A Büntető Törvénykönyv ismer még egy, a közlekedéssel kapcsolatos bűn
cselekményt és ez a jármű önkényes elvételének a vétsége, illetve bűntette, melyet 
a köztudatban „autólopásként" ismernek. 

Ezt a bűncselekményt korábban jogtalan használatnak, később gépkocsi 
lopásnak minősítette és nevezte az akkori büntető törvény. Most e cikk keretében 
azért teszünk említést erről a bűncselekményről is, mert a gyakorlati tapasztalatok 
azt mutatják, hogy ezt a bűncselekményt is általában fiatal, többségükben éppen 
a tényleges katonai szolgálati korban levő fiatal emberek követik el, rendszerint 
ittas állapotban. 

Az ilyen cselekmény meggondolatlan, felelőtlen, az ittas állapot által kiváltott 
magatartás, amely igen gyakran további bűncselekmények elkövetésével párosul. 

A jármű önkényes elvételének bűncselekményét az követi cl, aki idegen gépi 
meghajtású járművet, mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul használja, vagy az 
így elvett, illetve a rábízott ilyen járművet használja jogtalanul. A vétség bünte
tése két évig terjedő szabadságvesztés. Ha azonban a bűncselekményt valamely 
helyiségbe vagy bekerített helyre jogtalan behatolással vagy bemászással vagy 
bűnszövetségben követik el, a büntetés már három évig terjedő szabadságvesztés. 

A büntetés ennél is súlyosabb, ha a bűncselekményt erőszakkal, vagy az 
élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel követik el. Ebben az esetben 
a törvényi büntetés öt évig terjedő szabadságvesztés lehet. 

Fentebb említettük, hogy az ilyen bűncselekmény elkövetése rendszerint más 
bűncselekmények elkövetésével is párosul. Miután az ilyen büncselekményerket 
rendszerint ittas állapotban levő fiatal emberek követik el, azért, hogy a2: elvett 
gépi meghajtású járművel közlekedjenek, az elkövetők a járműnek a közúton 
való vezetésével, rendszerint elkövetik az ittas járművezetés vétségét is. Ha eköz
ben balesetet is okoznak, anna,k büntetése a már elmondottak szerint alakul. 

Az ittas ember az ittasság mértékétől függően gyakran nem tttdja, hogy mit 
csiná'I.. s mert vezetöi engedélye és vezetési tapasztalata és gyakorlata sincs, 
gyakran okoz súlyos vagy halálos közúti balesetet is. Az ittas állapot nem teszi 
lehetővé a körülmények helyes és reális _értékelését, a balesetért való _ felelősség 
helyes mérlegelését és a következmények felmérését. Ezért a vezetők sok esetbén 
mégijedvé a következményektől, a baleset helyszínét felelőtlenül elhagyják és 
nem nyújtanak segítséget a baleset sérültjének. Ez a magá:tartás újabb" büncselek
rnényt'képez és eiért ezzel is súlyosbítják helyzetüket. 

Az ·is gyakran fordul elő, hogy á jármű önkényes „élvétclét felderítik, követik 
a gépkocsit ·és üldözik. Néha versenyszerű menekülés és üldözés alakul ki, ami 
újább ·veszélyt jelent, mert a vezető_ - aki .megfelelő vezetési_ gyakorlattal nem 
rendelkezik -, meggondolatlanul éS t'émültf'n, félretéve a· közlekedési szabályokat 
gyakdm közvetlen veszélyes· közlekedési- helyzeteket teremt. Az ilyen vezetőt rend
szerint' Utolé'rik · és· elfogják, · vagy baleset okó-zása Otári kéhyszerül · megállásra. 
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Néha· ilyenkor az őt úldöző és elfogó rendőrökkel szemben lép fel erőszakosan 
éS ·ezzel újabb bűncselekményt - a hivatalos személy elleni erőszakot - is elköveti. 

Mindez áz italozásból eredő, felelőtlen magatartás következménye. Ebbe a 
hibába gyakran azok is beleesnek, akik egyébként becsületes, dolgos és meggon
dolt fiatalemberek. Az italozás megkezdésekor még nem lehet felmérni, hogy az 
végül is milyen magatartásban csúcsosodik ki. Ezek a bűncselekmények súlyos 
következményekkel járnak, a büntetések gyakran a több évi szabadságvesztés 
büntetését is elérhetik. Ezért egyetlen tanulságként azt a következtetést kell 
levonni, hogy tartózkodni kell a mértéktelen italozástól. 

Az elmondottak alátámasztására egy _konkrét büntető ügy tényállását isn;ier
tetjük. 

Múlt év tavaszán, két fiatalember - 20 és 21 évesek - egész éjszakai mulato
zás után, hazafelé menet elhatározták, hogy a járdán parkírozó gépkocsik közül 
fclnyitnak egy személygépkocsit és azzal egy kicsit „autóznak" a városban, majd 
azzal mennek haza vidéki lakásukra. V czetői engedélyük nem volt, és nem rcndd
keztek megfelelő vezetési gyakorlattal sem. Több próbálkozás után, az egyik 
gépkocsi pillangóablakát egy téglával betörték, behatoltak a vezetőülésbe és ott 
a vezetékeket rövidre zárva, a gépkocsit elindították. Váltakozva vezették ittas 
állapotban a gépkocsit a város különböző részeiben. 

Egyik kereszteződésben nem adták meg az elsőbbséget a jobbról érkező 

másik személygépkocsinak és azzal összeütköztek. A másik gépkocsi felborult és 
utasai megsérültek. A fiatalemberek látva a másik gépkocsi felborulását és ebből 
súlyos balesetre következtetve, azért, hogy a felelősség alól menekülhessenek, 
nem álltak meg, nem nyújtottak segítséget a sérülteknek, hanem tovább hajtva 
elmenekültek a helyszínről. 

A gépkocsi rendszámát és más adatait azonban egy járókelő megjegyezte, 
felhívta a rendőrséget és a mentőket, akik rövid idő alatt a helyszínre érkeztek. 
A rendőrség az elmenekült gépkocsi után ment, rövid keresés után a gépkocsit 
egyik mellekutcában meg is talált.ik. A gépkocsi vezetői - a két fiatalember -
még mindig a gépkocsiban ültek és éppen azon tanakodtak, hogy mit tegyenek, 
amikor meglátták a rendőrségi gépkocsit. Ekkor megijedve a következmények
től elmenekültek. A rendőrség üldözni kezdte őket és végül mindkettőjüket 

elfogta. A rendőrökkel szemben még akkor is ellenállást és erőszakos magatartást 
tanúsítottak. 

Az elmondott eset nem elszigetelt, azt bizonyítja hogy az ittasság súlyos és 
helyrehozhatatlan magatartást válthat ki, súlyos bűncselekmények sorozatát indít
hatja el. Az ilyen bűncselekmények társadalmi és közlekedési veszélyessége igen 
nagy, mert az elkövetés körülményeire tekintettel súlyos közlekedési baleset be
következéséhez vezethet. De rendkívül káros azért is, mert gyakran :1 bűnözéstől 
távol álló, jól nevelt és dolgos fiatalemberek mint elkövetők is áldozatai lehetnek 
a mértéktelen italozás folytán, az ilyen bűncselekményeknek. 

Hazánkban a társadalmi és gazdasági életünk minden területén lendületes 
munka folyik. A közlekedés biztonságának, folyamatosságának és gyorsításának 
érdekében hatóságaink és társadalmi szervezeteink igen nagy erőfeszítéseket tesz
nek és ennek eredményeként általában folyamatosan és nagyobb zavarok nélkül 
áramlik a forgalom. Az. utóbbi években - bár évente rendszeresen emelkedik a 
járművek és a járművezetők száma, erősödik az áruforgalom és a turistaforgalom 
- , a közlekedési balesetek száma évről évre csökken. 
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Ennek ellenére sajnos még mindig vannak közlekcdésünkben olyan jelensé
gek - és ilyenek azok is, amelyekre a cikkben rámutattunk -, amelyek veszélyez
tetik a közlekedés biztonságát és igen gyakran súlyos balesetek előidézői. 

A katonai gépkocsivezetők szintén a közutakon közlekednek. Gyakran igen 
nehéz feltételek között, kiemelt feladatokat kénytelenek ellátni. Ugyanazok a 
veszélyek, nehézségek és környezeti hatások fenyegetik őket is mint a többi 
gépkocsivezetőket és mert ők is emberek, emberi természetükből eredően ugyan
olyan hajlamok és élettani igények irányítják cselekedeteiket. 

A közlekedési balesetek megelőzésére irányuló törekvés, a közlekedés bizton
ságának és zavartalanságának a segítése éppen úgy feladata és kötelessége a 
katonai gépkocsivezetőknek is, mint minden más állampolgárnak. 

Ezért az elmondottakkal, ennek a célkitűzésnek az érvényesülését kívánjuk: 
- a katonai gépjárművezetők ismereteinek a bővítésével - elősegíteni. 
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