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RENDŐRSÉGI TÁJÉKOZTATÓ
az ittas járművezetésről
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A vonatkozó jogszabályok betartásának és betartatásának érdekében előfordul, hogy a
rendőrök szolgálatellátásuk során nem gépi meghajtású járművek vezetőivel, például
kerékpárosokkal szemben kénytelenek intézkedni. A szabályok be nem tartása jelentősebb
veszélyt jelenthet a kerékpárosra magára, illetve a közlekedésben résztvevő többi
személyre egyaránt. Adott élethelyzetben megnő annak a kockázata, hogy akár kisebb baleset
is komolyabb sérüléssel járjon.
Az ittasan történő kerékpározás annak foka szerint növeli a baleset bekövetkezésének
kockázatát, ezáltal baleset-megelőzési szempontból nagyon fontos ezen tényezők
folyamatos ellenőrzése, szankcionálása. A statisztikák szerint a közlekedési balesetek
okozói közül második helyen a kerékpárosok szerepelnek.
A alábbi táblázat ismerteti a különböző, nem gépi meghajtású járművek tekintetében az ittas
járművezetésre vonatkozó mértékeket, eljárásokat illetve büntetési tételeket.
Nem gépi meghajtású jármű vezetője főúton (kerékpáros, kézikocsi, állati erővel vont jármű):
légalkohol-koncentráció

0,25 mg/liter vagy alatta
0,26 mg/liter vagy felette

Vérvétel vagy hitelesített
légalkoholmérő
használata szükséges-e
(Az ORFK Ut. alapján)
Nem
Igen

Intézkedés

Szabs. tv. alapján eljárás
A KR alapján 60e Ft bírság

Nem gépi meghajtású jármű vezetője (csak kerékpáros) nem főúton:
légalkohol-koncentráció

0,25 mg/liter vagy alatta
0,26 mg/liter vagy felette

Vérvétel vagy hitelesített
légalkoholmérő
használata szükséges-e
(Az ORFK Ut. alapján)
Nem
Igen

Intézkedés

Nincs eljárás
A KR alapján 30e Ft bírság

Nem gépi meghajtású jármű vezetője (kézikocsi, állati erővel vont jármű) nem főúton
légalkohol-koncentráció

0,25 mg/liter vagy alatta
0,26 mg/liter vagy felette

Vérvétel vagy hitelesített
légalkoholmérő
használata szükséges-e
(Az ORFK Ut. alapján)
Nem
igen

Intézkedés

Szabs. tv. alapján eljárás
A KR alapján 30e Ft bírság

A kerékpárosoknál komoly problémát vet fel az ittas járművezetésen felül az is, hogy nem
szükséges KRESZ vizsga megszerzése, ezáltal a közlekedési szabályok ismerete a kerékpár
jogszerű használatához.

Ellenben az állati erővel vont jármű hajtásához engedély szükséges. Ezek lehetnek hajtási
engedély, illetve érvényes vezetői engedély bármely (nemzeti és nemzetközi) kategória.
A következő táblázat segítségével megtudhatjuk, hogy különböző fajtájú és mennyiségű
elfogyasztott alkohol milyen koncentrációban mutatható ki szervezetünkben az eltelt idő
függvényében. A kimutatás tájékoztató jellegű, emberenként kortól, nemtől, súlytól, stb.
függően az értékek pozitív és negatív irányba is elmozdulhatnak, azaz minden emberre
máshogy hat elfogyasztott alkoholmennyiség.
Az
elfogyasztott
alkohol
1 pohár sör
1 hosszúlépés
1 kis fröccs
1 kis üveg sör
1 korsó sör
½ dl pálinka
2 dl bor
½ dl rum
½ dl konyak

Alkohol
mennyiség
gr.
9
10

Véralkohol
koncentráció
ezrelékben
0,19
0,20

Ha a maximum elérésétől (a fogyasztásától számított ½-1 óra) után
0,5 óra 1,0 óra 1,5 óra 2,0 óra 2,5 óra 3,0 óra 4,0 óra
telt el, akkor a szervezetben az alábbi érték marad
0,11
0,12
-
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0,30

0,22

0,15
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-

-

-

-

20

0,40

0,32

0,25

0,17

-

-

-

-

25

0,50

0,42

0,35

0,27

0,20

0,12

-

-

1 dl likőr
1 házmester
1 dl rum
1 dl pálinka
1 dl konyak
½ liter bor
1 liter bor

30

0,60

0,52

0,45

0,37

0,30

0,22

0,15

-

40

0,80

0,72

0,65

0,57

0,50

0,42

0,35

0,20

50

1,00

0,92

0,85

0,77

0,70

0,62

0,55

0,40

100

2,00

1,92

1,85

1,77

1,70

1,62

1,55

1,40

Tisztelt Állampolgárok!
A Bicskei Rendőrkapitányság vezetői és beosztotti állománya a törvényesség,
emberségesség, tisztesség, tényszerűség betartása mellett látja el szolgálati feladatait.
Jogsértés észlelése esetén azonban intézkedési kötelezettség áll fenn.
Kérem, hogy a fenti tájékoztatásban foglaltakat szíveskedjenek figyelembe venni.
A témához kapcsolódó jogi normák:
- 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről (Szabs. tv.)
- 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ)
- 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a
közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok
összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról (KR)
- 27/2010. (OT 14.) ORFK utasítás az ittasság ellenőrzéséről (ORFK Ut.)
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Tisztelettel:
dr. Balázs Sándor r. alezredes sk.
kapitányságvezető

