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Legfőbb Ügyészség 
1055 Budapest  
Markó u. 15. 
 
 
 
Tisztelt Legfőbb Ügyészség! 
 
 
 
Alulírott ezúton feljelentést teszek ismeretlen tettes (tettesek) ellen több halálesetet (Btk. 
166. §) és személyi sérülést (Btk. 170. §), valamint jelentős anyagi kárt (Btk. 324. §) 
okozó bűncselekmény gondatlanságból (Btk. 14. §) történő elkövetésének alapos gyanúja 
miatt.  
 
 
Részletes indoklás 
 
Az Európai Unió országaiban és Magyarország közútjain a balesetek és főleg a halálos 
balesetek gyakoriságának csökkentése érdekében hétvégeken valamint ünnepnapokon 
korlátozzák a 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű tehergépkocsik forgalmát. 
A korlátozást több életvédelmi szempont is indokolttá teszi.  
A különböző biztonságú járművek vegyes forgalma növeli a baleseti veszélyt. „A különböző 
járművek különböző szintű biztonságot nyújtanak – ha minden jármű olyan biztonságos 
volna, mint saját kategóriájának legjobbja, akkor a fogyatékosságot okozó sérülések fele 
elkerülhető volna.” (Ld. az Európai Parlament honlapját: 
http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/062-1004-255-09-37-910-
20050819STO01003-2005-12-09-2005/default_hu.htm). Ebből következik, hogy a nehéz 
tehergépjárműveknek a hétvégi forgalomból történő kizárása nagy mértékben növeli a 
forgalomban maradó, „egységesebb kategóriájú” járművek, illetve személyek biztonságát. Ezt 
a hazai szakértők is bizonyítják.  
„Bár számtalan hatástanulmány, elemzés született már a témában pro és kontra, azt ma már a 
fuvarozók sem vitatják, hogy környezetvédelmi, szociális, valamint forgalombiztonságot érintő 
okok miatt a hétvégi kamionforgalmat korlátozni kell. Ahogy a vezető-főtanácsos 
megjegyezte: valószínűleg sokan köszönhetik életüket annak, hogy amúgy is zsúfolt közútjaink 
hétvégi forgalmából kirekesztették a nehéz tehergépkocsikat.” (Kováts Endre vezető-
főtanácsos a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium e témával foglalkozó szakreferense)  
 
A hazai közlekedésbiztonsági helyzet 2006 júliusában katasztrofális szintre romlott. A 
következő hírt megelőző hétvégén huszonegy ember halt meg közúti balesetekben: 
„Szeptember végéig minden hétvégén országos közlekedésbiztonsági akciósorozatot tart a 
rendőrség, miután az elmúlt hétvégén 21-en vesztették életüket az ország útjain.” 
(Népszabadság, 2006. július 22., http://www.nol.hu/cikk/411496/) 
 
A nehéz tehergépkocsik forgalmának korlátozását a 111/1995 (IX.21.) számú 
kormányrendelet szabályozza. Ennek értelmében minden év elején hivatalosan közzé teszik a 
tilalom alá eső időt. A 2006. évi tilalmi listából 
(http://www.gkm.gov.hu/data/457412/hetvegi.pdf) csak a júliusi és augusztusi időpontokat 
emelem ki: 
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GKM 
Közúti Közlekedési Főosztály 
„A nehéz tehergépkocsik közlekedésének 2006. évi korlátozása Magyarországon” 
(A hatályos 111/1995. (IX. 21.) Kormányrendelet alapján) 
 
Július 
01. (szombat) 08 órától 02. (vasárnap) 22 óráig 
08. (szombat) 08 órától 09. (vasárnap) 22 óráig 
15. (szombat) 08 órától 16. (vasárnap) 22 óráig 
22. (szombat) 08 órától 23. (vasárnap) 22 óráig 
29. (szombat) 08 órától 30. (vasárnap) 22 óráig 
 
Augusztus 
05. (szombat) 08 órától 06. (vasárnap) 22 óráig 
12. (szombat) 08 órától 13. (vasárnap) 22 óráig 
19. (szombat) 08 órától 20. (vasárnap) 22 óráig 
26. (szombat) 08 órától 27. (vasárnap) 22 óráig” 
 
Mindezek ellenére a GKM honlapján és ezt követően másutt az alábbiakat tettek közzé: 
 
(http://www.gkm.gov.hu/sajtoszoba/sajtoanyagok/2006_sajtohirek/06julius/kamionstop.html) 
„Nem lesz kamionstop a hétvégén 
2006-07-21. GKM honlap 
 
Kóka János, gazdasági és közlekedési miniszter a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépkocsik 
forgalmának korlátozását 2006. július 22-ére és 23-ára felfüggesztette, a 111/1995 (IX.21.) 
Kormányrendelet 2.§. (4) bekezdése alapján. A felfüggesztés a napok óta tartó rendkívül 
magas hőmérséklet miatt közlekedésbiztonsági és egészségvédelmi okokból vált indokolttá, és 
lehetővé teszi ezen a hétvégén a szállítást.” 
 
A kamionstop egyébként szombat reggel 8 órától vasárnap este 22 óráig van érvényben.    
 
A „kamionstop” feloldásának káros következményeit az alábbi hírek bizonyítják: 
 
1.) Kamionnal ütközött a kisteherautó - ketten meghaltak 
2006-07-23. Magyar Rádió 
Kamion és kisteherautó ütközött össze vasárnap délelőtt a 44-es főúton Nyárlőrinc 
közelében, a karambolnak két halálos áldozata van. 
A baleset a 44-es főút 17-es kilométerszelvényénél történt délelőtt 10 óra körül a Kecskemét 
és Nyárlőrinc közötti szakaszon. Az első adatok szerint egy bolgár kamion ütközött össze 
frontálisan – eddig tisztázatlan körülmények között – egy Mercedes Sprinter kisteherautóval. 
A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a kisebbik járműből egy férfit holtan emeltek ki a 
kecskeméti tűzoltók, egy nő utast pedig életveszélyes állapotban, ám minden orvosi erőfeszítés 
ellenére később ő is életét vesztette. 
 
2.) Halálra gázoltak egy gyalogost Székesfehérváron 
2006. július 23. 14:03, MTI 
Féktávolságon belül lépett egy nyerges vontató elé vasárnap reggel, Székesfehérvár 
külterületén, a 8-as főúton egy gyalogos; az 50 év körüli ismeretlen férfi a helyszínen meghalt 
- közölte az MTI-vel a rendőrség. A Székesfehérvárról Csór irányába közlekedő jármű 
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vezetője vészfékezéssel és a kocsi balra kormányzásával próbálta meg - eredménytelenül - 
elkerülni a balesetet - mondta el a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Németh 
Kész Mónika rendőr főhadnagy tájékoztatása szerint eddig nem sikerült megállapítani a 
halálos balesetet szenvedett férfi személyazonosságát, iratok ugyanis nem voltak nála. A 
baleset körülményeit szakértők bevonásával vizsgálja a rendőrség. 
 
3.) Kamionnal ütközött a személyautó 
2006. július 22. OBJEKTÍV Hírügynökség  
Egy ember életét vesztette egy pedig súlyosan megsérült szombaton reggel Sirok közelében, 
amikor egy személyautó kamionnal ütközött – értesült az OBJEKTÍV Hírügynökség az 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságtól. 
A tragikus baleset szombaton reggel negyed 8 körül történt a Sirokot Recskkel összekötő 
alsóbbrendű úton, ahol összeütközött egy kamion és egy Fiat Uno személygépkocsi. A Fiatban 
egy utas életét vesztette, egy másik pedig súlyosan megsérült. A sérültet a tűzoltók emelték ki a 
roncsból feszítő-vágó segítségével. A helyszínelés és mentés idejére teljes útzár van 
érvényben. 
 
4.) Leszakadt a sofőr lába - Kamionbaleset a 44-es úton 
2006-07-22. HavariaPress 
Kamionbaleset miatt teljes szélességében lezárták a 44-es utat - jelenti a HavariaPress. 
Szombaton délután egy óra előtt nem sokkal, két kamion ütközött össze frontálisan a főúton 
Kecskemét határában, a katonai repülőtérhez közel. A balesetről egyelőre annyit tudni, hogy 
mindkét sofőr beszorult fülkéjébe, és súlyosan sérült. Az elsődleges információk szerint 
egyiküknek a lába is leszakadt a szerencsétlenség következtében. Jelenleg – teljes útzár mellett 
– a tűzoltók próbálják kiszabadítani őket. A főúton várhatóan órákig áll majd a forgalom. 
 
5.) Kigyulladt egy árokba borult kamion 
2006.07.23. HavariaPress 
Árokba borult, majd kigyulladt egy autógumikat szállító kamion a 38-as úton – értesült a 
HavariaPress. A gumikerekeket szállító kamion egyelőre tisztázatlan körülmények között 
borult árokba Nyíregyháza és Rakamaz között, a 38-as főúton. A kamion eleje kigyulladt, a 
sofőr éppen csak ki tudott ugrani a fülkéből, mielőtt elborították volna azt a lángok. A 
lángokat a helyszínre riasztott tűzoltók eloltották, a sofőr könnyebb égési sérüléseket 
szenvedett a karján. Az utat teljes szélességében lezárták. 
 
Ez csak saját gyűjtésű lista a július 22-23-i hétvégén történt balesetekről. Megjegyzem, hogy 
azokat a bekövetkezett baleseteket is ide kell sorolni, amelyek ezt néhány órával megelőzően, 
illetve utólag következtek be, mert a tilalom fennállása esetén az indulás késleltetése és a 
beérkezés előrehozása is befolyásolja, illetve mérsékli a hétvégi balesetek számát.  
 
Az alábbiakban még idéznék egy levélből, amely a Levegő Munkacsoport honlapján 
található: 
„… az elmúlt hétvégén … Kóka miniszter felfüggesztette a hétvégi kamionstopot. Régóta 
dédelgetett tervét megvalósítva szabad folyást engedett a közúti teherszállítás vasárnapi 
fejlődésének, és a szó szerinti dübörgésnek. (A Kossuth Rádió híradása szerint a 
felfüggesztése oka – tömören - az volt, hogy meleg van.) … A „sima” környezetkárosításon túl 
pl. a hétvégére kerékpártúrát szervező egyének meg csapatok sportolását tették tönkre azzal, 
hogy ráengedték az utakra a kamionokat, teherautókat.  
Fazekas Péter biciklista, Kecskemét, 2006. július 14.” 
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A fentiek miatt, de főleg a jövőbeni hasonló esetek elkerülése érdekében kérem a Legfőbb 
Ügyészséget, hogy a nyomozást azonnali hatállyal rendelje el. 
 
Megjegyzem, hogy az EU illetékes bizottságát is tájékoztatom a magyarországi tarthatatlan 
helyzetről, annál is inkább, mert EU szerint a magyarországi közúti balesetek arányát legalább 
az EU-15 szintjére kell csökkenteni, ami a jelenlegi mérték megfelezését jelenti. Véleményem 
szerint az emberi életeket minden hivatalos szerv köteles elsődleges és azonnali védelemben 
részesíteni.  
 
Budapest, 2006-07-25. 
    Tisztelettel: 
 
 

(a Levegő Munkacsoport aktivistája – név és cím a szerkesztőségnél) 


