Rendőrségi tájékoztatás a közúti promóciós tevékenységek megítéléséről
Az alábbiakban az Országos Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti
Főosztályának tájékoztatása olvasható:
A fővárosban, illetve más nagyvárosokban elterjedt az a jelenség, amelynek során elsősorban a
forgalomirányitó fényjelző készülékkel ellátott úttestekben, gyalogos személyek a forgalmi sávokon, a
jármüvek között tartózkodva, a gépjárművezetők részére különféle árukat, illetve szolgáltatásokat
ajánlanak fel, szórólapokat osztanak, koldulnak, valamint a gépjárművek szélvédőit mossák, utóbbit
sokszor a gépjárművezető akarata ellenére.
A közúti közlekedési szabályokról szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban:
KRESZ) 21.§ -a szabályozza a gyalogosok közúti közlekedését. A 21.§ (1) bekezdése szerint "A
gyalogosnak a járdán, ahol pedig járda nincs, a leállósávon, az utpadkán vagy a kerékpárúton kell
közlekednie." a 21.§ (2) és (3) bekezdése értelmében ha az úton sem járda, sem leállósáv, sem
utpadka, sem kerékpárút nincs - vagy az a gyalogosközlekedésre alkalmatlan -, a gyalogosok magán
az uttesten, az úttest szélén egy sorban, lakott területen lehetőleg menetirány szerinti bal oldalon,
lakott területen kívül mindig bal oldalon, a járműforgalommal szemben - közlekedhetnek.
A hivatkozott szakasz (5) bekezdése kimondja, hogy "A gyalogos az úttesten a kijelölt gyalogosátkelőhelyen, ha pedig a közelben kijelölt gyalogos-átkelőhely nincs, lakott területen levő főútvonalon
az útkereszteződésnél (a járdasziget teljes hosszában); egyéb helyen bárhol, a legrövidebb áthaladást
biztositó irányban mehet át.".
A fentiek értelmében a gyalogos az úttesten jogszerűen csak akkor tartózkodhat, ha az egyéb
feltételek teljesítése mellett ott közlekedni szándékozik, vagy át kíván menni az úttesten.
Az úttesten tartózkodás minden más esetben szabálytalan, és a cselekmény kimeríti az egyes
szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 23.) Korm. rendelet
54.§-ában megfogalmazott, a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése szabálysértés
tényállását.
A szórólapot, reklámanyagokat osztogató, szélvédőt mosó és egyéb - a korábbiakban jelzett tevékenységet folytató gyalogosok magatartása tehét szabálysértést valósít meg.
A jogellenes magatartás visszaszorítása és a közlekedésbiztonsági veszélyforrás felszámolása
érdekében, a rendőrség ezen tevékenységet folytató személyekkel szemben határozottan kíván
fellépni.
Az elkövetőkkel szembeni intézkedésen túlmenően azonban szükségesnek tartom, hogy az ezeket a
személyeket megbízó, szerződtető vállalkozások figyelmét is felhívjuk a tevékenység szabálysértő
jellegére, amellyel kapcsolatosan felmerülhet felbújtói felelősségük is.

