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Tisztelt Képvisel ő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42. § (9) -bekezdése alapján
„Traffipaxok bevételei.” címmel benyújtott, K/4523. számú írásbeli kérdésére válaszolva az
alábbiakról tájékoztatom .

A Komplex Közlekedési Ellenőrzési Pontok üzembe helyezésének elsődleges célja
Magyarország közlekedésbiztonsági helyzetének javítása, a személyi sérüléssel, különösen a
halálos kimenetellel végződő közúti balesetek számának csökkentése .

Tekintettel arra, hogy 2012. január He óta a bírságokból befolyó összeg — az
államháztartásról szóló törvény rendelkezései alapján — nem a Rendőrség, hanem a központi
költségvetés bevétele, a Rendőrség ezzel természetesen nem számol .

2014. március 26 . és 2014 . április 26. között 24 .204 alkalommal, míg 2015 ugyaneze n
időszakában 21 .426 alkalommal szabott ki bírságot a Rend őrség sebességtúllépés miatt.

2014 . március 26. és 2014. április 26. között 42 halálos, 384 súlyos és 864 könnyű sérüléssel
járó, míg 2015 ugyanezen időszakában 36 halálos, 367 súlyos és 904 könnyű sérüléssel jár ó
közúti közlekedési baleset történt .
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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet 43 .
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Mirkóczki Ádám
(Jobbik) országgyű lési képviselő „Traffipaxok bevételei.” című, K/4523 . számú, írásbel i
választ igénylő kérdésére adott válaszomat .
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