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Kövér László úr részére
az Országgyűlés elnök e

Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklet

43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Szabó Sándo r

(MSZP) országgyűlési képviselő „Beváltotta-e a VEDA rendszer a hozzáfűzött reményeket,

csökkent-e a közúti balesetek, halálesetek száma?” című, K/13895. számú, írásbeli választ

igénylő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2017 . február ,g-k''
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Válasz Szabó Sándor (MSZP) K/13895 .
számú, „Beváltotta-e a VÉDA rendszer a

hozzáfűzött reményeket, csökkent-e a közúti

balesetek, halálesetek száma?” címen
benyújtott írásbeli kérdésér e

Szabó Sándor úr részér e
országgyű lési képviselő

Budapes t

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42. § (9) bekezdése alapján
„Beváltotta-e a VÉDA rendszer a hozzáfűzött reményeket, csökkent-e a közúti
balesetek, halálesetek száma?” címmel benyújtott, K/13895. számú írásbeli kérdésére
válaszolva az alábbiakról tájékoztatom .

A VÉDA-rendszer működéséhez fűződő rövid távú tapasztalatok alapján az látható, hogy a
VÉDA átadása óta a gyorshajtások aránya csökkent . Míg 2016 február végén a
személysérüléses balesetek okai között a gyorshajtások 36 %-os arányt képviseltek, addig a
féléves értékelés időszakára ez az arány 30 %-ra, majd november végére 29 %-ra csökkent .

A VÉDA-rendszer az alábbi szabálysértésekkel és közigazgatási bírsággal sújtható közút i
közlekedési szabályszegésekkel összefügg ő cselekmények rögzítésére alkalmazható : a
behajtási tilalom; a kötelező haladási irány ; a megengedett legnagyobb sebesség; a
továbbhaladás tilalma; a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelz ő készülék jelzései ; a
vasúti átjáró el őtti megállás, illetve vasúti átjárón áthaladás ; gyorsforgalmi út leálló sávjának ,
leálló öblének igénybevétele ; a biztonsági öv használata ; megállásra, várakozásra vonatkoz ó
rendelkezések megsértése ; érvénytelen hatósági engedéllyel vagy jelzéssel, illetve lejárt
műszaki érvényességi idővel történő közlekedés; kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás i
fedezet nélküli közlekedés; záróvonal átlépése; buszsáv nem megengedett igénybevétele;
vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése .

A VÉDA általi rögzítésre alkalmas szabályszegések miatt indult eljárások összesített száma a
2016. évben 441 615, ebbő l a megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezése k
megszegése miatt rögzített esetek száma 265 616 .

1051 Budapest, József Attila utca 2-4. Telefon : (06-1) 441 1717 Fax: (06-1) 441 1720 E-mail : miniszter@bm .gov .hu
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A VÉDA általi rögzítésre alkalmas szabályszegések miatt mindösszesen 441 615 esetben
13 063 372 802 Ft összegű pénzbírság, illetve helyszíni bírság kiszabására került sor .

Budapest, 2017 . február
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