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1. Bevezetés 

A közúti közlekedés biztonságának fenntartása és javítása a közlekedéspolitika alapvető célja. 

A közlekedésbiztonsági tevékenység rendkívül összetett, szorosan kapcsolódik számos más 

szakterülethez. A közlekedésbiztonság nagyban összefügg egy ország egészségügyével, 

gazdaságával, környezetvédelmével, társadalmának magatartásával, ugyanakkor az európai 

integrációnak köszönhetően az európai politikával is. Így nem kérdés, hogy színvonalának 

javítása alapvető igény a nemzetek politikájában. (Holló, 1997) 

Ez például olyan nemzetek feletti célkitűzésekben testesül meg, mint az Európai Unió azon 

nagyratörő ambiciózus elképzelése, hogy a közúti balesetben meghaltak számát 2010-re tíz év 

alatt 50%-kal kell csökkenteni (EC, 2001). Mindezt úgy, hogy a motorizációs fok, illetve a 

futásteljesítmény folyamatosan növekszik. A magyar közlekedéspolitika ennél valamelyest 

szerényebb, 30%-os csökkenést tűzött ki célul (Lányi, 2005). 

A magyarországi közúti közlekedésbiztonságra vonatkozó paraméterek a kilencvenes évek 

negatív rekordjai után folyamatos javulást mutattak annak ellenére, hogy a járművek száma és 

a forgalmi teljesítmény nőtt (Holló, 2003; Holló, 2002a). A tendencia 2000-ben megtorpant és 

a baleseti mutatók több éven keresztüli stagnálása-romlása jelzés értékű volt. Az utóbbi két 

évben (2008–2009) a közúti balesetben meghaltak száma kedvezően alakult, 2009-re 

összességében a 2001-es évhez képest 33%-kal csökkent (1. ábra). Megemlítendő továbbá, 

hogy a közlekedésbiztonsági trendek az országos közúthálózaton mért futásteljesítményben 

beállt növekedés ellenére is pozitív irányban alakultak. Az utóbbi két évben történt javulás 

átütő sikerként történő elkönyvelése azonban félrevezető lehet, hiszen egy ország 

közlekedésbiztonsági helyzetét hosszú távú trendek, illetve nemzetközi összehasonlítás 

alapján lehet pontosan megítélni.  

A közúti közlekedés biztonsága általános társadalmi érdek, javításának azonban 

gazdaságossági szempontok figyelembevételével kell történnie. Annak igazolása, hogy adott 

intézkedés nemcsak hogy javítja a közúti biztonságot, de mindezt költséghatékony módon is 

teszi, általános igénnyé vált a közúti biztonsággal eredményesebben foglalkozó országokban. 

A közlekedésbiztonsági tevékenység három fő területe: ember – jármű – út és környezete. 

Kutatási tevékenységem során e három elem közül kizárólag az infrastrukturális 

intézkedésekkel, azok biztonsági hatásával és modellezési lehetőségeivel foglalkozom. 



 3

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Forgalmi teljesítmény 
változása

Közúti balesetben 
meghaltak száma [fő]

Év

Közúti balesetben 
meghaltak száma

EU célkitűzés 
(50%)

Magyar 
közlekedéspolitika 
(30%)

Forgalmi 
teljesítmény 
változása (bázis év: 
2001)

 
1. ábra: A közúti balesetben meghaltak számának (tényadatok és célkitűzések), valamint az 
országos közúthálózat futásteljesítményének alakulása 

1.1. Kutatási probléma 
A közúti intézkedések – kifejezetten az infrastrukturális intézkedések – biztonsági hatásainak 

mérését és hatékonyságvizsgálatát illetően széles körű külföldi kutatási eredmények állnak 

rendelkezésre. A magyar szakirodalom e tekintetben egyelőre sajnos meglehetősen hiányos. A 

rendelkezésre álló nemzetközi kutatási eredmények megfigyeléses előtte-utána vizsgálatokon 

alapulnak. Ezen vizsgálatok eredményeit illetően az alábbi kérdések merülnek fel: 

− Az intézkedések várható hatásainak előrebecsléséhez ezeket a múltbéli 

eredményeket hogyan lehet használni? 

− Van-e és ha igen, milyen összefüggés az előtte baleseti helyzet és a beavatkozást 

követő állapot között? 

− A beavatkozást követő változás milyen mértékben tekinthető szignifikánsnak? 

A különböző beavatkozásokból úgynevezett intézkedéscsomagokat képezhetünk, melyek 

optimálásával kapcsolatban az alábbi kérdések adódnak: 

− Milyen korlátozó peremfeltételek és hogyan befolyásolhatják az 

intézkedéscsomagok összeállítását? 

− Milyen célfüggvények alapján képzelhető el az optimálás? 
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1.2. Kutatási célkitűzések 
Kutatási tevékenységem az infrastruktúrát érintő közúti beavatkozásokra terjed ki. Ezekhez 

kapcsolódóan kutatási célkitűzéseim az alábbiak: 

− Olyan modell kidolgozása, mellyel lehetővé válik az intézkedések várható 

biztonsági hatásának megállapítása. 

− Az egyes közúti beavatkozástípusok hatékonyságmutatóinak számítása. 

− Az előtte baleseti helyzet és a beavatkozást követő állapot közötti összefüggés 

vizsgálata. 

− Az intézkedések azon részarányának meghatározása, melyek a biztonságban 

statisztikailag szignifikáns változást eredményeznek. 

− Olyan modell kidolgozása, mellyel az intézkedéscsomagok optimálhatók. 

1.3. Alkalmazott módszerek 
A kutatás első lépéseként részletes szakirodalom-kutatást végeztem. A disszertáció 2. 

fejezetében általános áttekintést nyújtok a közúti biztonság rendszeréről, menedzsmentjéről és 

a fenntartható biztonság elveiről. Részletesen foglalkoztam az Európai Parlament által 2008 

novemberében elfogadott közúti biztonsági infrastruktúra menedzsmentről szóló EU-

irányelvvel és az abban szereplő négy pillér ismertetésével. 

A disszertáció 3. fejezetében a hatékonyságvizsgálati módszerek áttekintésével foglalkozom. 

Nemzetközi és hazai szakirodalmi forrásokra támaszkodva ismertetem a költség-haszon és 

költség-hatékonyság elemzés módszerét, az intézkedések hatásának és hatékonyságának 

azonosítási módját. 

A doktori értekezés 4. fejezetében a közúti biztonság világtrendjeivel foglalkozom. 139 

országot vizsgáltam a következő három mutató alapján: egy főre jutó GDP, motorizációs fok 

és lakosszámra jutó közúti baleseti áldozatok száma. Az országokat a három változó alapján 

az SPSS szoftver segítségével K-Means klaszterelemzéssel csoportokba soroltam. 

Az intézkedések hatását becslő modell felállításához – mellyel a disszertáció 5. fejezetében 

foglalkozom – az alábbi módszereket alkalmaztam: 

− A Magyar Közút Kht. megyei igazgatóságai által 2002., 2003. és 2004. évben 

végzett beavatkozásokból kialakítottam egy adatbázist. 
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− Előtte-utána (három év) vizsgálatokat végeztem és azonosítottam az egyes 

intézkedéstípusok hatékonyságmutatóit. 

− Előtte-utána fajlagos baleseti mutatókat számoltam, és megállapítottam a változás 

mértékét. A fajlagos baleseti mutatók változása alapján intézkedéstípusonként 

lineáris trendvonalakat határoztam meg. 

− Khi-négyzet szignifikancia vizsgálatokat végeztem a baleseti helyzetben beállt 

változások szabályos, illetve véletlen jellegének megállapítására. 

− A negatív kimenetelű intézkedések esetében azonosítottam azok előfordulási okait. 

A disszertáció 6. fejezetében az intézkedéscsomagok optimálási lehetőségeit ismertetem. 

Peremfeltételeket és célfüggvényeket határoztam meg, és ezek változtatásával, a lineáris 

programozás módszerével az intézkedéscsomagok optimálását kilenc különböző esetben 

végeztem el. A számításokat Excel-táblázatban, a Solver kiegészítő funkció segítségével 

végeztem. 
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2. A közúti biztonság rendszere és menedzsmentje  

Ebben a fejezetben a közúti közlekedésbiztonság rendszerszemléletű megközelítésével, illetve 

a közúti infrastruktúra menedzsmentjével foglalkozom. Ez utóbbi kapcsán szükségesnek 

tartom a 2008-ban megjelent EU-irányelv bemutatását, mely a közúti infrastruktúra kezelését 

négy eszközzel fedi le. Ezek a közúti biztonsági hatásvizsgálat, a közúti biztonsági audit, a 

közúti biztonsági felülvizsgálat valamint a hálózatbiztonsági menedzsment. A disszertáció 

témájául szolgáló hatékonyságvizsgálat eredményei ez utóbbi pillér fontos bemenő adataiként 

szolgálnak, ennélfogva ezt részletesebben ismertetem. A fejezet végén a fenntartható 

biztonság koncepcióját és alapelveit vázolom fel. 

2.1. A közúti biztonság rendszere 
A közlekedésbiztonsági tevékenység fő területeit a szakirodalmak többsége hármas 

felosztással kezeli. A közlekedésbiztonság javítása érdekében tett erőfeszítések három 

alapvető tényező köré csoportosíthatók: ember, jármű, út és környezete (Holló, Berta, 2007). 

A közlekedés biztonságának szintje tehát egyszerre függ az utak és környezetük 

kialakításának műszaki jellemzőitől, a jogszabályi környezettől, a rendőri ellenőrzés 

színvonalától, valamint a járműállomány állapotától. (Lányi, 2008) 

Ugyanezen logikával az is megállapítható, mérhető, hogy ezen elemek milyen arányban 

említhetők baleseti okként. Az alábbiakban (2. ábra) bemutatott arányok alapján arra a téves 

következtetésre juthatunk, hogy az infrastruktúra és a jármű szerepe minimális, túlnyomó 

részben (összesen 93%-ban, 57%-ban közvetlenül, 36%-ban közvetetten) a közlekedő ember 

a felelős. Kétségtelen, hogy a közlekedési szabályok be nem tartása alapvetően emberi 

mulasztásból ered (Borsos, 2006). Nem szabad viszont megfeledkezni arról, hogy az emberi 

hiba mögött például a nem megfelelő útkialakítás vagy a jármű helytelen műszaki állapota 

állhat. A helyes logika tehát azt diktálja, hogy ezeket az elemeket együttesen, 

rendszerszemléletben kezeljük. 



 7

Egy másik, szintén hármas csoportosítás szerint a közúti biztonság javítását az ún. „3E” 

szabály elve szerint kell megcélozni (Rigó, 2007).  A 3E az alábbi angol szavakból származik: 

− Education: nevelés, oktatás, képzés, informálás, tájékoztatás, tudatformálás 

− Enforcement: közlekedési szabályok betartatása és a be nem tartás szankcionálása 

− Engineering: mérnöki tevékenység (jármű, út) 

 
2. ábra: A közúti balesetek okai rendszerszemléletű közelítés alapján (Holló, 2007) 

2.2. A közúti biztonsági infrastruktúra menedzsment 
A közúti közlekedésbiztonság javítása érdekében az Európai Parlament 2008 novemberében 

elfogadta a közúti biztonsági infrastruktúra menedzsmentről szóló irányelvet. Az irányelv 

hatálya a transzeurópai úthálózatra terjed ki (EC, 2008). A direktívában szereplő négy 

tartópillér teljes mértékben lefedi a közúti infrastruktúra kezelésének minden területét a 

tervezéstől a kivitelezésen át az üzemeltetésig (Mocsári, 2009). Ezek a pillérek az alábbiak: 

− közúti biztonsági hatásvizsgálat 

− közúti biztonsági audit 

− közúti biztonsági felülvizsgálat 

− hálózatbiztonsági menedzsment 

A továbbiakban ezen elemek közúti biztonsági infrastruktúra menedzsmentben betöltött 

szerepét ismertetem. 

2.2.1. Közúti biztonsági hatásvizsgálat 

Az EU-irányelv (EC, 2008) fogalom-meghatározása szerint a közúti biztonsági hatásvizsgálat 

annak stratégiai összehasonlító elemzése, hogy egy új út vagy a meglévő hálózat jelentős 

mértékű módosítása milyen hatással van az úthálózat közlekedésbiztonságára. 

Ember Út 

Jármű 

3% 57% 27% 

3% 
6% 1% 

2% 
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A közúti beruházások, fejlesztések kapcsán történő döntéshozatalban a biztonsági kérdéseket 

is figyelembe kell venni. A közúti biztonsági hatásvizsgálat segíthet azonosítani a különböző 

projektváltozatok várható biztonsági hatásait. A vizsgálat tárgyát általában a fejlesztés által 

érintett hálózat egésze képezi. 

A közúti biztonsági hatásvizsgálatot az engedélyezést megelőzően kell elvégezni, így még a 

tervezés korai fázisában lehetőség nyílik a megfelelő projektváltozat kiválasztására, valamint 

a további tervezési folyamat befolyásolására (CEDR, 2008). 

A közúti biztonsági hatásvizsgálat az alábbi lépésekből épülhet fel (RiPCORD-iSEREST, 

2007): 

− a jelenlegi állapot leírása (forgalomnagyságok, biztonság), 

− a jövőbeni állapot fejlesztés nélküli előrejelzése (semmit nem teszünk 

forgatókönyv), 

− a fejlesztések várható hatásainak becslése, 

− költség-haszon elemzés, 

− a tervváltozatok optimálása a megadott költségkeret és az elvárt biztonsági 

színvonal figyelembe vételével. 

2.2.2. Közúti biztonsági audit 
Az EU-irányelv (EC, 2008) fogalom-meghatározása szerint a közúti biztonsági audit a közúti 

infrastrukturális projekt tervezési jellemzőinek független, részletes, módszeres és műszaki 

biztonsági ellenőrzése a tervezéstől az üzemeltetés korai szakaszáig. A közúti biztonsági 

auditok a projekt tervezési folyamatának szerves részét képezik az engedélyezési és kiviteli 

tervezés szakaszában, az átadás előtti szakaszban és az üzemeltetés korai szakaszában. Közúti 

biztonsági auditra tehát az alábbi fázisokban és célzattal kerül sor: 

− A tanulmányterv elkészítése során a projektet, mint általános koncepciót kell 

vizsgálni. Ebben a fázisban az audittal alapvető tervezési kérdéseket, valamint az út 

helyét tudjuk befolyásolni. Olyan alapvető tervezési jellemzők vizsgálata történik 

meg, mint vonalvezetés, mintakeresztszelvény, csomópontok száma és típusa stb. 

− Az engedélyezési tervezés során az auditálás olyan kérdéseket vizsgál, mint például 

a projekt változásai az 1. szakasz óta, vonalvezetés (helyszínrajz, magassági 

vonalvezetés és látásviszonyok), keresztmetszet (árkokkal és rézsűkkel), 
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csomópontok elrendezése (látási viszonyokkal), rámpák és pihenőhelyek, esetleges 

időközi intézkedések stb. 

− A kiviteli tervezés fázisában, a kivitelezést megelőzően vizsgálandók például a 

projekt változásai a 2. szakasz óta, a csomópontok részletes terve, oldalesések, 

jelzések és táblák, forgalomirányító jelzőlámpák, világító és egyéb berendezések, 

növényzet, ideiglenes intézkedések stb. 

− A forgalomba helyezést megelőző auditálás célja annak megállapítása, hogy a 

közlekedésbiztonság szempontjából az út megnyitható-e a forgalom számára. 

Mindezt az összes közlekedő szempontjából, lehetőleg különböző napszakokban 

végzett vizsgálatokkal kell elvégezni. 

− Közvetlenül a forgalomba helyezést követően vizsgálandó, hogy a közlekedők 

megfelelően használják-e az utat. A biztonsági audit ezen utolsó lépcsője bizonyos 

értelemben átfedést mutat a közúti biztonsági felülvizsgálattal, hiszen az már 

meglévő utakkal foglalkozik. Számos országban a forgalomba helyezést követően 

ezért kizárólag csak az egyik megoldást használják. 

A közúti biztonsági audit fő célja az út biztonságos működése és valamennyi közlekedő 

biztonságának növelése (FGSV, 2002). További célja a potenciális közlekedésbiztonsági 

problémák azonosítása a potenciális használó szemével nézve, továbbá javaslattétel a 

problémák megoldására a közlekedésbiztonsági előírások alapelveit alkalmazva (Koren, 

2004). 

Az auditálás fő célja az úthálózat lehető legbiztonságosabb működésének megteremtése. Ez 

azt jelenti, hogy egy adott projekt előkészítése és kivitelezése során végig figyelembe kell 

vennünk a kivitelezendő út biztonságát (IHT, 1990). 

További specifikus célok (KHEM, 2009): 

− az új vagy átalakított úton bekövetkező balesetek számának és súlyosságának 

minimálása, 

− az úthálózat más elemein az esetleges balesetszám-növekedés lehetőségeinek az 

elkerülése, 

− olyan utak kialakítása, ahol minden egyes közlekedő felismeri, hogyan kell azon 

biztonságosan haladni. 
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A közúti biztonsági audit módszerét a 90-es években kezdték kifejleszteni és alkalmazni 

előbb az Egyesült Királyságban, majd Ausztráliában. Az Egyesült Királyságban 1990-ben 

adták ki az első „Közúti biztonsági audit irányelvei” című kiadványt. Ezt Ausztráliában, Új-

Zélandon és Dániában követték hasonlók. Az „úttörő” országokban már az útmutató javított, 

új kiadásai is megjelentek. Közép-Európában később kezdődött az audit bevezetése. A német 

útmutatót 2002-ben adták ki, Ausztriában 2005-ben kezdődött az eljárás alkalmazása. 

(KHEM, 2009) 

Magyarországon lengyel szakemberek közreműködésével 2004-ben zajlott le az első közúti 

biztonsági tanfolyam. A Közúti és Mélyépítési Szemle 54. évfolyamának 9. célszámában 

számos külföldi szerző is publikált a témában (Gaca, 2004; Tracz, 2004; Hartkopf, 2004).  

Hazánkban a közúti biztonsági audit útmutató 2005-ben (Koren et al., 2005), kisebb 

módosításokkal módszertani útmutató formájában 2009-ben jelent meg (KHEM, 2009). Az 

útmutató elkészültének és a mostanára már rendszeressé váló auditori tanfolyamoknak 

köszönhetően megszülettek az első közúti biztonsági auditok, melyek hazai tapasztalatait 

Makó (2006) ismertette. 

2.2.3. Közúti biztonsági felülvizsgálat 
Az EU-irányelv (EC, 2008) fogalom-meghatározása szerint a közúti biztonsági felülvizsgálat 

a közlekedésbiztonsági okokból karbantartást igénylő jellemzők és hibák rendszeres 

időközönként történő ellenőrzése. A felülvizsgálat célja tehát a meglévő úthálózat biztonsági 

hiányosságainak feltárása. A közúti biztonsági audithoz nagyban hasonlít abból a 

szempontból, hogy ugyanazon ellenőrző listával és eljárással készül. 

Hasonló tevékenység Magyarországon rendszeres időközönként forgalmi felülvizsgálatok 

keretében zajlik. Klasszikus értelemben vett közúti biztonsági felülvizsgálati tevékenységet 

Koren et al. (2010) végeztek a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ megbízásából 16 

helyszínen. 

2.2.4. Hálózatbiztonsági menedzsment 

A direktíva (EC, 2008) fogalom-meghatározása szerint a hálózatbiztonsági menedzsment 

olyan eljárás, mely során a teljes meglévő hálózaton a potenciális baleseti költségmegtakarítás 

és az intézkedések költségei alapján azonosítjuk, lokalizáljuk és rangsoroljuk az 

útszakaszokat. 
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A hálózatbiztonsági menedzsment alkalmazásához foglalkozni szükséges a 

balesethalmozódási (úgynevezett góc-) helyek elemzésével, valamint a nagy baleseti 

kockázatú helyszínek menedzsmentjével. 

A balesethalmozódási helyek elemzésére nemzetközileg egységesen elfogadott definíció 

nincs, maga a módszer viszont fontos eleme a közúti biztonsági tevékenységnek (ROSEBUD, 

2003). A módszer a balesethalmozódási helyek azonosítását, elemzését és kezelését foglalja 

magába. Balesethalmozódási hely alatt olyan pontot értünk a meglévő hálózaton, ahol a 

balesetek sűrűsödése figyelhető meg és más hasonló helyszínekhez képest szignifikánsan 

nagyobb számban fordulnak elő. 

A balesethalmozódási helyek elemzése a hálózat biztonsági színvonalának javítására készült 

átfogó közlekedésbiztonsági programok szerves része. A nagy forgalmú és nagy baleseti 

gyakoriságú helyszíneken a balesethalmozódási helyek elemzése a leginkább alkalmazott 

módszer. Ugyanakkor ez az eljárás bizonyítottan nem alkalmas a hálózaton elszórtan 

megjelenő balesetek kezelésére. (TRB, 2010) 

A balesethalmozódási hely értelmezése országtól függően eltérő. Van ahol száz méteres 

szakaszt értenek alatta, van ahol akár egy kilométeres szakasz is balesethalmozódási helynek 

tekinthető (CEDR, 2008). A balesethalmozódási hellyé nyilvánítás egy megadott küszöbérték 

elérésével történik. Ez szintén az adott országban elfogadott szabályozástól függ. 

Hollandiában az a kritérium, ha három egymást követő évben a meghaltak és kórházi ellátást 

igénylő sérültek (súlyosan sérültek és kórházi ellátást igénylő könnyen sérültek) száma hat 

vagy annál több. 

Ugyanitt különbséget tesznek a balesethalmozódási hely és a nagy baleseti kockázatú helyszín 

között. Ez utóbbinál a helyszínek azonosítása hasonló elv alapján történik, mint az előzőekben 

ismertetett balesethalmozódási helyek elemzésnél. Ebben az esetben azonban olyan 

csomópontokat, útszakaszokat keresünk a hálózaton, ahol a balesetek szignifikánsan kiugró 

számban fordulnak elő, viszont kisebb a meghalt és sérült személyek száma. Itt is küszöbérték 

alapján történik a besorolás, a holland gyakorlatban a három egymást követő évben a 

balesetek számának legalább tizenkettőnek, a meghalt és sérült személyek számának 

legfeljebb hatnak kell lennie. 

Fentiekből látható, hogy a balesethalmozódási helyek elemzése és a nagy baleseti kockázatú 

helyszínek elemzése során abszolút számok alapján történik a hálózati elemek besorolása. A 

hálózatbiztonsági menedzsment egyik fontos bemenő paramétere a balesetek abszolút száma, 
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ezen felül azonban a forgalmi adatokat is figyelembe veszi. A balesetszám és a forgalmi 

adatok alapján úgynevezett kockázati mutatót alkalmaz, mely valójában egy relatív baleseti 

mutató, számítása az alábbiak szerint történik: 

365
107

×××
×

=
tlÁNF

BBr  

Br – relatív baleseti mutató [baleset/107 jmkm] (szakasz), [baleset/107 jármű] (csomópont) 

B – t időtartam alatt bekövetkezett balesetszám (például személyi sérüléses balesetek száma) 

ÁNF – átlagos napi forgalom [jármű/nap] 

l – szakaszhossz (csomópont esetén elhagyandó) [km] 

t – vizsgálati évek száma 

A relatív baleseti mutató vagy más néven tényleges kockázati mutató értéke meghatározó 

abból a szempontból, hogy a hálózat elemeit hova soroljuk. Az alábbiakban bemutatott 

piramisban (3. ábra) a rendező elv, hogy a hálózati elemeket nagyon veszélyes, veszélyes és 

biztonságos osztályokba soroljuk. Előbbi kettő között foglal helyet a beavatkozási határ, 

amely a kockázati mutató egyfajta eltűrhető maximumát jelöli. Az utóbbi kettő közötti határt 

a stratégiai célkitűzés mutatója határozza meg. A hálózatbiztonsági menedzsment 

szempontjából ez utóbbi mutató a fontosabb, mivel ennek és a tényleges kockázati mutatónak 

a különbségéből lehet számolni az EU-irányelvben is említett potenciális baleseti 

költségmegtakarítást. 

Tényleges 
kockázati 
mutató

Stratégiai 
célkitűzés

Beavatkozási 
határ

Összehasonlítás

Nagyon veszélyes

Veszélyes

Biztonságos
GRF

URF

A
R

F

GRF = kockázati mutató (cél)     URF = kockázati mutató (eltűrhető maximum) ARF = tényleges kockázati mutató  
3. ábra: A stratégiai célkitűzés és kockázati mutató közötti összefüggés (Van der Wijk, 2008) 
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A stratégiai célmutatót több megközelítés alapján lehet számolni, például: 

− a vizsgálatba bevont hálózati elemek csoportátlaga, 

− adott úttípus, csomóponttípus kockázati mutatóinak országos átlaga, 

− stratégiai célkitűzés, mint például a meghalt személyek számának 50%-kal való 

csökkentése. 

A balesethalmozódási helyeken és nagy baleseti kockázatú helyszíneken túlmenően tehát a 

hálózati elemek közül a kockázati mutató értékei alapján le tudjuk válogatni a viszonylag 

veszélyes helyszíneket is. A leválogatott helyszínek baleseti adatainak részletes elemzésével 

különböző intézkedések javasolhatóak, vagyis projektváltozatokat készítünk. Az intézkedések 

várható hatásainak és költségeinek ismeretében hatékonyságvizsgálat (általában költség-

haszon elemzés) segítségével tudjuk rangsorolni a projektváltozatokat. A legjobb 

hatékonyságú projektváltozat megvalósításával és a megvalósítás utáni elemzéssel válik 

teljessé a folyamat. 

A hálózatbiztonsági menedzsment jellemző lépései a fentiekben leírtak alapján: 

− adatgyűjtés: balesetek, forgalom 

− hálózati elemek (csomópontok, szakaszok) azonosítása 

− hálózati elemek kockázati mutató alapján történő rangsorolása 

− baleseti adatok részletes elemzése 

− javasolt intézkedések a kiválasztott helyszíneken 

− projektváltozatok rangsorolása (intézkedések hatásainak becslése, intézkedések 

költségvonzata, költség-haszon elemzés) 

− kivitelezés, megvalósítás 

− előtte-utána vizsgálat az intézkedések hatásainak értékelésére 

A balesethalmozódási helyek elemzésére és a nagy baleseti kockázatú helyszínek 

azonosítására azért van szükség, hogy a hálózat azon elemein avatkozzunk be, ahol a halálos 

és súlyos balesetek száma szignifikánsan nagyobb az átlagnál. Az ilyen jellegű programokkal 

a legkritikusabb helyszíneket kell és lehet kezelni. Amint ezeket a helyszíneket megfelelően 

kezeltük, a hálózat biztonsági színvonala javulni fog. Ettől kezdve a hálózat egészének 

kezelése, a hálózatbiztonsági menedzsment kerülhet előtérbe. 
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A hálózatbiztonsági menedzsmentet követően a következő lépcsőfok az úgynevezett 

dinamikus hálózatbiztonsági menedzsment (Van der Wijk, 2008). Ez a módszer a baleseti 

adatok és várható forgalomnagyságok alapján a jövőbeli hálózat biztonsági színvonalát 

hivatott javítani. Olyan drasztikus beavatkozásokkal, mint egyes hálózati elemek forgalom 

elől történő lezárásával látványos javulást lehet elérni a kockázati mutató értékében. Erre 

mutat példát a 4. ábra, ahol a hálózat átalakításával, a forgalmak összevonásával hálózati 

szinten kisebb kockázati mutatót tudunk elérni. E pozitív eredményt olyan változások 

válthatják ki, mint például a homogénebb sebességeloszlás, kisebb sebességek, kevesebb 

konfliktus stb. 

Forgalomnagyság

Kockázati mutató az 
új hálózaton 

(útlezárással)

Kockázati mutató a 
meglévő hálózaton

N
a

g
y

K
ic

s
i

K
ö

z
e

p
e

s

 
4. ábra: A dinamikus hálózatbiztonsági menedzsment gyakorlati alkalmazása 
(Van der Wijk, 2008) 

 

A hálózat aktuális biztonsági színvonala és annak javulása meghatározó az alkalmazott eljárás 

szempontjából. Hollandiában a balesethalmozódási helyek kezeléséről 1979-ben jelent meg 

egy útmutató (MVW, 1979), melynek segítségével a balesethalmozódási helyeket 1981 és 

1993 között sikeresen kezelték. A balesethalmozódási helyek számának csökkenésével 

azonban igény mutatkozott arra, hogy a hálózaton bekövetkezett baleseteket szakaszszerűen is 

vizsgálják. Így született meg a fentiekben említett útmutató átdolgozott változata (CROW, 

1992), mely már a nagy baleseti kockázatú helyszínek kezelésével is foglalkozik. 

Az utóbbi 5–10 évben a közúti biztonság terén leginkább jól teljesítő országok, ahogy 

Hollandia is, a balesethalmozódási helyek elemzését a hálózatbiztonsági menedzsmenttel 

egészítik ki (RiPCORD-iSEREST, 2007). 
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Magyarországon 2005-ben készült el a Csomópontok és útvonalak balesetveszélyességi 

értékelési módszertanának kidolgozása (Közúti baleseti góchelyek azonosítása) című 

tanulmány (Hóz, 2005). 

E módszertan alapján az alábbi lépések szerint kell eljárni: 

A) Gócgyanús helyeket tartalmazó alaplisták elkészítése 

1. A megyei góckeresés során három év adataival lista készítése a WIN-BAL 4.2 

„Góckeresés” moduljában. 

2. A góckeresés lakott területen kívüli utakra 1000 m hosszú ablak segítségével történik. 

(Az alapszakasz hossza: 1000 m) 

3. A góckeresés lakott területen található utakra 100 m hosszú ablak segítségével 

történik. (Az alapszakasz hossza: 100 m) 

4. A baleseti gócok pontos helyét a megnevezett modul nem egyenletes szakaszolással, 

hanem úgynevezett mozgó ablak segítségével határozza meg. 

5. Lakott területen kívül gócgyanús helynek nevezzük az országos közútnak azon 

legfeljebb 1000 méter hosszú szakaszát, ahol három év alatt legalább négy baleset 

fordult elő. 

6. Lakott területen gócgyanús helynek nevezzük az országos közút azon legfeljebb 100 

méter hosszú szakaszát, ahol három év alatt legalább négy baleset fordult elő. 

7. A gócgyanús pontok, illetve szakaszok sorrendbe állítása és összesített sorrend 

képzése három mutató súlyozott értéke alapján: balesetek abszolút száma, súlyozott 

balesetszám, fajlagos balesetszám. 

8. A gócgyanús hely tényleges méretét az adatok részletes elemzése alapján kell 

eldönteni. 

B) Az alaplisták értékelése alapján a baleseti góchelyek azonosítása 

1. Az alaplistán szereplő útszámok és azon szakaszok meghatározása, amelyeken belül a 

gócgyanús helyek találhatók. 

2. Az 1. pontban meghatározott helyekre sematikus ponttérkép elkészítése. 

3. A sematikus ponttérképek alapján annak meghatározása, hogy hol vannak a szakaszon 

gócpontok és gócszakaszok. 
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4. A gócgyanús pontokon, illetve gócgyanús szakaszokon történt balesetek jellemzői 

alapján az előzetesen valószínűsíthető okok meghatározása. 

C) A gócpontnak és gócszakasznak tekintett helyszínek részletes vizsgálata, beavatkozási 

javaslatok összeállítása 

1. A gócpontokról és gócszakaszokról az összes rendelkezésre álló forgalmi, geometriai 

és egyéb adat összegyűjtése. 

2. A hiányzó, illetve az okok pontosításához és a beavatkozási javaslatok elkészítéséhez 

még szükséges adatok beszerzése helyszíni vizsgálatokkal, mérésekkel. 

3. Az ok vagy okok pontosítása és a pénzügyi, műszaki lehetőségek számbavétele után, 

az egyes góchelyekre és gócszakaszokra beavatkozási javaslatok készítése. 

4. A beavatkozás végrehajtása után az eredményesség, hatékonyság vizsgálata, 

monitoring. 

Fentiek alapján a magyar eljárás és a példaként említett holland eljárás összehasonlításából az 

alábbi következtetések vonhatóak le: 

− A holland megközelítés különbséget tesz balesethalmozódási hely és nagy baleseti 

kockázatú helyszín között. A magyar gyakorlatban a nagy baleseti kockázatú 

helyszínek azonosítása hiányzik. 

− A holland gyakorlat szerint a vizsgálódás tárgyát a balesethalmozódási helyekből, a 

nagy baleseti kockázatú helyszínekből és a relatíve veszélyes helyszínekből képzett 

csoport teszi ki. A magyar eljárás szerint ezeket nem kezeljük külön, a helyszínekre 

egy összesített, súlyozott mutatót számítunk, mely három mutatóból képződik 

(balesetek abszolút száma, súlyozott balesetszám, fajlagos balesetszám). Az 

úgynevezett kombinált módszerrel a mutatók súlyozása tetszőlegesen történik, 

például a balesetszám és súlyozott balesetszám kétszeres súllyal, fajlagos 

balesetszám egyszeres súllyal (Hóz, 2005). A kombinált módszer előnye, hogy 

leegyszerűsíti a helyszínek leválogatását, hátránya, hogy a súlyok megválasztásától 

nagyban függ a helyszínek kiválasztása. 

− A magyar gyakorlat szerint a helyszínek leválogatását követően azokat a súlyozott 

mutató alapján kell sorrendbe állítani. A holland megközelítésben a helyszíneken 

javasolt intézkedések alapján projektváltozatokat kell rangsorolni azok 

hatékonysági mutatója alapján (intézkedések hatásainak becslése, intézkedések 
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költségvonzata, költség-haszon elemzés). Ez utóbbi eljárásban tehát explicit módon 

történik a gazdasági szempontok figyelembe vétele. 

2.3. Fenntartható biztonság 
A fenntartható biztonság koncepciója az 1990-es évek elején Hollandiában kezdett 

körvonalazódni. A holland közlekedésbiztonsági kutató intézet (SWOV) megfogalmazta azt 

az elvárást, hogy a közúti közlekedés biztonságát más közlekedési módokéhoz hasonlóan kell 

kezelni. Ahogy a légi vagy vasúti közlekedésben, a közút esetében is a biztonsági 

szempontoknak tervezési követelményt kell képezniük (SWOV, 2006). A fenntartható 

biztonság célja, hogy a jelenlegi és jövőbeli mobilitási igényekből eredő közúti közlekedési 

balesetek következményeit ne hárítsuk a jövő generációjára (DHV, 2005). 

A fenntartható biztonság koncepciójának alapelve, hogy az infrastruktúra megfelelő 

kialakításával jelentősen csökkentsük a baleseti kockázatot. Mindennek hátterében az áll, 

hogy az emberi tényezőt, mint értékmérőt kell figyelembe vennünk a tervezés során. 

A fenntartható közlekedésbiztonság legfőbb jellemzői (Schermers, 1999): 

− a közlekedő ember képességeihez, korlátaihoz illesztett infrastruktúra és 

útkialakítás, 

− a vezetést minél egyszerűbbé tevő technológiával felszerelt járművek, melyek 

egyben megvédik a vezetőt és a többi közlekedőt is, 

− megfelelően tájékoztatott és kellően képzett közlekedők. 

A fenntartható biztonság kiindulópontja tehát az ember a maga kognitív és fizikai korlátaival, 

a korábbiakban ismertetett három elem (ember–út–jármű) integrált része. Egy fenntarthatóan 

biztonságos közúti közlekedésben a teljes közlekedési rendszer a közlekedő ember 

korlátaihoz igazított. A cél a balesetek megelőzése és a bekövetkezett balesetek 

súlyosságának minimálása. Az infrastruktúrát úgy kell kialakítani, hogy a különböző irányba 

haladó, nagyban eltérő tömegű és sebességű járművek ne ütközzenek, illetve hogy a 

közlekedő tudja, milyen viselkedést várnak el tőle. Ehhez szükséges a funkció, kialakítás és 

használat összhangja: 

− funkció: az útkezelő által elvárt használat 

− kialakítás: az út tényleges kialakítása, környezete 

− használat: az út tényleges használata és a közlekedők viselkedése 
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A fenntarthatóság lényegében azzal a megközelítéssel él, hogy a megelőzés hatékonyabb, 

mint az utólagos kezelés. Minden egyes útkategóriának a funkciójának megfelelő kialakítással 

kell rendelkeznie a biztonság érdekében. 

Az útkategóriáknak az alábbi három biztonsági alapelvnek kell megfelelniük (DHV, 2005): 

− Funkcionalitás: az útpálya nem kívánt használatának megelőzése, vagyis az utat a 

funkciójának megfelelően az arra szánt forgalom használja. 

− Homogenitás: közepes és nagy sebességek esetén a viszonylag nagy 

sebességkülönbségek, a különböző irányú mozgások és az eltérő tömegű járművek 

együttes közlekedésének megelőzése. 

− Kiszámíthatóság: annak megelőzése, hogy a közlekedők bizonytalan helyzetbe 

kerüljenek, az út kialakításából és annak környezetéből megfelelően előre 

láthassák, hogy milyen viselkedést várnak el tőlük (önmagukat magyarázó utak). 

Fenti három alapelv két továbbival egészíthető ki (SWOV, 2006): 

− Megbocsátó útkialakítás: az út és környezetének kialakítása oly módon, hogy a 

balesetek következményeit minimáljuk (például út menti szilárd akadályok 

eltávolítása, elkerítése). 

− Tudatosság: a közlekedő képes legyen felmérni, hogy biztonságosan részt tud-e 

venni a közlekedésben. 

A fenntarthatóan biztonságos úthálózaton három fő funkció jelenik meg (5. ábra): 

− Átmenő funkciójú: utak, melyek az átmenő forgalom gyors haladását biztosítják. 

− Elosztó funkciójú: utak, melyek a különböző körzetekből kiinduló és érkező 

forgalmak összegyűjtését és elosztását végzik. 

− Kiszolgáló funkciójú: utak, melyek az ingatlanok megközelítését teszik lehetővé 

úgy, hogy az ott közlekedő gyalogosok és kerékpárosok biztonságát garantálják. 
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5. ábra: Bal oldal: utak kategorizálása az átmenő és kiszolgáló funkció szerint (Goudappel & 
Perlot, 1965 idézi SWOV, 2006; Jobb oldal: utak kategorizálása a fenntartható biztonság 
hármas felosztása szerint (SWOV, 2006) 

 

Az utak jelenlegi kialakítása ennek a letisztult kategorizálásnak (6. ábra) természetesen 

gyakran nem felel meg. A fenntartható biztonság elveinek betartásával a meglévő úthálózat 

elemeit a fenti három funkció valamelyikébe kell besorolni és annak a funkciónak 

megfelelően kialakítani (Boender, 2004). 

 
6. ábra: Utak kategorizálása a fenntartható biztonság szerint (DHV, 2005) 
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A kialakítást illetően fontos szerepet játszik az önmagát magyarázó jelleg. Az közlekedőknek 

az út kialakításából és környezetéből tudnia kell, hogyan kell viselkednie, illetve a többi 

közlekedő részéről mire számíthat. Ezzel a közlekedő által feldolgozandó információ 

mennyiségét csökkenteni tudjuk, a közlekedő olyan elemekből, mint például: 

− burkolati jelek, jelzőtáblák, 

− irányok elválasztása, 

− burkolat típusa, 

− leállósáv, akadálymentes zóna, 

− alkalmazott csomóponttípusok 

képes azonosítani az út kategóriáját. A szabványos keresztmetszeti kialakításokkal 

meghatározott útkategóriák önmagukat magyarázó utakat hoznak létre a kívánatos sebesség, a 

funkciónak megfelelő használat, a homogén kialakítás és a kiszámíthatóság érdekében. A 

világon mindenütt a meglévő úthálózat múltbeli fejlesztések eredménye, és mint „örökölt” 

állapot nem felel meg a fenntartható biztonság elveinek. A fentiekben felvázolt ideális eset 

megvalósítása a meglévő infrastruktúra átalakításával természetesen évtizedeket vesz igénybe. 
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3. A hatékonyságvizsgálati módszerek áttekintése 

A közúti biztonsággal kapcsolatos hatékonyságmérés célja az optimális intézkedés 

kiválasztása. Ez két széles körben alkalmazott hatékonyságmérő módszerrel, a költség-haszon 

és költséghatékonyság elemzéssel tehető meg, mely módszerek a rendelkezésre álló pénzügyi 

erőforrások jobb felhasználását segítik elő (CEDR, 2008). 

A hatékonyságmérő módszerekkel kapcsolatos vizsgálódások alapján megállapíthatóak az 

alábbiak (ROSEBUD, 2003): 

− Különböző típusú biztonsági intézkedésekre (infrastruktúra, jármű, úthasználó) 

egyaránt alkalmazhatóak. Mindazonáltal az infrastruktúrát érintő intézkedések 

esetében kiforrottabb módszerek állnak rendelkezésre. 

− Különböző léptékű (nemzeti, regionális, lokális), és szintű (tervezési, fenntartási 

felújítási) beavatkozások esetében is használhatóak. 

− A döntéshozók számára fontos információkkal szolgálnak: (a) összehasonlító 

elemzést adnak egy adott költségvetési kereten belüli változatokat illetően; (b) 

segítséget nyújtanak a különböző biztonsági beavatkozást igénylő helyszínek 

prioritási sorrendjének összeállításában; (c) választ adnak a rendszerbe való 

beavatkozásokat illető kérdésekre, például egy új forgalmi rend bevezetése esetén. 

Ebben a fejezetrészben egyrészt részletesen foglalkozom a két eljárás alkalmazásának, 

alkalmazhatóságának bemutatásával. Szükséges továbbá különválasztani egy adott intézkedés 

kapcsán annak hatását, illetve hatékonyságát. Másrészt e fogalmak értelmezését és mérési 

lehetőségeit mutatom be. 

3.1. Költség-haszon és költséghatékonyság elemzés 
A költség-haszon elemzés feladata annak kimunkálása és bemutatása, hogy a közösségi, 

illetve költségvetési forrásokból nyújtott támogatások olyan fejlesztések megvalósulásához 

járulnak hozzá, amelyek 

− költséghatékonyak, 

− társadalmi hasznuk jelenértéke meghaladja a társadalmi költségeik jelenértékét, 

− csak a megvalósuláshoz szükséges mértékű támogatást kapnak, 
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− működtetése során a létrehozott szolgáltatási színvonal pénzügyileg fenntartható, 

− a számításba vett választási lehetőségek rangsorolása, illetve annak alátámasztása, 

hogy a változatok közül a kiválasztott projekt a legmegfelelőbb (NFÜ, 2009). 

A költség-haszon elemzés során tehát a hasznok és költségek számszerűsítése, és 

pénzértékben való kifejezése történik meg. A pénzben kifejezett hasznok és költségek 

közgazdasági módszerekkel elemezhetők, értelmezhetők (például nettójelenérték-számítás). 

Ezek alapján történhet meg az optimális változat kiválasztása. A költség-haszon elemzés 

alkalmazhatóságával Elvik (2001) foglalkozott. 

A költséghatékonyság elemzés során a hatások és költségek számba vétele történik. A 

költségeket itt is számszerűsíteni szükséges, a hatások pénzben való kifejezése helyett 

azonban az állapot változás naturáliákkal (természetes mértékegységben) való jellemzése 

valósul meg. A megoldás kiválasztása hatékonysági mutatók alapján történik. 

A közúti biztonsági intézkedések hatékonyságvizsgálatának egy lehetséges sémáját 

szemlélteti a 7. ábra. 

 
7. ábra: A költség-haszon és költséghatékonyság elemzés lehetséges sémája 
(ROSEBUD, 2003) 
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3.2. Költséghatékonyság és költség-haszon mutatók 
Egy adott intézkedés költséghatékonysági hányadosát az alábbi képlet alapján definiálhatjuk 

(ROSEBUD, 2005a): 

költségeegységnyiIntézkedés
számabalesetekmegelözöttáltalIntézkedésékonyságKöltséghat =  

A mutató tehát azt fejezi ki, hogy egységnyi hatás elérésének mi a fajlagos költsége. A 

számlálóban naturáliában kifejezett állapotváltozás rugalmasan változtatható, lehet összes 

baleset, személyi sérüléses baleset, kizárólag halálos, súlyos vagy könnyű sérüléses baleset. 

A haszon-költség hányados számításánál az intézkedés összes hasznának jelenértékét vetjük 

össze a kivitelezési költségek nettó jelenértékével (ROSEBUD, 2005a): 

ejelenértékköltségeksiKivitelezé
ejelenértékhaszonÖsszeshányadosköltségHaszon =−  

A költség-haszon vizsgálatban a költséghatékonyság-elemzés során vizsgált összetevőkön túl 

továbbiakat is figyelembe kell venni. A megelőzött balesetek számának pénzben történő 

kifejezésén kívül számos más tényezőt kell/lehet számszerűsíteni, függően az elemzés 

mélységétől. Ezek lehetnek például az utazási idő költsége, járműüzemköltség, környezeti 

hatások (zaj- és levegőszennyezés). 

Ahhoz, hogy a költségeket és hasznokat összehasonlíthatóvá tegyük, az értékeket egy adott 

időpontra kell diszkontálni. Ehhez szükséges a vizsgálati időtáv meghatározása, vagyis a hatás 

időtartamának becslése. Amennyiben a hasznok esetében kizárólag a baleseti költség 

megtakarítását vesszük, az alábbi képlettel dolgozunk (CEDR, 2008): 

Hasznok jelenértéke = (Megelőzött balesetek száma)×(Átlagos baleseti költség)×(Kumulált 

diszkonttényező) 

3.3. Hatás mérése 

Azon baleseteket, melyeket az intézkedés érint, „baleseti célcsoportnak” tekintjük (CEDR, 

2008), mely általában a személyi sérüléses balesetek csoportja. Ahhoz, hogy a várható 

balesetszám-csökkenést becsülni tudjuk, szükség van a megcélzott balesetek várható számára, 

valamint a biztonsági hatás értékére: 

Megelőzendő balesetek száma = (Évenkénti várható balesetszám)×(Az intézkedés biztonsági 

hatása) 
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A hatás mérésének legkézenfekvőbb eszköze az intézkedést követő balesetszám-csökkenés 

mérése (Elvik & Vaa, 2004). A hatás mérésének leggyakoribb módja a megfigyeléses előtte-

utána vizsgálat. Léteznek egyéb, a hatás mérésére alkalmas eljárások, melyek többnyire 

elméleti értékeket adnak a baleseti kockázat változása alapján. Ilyen eljárások lehetnek 

például a szakértői véleményezés, mélyelemzések, interjúk, járműtöréstesztek stb. 

(ROSEBUD, 2003). 

Fontos szempont, hogy a hatás akkor tekinthető relevánsnak, ha mind az átlagos érték, mind a 

konfidencia intervallum meghatározásra került (Gitelman & Hakkert, 2006). 

A közúti balesetek számának alakulását számos zavaró tényező befolyásolja, ezeket az 

elemzésben szükségszerűen figyelembe kell venni. E zavaró tényezők az alábbiak lehetnek 

(Hauer, 1997): 

− Helyszínek kiválasztása: A közúti balesetek előfordulása véletlenszerűen történik, 

azok hálózaton való megjelenése valamiféle eloszlást követ (például Poisson) 

(Reimann & Gulyás, 2003). Előfordulhat tehát, hogy adott helyszínen a mért 

értékek például nagyobbak a várt átlagértékekhez képest. Amennyiben a mért 

értékek alapján választjuk ki az intézkedés helyszínét, és az intézkedés után 

balesetszám-csökkenést mérünk (átlaghoz való visszatérés – regression to the 

mean), az valójában az intézkedéstől függetlenül következett be. 

− Környezet változékonysága: A közúti balesetek folyamatosan változó környezetben 

fordulnak elő. Bizonyos típusú balesetek esetében közép- hosszú távú trendek 

figyelhetők meg, például a közlekedői magatartás változásának köszönhetően. 

Amennyiben a korábbi években csökkenő trend figyelhető meg, a beavatkozás 

utáni további balesetszám-csökkenés valószínűleg az intézkedés nélkül is 

megtörténik (8. ábra). 

− Egyéb externális tényezők: Olyan egyéb tényezők, mint például a forgalom 

nagysága és/vagy összetétele, hasonlóképp az intézkedéstől függetlenül 

változásokat eredményezhet a balesetszám alakulásában. 
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8. ábra: Balesetszám alakulásának lehetséges trendje (ROSEBUD, 2003) 

 

Ahhoz, hogy az intézkedések hatását megfelelően számszerűsíteni tudjuk, az előtte-utána 

vizsgálat önmagában nem elég. Fentiekben leírtak miatt ugyanis szükséges a beavatkozás 

utáni állapotot a beavatkozás nélkül egyébként is bekövetkezendő állapottal összevetni. Ez 

utóbbi az előtte állapot alapján számolt korrigált érték (ROSEBUD, 2004b, CEDR, 2008). 

A beavatkozás nélküli állapot meghatározása tehát kulcsfontosságú és az alábbi két lépés 

szerint történik (ROSEBUD, 2004b): 

− a korrigált előtte érték meghatározása (balesetszám), 

− a korrigált beavatkozás nélküli utána állapot meghatározása (balesetszám). 

Az első lépés szükségességét a fentiekben említett, helyszínek kiválasztásából fakadó 

esetleges torzulások indokolják. Ebben a lépésben az empirikus Bayes-becslés nyújt 

célravezető segítséget (Persaud et al., 2010). Az előtte adatok korrekciója a beavatkozás 

helyszíneihez rendelt referenciacsoportok felállításával oldható meg. 

A második lépés a fentiekben említett zavaró tényezők közül a környezet változékonyságából 

fakadó torzulásokat hivatott kiküszöbölni. Erre alapvetően kétféle megközelítés használatos: 

a) Kontrollcsoport alkalmazása 

Abból a feltételezésből indul ki, hogy a kontroll csoporton belüli balesetszám-változás alapján 

becsülhető a beavatkozás helyszínén a beavatkozás nélkül bekövetkező változás. A kontroll 

csoportnak kellően nagynak kell lennie, hasonlítania kell a beavatkozás helyszínéhez (például 

mérnöki szempontból) és a múltbeli baleseti változások szempontjából nagy hasonlóságot kell 

mutatnia a beavatkozás csoportjához (Hauer, 1997). A beavatkozás hatása az esélyhányados 
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számítással (Odds-ratio) adható meg, ahol az előtte esetre az első lépésben számolt korrigált 

értéket használjuk. 

Ebben az esetben a hatás számítása az alábbi képlet alapján történik: 

[ ] [ ]bamai CCXXhatásBecsült =)(θ  

ahol 

aX – a beavatkozás helyszínén mért balesetek száma a beavatkozás után  

mX – a beavatkozás helyszínén mért balesetek száma a beavatkozás előtt 

aC – a kontroll csoportban mért balesetek száma a beavatkozás után 

bC – a kontroll csoportban mért balesetek száma a beavatkozás előtt 

A becslés statisztikai súlya így: 
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ahol α a megbízhatósági szint, általánosan elfogadott értéke 95%. A beavatkozásnak 

köszönhető hatás, avagy balesetszám-csökkenés mértéke (1–súlyozott átlagos hatás)×100. 

b) Többváltozós modellek 

Ezek a modellek a várható hatást számos, a beavatkozás helyszínét jellemző paraméter és 

általános trendek alapján adják meg. A legelterjedtebb megoldás az általános lineáris modell, 

ahol a balesetek gyakoriságát Poisson- vagy negatív binomiális eloszlással írjuk fel (CEDR, 

2008). 



 27

A baleseti gyakoriság és a forgalomnagyság közötti összefüggések miatt (Hauer, 1997) egy 

adott beavatkozás biztonsági hatásának mértéke a beavatkozás helyszínének forgalmi 

adataitól és azok változásától függ. Ilyen megfontolásból a biztonságteljesítmény-függvények 

(safety performance function – SPF) jól használhatóak (ROSEBUD, 2004b). Ezek a 

többváltozós modellek a forgalmi adatok valamint az útkialakítás egyes paraméterei és a 

baleseti adatok közötti összefüggésekből indulnak ki (Hauer, 1997, Persaud et al., 1999). 

Maycock és Summersgill (1995) az alábbi általános képletet adja meg. 

[ ]∑ ∑+= jjiiba DdGbQkQA expβα  

ahol 

A – balesetszám 

α
aQ , β

bQ – forgalomnagyság 

iG – útjellemzőket leíró változó 

jD – bizonyos útelemek (például sziget) meglétét/hiányát megadó változó (értéke 1 vagy 0) 

k, α, β, bi, dj – a modellhez igazított paraméterek. 

A modell függő változói lehetnek a különböző súlyosságú balesetek. A független változók a 

forgalomnagyság, útszakasz hossza, sávszélesség, padkaszélesség, középső elválasztósáv 

szélessége, útszakaszra jutó csomópontok száma stb. Minden esetben a várható balesetszám a 

forgalmi adatok függvénye. 

A RiPCORD-iSEREST projektben (2005) készült jelentésben a fentihez hasonló modell 

szerepel. 

( ) ∑= ii xy
MIMA eQQE ββαλ  

A becsült várható balesetszám, ( )λE , a forgalomnagyság Q és xi (i=1,2,3,…,n) függvénye. A 

forgalomnagyság balesetszámra gyakorolt hatásának elaszticitását a β kitevő jelöli. A 

csomópontok esetében mind a fő (QMA), mind a mellékirány (QMI) forgalomnagyságai 

szerepelnek. A különböző kockázati tényezők (yi, xi), melyek a balesetek bekövetkezésének 

valószínűségét befolyásolják, exponenciális függvény szerint alakulnak. 

Az amerikai Highway Safety Manual (AASHTO, 2010) szerint a becsült balesetszámot az 

alábbiak szerint kell meghatározni: 
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predictedN  – előrebecsült balesetszám 

SPFN  – a biztonságteljesítmény-függvény (safety performance function – SPF) szerinti 

balesetszám a trend forgatókönyv alapján 

xCMF1  – balesetszám módosító tényező (crash modification factor) 

xC  – kalibrációs tényező 

3.4. Költségek és hasznok megállapítása 
A közúti baleseti költségeket három fő csoportba lehet sorolni (Yannis et al., 2005): 

− anyagi kár, 

− általános költségek: adminisztratív költségek (rendőrség és tűzoltóság költségei, 

elsősegélynyújtás és szállítási költségek, biztosító társaságok költségei, bírósági 

költségek, kórházi kezelés és rehabilitációs költségek), kiesett gazdasági 

termeléskiesés, 

− humán költségek: az élet statisztikai értelemben vett értéke, életminőség romlása. 

A három költségkategória relatív aránya a baleset súlyossága szerint különböző lehet, és 

országonként is eltér egymástól. Különösképp a humán költségeket illetően nehézkes a 

nemzetközi összehasonlítás (Elvik, 2000; ICF, 2003). A legtöbb ország saját értékekkel 

dolgozik, a jelenleg használatos magyar értékeket mutatja az 1. táblázat. 

1. táblázat: Fajlagos baleseti értékek (NFÜ, 2009) 
Baleseti sérülés, károsodás jellege Fajlagos baleseti érték, 2008 
Halálozás 266,9 millió Ft/áldozat 
Súlyos sérülés 35,8 millió Ft/sérült 
Könnyű sérülés 2,6 millió Ft/sérült 
Csak anyagi káros 0,8 millió Ft/baleset* 

*Tapasztalati adatok alapján 

A fajlagos baleseti értékek számítási megközelítését illetően a módszerek alapvetően kétféle 

csoportját különböztetjük meg (ROSEBUD, 2004b, Quinet et al., 2000): 

− Fizetési hajlandóság módszere, melyben megkérdezés útján mérik fel, hogy a 

kórházi kiadásokon és a csökkent jövedelemtermelő képességen túl az egyének 
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mennyit volnának hajlandóak fizetni, hogy a közúti baleset okozta sérülés vagy 

haláleset kockázatát adott mértékben csökkentsék. 

− Az értékeket közvetlenül a piaci árak határozzák meg, az életminőség romlásának 

egyéni megítélését figyelmen kívül hagyják. 

A hasznok számításánál valójában a megelőzött balesetek elmaradt költségeit, vagyis a 

baleseti költségmegtakarítást kell kiszámolni. 

A költségek megállapításánál az infrastrukturális intézkedések esetében egységnyi kivitelezési 

költséget kell alkalmazni. Ez az egység jellemzően egy kilométer útszakasz, egy csomópont, 

nagyobb területet érintő beavatkozás esetén egységnyi terület vagy adott kategóriájú utak 

csoportja stb. A kivitelezési költség magában foglalja az összes olyan társadalmi költséget, 

melyet az intézkedés megvalósítása során igénybe veszünk. A költség-haszon elemzéshez 

országonként érdemes jellemző egységnyi költségeket megállapítani. A kivitelezési 

költségekbe beletartoznak a vizsgálati időtáv alatti üzemeltetési és felújítási költségek is 

(ROSEBUD, 2004b, Gitelman & Hakkert, 2006). 

3.5. Kutatási eredmények áttekintése 
A közúti biztonsági intézkedések hatékonyságvizsgálatának számos hazai és jelentős 

nemzetközi szakirodalma van. 

Magyarországon a közúti közlekedésbiztonsági intézkedések hatékonyságvizsgálatával Holló 

(1999a, b) foglalkozott. A közúti biztonsági intézkedések egyes hatékonyságvizsgálati 

módszereiről Borsos (2008) adott áttekintést, a hatékonyságvizsgálat módszerének 

kidolgozását Koren et al. (2007) végezték el. Koren & Borsos (2009b) a közúti beavatkozások 

biztonsági hatékonyságáról nyújtottak összefoglaló elemzést. A burkolatállapot, illetve a 

burkolatállapot romlás közúti forgalom biztonságára gyakorolt hatásairól Gáspár et al. (2010) 

és Gáspár (2010) adtak kimerítő elemzést. 

A nemzetközi szakirodalmak közül az egyik legátfogóbb Elvik & Vaa (2004) Közúti 

biztonsági intézkedések kézikönyve című munkája, melyben 124 intézkedés vizsgálatával 

foglalkoztak. Ebben a könyvben – többek között – az intézkedések biztonságra gyakorolt 

hatását (balesetek számában várható százalékos csökkenés) metaelemzésekkel vizsgálták. 

A ROSEBUD Projektben (Road Safety and Environmental Benefit-Cost and Cost-

Effectiveness Analysis for Use in Decision-Making) készült kézikönyv (ROSEBUD, 2006b) 

az intézkedések hatékonyságának elemzésével foglalkozott. tizennyolc közlekedőt, tizenhat 
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járművet és húsz infrastruktúrát érintő intézkedés esetében több forrásból származó 

eredményeket felhasználva adták meg azok haszon-költség mutatóit. Az intézkedések 

hatékonyságát a 2. táblázatban leírtak szerint értékelték. 

2. táblázat: Intézkedések hatékonyságának értékelése a ROSEBUD projektben 
Hatékonyság Haszon-költség arány 

Gyenge < 1 

Elfogadható 1 – 3 

Kitűnő > 3 

 

Az Európai Útügyi Igazgatók Konferenciája (Conference of European Directors of Roads) 

által készített Költséghatékony közúti biztonsági infrastruktúra intézkedések legjobb 

gyakorlatai című jelentés (CEDR, 2008) 55 intézkedés elemzését tartalmazza, melyek közül a 

legígéretesebbek mélyelemzésével is foglalkozott. 

Ez utóbbi jelentésben a szerzők kiemelik, hogy a nagy biztonsági hatással és kis kivitelezési 

költséggel rendelkező intézkedéseket kell előnyben részesíteni. Ugyanakkor a nagy biztonsági 

hatású, ám nagy kivitelezési költséget igénylő intézkedéseket is figyelembe kell venni. 

Bizonyos esetekben a kis költségű és kis biztonsági hatású intézkedések alkalmazása is 

megfontolandó, a nagy költségű és kis hatású intézkedések viszont kerülendők. A vizsgált 55 

intézkedést azok hatása és kivitelezési költsége alapján a 3. táblázat szerint négy csoportba 

sorolták. 
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3. táblázat: Intézkedések összefoglaló elemzése (CEDR, 2008) 
  Biztonsági hatás 
  Nagy Kicsi 

K
ic

si
 

Középső elválasztósáv (szélesítés nélkül) 
2+1 sávos utak 
Védőkorlát elhelyezése 
Védőkorlát lecserélése (EN 1317) 
Sebességhatárok csökkentése 
Sebességhatár bevezetése 
Sebességzónák bevezetése 
Közúti jelzőtáblák (szabályozó) 
Közúti jelzőtáblák (veszélyt jelző)* 
Akusztikai rázó burkolati jel 
Meglévő jelzőlámpák fejlesztése 
Közvilágítás kiépítése 
Meglévő közvilágítás javítása 
Vasúti átjárók biztosítása 
Csomóponti sávkijelölés 
STOP jelzőtáblák kihelyezése 
Kisebb forgalomcsillapító intézkedések* 
Területfelhasználás szabályozása 

 
 
 
 
Közúti jelzőtáblák (utasítást adó) 
Közúti jelzőtáblák (veszélyt jelző)* 
Burkolati jelek 
Halszálkás jelzések 
Vezetőoszlopok 
Elsőbbségadás táblák kihelyezése 
Közvilágítás kiépítése 
Meglévő közvilágítás javítása 
Kisebb forgalomcsillapító intézkedések* 

B
er

uh
áz

ás
i k

öl
ts

ég
 

N
a g

y 

Autópálya építés 
Különszintű csomópont építése 
Körívsugár növelése 
Sávok számának növelése* 
Átmeneti ívek alkalmazása 
Túlemelés szabályozása* 
Hosszesés csökkentése 
Látótávolságok javítása 
Sávszélesség növelése 
Padka alkalmazása 
Padka szélesség növelése 
Középső elválasztó sáv (szélesítéssel) 
Középső elválasztás szélesítése* 
2+1 sávos utak 
Rézsűhajlás csökkentése 
Akadálymentes zónák 
Sebességzónák bevezetése 
Változtatható jelzésképű tábla (időjárás) 
Változtatható jelzésképű tábla (torlódás) 
Változtatható jelzésképű tábla (tájékoztatás)* 
Látómező javítása 
Új burkolat 
Súrlódás javítása 
Vasúti átjárók biztosítása 
Körforgalom építése 
Csomópont széthúzása 
Csomópont-átépítés* 
Jelzőlámpás forgalomirányítás kialakítása 
Jelentős forgalomcsillapító intézkedések* 
Elkerülő utak létesítése 
Területfelhasználás szabályozása 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ívek gyakoriságának csökkentése 
(vízszintes vonalvezetés) 
Ívek gyakoriságának csökkentése 
(magassági vonalvezetés) 
Túlemelés szabályozása* 
Sávok számának növelése* 
Változtatható jelzésképű tábla (tájékoztatás)* 
Burkolat egyenletességének javítása 
Burkolat láthatóságának javítása 
Csomópont-átépítés* 

*A biztonsági hatások és beruházási költségek országonként eltérőek lehetnek. 
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A leginkább ígéretes intézkedések részletes eredményeit a 4. táblázat tartalmazza. 

4. táblázat: A legígéretesebb közúti biztonsági infrastrukturális intézkedések 
költséghatékonysága (CEDR, 2008) 

Biztonsági 
hatás (%)* Kivitelezési költség (€) Haszon-költség 

mutató Intézkedés 
csoport Intézkedés 

Min Max Min Max Min Max 
Akadálymentes zónák -23 n.a. n.a. <1:1 n.a. 
Rézsűhajlás csökkentése -22 -42 n.a. n.a. <1:1 n.a. 

Biztonságos 
útkörnyezet 

Védőkorlát -30 -47 130 000/km 220 000/km 8,7:1 32:1 
Bevezetése -22 300/km >1:1 n.a. Sebesség-

határok Csökkentése -9 -67 300/km >1:1 n.a. 
Körforgalom -11 -88 450 000/db 1 300 000/db 2:1 3:1 
Átépítés -17 -50 1 100 000/db n.a. 3:1 

Csomóponti 
kialakítás 

Sávkijelölés +16 -57 65 000/db 1 650 000/db <1:1 2,5:1 
STOP-tábla -19 -45 250/db 700/db <1:1 6,8:1 
Jelzőlámpa építése -15 -36 50 000/db 300 000/db <1:1 8:1 

Forgalom-
irányítás 

Jelzőlámpa fejlesztése +60 -37 n.a. n.a. <1:1 8,6:1 
Csillapítás Területi csillapítás -8 -50 1 300 000 3 000 000 2:1 4:1 
*Baleseti célcsoportra gyakorolt hatás 
Megjegyzés: a negatív előjelű hatás a balesetszám csökkenésére, a pozitív a növekedésére utal 

A 4. táblázat kapcsán meg kell jegyezni, hogy kizárólag statisztikailag szignifikáns 

eredményeket tartalmaz a véletlenszerűség kiküszöbölése érdekében. 

Nyilvánvaló, hogy adott intézkedés költséghatékonysága és biztonsági hatása nem feltétlenül 

van összhangban egymással. A körforgalmak nagy biztonsági hatással rendelkeznek mely 

közvetlenül nem érzékelhető haszon-költség mutatójukban. A jelzőlámpák telepítése esetében 

nagyobb haszon-költség mutatót kapunk, ennek ellenére azok biztonsági hatása kisebb. Az 

intézkedések kizárólag haszon-költség mutató alapján történő összehasonlítása tehát 

félrevezető lehet. Az említett konkrét esetben például a jelzőlámpáról azt mondhatnánk, hogy 

hatékonyabb intézkedés, mint a körforgalom, valójában pedig csak arról van szó, hogy 

költséghatékonyabb. Ezért szükséges, hogy a haszon-költség mutatót és a biztonsági hatást 

együtt vizsgáljuk. 

Az intézkedések hatásainak valamint hatékonyságának elemzése kapcsán fontos leszögezni, 

hogy a kapott eredmények más körülmények között történő alkalmazásának vannak korlátai. 

A kapott eredmények ugyanis számos tényezőtől függhetnek, például: 

− az intézkedés mely országban kerül alkalmazásra, 

− milyen az adott ország általános közúti biztonsági színvonala, 

− milyen mértékű az intézkedés alkalmazásának elterjedtsége stb. 
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4. A közúti biztonság alakulásának világtrendjei 

4.1. A Smeed-összefüggés felülvizsgálata 

Smeed 1949-ben publikálta híres összefüggését, melyben a közúti balesetben meghaltak 

számát a regisztrált járművek számából valamint a népességből határozta meg (Smeed, 1949). 

D = 0,0003 (N×P2)1/3 

ahol D a közúti balesetben meghaltak száma, N a regisztrált járművek száma és P a népesség. 

Egyenlete kétféleképpen értelmezhető, egyrészt a motorizációs fok és a járműszámra jutó 

meghaltak száma közötti, másrészt a motorizációs fok és a népességre jutó meghaltak száma 

közötti összefüggéssel. 

Előbbi esetében a motorizációs fok növekedése a járműszámra vetített halálozások 

csökkenéséhez vezet (9. ábra). 

D/N = 0,0003 (N/P)-2/3 

 
9. ábra: A 10 ezer regisztrált járműre jutó közúti balesetben meghaltak száma és az 1000 
lakosszámra jutó járművek száma közötti összefüggés 1938-ban (Smeed, 1949) 
 

Utóbbi esetben, mely a Smeed-összefüggésnek egy kedvezőtlenebb értelmezése, a 

motorizációs fok növekedésével együtt a lakosszámra jutó halálozások száma nő (10. ábra). 

D/P = 0.0003 (N/P)1/3 
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10. ábra: A 100 ezer lakosszámra jutó meghaltak száma és az 1000 lakosszámra jutó 
járművek száma közötti összefüggés 1938-ban (Smeed, 1949) 
 

A későbbiek folyamán friss adatok segítségével több szerző is felülvizsgálta Smeed törvényét, 

mely kisebb változtatásokkal igaznak bizonyult (például Adams, 1978), legalábbis ami a 

járműszámra vetített halálozások számát illeti. 

Szerencsére azonban a közúti balesetben meghaltak abszolút számában mutatkozó növekvő 

trend néhány országban a hatvanas években megfordult. Az Egyesült Királyságban körülbelül 

1966-ig Smeed előrejelzésének megfelelően alakultak a trendek. 1966 óta azonban a közúti 

balesetben meghaltak száma egyértelmű csökkenést mutat, és 2000-re Smeed előrejelzése már 

négyszerese volt a tényleges értékeknek (Safe Speed, 2004). 

A közúti balesetben meghaltak számában beállt változást leíró modellek többek között a 

járműkilométert és a bruttó hazai terméket is figyelembe vették. 

Egy Oppe által végzett kutatás (Oppe, 1991 idézve Elvik & Vaa, 2004, p. 38) eredményei 

szerint a közúti baleseti halálozások számának hosszú távú alakulása a nagy motorizációs 

fokú országokban törvényszerű mintát követ, melyet a motorizáció növekedése és a 

járműkilométerre jutó halálozási mutató csökkenése határoz meg. 

A növekvő trendből a csökkenő felé történő változás számos országban tapasztalható. Kopits 

és Cropper arra az eredményre jutottak, hogy az a jövedelmi szint, melynél a trend megfordul, 

8 600 dollárra tehető (1985-ös nemzetközi ár). Ez az a körülbelüli jövedelmi szint, melyet 

olyan országok, mint Belgium, az Egyesült Királyság és Ausztria a 1970-es évek elején ért el, 

Dél-Korea 1994-ben, Új-Zéland 1968-ban (Kopits & Cropper, 2005). 
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Nagyban hasonló trendet kapunk, amennyiben a lakosszámra jutó meghaltak számát 

(személyi biztonság) a gépjárműre jutó meghaltak számával (közlekedésbiztonság) együttesen 

értékeljük. Ha a vízszintes tengelyen a közlekedésbiztonságot, a függőleges tengelyen a 

személyi biztonságot ábrázoljuk, a 11. ábra szerinti görbét kapjuk (Holló, 2002b).  

 
11. ábra: A halálozási mutató és a mortalitás együttes értékelése (Trinca et al., 1988) 
Elemzéseinkben (Koren & Borsos, 2010a, b, c, 2009a, 2008, 2006) az alábbi, 2007-es 

adatokat használtuk fel: közúti balesetben meghaltak száma, népesség, motorizációs fok és 

GDP. A közúti balesetben meghaltak száma, a népesség, valamint a regisztrált járművek 

száma a WHO által 2009-ben kiadott jelentésből származik (WHO, 2009). Azon országokat, 

melyek esetében a meghaltak száma 100 alatti volt, kihagytuk az elemzésből, így 139 ország 

adatait vizsgáltuk. Az egy főre jutó bruttó hazai termék vásárlóerő paritáson az IMF on-line 

adatbázisából származik (IMF, 2009). Az Európára készült elemzésben használt idősorok 

adatainak alapjául a CARE adatbázis szolgált (CARE, 2009). 

a) Közúti baleseti áldozatok/járműszám 

A 12. ábra és 13. ábra a Smeed görbét, illetve a 139 ország 2007-es adatait mutatják, a 

10 ezer járműre jutó közúti baleseti áldozatok számát, valamint a motorizációs fokot. 

A 12. ábra alapján jól kivehető, hogy a járműszámra vetített baleseti áldozatok számának 

alakulása jól illeszkedik a Smeed-féle trendvonalba. Ez azért is figyelemre méltó, mivel 

hatvan évvel ezelőtt a motorizációs fok maximuma körülbelül 0,23 volt, ami ma egyes 

országokban meghaladja a 0,8-at. 
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12. ábra: A motorizációs fok és a járműszámra vetített közúti baleseti áldozatok száma 2007-
ben és a Smeed-görbe 
 

Ugyanakkor, ha közelebbről megvizsgáljuk a 10 baleseti áldozat/10 ezer jármű alatti területet 

(13. ábra, logaritmikus skála), kivehető, hogy szinte minden adat jóval a Smeed-görbe alatt 

helyezkedik el. Az ábrán a Smeed összefüggés ezen értelmezésének pontosabb leírására 

alkalmas, Holló által felállított képletet is ábrázoltam (Holló, 1999). 
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13. ábra: A motorizációs fok és a járműszámra vetített közúti baleseti áldozatok száma 2007-
ben és a Smeed-görbe (logaritmikus skála) 
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b) Közúti baleseti áldozatok/lakosszám 

A 14. ábra a Smeed-görbét, illetve a 139 ország 2007-es adatait mutatja, a 100 ezer lakosra 

jutó közúti baleseti áldozatok számát valamint a motorizációs fokot. Jól látható, hogy 

nagyobb motorizációs fok esetén, különösen a 0,4 feletti tartományban az adatok mindegyike 

a Smeed-görbe alatt helyezkedik el. 
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14. ábra: A motorizációs fok és a lakosszámra vetített közúti baleseti áldozatok száma 2007-
ben és a Smeed-görbe 
 

A motorizációs fok és a lakosszámra jutó közúti baleseti áldozatok száma közötti összefüggés 

jobb leírására az alábbi függvényt állítottuk fel (15. ábra). 

D/P = a N/P e-b×N/P 

Az egyenletet 139 ország 2007-es adatai alapján határoztuk meg, az a és b paraméterekkel 

minimálva a tényleges és várható lakosszámra jutó baleseti áldozatok számai közötti 

különbségek négyzetét. 

Az egyenlet a N/P tényezője a járműszám növekedésével együtt járó, lakosszámra jutó 

növekvő baleseti áldozatszámot írja le. Amíg N/P, vagyis a motorizációs fok nagyon kicsi, 

addig az e-b×N/P értéke körülbelül 1, vagyis az egyenlet első fele, a növekvő járműszám 

dominál. Az a értéke körülbelül 211-re tehető, ami annyit jelent, hogy 0,1 motorizációs fok 

(100 jármű/1000 lakos) mellett 0,1×211 = 21 közúti baleseti áldozat várható 100 ezer lakosra. 
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15. ábra: A motorizációs fok és a lakosszámra vetített közúti baleseti áldozatok száma 2007-
ben, Smeed- és a javasolt görbe 
 

Az egyenlet másik fele az e-b×N/P negatív exponenciális függvény, ami a közúti biztonságnak a 

motorizációs fok növekedésével együtt járó javulását írja le. Ez a javulás több tényezőből 

tevődik össze, elkezdve a járművek műszaki fejlődésétől a biztonságosabb infrastruktúrán 

keresztül egészen a biztonságos közlekedésre nevelésig és a hatékonyabb ellenőrzésig. A 

kigyűjtött adatokból b paraméter értéke körülbelül 4,1, ami annyit jelent, hogy 0,1 

motorizációs fok (100 jármű/1000 lakos) mellett a biztonság javulását leíró korrekciós 

tényező értéke e-4,1×0,1 = 0,66; 0,3 motorizációs fok mellett e-4,1×0,3 = 0,29; 0,6 motorizációs 

fok mellett e-4,1×0,6 = 0,09. Vagyis nagyobb motorizációs fok mellett az egyenlet másik fele 

válik dominánssá. 

Az egyenlet tehát alkalmas arra, hogy leírja a közúti biztonságban bekövetkező fordulatot. 

Alacsony motorizációs fok mellett a lakosszámra jutó meghaltak száma növekszik, egy 

bizonyos küszöb elérésével azonban a társadalmi és politikai akaratnak köszönhetően a 

társadalom képes, és tud változtatni a romló trenden. Ez a fordulópont körülbelül 0,2–0,25 

körüli motorizációs fokra és húsz baleseti áldozat/100 ezer lakosra tehető. 

A kontinenseket külön vizsgálva kivehető, hogy mely országok milyen fejlődési szakaszban 

tartanak jelenleg. 
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Európában a legtöbb országban már megtörtént a fordulat, egyes országokban azonban még 

érezhető a romló trend hatása, 0,1–0,2 motorizációs fok mellett (16. ábra). Néhány országban 

viszont már csak öt fő a 100 ezer lakosra jutó közúti balesetben meghaltak száma. 
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16. ábra: A motorizációs fok és a lakosszámra vetített közúti baleseti áldozatok számának 
alakulása Európában 
 

A legtöbb ázsiai országban már látható a javuló tendencia, de sok helyen a még romló trend is 

megfigyelhető (17. ábra). Egyes országokban a 100 ezer lakosra jutó áldozatok száma 

harminc fölötti. Az országok között tehát nagy különbségek tapasztalhatóak, és a motorizációs 

fokot illetően is nagy a szórás. Ez utóbbi egyes országokban leginkább a kétkerekűek nagy 

arányának tudható be. 

Afrikában a legtöbb ország adatai a görbe felfelé szálló ágában vannak (18. ábra). Egyes 

országokban, csakúgy, mint Ázsiában, a 100 ezer lakosra jutó áldozatok száma 30 fölötti. A 

fordulópont szemmel láthatóan nagyobb motorizációs fok és nagyobb halálozási mutató 

mellett fog bekövetkezni. 

A 19. ábra Amerika és Ausztrália országainak adatait mutatja. Ezeket az országokat két 

csoportra tudjuk osztani. Az egyikbe azok tartoznak, melyeknél alacsony a motorizációs fok 

és a görbe felfelé szálló ágában vannak az adatok. A másikba pedig azok, amelyeknél nagy a 

motorizációs fok és alacsony a halálozási mutató. 
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17. ábra: A motorizációs fok és a lakosszámra vetített közúti baleseti áldozatok számának 
alakulása Ázsiában 
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18. ábra: A motorizációs fok és a lakosszámra vetített közúti baleseti áldozatok számának 
alakulása Afrikában 
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19. ábra: A motorizációs fok és a lakosszámra vetített közúti baleseti áldozatok számának 
alakulása Amerikában és Ausztráliában 
 

Az 5. táblázat az egyenlet együtthatóit tartalmazza kontinensenként, valamint a vizsgált 139 

országra. Afrikában a legmeredekebb a motorizáció növekedése (a=258). A b értéke Ázsiában 

a legalacsonyabb (b=3,3), ami gyenge korrekciós tényezőnek számít a lakosszámra vetített 

baleseti áldozatok számának csökkenésében. 

5. táblázat: Az együtthatók kontinensenként 
Kontinens a b 
Európa 164 3,8 
Ázsia 175 3,3 
Afrika 258 3,9 
Amerika + Ausztrália 204 4,1 
Világ 211 4,1 

 

A 139 országra kiterjedő 2007-es évre végzett elemzés eredményei is megerősítik azt a 

korábban már több kutató által tett megállapítást, hogy a közúti biztonság és a motorizációs 

fok szoros összefüggésben áll egymással. A javasolt függvénnyel leírhatóvá válnak a 

halálozási mutatóban beállt pozitív és negatív változások egyaránt. A függvény 

„haranggörbe” jellegéből adódóan leírja egyrészt a motorizációs fok növekedésével együtt 

járó halálozási mutatóban tapasztalható növekedést, másrészt egy adott küszöbérték felett 

negatív exponenciális jellegéből adódóan a közúti biztonság javulását. A függvény tehát jól 
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szemlélteti a közúti biztonság fejlődésének három szakaszát, a romlást, a fordulatot valamint a 

javulást. 

Egy adott motorizációs szint mellett az egyes országok halálozási mutatói közötti eltérések 

meglehetősen nagyok is lehetnek. Ez a szórás többek között az adott országban a közúti 

biztonság társadalmi és politikai támogatottságának tudható be. Ezek a különbségek jól 

mutatják, hogy a trend alakulása nem automatizmus alapján történik, a közúti biztonság 

javulása erőfeszítéseket igényel mind a járművek, mind az infrastruktúra, mind a közlekedő 

ember oldaláról. 

4.2. Klaszterelemzés 
Az országokat 2007-es adataik alapján klaszterekbe soroltam. Ehhez három változót 

használtam: egy főre jutó GDP, motorizációs fok és a lakosszámra jutó közúti baleseti 

áldozatok száma. Ezen mutatók léptékbeli különbözősége miatt normalizáltam azokat, vagyis 

az egyes értékeket rendre elosztottam az átlagokkal. Ezek után az országokat a három változó 

alapján az SPSS-szoftverrel K-Means klaszterelemzéssel csoportokba soroltam. Több futtatás 

után a hét klasztert adó eredményt találtam a legmegfelelőbbnek. A 6. táblázat a klaszterek 

elemszámát és a három változó 139 ország átlagához képesti klaszterenkénti átlagának 

százalékos arányát mutatja. A különböző színnel jelölt klasztereket a 20. ábra szemlélteti. 

6. táblázat: A klaszterek főbb adatai 
Klaszterátlag a 139 ország átlagához képest [%] Klaszter 

száma 
Országok 

száma Egy főre jutó 
GDP PPP 

Gépjármű/ 
lakos 

Baleseti áldozat/ 
100 ezer lakos 

1 44 15% 15% 53% 
2 38 50% 53% 122% 
3 12 104% 96% 221% 
4 15 126% 151% 106% 
5 9 173% 259% 120% 
6 20 299% 258% 70% 

(7) (1) (666%) (299%) (191%) 



 43

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Közúti
baleseti
áldozat/  
100 000

lakos

Motorizációs fok (gépjármű/lakos)

várható 1 2 3 4 5 6

 
20. ábra: Klaszterek a GDP, motorizáció és halálozási mutató szerint 
 

Az 1. klaszterbe a legszegényebb országok kerültek. Ezen országok járműállománya alacsony, 

a halálozási mutató az összes ország átlagának körülbelül a fele. Többnyire afrikai országok 

kerültek ebbe a csoportba, valamint olyan országok, mint például Tádzsikisztán és 

Afganisztán. 

A 2. klaszterbe nagyobb GDP-vel rendelkező országok kerültek, GDP-jük azonban még 

mindig csak körülbelül fele az összes ország átlagának. Alacsony járműállományuk ellenére a 

halálozási mutatója ennek a klaszternek 1,2-szerese az összes ország átlagának. A klaszterbe 

mind a négy kontinensről kerültek be országok. 

A 3. klaszterbe a biztonság szempontjából legveszélyesebb országok, szám szerint csak 

tizenkettő tartozik. Ezen országok GDP-je és járműállománya az összes ország átlagához 

közeli, halálozási mutatójuk viszont 2,2-szerese az összes ország átlagának. A csoportba itt is 

a négy kontinens mindegyikéről kerültek országok, ezek közül számos ország nagy 

népességgel rendelkezik (Oroszország, Irán, Mexikó, Dél-afrikai Köztársaság, Venezuela). 

A 4. klaszterbe a többiekhez képest valamivel nagyobb GDP-vel rendelkező országok 

kerültek. Járműállományuk valamivel nagyobb a GDP-adatok alapján várthoz képest. A 

halálozási mutató ezekben az országokban az összes ország átlagához közeli értéket vesz fel. 

Néhány új EU-tagállam (Bulgária, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia) mellett olyan 

országok kerültek ebbe a csoportba, mint például Argentína, Korea, Thaiföld vagy Uruguay.  

Magyarország 
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Az 5. klaszterben lévő országok GDP-je az átlag körülbelül 1,7-szerese, járműállományuk a 

GDP-jükhöz képest arányaiban jóval nagyobb. A halálozási mutató az összes ország 

átlagának körülbelül 1,2-szerese. Ebbe a csoportba a régi EU-tagállamokon belül kisebb 

jövedelmű országok kerültek (Görögország, Portugália), valamint néhány nagyobb jövedelmű 

új EU-tagállam (Csehország, Észtország, Szlovénia), továbbá három másik ország különböző 

kontinensekről (Malajzia, Új-Zéland, Puerto Rico). 

A 6. klaszterbe a 20 legfejlettebb ország tartozik, az átlagoshoz képest háromszor nagyobb 

GDP-vel. Járműállományuk valamelyest kisebb a GDP-adatok alapján vártnál. A halálozási 

mutató ezekben az országokban az összes ország átlagának csupán 70%-a. A régi EU-

tagállamok többsége, valamint Ausztrália, Kanada, Japán és az Egyesült Államok tartoznak 

ebbe a csoportba. 

A 7. klaszterbe csupán egy ország került, Katar, mely a mintán belül legnagyobb GDP-jével, 

nagy motorizációs fokával és egyben nagy halálozási mutatójával kivételt képez a 139 ország 

között. 

A fentiekben leírt klaszterek néhány országáról ad áttekintést a 7. táblázat. 

7. táblázat: A klaszterekbe sorolt néhány ország 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Legszegé-
nyebbek Szegények Legveszé-

lyesebbek Átlagosak 
Kicsit 

gazdagabb, de 
rosszabb 

Gazdagok és 
jók 

Tádzsikisztán Albánia Oroszország Magyarország Észtország Kanada 

Szudán Tunézia Kazahsztán Horvátország Portugália Belgium 

Benin Türkmenisztán Botswana Szlovákia Szlovénia Ausztria 

Afganisztán Jordánia Irán Bulgária Csehország Svédország 

Kamerun Grúzia Mexikó Lengyelország Görögország Franciaország 

Tanzánia Azerbajdzsán 
Dél-afrikai 
Köztársaság Libanon Új-Zéland 

Egyesült 
Királyság 

Burkina Faso Jamaica Venezuela Argentína Litvánia Ausztrália 

Ghána Namíbia Líbia Korea Puerto Rico Németország 

Mali Paraguay Montenegró Thaiföld Malajzia Írország 

Csád Örményország Omán Uruguay  Hollandia 
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A 139 országra végzett klaszterelemzés alapján hat csoportot azonosítottam, mely 

csoportokon belüli országok hasonló halálozási mutatóval, motorizációs fokkal, valamint 

GDP-vel rendelkeznek. A klaszterelemzésből megállapítható, hogy: 

− Az egy főre jutó GDP PPP és az egy főre jutó járműszám egyidejű növekedésével 

egy bizonyos pontig együtt jár a lakosszámra jutó közúti baleseti áldozatok 

számának növekedése is. Egy bizonyos fejlettségi szint és motorizációs fok felett 

azonban megfordul a tendencia, és a lakosszámra jutó közúti baleseti áldozatok 

száma csökkenni kezd a 4–6. klaszterekben (6. táblázat). 

− Fenti megállapításnak köszönhetően bizonyítható, hogy ugyanazon közúti 

biztonsági szinttel rendelkező országok nagyban különböző gazdasági és 

motorizációs fejlettségi szinttel rendelkezhetnek. 

4.3. Európai idősorok 

Az európai országokra rendelkezésre álló adatokból idősorokat készítettünk 1970 és 2007 

közötti időszakra. Alábbiakban a 100 ezer lakosra jutó közúti baleseti áldozatok számának 

alakulását vizsgálom. 

A trendvonalak kapcsán elmondható, hogy a régi tagországok alapvetően három fő csoportba 

sorolhatóak (21. ábra): 

1. Már 1970-ben is jó közúti biztonsággal rendelkeztek, és azóta is állandó javulást 

mutatnak. Ilyen országok például Svédország, Hollandia, Egyesült Királyság. Ezek 

közül a svéd trendet kivastagított vonallal, világoskék színnel jelöltük. 

2. Rossz közúti biztonsággal rendelkeztek, de a folyamatos javulásnak köszönhetően jó 

biztonsági szintet tudtak elérni. Ilyen országok például Ausztria, Belgium, 

Franciaország. Ezek közül Ausztriát kivastagított vonallal, lila színnel jelöltük. 

3. Először romló, majd javuló biztonsági trendet mutatnak. Ilyen országok például 

Spanyolország, Görögország, Portugália. Ezek közül Portugáliát kivastagított vonallal, 

narancssárga színnel jelöltük. 
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21. ábra: Közúti baleseti áldozatok / 100 ezer lakos az EU 15-ben, 1970 és 2008 között 
Ugyanezen vizsgálódással a legtöbb új tagállam esetében felismerhető a hasonlóság az 

előzőekben 3. csoportba sorolt országok trendjeihez azzal a különbséggel, hogy a fordulat 

valamivel később következett be (22. ábra). Magyarország esetében 1990 óta hosszú távon 

folyamatos javulás tapasztalható, az EU 12-n belüli helyzetünk átlagosnak mondható. 
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22. ábra: Közúti baleseti áldozatok / 100 ezer lakos az EU 12-ben, 1970 és 2008 között 
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Fenti állításokat igazolandó, a motorizációs fok és a lakosszámra vetített közúti baleseti 

áldozatok számának alakulását is vizsgáltam a három csoportban kiemelt országokra, 

valamint Magyarországra (23. ábra). 
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23. ábra: A motorizációs fok és lakosszámra vetített közúti baleseti áldozatok számának 
alakulása Magyarországon, Ausztriában, Portugáliában és Svédországban, 1970 és 2007 
között 
Az európai idősorokat vizsgálva elmondható, hogy Európában általános a tartós és jelentős 

javulás, miközben a járműszám és a forgalom növekedést mutat. Vagyis a járműszám 

növekedése nem lehet mentség a közúti biztonság alakulásában történt esetleges kedvezőtlen 

fordulatokra. 

Az idősorok vizsgálata továbbá bizonyíték arra is, hogy egy ország közúti biztonságának 

értékelése során nem annyira egy adott év helyezési sorrendje érdekes, hanem a hosszú távú 

trendek alakulása, illetve a javulás mértéke. 
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5. Közúti intézkedések biztonsági hatását becslő modell kidolgozása 

5.1. A modell szükségességének indoklása 

A közúti biztonsági hatékonyságvizsgálati módszerek – vagyis a költség-haszon, illetve 

költséghatékonyság-vizsgálat – alapvető célja az optimális beavatkozás kiválasztása. Ezen 

eljárásokat széles körben alkalmazzák a közúti biztonsági intézkedések egyfajta fontossági 

sorrendjének felállítására. Az úgynevezett legjobb gyakorlatok (best practices) összegyűjtése 

alapvető fontosságú mind az egyes intézkedéseket, mind az úgynevezett 

intézkedéscsomagokat illetően. 

A beavatkozások hatásmérésének legkézenfekvőbb módja a megfigyeléses előtte-utána 

vizsgálat. E vizsgálatokkal ex post megállapítható, hogy mely intézkedés milyen hatást 

eredményezett. Adott intézkedés várható hatásának ex ante becslése kapcsán viszont kérdéses, 

hogy a múltban történt előtte-utána megfigyeléseket milyen körülmények között lehet a 

jövőre vonatkoztatva használni. 

Adott intézkedés vagy program nagyban hasonló körülmények közötti alkalmazása várhatóan 

hasonló balesetszám-csökkenést eredményez. Ugyanazon intézkedés más körülmények között 

történő alkalmazása viszont nem feltétlenül eredményezi ugyanazt a hatást. Az intézkedés 

biztonságra gyakorolt hatása több helyi paramétertől is függ, ilyen paraméter például a 

helyszín beavatkozás előtti biztonsági helyzete. Nyilvánvalóan balesethalmozódási helyen 

történő beavatkozással ugyanazon intézkedéssel nagyobb balesetszám-csökkenés érhető el. A 

közúti balesetek számának alakulását olyan külső tényezők is befolyásolják, mint a hosszú 

távú baleseti trendek, illetve a forgalomnagyságok változása. 

Ideális esetben a közúti biztonsági intézkedések hatásait az azokat befolyásoló változók 

folyamatos függvényeivel kellene leírni. Jelen ismereteink alapján aligha van erre mód. A 

legtöbb esetben a közúti biztonsági intézkedés hatásait egyszerűen csak százalékos alakban 

adjuk meg, ami az intézkedésnek köszönhető balesetszám-csökkenést fejezi ki, például: „X 

intézkedés az Y balesettípus gyakoriságát 25%-kal csökkenti.” Ez viszonylag egyszerű mód a 

közúti biztonsági intézkedések hatásainak bemutatására. (Elvik, 2007) 

A továbbiakban egy olyan modell állítok fel, mellyel adott helyszínen előre lehet becsülni egy 

konkrét intézkedés kapcsán bekövetkezett balesetszám-változást. 
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A 3.3. fejezetrészben ismertettem a közúti balesetek számának alakulását zavaró tényezőket 

(Hauer, 1997). A modellben ezeket az alábbiak szerint veszem figyelembe: 

− Helyszínek kiválasztása: Az adott helyszín előtte baleseti helyzetének vizsgálata 

szükséges (átlaghoz való visszatérés), az előtte állapot balesetszámának korrigált 

értékét kell a modell bemenő adataként használni. A korrekciót a 3.3. 

fejezetrészben leírtak szerint lehet elvégezni. 

− Környezet változékonysága: A baleseti trendek hosszú távú alakulásának előre 

becslése bizonytalanságokat rejt magában. Elvik (2007, p. 17) a közúti biztonság 

alakulásának trendjeit vizsgálva három különböző trendvonalat határozott meg (24. 

ábra). Ezek mindegyike meglehetősen jól illeszkedett a meglévő adatsorra, mégis 

jelentős eltéréssel prognosztizálták a közúti balesetben meghaltak számának 

várható alakulását. Ezen bizonytalanságok miatt a modell nem kezeli a hosszú távú 

trendek hatását. Ezek utólagos figyelembe vétele azonban feltétlenül szükséges az 

intézkedés egzakt hatásának meghatározásához. Ez például szignifikancia 

vizsgálatok elvégzésével történhet. 

− Egyéb externális tényezők: Ezen tényezők közül a forgalomnagyságok 

változásának figyelembe vétele szükséges és leginkább lehetséges. Egyéb külső 

tényezők figyelembe vételére jelen ismereteink alapján nincs lehetőség. 

 
24. ábra: A norvég közúti baleseti áldozatok hosszú távú trendje 1970 és 2005 között, 
valamint különböző trendvonalak alapján végzett becslés 2020-ra (Elvik, 2007, p. 17) 



 50

A fentiekben leírtakat összegezve tehát szükségesnek tartom figyelembe venni az adott 

helyszín kiinduló baleseti helyzetét, valamint a forgalomnagyságot és annak várható 

alakulását. A hosszú távú baleseti trendek figyelembevételétől azok bizonytalansága miatt 

eltekintek. Figyelmen kívül hagyom továbbá az intézkedés műszaki paramétereit is, hiszen 

ezek viszonylag nagy száma jelentősen megnehezítené a modell alkalmazását. 

5.2. A modell felállítása 
Feltételezzük, hogy az adott helyszín kiinduló baleseti helyzete jelentősen befolyásolja az 

adott intézkedés által bekövetkező változást. A baleseti helyzet leírására szakaszszerű 

intézkedések esetén a személyi sérüléses baleset/106 jmkm, pontszerű intézkedések esetén a 

személyi sérüléses baleset/106 jármű mértékegységű relatív baleseti mutatót használhatjuk. 

Amennyiben az előtte állapot és a változás mértéke között függvényszerű kapcsolatot tudunk 

felírni, becsülhetővé válik az utána állapot. Ennek folyamatát a 25. ábra szemlélteti. 

 
25. ábra: Közúti intézkedések biztonsági hatását becslő modell elvi felépítése 
 

Feltételezzük továbbá, hogy ez a függvényszerű kapcsolat lineáris és negatív meredekségű, 

általános alakban: 
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Ez a függvényszerű kapcsolat ideális esetben minden intézkedéstípusnál hasonló kell, hogy 

legyen. Így lehetővé válik, hogy többféle intézkedést egységesen tudjunk kezelni, továbbá 

azokat könnyen össze tudjuk hasonlítani. 

Behelyettesítve a relatív baleseti mutatóval: 
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eb – balesetszám előtte (korrigált érték) 

ub – balesetszám utána 

ef – forgalomnagyság előtte 

uf – forgalomnagyság utána (prognosztizált érték) 

l – szakaszhossz (szakaszszerű intézkedések esetén) 

ii ca , – intézkedést jellemző együtthatók 

Az intézkedést jellemző együtthatók közül ia  értéke a relatív baleseti mutatóban beállt 

százalékos változást mutatja. A ic  együttható a relatív baleseti mutatót növelő konstans érték. 

Ez a növekedés leginkább az intézkedést követő forgalmi rend változásából fakad. Az új 

forgalmi rend ugyanis az arrafelé „rutinszerűen” közlekedőknek nem várt helyzeteket, 

ennélfogva baleseteket okozhat. 

Ebből kifejezhető ub az alábbiak szerint: 
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A modell alkalmazhatóságát a további fejezetrészekben vizsgálom. 

5.3. Adatgyűjtés 
Az elemzéshez használt adatokat a Közúti biztonsági beavatkozások hatékonyságvizsgálati 

módszerének kidolgozása című kutatási jelentés (Koren et al., 2007) elkészítése során 

felállított adatbázisból nyertem. Ebben az adatbázisban a Magyar Közút Kht. megyei 

igazgatóságai által 2002., 2003. és 2004. évben végeztetett építési jellegű beavatkozások 

szerepelnek. Ezek tehát nem feltétlenül kizárólag biztonsági célzatúak. Az infrastrukturális 
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beavatkozások esetében nem is lehet minden esetben egyértelműen azonosítani, hogy azok 

kizárólag biztonsági vagy egyéb célzatúak-e. 

Az adattisztítás során azon projekteket, melyek esetében nem lehetett pontosan meghatározni 

a beavatkozás helyszínét, kivettem a mintából. A szűrést követően kapott 269 intézkedés az 

alábbi csoportokba került besorolásra (8. táblázat). 

8. táblázat: Intézkedéstípusok csoportjai és elemszámaik 
Intézkedéstípus Elemszám 
Csomópont-átépítés 45 
Fák kivágása 19 
Forgalomcsillapító sziget kialakítása 22 
Forgalomtechnika 32 
Gyalogátkelő sziget kialakítása 57 
Jelzőlámpa telepítése 19 
Kerékpárút-építés 18 
Körforgalom létesítése 31 
Különszintűsítés, négynyomúsítás 8 
Útkorszerűsítés 18 
Összesen 269 

Az intézkedéstípusok megállapításánál homogén csoportok kialakítására törekedtem. Ilyen 

homogén csoportnak mondható a fák kivágása, forgalomcsillapító sziget, gyalogátkelő sziget, 

jelzőlámpa, körforgalom, kerékpárút, útkorszerűsítés. Nyilvánvalóan részletesebb vizsgálat 

esetén ezen intézkedéstípusok is további részekre oszthatóak. 

Egyes intézkedéstípusoknál a mintanagyság aprózódását elkerülendő összevonásokra volt 

szükség. Ilyen a forgalomtechnika csoport, melyben olyan beavatkozások szerepelnek, mint 

például fényvisszaverő prizmák, sebességkorlátozás, előzési tilalom bevezetése, megállási 

tilalom, sárga villogó, veszélyes ívek megvezetése. A csomópont-átépítés csoportba döntően 

balra és jobbra kanyarodó sávok építése, csomópont korszerűsítés került. A különszintűsítés 

és négynyomúsítás esetében vitatható leginkább azok egy csoportba sorolása. Ezek 

mindegyike rendkívül kis elemszámmal szerepelt. Összevonásuk mellett szóló érv, hogy 

mindegyik hasonlóan nagy költségigényű beavatkozás. 

Az intézkedéstípus-csoportok elemszáma nyolc és ötvenhét között ingadozik. A hagyományos 

értelemben vett reprezentatív mintához szükséges elemszám meghatározása jelen vizsgálat 

esetében az alábbi nehézségekbe ütközik: 

− Az egyes – viszonylag homogénnek tűnő – intézkedéstípusokon belül is többféle 

mérnöki megoldás képzelhető el. 
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− Nem tudjuk biztosan, hogy adott intézkedéstípus csoportban szereplő helyszíneken 

milyen okból, illetve milyen céllal történt a beavatkozás. 

Fentiek tekintetében természetszerűen kompromisszumot kell kötni az intézkedéstípus-

csoportok kialakításában, az eredményeket pedig kellő óvatossággal kell értelmezni. Az 

eredmények megbízhatóságát egyes intézkedéseknél (például gyalogátkelő sziget; csomópont-

átépítés) a nagy elemszám előnyösen, más intézkedéseknél (például különszintűsítés, 

négynyomúsítás; útkorszerűsítés; kerékpárút-építés) a kis elemszám hátrányosan befolyásolja. 

A beavatkozások helyszíneihez egyenként legyűjtésre kerültek az azokat megelőző, illetve 

követő három évben a balesetek száma kimenetel szerint (halálos, könnyű, súlyos), a személyi 

sérülések száma (meghalt, súlyosan sérült, könnyen sérült), valamint a forgalmi adatok. A 

baleseti adatok a WIN-BAL szoftver segítségével kerültek legyűjtésre. A forgalmi adatok a 

Magyar Közút Kht. által közzétett jelentésekből származnak. Az itt megadott adatok 

érvényességi szakaszokra vonatkoznak, melyek értelemszerűen nem feltétlenül fedték le 

teljesen a beavatkozás által érintett szakaszt. Ilyen esetekben annak az érvényességi 

szakasznak a forgalmi adatát használtam fel, mely a legnagyobb mértékben fedte le a 

beavatkozás helyszínét. Mind a baleseti, mind a forgalmi adatok esetében elfogadtam az 

említett forrásokban megadott értékeket, korrekciókat nem végeztem. 

Szakasz jellegű beavatkozások esetén a balesetek a teljes szakaszra, míg pontszerű 

beavatkozások esetén az előtte és utána lévő 100 m-es szakaszra vonatkoznak. 

5.4. Előtte-utána vizsgálatok 

Az összegyűjtött adatok segítségével előtte-utána vizsgálatok készültek az alábbi 

mutatószámokkal: 

− Éves baleseti költségmegtakarítás: intézkedéstípusonként az előtte és utána három 

év baleseti adatai alapján az egy évre jutó összes baleseti költség megtakarítás 

átlaga. 

− Első éves haszon-költség hányados: ez a mutató (angolul FYRR, First Year Rate of 

Return) az összes baleseti költségben első évben elért megtakarítás és az összes 

kivitelezési költség aránya. A hasznok esetében tehát kizárólag a baleseti költség 

megtakarításból származó hasznokat vettem alapul. 
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Ez utóbbi mutató mint biztonsági hatékonyságmutató, alkalmas arra, hogy a különböző 

intézkedéseket biztonsági szempontból összehasonlítsuk. Számításaim során ezt a mutatót 

alkalmazom az intézkedések rangsorolására. 

A baleseti költségmegtakarítás számításához a COWI által a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

felkérésére készített Módszertani útmutató közúti projektek költség-haszon elemzéséhez című 

útmutató ad támpontot. Vizsgálataimhoz a 2007-es útmutatóban (NFÜ, 2007) szereplő 

fajlagos baleseti értékeket használtam (9. táblázat), mivel az elemzés időpontjában ezek álltak 

rendelkezésre. A korábbiakban említett 2009-es útmutatóban (NFÜ, 2009) az alábbiaknál 

valamelyest nagyobb értékek szerepelnek.  

9. táblázat: Fajlagos baleseti értékek (NFÜ, 2007) 
Baleseti sérülés, károsodás jellege Fajlagos baleseti érték, 2006 
Halálozás 261,12 millió Ft/áldozat 
Súlyos sérülés 18,12 millió Ft/sérült 
Könnyű sérülés 1,3 millió Ft/sérült 

 

A kapott eredményeket a 10. táblázatban foglaltam össze. Az intézkedéseket az első éves 

haszon-költség mutató alapján rendeztem sorba. Ez alapján az első három intézkedés esetében 

tíz éven belüli megtérülést mérhetünk. Ebben a hatékonysági rangsorban a kis beruházási 

költségű intézkedések jellemzően a rangsor elején, a nagy költségű intézkedések a rangsor 

végén helyezkednek el. A gyalogátkelő sziget és a kerékpárút-építés esetében kapott negatív 

értékek jelzik, hogy előfordulhatnak biztonsági szempontból gazdaságilag nem megtérülő 

esetek is. 

 

10. táblázat: Intézkedéstípusok hatékonyságmutatói 
Baleseti költségmegtakarítás 

[M Ft] Intézkedéstípus n 
Összes Éves 

Első éves 
haszon-
költség 
mutató 

Fák kivágása 19 236 12,45 59,78
Forgalomtechnika 32 83 2,60 1,70
Jelzőlámpa telepítése 19 220 11,57 0,56
Forgalomcsillapító sziget 22 44 1,98 0,08
Csomópont-átépítés 45 86 1,92 0,05
Különszintűsítés, négynyomúsítás 8 366 45,73 0,04
Körforgalom 31 63 2,05 0,01
Útkorszerűsítés 18 46 2,54 0,01
Gyalogátkelő sziget 57 -47 -0,83 -0,09
Kerékpárút-építés 18 -166 -9,23 n.a.
Összesen 269 931 3,46 0,03
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Mindamellett, ha ugyanezen számításokat szűkebb mintára végezzük el, melybe kizárólag az 

előtte balesetes helyszínek tartoznak bele, kedvezőbb képet kapunk. A 11. táblázatban látható 

minta tehát nem tartalmazza azon helyszíneket, melyek esetében az előtte három évben nem 

történt baleset. Így nagyobb hatékonysági mutatókat tudunk kimutatni, az intézkedések 

sorrendje kis mértékben módosul, tíz éven belüli megtérülést az első hat intézkedés esetében 

mérhetünk 

11. táblázat: Intézkedéstípusok hatékonyságmutatói az előtte balesetes helyszíneken 
Baleseti költségmegtakarítás 

[M Ft] Intézkedéstípus n 
Összes Éves 

Első éves 
haszon-
költség 
mutató 

Fák kivágása 12 250 20,86 76,87
Forgalomtechnika 20 102 5,08 2,33
Forgalomcsillapító sziget 10 131 13,11 1,61
Jelzőlámpa telepítése 12 222 18,48 0,88
Csomópont-átépítés 26 126 4,83 0,13
Gyalogátkelő sziget 26 17 0,67 0,11
Különszintűsítés, négynyomúsítás 7 366 52,26 0,04
Körforgalom 15 70 4,66 0,03
Útkorszerűsítés 10 64 6,42 0,01
Kerékpárút-építés 11 -156 -14,18 n.a.
Összesen 149 1192 8,00 0,06

 

Az eredmények kritikus értelmezéséhez szükséges leszögezni az alábbiakat:  

− Az elemzések nem a közúti biztonsági intézkedések hatékonyságát, hanem a közúti 

intézkedések biztonsági hatékonyságát hivatottak vizsgálni. Ennek oka, hogy a 

fenti két eset egyikében sem mondhatjuk teljes bizonyossággal, hogy kizárólag 

biztonsági célzatúak a beavatkozások, még ha csak az előtte balesetes helyszíneket 

vizsgáljuk is. 

− Bizonyos intézkedéstípusok meghatározott balesettípusok kezelésére alkalmasak, 

például a fakivágás a pályaelhagyásos balesetek súlyossági mutatóját hivatott 

javítani. (Holló et al. (2000) rámutattak, hogy a fának ütközéses közúti balesetek 

súlyossági mutatója az egyéb típusú balesetek súlyossági mutatójának kétszerese.) 

Jelen elemzés célja, hogy a baleseti helyzet változását átfogóan vizsgálja, az egyes 

intézkedések különböző balesettípusokra gyakorolt hatásvizsgálatának 

mellőzésével. Így a kerékpárút-építés intézkedéstípus helyszínein például nem csak 

kizárólag a kerékpáros balesetek szerepelnek. 
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A negatív kimenetelű esetek részletes vizsgálatával a soron következő két alfejezetben 

foglalkozom. Például a kerékpárút-építés esetében az alábbi okok indokolhatják a negatív 

kimenetelt: 

− a kerékpárút megépítésével együtt a közúton megnövekedett sebesség, 

− a kerékpárút kezdő- és végpontján a keresztező mozgások miatt új veszélypontok, 

− a homogén forgalmi összetétel következtében kialakuló hamis biztonságérzet. 

5.5. Khi-négyzet szignifikancia próbák 
Mivel a balesetek részben véletlen jelenségek, egy adott helyen a balesetek számának 

növekedése vagy csökkenése nem feltétlenül valamilyen beavatkozás következménye. Lehet, 

hogy csak véletlenül történt az adott helyen több vagy kevesebb baleset (random fluctuation). 

Ez az állítás akkor is igaz, ha hosszabb előtte-utána időszak baleseteit vizsgáljuk. A változás 

szabályos vagy véletlen jellegének megállapítására a vizsgált intézkedéseket khi-négyzet 

próbának vetettem alá, mely erre a célra széles körben alkalmazott módszer (például Saleh et 

al. 2008). 

A szignifikancia próba két hipotézisen alapul. Ezeket a hipotéziseket nulla hipotézisnek, 

illetve alternatív hipotézisnek nevezzük. A két hipotézis közül csak az egyik állhat fenn. A 

próbának az a feladata, hogy döntést hozzon valamelyik hipotézis mellett: 

− H0: a két változó független egymástól 

− H1: a két változó nem független egymástól 

A teszt azt vizsgálja, hogy a megfigyelt kétdimenziós eloszlás milyen távol van a kiszámított 

független kétdimenziós eloszlástól. A függetlenség vizsgálata az illeszkedés vizsgálat 

speciális esete. A kérdés így is megfogalmazható: illeszkedik-e az empirikus eloszlás a 

kiszámított független eloszláshoz? 

A számítás az alábbi képlet szerint történik:  
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if – empirikus gyakoriság 
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if – elméleti független eloszlás gyakorisága 
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A khi-négyzet statisztika értékét össze kell vetni az elméleti (táblázatbeli) khi-négyzet 

eloszlás megfelelő értékével. Egy 2×2-es kereszttábla esetében a szabadságfok=1, a 

szabadságfok=(kereszttábla sorainak száma–1)*(kereszttábla oszlopainak száma–1, valamint 

95%-os megbízhatóság, azaz 5%-os tévedési valószínűség mellett ez az elméleti érték 3,841. 

Ha a statisztika értéke 3,841 alatt van, akkor nincs okunk elvetni a nulla hipotézist (H0), 

vagyis a két változó független egymástól, a változás nem mondható szignifikánsnak. 

Amennyiben 3,841 – vagy e fölötti az érték – elvetjük a null hipotézist, a változás 

szignifikáns. 

Vizsgálódásaim során a szignifikancia próbát az alábbi esetekre készítettem el (12. táblázat): 

12. táblázat: Elvégzett szignifikancia vizsgálatok 
Vizsgálat 

száma Vizsgálat tárgya Tényleges értékek 
(empirikus gyakoriság) 

Várható értékek 
(független gyakoriság) 

1. Halálos balesetek 
Súlyos sérüléses balesetek 
Könnyű sérüléses balesetek
Meghalt személyek 
Súlyosan sérült személyek 
Könnyen sérült személyek 

Az összes intézkedés 
(269 eset) a beavatkozás 
éve (2002, 2003, 2004) 
szerint összegzett 
tényleges értékei 

Az országos változás 
szerint várható értékek 

2. Egy évre jutó átlagos 
baleseti költség 

Intézkedések 
helyszínenkénti 
tényleges értékei 

Az országos változás 
szerint várható értékek 

3. Egy évre jutó átlagos 
baleseti költség 

Intézkedések 
helyszínenkénti 
tényleges értékei 

Az intézkedés helyszínén 
mért forgalomnagyság 
változása szerint várható 
értékek 

Számításaim bemenő adatait a mellékletekben található 35. táblázat - 40. táblázatokban 

foglaltam össze. 

Az 1. sz. vizsgálatban azt elemeztem, hogy az intézkedések helyszínén ténylegesen mért 

előtte-utána értékek (halálos, súlyos sérüléses, könnyű sérüléses balesetek száma, meghalt, 

súlyosan sérült, könnyen sérült személyek száma) hogyan illeszkednek az országos változás 

alapján várható értékekhez. 

Az 2. sz. vizsgálatban azt elemeztem, hogy az intézkedések helyszínén ténylegesen mért 

baleseti költség értékei hogyan illeszkednek az országos változás alapján várható értékekhez. 

Az 3. sz. vizsgálatban azt elemeztem, hogy az intézkedések helyszínén ténylegesen mért 

baleseti költség értékei hogyan illeszkednek az intézkedés helyszínén mért forgalomnagyság 

változása alapján várható értékekhez. 
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Az 1. és 2. sz. vizsgálat esetében tulajdonképpen az országos hálózat mint kontroll csoport 

értelmezhető. 

5.5.1. Az 1. számú vizsgálat (balesetszám, sérült személyek száma – országos változás) 
Az intézkedéseket a beavatkozásuk éve szerint három csoportba soroltam, melyeket aztán az 

országos adatokkal vetettem össze. Az alábbi táblázatokban feltüntetett értékek minden 

esetben három évre vonatkoznak (előtte vagy utána), mind a beavatkozást, mind az országos 

adatokat illetően. A szignifikáns változást szürkített mezőkkel jelöltem. 

Halálos balesetek: A beavatkozással érintett szakaszokon a halálos balesetek számának 

változása az országos változáshoz képest egyetlen esetben sem mutat szignifikáns eltérést (13. 

táblázat). 

Súlyos sérüléses balesetek: A beavatkozással érintett szakaszokon a súlyos balesetek 

számának változása az országos változáshoz képest egy esetben mutat szignifikáns javulást, a 

2003-as évben (14. táblázat). 

Könnyű sérüléses balesetek: A beavatkozással érintett szakaszokon a könnyű sérüléses 

balesetek számának változása az országos változáshoz képest egyetlen esetben sem mutat 

szignifikáns eltérést (15. táblázat). 

Meghalt személyek: Az érintett szakaszokon a meghalt személyek számának változása az 

országos változáshoz képest egyetlen esetben sem mutat szignifikáns eltérést (16. táblázat). 

Súlyosan sérült személyek: A beavatkozással érintett szakaszokon a súlyosan sérült 

személyek számának változása az országos változáshoz képest a 2003. évben mutat 

szignifikáns javulást (17. táblázat). 

Könnyen sérült személyek: A beavatkozással érintett szakaszokon a könnyen sérült 

személyek számának változása az országos változáshoz képest mindhárom évben szignifikáns 

javulást mutat (18. táblázat). 
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13. táblázat: Halálos balesetek változásának szignifikancia próbája 
Tényleges  Várható 
fi fj  fi* fj* 

Megnevezés Halálos 
baleset 
előtte 

Halálos 
baleset 
utána 

Összesen
Halálos 
baleset 
előtte 

Halálos 
baleset 
utána 

χ2 

Érintett helyszínek, 2002 22 20 42 20,55 20,95 0,203
Országos közutak, 2002 3376 3442 6818    
Érintett helyszínek, 2003 13 15 28 13,96 14,04 0,132
Országos közutak, 2003 3460 3480 6940    
Érintett helyszínek, 2004 18 18 36 18,04 17,46 0,000
Országos közutak, 2004 3531 3418 6949    

 

14. táblázat: Súlyos sérüléses balesetek változásának szignifikancia próbája 
Tényleges  Várható 
fi fj  fi* fj* 

Megnevezés Halálos 
baleset 
előtte 

Halálos 
baleset 
utána 

Összesen
Halálos 
baleset 
előtte 

Halálos 
baleset 
utána 

χ2 

Érintett helyszínek, 2002 92 86 178 86,08 91,42 0,790
Országos közutak, 2002 19796 21024 40820    
Érintett helyszínek, 2003 97 74 171 82,87 87,63 4,689
Országos közutak, 2003 20043 21195 41238    
Érintett helyszínek, 2004 78 74 152 75,02 76,48 0,235
Országos közutak, 2004 20559 20961 41520    

 

15. táblázat: Könnyű sérüléses balesetek változásának szignifikancia próbája 
Tényleges  Várható 
fi fj  fi* fj* 

Megnevezés Halálos 
baleset 
előtte 

Halálos 
baleset 
utána 

Összesen
Halálos 
baleset 
előtte 

Halálos 
baleset 
utána 

χ2 

Érintett helyszínek, 2002 137 138 275 126,32 148,18 1,673
Országos közutak, 2002 31749 37243 68992    
Érintett helyszínek, 2003 124 131 255 116,64 137,86 0,857
Országos közutak, 2003 32181 38035 70216    
Érintett helyszínek, 2004 101 99 200 94,54 105,46 0,836
Országos közutak, 2004 34077 38010 72087    
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16. táblázat: Meghalt személyek számában mutatkozó változás szignifikancia próbája 
Tényleges  Várható 
fi fj  fi* fj* 

Megnevezés Halálos 
baleset 
előtte 

Halálos 
baleset 
utána 

Összesen
Halálos 
baleset 
előtte 

Halálos 
baleset 
utána 

χ2 

Érintett helyszínek, 2002 25 21 46 22,53 23,47 0,529
Országos közutak, 2002 3745 3900 7645    
Érintett helyszínek, 2003 13 16 29 14,48 14,52 0,303
Országos közutak, 2003 3868 3877 7745    
Érintett helyszínek, 2004 21 19 40 20,46 19,54 0,029
Országos közutak, 2004 3994 3813 7807    

 

17. táblázat: Súlyosan sérült személyek számában mutatkozó változás szignifikancia próbája 
Tényleges  Várható 
fi fj  fi* fj* 

Megnevezés Halálos 
baleset 
előtte 

Halálos 
baleset 
utána 

Összesen
Halálos 
baleset 
előtte 

Halálos 
baleset 
utána 

χ2 

Érintett helyszínek, 2002 124 108 232 112,18 119,82 2,409
Országos közutak, 2002 23539 25140 48679    
Érintett helyszínek, 2003 136 88 224 108,95 115,05 13,074
Országos közutak, 2003 23933 25272 49205    
Érintett helyszínek, 2004 103 87 190 94,37 95,63 1,567
Országos közutak, 2004 24579 24906 49485    

 

18. táblázat: Könnyen sérült személyek számában mutatkozó változás szignifikancia próbája 
Tényleges  Várható 
fi fj  fi* fj* 

Megnevezés Halálos 
baleset 
előtte 

Halálos 
baleset 
utána 

Összesen
Halálos 
baleset 
előtte 

Halálos 
baleset 
utána 

χ2 

Érintett helyszínek, 2002 253 222 475 217,00 258,00 10,993
Országos közutak, 2002 47978 57041 105019    
Érintett helyszínek, 2003 237 193 430 196,20 233,80 15,600
Országos közutak, 2003 48892 58259 107151    
Érintett helyszínek, 2004 218 194 412 195,06 216,94 5,124
Országos közutak, 2004 52175 58028 110203    

5.5.2. A 2. számú vizsgálat (Egy évre jutó átlagos baleseti költség – országos változás) 
Amennyiben az intézkedések egy évre jutó átlagos baleseti költség változását az országos 

változáshoz viszonyítjuk, az alábbi eredményeket kapjuk (19. táblázat, 20. táblázat, 21. 

táblázat). 
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19. táblázat: A baleseti költség változásának szignifikancia próbája az országos változáshoz 
képest, éves bontásban 

A beavatkozás éve és a 
beavatkozás jellege n Romlás Szignifikáns 

romlás Javulás Szignifikáns 
javulás 

Átlagos 
éves 

baleseti 
ktg. 

megtak.
(M Ft) 

89 29 13 28 18 6,722002   33% 15% 31% 20%   
Csomópont-átépítés 15 4 2 7 4   
Fák kivágása 9 4 1 3 2   
Forgalomcsillapító sziget 7 1 0 2 2   
Forgalomtechnika 6 1 1 2 1   
Gyalogátkelő sziget 13 6 5 2 1   
Jelzőlámpa telepítése 12 7 2 3 2   
Kerékpárút-építés 6 3 0 2 1   
Körforgalom 12 2 1 2 2   
Különszintűsítés, 
négynyomúsítás 3 0 0 3 2   
Útkorszerűsítés 6 1 1 2 1  folyt. 

88 32 20 27 21 0,582003   36% 23% 31% 24%   
Csomópont-átépítés 13 6 4 4 1   
Fák kivágása 7 3 3 1 1   
Forgalomcsillapító sziget 3 1 0 1 1   
Forgalomtechnika 15 3 3 6 5   
Gyalogátkelő sziget 22 8 3 3 3   
Jelzőlámpa telepítése 2 1 0 1 1   
Kerékpárút-építés 4 3 2 0 0   
Körforgalom 12 3 2 7 5   
Különszintűsítés, 
négynyomúsítás 4 1 1 2 2   
Útkorszerűsítés 6 3 2 2 2   

92 26 17 35 20 3,062004   28% 18% 38% 22%   
Csomópont-átépítés 17 9 4 5 4   
Fák kivágása 3 1 1 2 1   
Forgalomcsillapító sziget 12 2 2 4 2   
Forgalomtechnika 11 2 2 7 3   
Gyalogátkelő sziget 22 6 4 9 4   
Jelzőlámpa telepítése 5 1 0 3 2   
Kerékpárút-építés 8 3 3 2 2   
Körforgalom 7 0 0 1 0   
Különszintűsítés, 
négynyomúsítás 1 1 0 0 0   
Útkorszerűsítés 6 1 1 2 2   
Összesen 269 87 50 90 59 3,46
    32% 19% 33% 22%   
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20. táblázat: Baleseti költség változásának szignifikancia próbája az országos változáshoz 
képest (összesített eredmények) 

Intézkedéstípus n Romlás
Szignifikáns 

romlás Javulás
Szignifikáns 

javulás 

Átlagos 
éves 

baleseti 
ktg. 

megtak. 
(M Ft) 

Csomópont-átépítés 45 19 10 16 9 1,92
Fák kivágása 19 8 5 6 4 12,45
Forgalomcsillapító sziget 22 4 2 7 5 1,98
Forgalomtechnika 32 6 6 15 9 2,60
Gyalogátkelő sziget 57 20 12 14 8 -0,83
Jelzőlámpa telepítése 19 9 2 7 5 11,57
Kerékpárút-építés 18 9 5 4 3 -9,23
Körforgalom 31 5 3 10 7 2,05
Különszintűsítés, 
négynyomúsítás 8 2 1 5 4 45,73

Útkorszerűsítés 18 5 4 6 5 2,54
Összesen 269 87 50 90 59 3,46
21. táblázat: Baleseti költség változásának szignifikancia próbája az országos változáshoz 
képest (százalékos eredmények) 

Intézkedéstípus Romlás 
Szignifikáns 

romlás Javulás 
Szignifikáns 

javulás 
Csomópont-átépítés 42% 22% 36% 20% 
Fák kivágása 42% 26% 32% 21% 
Forgalomcsillapító sziget 18% 9% 32% 23% 
Forgalomtechnika 19% 19% 47% 28% 
Gyalogátkelő sziget 35% 21% 25% 14% 
Jelzőlámpa telepítése 47% 11% 37% 26% 
Kerékpárút-építés 50% 28% 22% 17% 
Körforgalom 16% 10% 32% 23% 
Különszintűsítés, 
négynyomúsítás 25% 13% 63% 50% 
Útkorszerűsítés 28% 22% 33% 28% 
Összesen 32% 19% 33% 22% 

A táblázat eredményeit összegezve elmondható, hogy az egy évre jutó átlagos baleseti költség 

országos változásához képest az intézkedések 33%-ában javulás, 32%-ában pedig romlás 

következett be, ebből a szignifikáns esetek aránya 22% javulás és 19% romlás. 

5.5.3. A 3. számú vizsgálat (Egy évre jutó átlagos baleseti költség – forgalmi változás) 
Amennyiben az intézkedések egy évre jutó átlagos baleseti költség változását az adott 

helyszínen bekövetkezett forgalomnagyság-változáshoz viszonyítjuk, az összes szignifikáns 

romlás és javulás elemszáma a 22. táblázat, százalékos aránya pedig a 23. táblázat szerint 

alakul. 
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22. táblázat: A baleseti költség változásának szignifikancia próbája a forgalmi változáshoz 
képest (összesített eredmények) 

Intézkedéstípus n Romlás
Szignifikáns 

romlás Javulás
Szignifikáns 

javulás 

Átlagos 
éves 

baleseti 
ktg. 

megtak. 
(M Ft) 

Csomópont-átépítés 45 19 7 16 9 1,92
Fák kivágása 19 8 5 6 6 12,45
Forgalomcsillapító sziget 22 4 2 7 5 1,98
Forgalomtechnika 32 6 6 15 11 2,60
Gyalogátkelő sziget 57 20 10 14 7 -0,83
Jelzőlámpa telepítése 19 9 2 7 6 11,57
Kerékpárút-építés 18 9 4 4 3 -9,23
Körforgalom 31 5 3 10 7 2,05
Különszintűsítés, 
négynyomúsítás 8 2 0 5 4 45,73

Útkorszerűsítés 18 5 4 6 5 2,54
Összesen 269 87 43 90 63 3,46
23. táblázat: Baleseti költség változásának szignifikancia próbája a forgalmi változáshoz 
képest (százalékos eredmények) 

Intézkedéstípus Romlás 
Szignifikáns 

romlás Javulás 
Szignifikáns 

javulás 
Csomópont-átépítés 42% 16% 36% 20% 
Fák kivágása 42% 26% 32% 32% 
Forgalomcsillapító sziget 18% 9% 32% 23% 
Forgalomtechnika 19% 19% 47% 34% 
Gyalogátkelő sziget 35% 18% 25% 12% 
Jelzőlámpa telepítése 47% 11% 37% 32% 
Kerékpárút-építés 50% 22% 22% 17% 
Körforgalom 16% 10% 32% 23% 
Különszintűsítés, 
négynyomúsítás 25% 0% 63% 50% 
Útkorszerűsítés 28% 22% 33% 28% 
Összesen 32% 16% 33% 23% 

A táblázat eredményeit összegezve elmondható, hogy a forgalomnagyság változásához képest 

az intézkedések 33%-ában javulás, 32%-ában pedig romlás következett be, ebből a 

szignifikáns esetek aránya 23% javulás és 16% romlás. 

Szignifikancia vizsgálatok eredményeinek összegzése 

Az elvégzett vizsgálatokból az alábbi következtetések vonhatóak le: 

− Az 1. sz. vizsgálat eredményeiből kiderül, hogy az országos változáshoz képest a 

tizennyolc esetből (hat érték, három év) csak hat esetben mondható szignifikánsnak 
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az intézkedések hatása (súlyos sérüléses balesetek száma 2003., súlyosan sérült 

személyek száma 2003., könnyen sérült személyek száma 2002., 2003. és 2004.). 

− A 2. sz. vizsgálat eredményei alapján a szignifikáns romlás részaránya 19%, a 

szignifikáns javulásé 22%. Ugyanezen értékek a 3. sz. vizsgálat szerint rendre 16%, 

illetve 23%. Vagyis a baleseti költség alakulása tekintetében mind az országos 

változáshoz, mind a forgalomnagyságok változásához képest hasonló a szignifikáns 

változások részaránya. 

− Említést érdemel azon esetek száma is, ahol nem történt változás (például 

csomópont-átépítés elemszáma negyvenöt, ebből tizenkilenc romlás, tizenhat 

javulás, tíz változatlan). Ezek többnyire olyan helyszínek, ahol sem az intézkedést 

megelőzően, sem azt követően nem regisztráltak baleseteket. 

Fentiek tekintetében azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az intézkedések az esetek durván 

ötödében szignifikánsan javítják, ugyanilyen arányban pedig szignifikánsan rontják a közúti 

biztonságot. Mindkét szám jelzés értékű, kategorikus értelmezésük azonban kerülendő. A 

vizsgált időszakban (1999–2007) romló-stagnáló közúti biztonsági trendek figyelhetőek meg 

(Mellékletek 39. táblázat, 40. táblázat). Az intézkedések helyszínein mért, az országos 

értékekhez képesti kis balesetszámok miatt ennek ellenére nehéz nagyarányú, statisztikai 

értelemben vett szignifikáns javulást kimutatni. A szignifikáns romlások aránya továbbá 

rámutat arra, hogy amennyiben a közúti intézkedéseket azok megvalósítási célzatától 

függetlenül vizsgáljuk, elkerülhetetlen, hogy biztonsági szempontból negatív kimenetelű 

esetekkel is találkozzunk. Ezek részletes vizsgálatával a következő alfejezetben foglalkozom. 

5.6. Negatív kimenetelű intézkedések előfordulási okai 

Az eredmények azt bizonyítják, hogy az intézkedések a baleseti helyzet romlását is 

előidézhetik. Bár az intézkedések vizsgálatánál nem csak a feltételezhetően biztonsági 

célzatúak szerepeltek a mintában, mégis szükséges azon eseteket górcső alá venni, melyek 

negatív biztonsági hatással jártak együtt. A mögöttes okok felderítésével Koren et al. (2009) 

foglalkoztak. A leginkább jellemző okokat három fő csoportba soroltam az alábbiak szerint. 

5.6.1. Jó megoldás, egyéb tényezők merültek fel 

− Az útfelújítást követően megépülő kereskedelmi létesítmények, autópálya-

csomópontok a forgalom összetételét megváltoztatták, újabb típusú baleseti 

konfliktusokat generálva. 
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− Az újonnan létesített gyalogátkelőhelyre és a középszigetre figyelmeztető táblát, a 

csomóponti elrendezést, elsőbbségadási kötelezettséget vagy veszélyt jelző 

táblákat, valamint a kerékpárosok jelenlétére figyelmeztető táblákat eltakarja az út 

menti növényzet. 

− Csomópont-átépítésnél az út régi vonalvezetésének nyomai ott maradtak. 

− A közvilágítás kiépítésénél rendezetlen tulajdonviszonyok miatti üzemszünet. 

− A csomópont felismerhetőségét akadályozzák, forgalomtechnikai szabályozását 

eltakarják a reklámtáblák (bevásárlóközpontok csatlakozó ágainál jellemző hiba). 

5.6.2. Adathiba 

− A baleseti hely azonosításának pontatlansága: a baleseti adatfelvételi lap 

kitöltésénél a baleset helyének km+méter szelvényét helytelenül adják meg, a lakott 

területen belül, illetve kívül, illetve az adatot rosszul rögzítik. (Ezt kiküszöbölendő 

folyamatban van a balesetek GPS segítségével történő helyazonosításának 

bevezetése.) 

− A balesetek számát, súlyosságát, valamint a személyi sérülések számát helytelenül 

rögzítik, esetlegesen több évre visszamenőleg utólag frissítik. 

− Forgalmi adatok: a legyűjtött forgalmi adatok érvényességi szakaszai nem minden 

esetben fedik le teljesen a beavatkozás helyszínét. 

5.6.3. Tervezői hiba 
Helytelen műszaki megoldás 

− Gyalogátkelő sziget létesítésénél a forgalomszabályozás és geometria összhangja 

nem megfelelő. 

− Az új gyalogátkelő helyet nem azon az ágon jelölték ki, ahol a gyalogosok tényleg 

keresztezik az utat – így a megnövekedett gyaloglási úthossz helyett továbbra is a 

veszélyes átkelést választják a gyalogosok. 

− A beavatkozás funkciója nem tisztázott, például a település szélén megépült 

gyalogátkelő sziget a kis gyalogosforgalom miatt nem szolgálja a gyalogosok 

érdekeit, és geometriai adottságok hiányában településkapunak sem minősül. 

− A csomópontba érkező ágak kialakítása között nincs összhang. 
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− A csomópont átépítésénél a jelentős balra kanyarodó személy- és teherforgalom 

mozgását nem segíti külön kanyarodósáv. 

− A tervező nem gondolt a különböző célú forgalom eltérő igényeire (a vásárló és 

átmenő forgalom keveredéséből számos konfliktus adódik a főúton a 

bevásárlóközpontok közelében). 

− A csomópont kialakítása során a főirány geometriáját, vonalvezetését nem 

változtatta meg a tervező, így az továbbra is nagy sebességű haladást tesz lehetővé. 

A mellékirány felől érkező járművek láthatóságát pedig a forgalombiztonsági 

eszközök (korlát, figyelmeztető táblák) akadályozzák. 

A megépült beavatkozás nem kényszeríti a közlekedőket az új helyzet betartására, a 

közlekedők viselkedését nem vették kellően figyelembe. 

− A gépjárművezetők a régi rend szerint, tehát az új kialakításban szabálytalanul 

közlekednek. 

− A megépített kerékpárutat nem használják a kerékpárosok. 

− A nem megfelelő sávszélesség és rossz burkolat miatt kijelölt sebességkorlátozást 

nem tartják be a járművezetők. 

− A fakivágást követően a megnövekedett látótérrel együtt megnövekedett a 

járművezetői önbizalom, ami szintén helytelen sebességválasztást eredményez. 

− A beavatkozás után az útszakasz még munkaterület volt, és a terelés ideje alatt 

kijelölt sebességkorlátozást nem tartották be a járművezetők 

− Az adott útszakaszon a sebességcsökkentés annak eszköze, hogy a 

járművezetőknek legyen elég ideje az útszakaszon kapott információk 

feldolgozásához (kanyarodó irányok, kialakítás, sávok elrendezése). Ekkor a 

járművezető indokolatlannak tartja a sebességkorlátozást 

− Az útkorszerűsítés eredményeként megnövekedett a haladási sebesség, ezzel együtt 

a reakcióidő alatt megtett távolság is nőtt, valamint a követési távolság be nem 

tartása is nagyobb arányban fordul elő. 

− A csomóponton belül a figyelemfelhívás a konfliktusokat nem szünteti meg, a 

csomóponti várakozási idők növekedésével a járművezetők egyre kockáztatóbb 

magatartásra szánják el magukat, ami balesetekhez vezet.  
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− A forgalombiztonsági eszközök túlzott alkalmazása sebességnövekedést 

eredményez (túltáblázás, túlszabályozás, a közvilágítás magas oszlopainak látványa 

sebességnövelő hatású). 

− A csomópont tervezése során a gyalogosok és kerékpárosok keresztezése nem 

kapott elég figyelmet, így a megépült csomóponton nem a tervező elképzelését 

követve, hanem „saját” veszélyes útvonalakon közlekednek. 

− A négynyomúsítás elsősorban kapacitásbeli problémák miatt valósul meg. Ekkora 

forgalom keresztezése szintbeli csomóponton több konfliktust teremt, mint a 

kapacitáshiány. 

− Mind folyópályán, mind csomóponti ágakon a hirtelen sebességcsökkentésre 

kényszerítő eszközök alkalmazása, főleg íves szakaszokon, fokozott figyelmet 

kíván. 

5.7. Fajlagos baleseti mutató változása 

A forgalmi és baleseti adatokból fajlagos baleseti mutatókat számoltam minden intézkedés 

esetében a saját csoportjában. Személyi sérüléses balesetek/106 jármű mutatót számoltam az 

alábbi pontszerű intézkedéscsoportokban: 

− csomópont-átépítés 

− forgalomcsillapító sziget 

− gyalogátkelő sziget 

− jelzőlámpa telepítése 

− körforgalom 

Személyi sérüléses balesetek/106 jmkm mutatót számoltam az alábbi szakaszjellegű 

intézkedéscsoportokban: 

− fák kivágása 

− kerékpárút-építés 

− különszintűsítés, négynyomúsítás 

− útkorszerűsítés 
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A forgalomtechnika intézkedés csoportban elhagytam a fajlagos mutatók számítását, mivel az 

intézkedések vegyesen pont, illetve szakasz jellegűek voltak és nem volt lehetőség egységes 

mutató alkalmazására. 

Minden intézkedéstípusra egy grafikont készítettem, ahol a vízszintes tengely az intézkedést 

megelőző három év fajlagos baleseti mutatójának átlagát mutatja, a függőleges tengely pedig 

a fajlagos mutató változását (az intézkedés utáni három év és az intézkedés előtti három év 

fajlagos baleseti mutatóinak különbsége). Az alábbiakban egy példa látható erre a 

körforgalmak létesítése esetében (26. ábra). A grafikonokat a mellékletekben található 33. 

ábra - 41. ábra mutatják.  

y = ‐0,8772x + 0,0119
R² = 0,8903
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26. ábra: Fajlagos baleseti mutató változása – körforgalom létesítése esetén 

 

A grafikonokon ábrázolt pontfelhők vízszintes tengely feletti része a fajlagos mutató 

növekedését, vagyis a járműre vagy jmkm-re vetített baleseti mutató romlását jelenti. A 

vízszintes tengely alatti rész a fajlagos mutató csökkenését, vagyis a baleseti mutató javulását 

jelenti. 

Általános következtetés, hogy a fajlagos baleseti mutató nagyarányú csökkenése leginkább a 

már eleve nagy mutatóval rendelkező helyszínek esetében lehetséges. Minél kisebb a fajlagos 

mutató értéke, annál kisebb a várható javulás mértéke. A grafikonok pontfelhőit vizsgálva 

elmondható továbbá, hogy minden esetben találunk romló mutatójú helyszíneket. 
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A 24. táblázat és 25. táblázat a grafikonokon ábrázolt lineáris trendvonalak egyenleteit 

valamint azok R2 értékeit tartalmazza. A lineáris trendvonalak összesített grafikonjait a 27. 

ábra és 28. ábra illusztrálják. 

Az egyenletekben az y a fajlagos baleseti mutató változását, az x az előtte állapot fajlagos 

baleseti mutatóját jelenti. A determinációs együttható (R2) nagy értékei azt jelzik, hogy a 

kiinduló baleseti helyzetből meglehetősen jól lehet a változás mértékét előre jelezni. Egyes 

intézkedések esetében (például körforgalmak) kifejezetten szoros kapcsolatról beszélhetünk. 

 

24. táblázat: Fajlagos baleseti mutatók változása lineáris trendvonalainak egyenlete és R2 
értékei pontszerű intézkedések esetében 

Intézkedéstípus Lineáris trendvonal 
egyenlete R2 értéke 

Csomópont-átépítés y = -0,6651x + 0,0948 0,6287 
Forgalomcsillapító sziget kialakítása y = -0,7661x + 0,0651 0,8323 
Gyalogátkelő sziget kialakítása y = -0,8557x + 0,0567 0,5433 
Jelzőlámpa telepítése y = -0,7678x + 0,0865 0,8642 
Körforgalom létesítése y = -0,8772x + 0,0119 0,8903 

 

25. táblázat: Fajlagos baleseti mutatók változása lineáris trendvonalainak egyenlete és R2 
értékei szakaszszerű intézkedések esetében 

Intézkedéstípus Lineáris trendvonal 
egyenlete R2 értéke 

Fák kivágása y = -0,9213x + 0,2858 0,6064 
Kerékpárút-építés y = -0,4151x + 0,0853 0,4762 
Különszintűsítés, négynyomúsítás y = -0,5063x + 0,0618 0,6743 
Útkorszerűsítés y = -0,9026x + 0,0864 0,8723 

 

Egyes intézkedéstípusok esetében (csomópont-átépítés, forgalomcsillapító sziget, kerékpárút-

építés, útkorszerűsítés, jelzőlámpa) polinomiális trendvonal alkalmazásával valamelyest 

nagyobb (egy tizedespontnál kisebb) determinációs együtthatót tudunk kimutatni. A lineáris 

trendvonal mellett szóló érv, hogy ez a függvényszerű kapcsolat minden intézkedés esetében 

egységesen kimutatható, egyszerűségénél fogva a gyakorlatban könnyen alkalmazható, 

kezelhető. 
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27. ábra: Fajlagos baleseti mutató változása pontszerű intézkedéseknél 
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28. ábra: Fajlagos baleseti mutató változása szakasz jellegű intézkedéseknél 
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Statisztikai szempontból vizsgálható, hogy r értéke elég messze van-e 0-tól ahhoz, hogy 

biztonsággal állíthassuk, valóban fennáll. Ez a próba t eloszlású statisztikával hajtható végre 

az alábbi képlet szerint. 

22 1
2

1
2

r
nr

r
nrt

−
−

⋅=
−

−⋅
=  

n – elemszám 

r – korrelációs együttható 

r2 – determinációs együttható 

Azt vizsgáljuk, hogy 05,0tt > , vagyis a t statisztika abszolút értéke nagyobb-e a táblabeli n-2 

szabadságfokhoz és 95%-os valószínűséghez tartozó értéknél. 

Az intézkedéstípusok esetében a korrelációs együtthatók szignifikancia vizsgálatát és annak 

eredményeit a 26. táblázat mutatja. E szerint minden intézkedés esetében az előtte fajlagos 

baleseti mutató és annak változása közötti korreláció szignifikánsan eltér 0-tól, 95%-os 

megbízhatósági szinten. 

 

26. táblázat: A korrelációs együtthatók szignifikancia vizsgálata 
Intézkedéstípus n r r2 |t| n-2 t0,05 

Csomópont-átépítés 41 -0,7929 0,6287 8,126 39 2,021
Forgalomcsillapító sziget kialakítása 20 -0,9123 0,8323 9,452 18 2,101
Gyalogátkelő sziget kialakítása 51 -0,7371 0,5433 7,634 49 2,000
Jelzőlámpa telepítése 19 -0,9296 0,8642 10,399 17 2,110
Körforgalom létesítése 27 -0,9435 0,8903 14,241 25 2,060
Fák kivágása 18 -0,7787 0,6064 4,965 16 2,120
Kerékpárút-építés 14 -0,6901 0,4762 3,302 12 2,179
Különszintűsítés, négynyomúsítás 7 -0,8212 0,6743 3,217 5 2,571
Útkorszerűsítés 17 -0,9340 0,8723 10,120 15 2,131

 

Fentiek alapján az alábbi következtetések vonhatóak le: 

− A nagy determinációs együtthatójú intézkedéstípusok esetében rendkívül szoros 

kapcsolat figyelhető meg, ezeknél a kiinduló baleseti helyzetből meglehetősen jól 

lehet a változás mértékét előre jelezni. Ezekre az intézkedésekre, melyek a 

forgalomcsillapító sziget, jelzőlámpa, körforgalom, útkorszerűsítés, 
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általánosságban jellemző, hogy mérnöki szempontból homogénebbek a többihez 

képest. 

− A többi intézkedéstípus esetében (például csomópont átépítés, gyalogátkelő sziget, 

kerékpárút-építés) mért értékek ugyan valamelyest kisebbek, statisztikai 

szempontból továbbra is szoros kapcsolatra utalnak. Ezen intézkedések, szemben 

az előzőekben említettekkel, heterogénebbek, adott intézkedéstípuson belül jóval 

többféle mérnöki megoldás képzelhető el. 
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6. Közúti biztonsági intézkedéscsomagok optimálása 

A gyakorlatban egy hálózaton különböző beavatkozásokból képzett „csomagok” 

megvalósítására kerül sor. Ezen csomagok összeállításánál a beavatkozások hatásainak és 

költségeinek ismeretében különböző korlátozó feltételek mellett optimális 

intézkedéscsomagokat lehet összeállítani (Borsos et al., 2010). 

Az intézkedéscsomagok optimálása arra keres választ, hogy az ismert(nek feltételezett) 

hatékonyságú beavatkozásokból hogyan lehet különböző korlátozó feltételek (például 

költségkeret, egyes beavatkozástípusok minimális vagy maximális mennyisége) optimális 

intézkedéscsomagokat összeállítani. Az alábbiakban az intézkedéscsomagok összeállításának 

elvi lehetőségeivel foglalkozom, ehhez a lineáris programozás módszerét alkalmaztam. A 

módszert egy példasorozaton keresztül mutatom be. 

6.1. Modell felállítása 
A modellben a bemenő adatok, peremfeltételek és célfüggvények az alábbiak: 

− helyszínek száma ( H ) 

− intézkedés típusa (az egyszerűség kedvéért 3 intézkedést feltételezünk) ( kji ,, ) 

− intézkedések költsége ( iK , jK , kK ) 

− fajlagos baleseti költségek: 

o meghalt személy ( αK ). 

o súlyosan sérült személy ( βK ). 

o könnyen sérült személy ( γK ). 

− intézkedések hatása, vagyis az egy helyszínre jutó csökkenés: 

o a meghalt személyek számában ( iHα , jHα , kHα ). 

o a súlyosan sérült személyek számában ( iH β , jHβ , kHβ ). 

o a könnyen sérült személyek számában ( iH γ , jH γ , kHγ ). 
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− intézkedések haszna (hatás × baleseti költség) ( iB , jB , kB ), vagyis például  

i  intézkedés haszna: iiii HKHKHKB ββββαα ++=  

− peremfeltételek: ezek között műszaki, gazdasági, társadalmi és 

közlekedésbiztonsági peremfeltételeket különböztettem meg. 

o műszaki peremfeltételek: 

 minimum érték: ennyi helyszínen a műszaki szempontok 

figyelembevételével már eldöntötték, hogy más megoldás nem jöhet 

szóba. ( minmiP , minmjP , minmkP ) 

 maximum érték: a műszaki szempontok (például rendelkezésre álló 

hely) figyelembevételével az adott intézkedés maximum ennyi 

helyszínen valósítható meg. ( maximP , maxmjP , maxmkP ) 

o gazdasági peremfeltételek: 

 maximum érték: a rendelkezésre álló pénzügyi keret ( maxgP ) 

o társadalmi (politikai) peremfeltételek: 

 minimum érték: olyan társadalmi elvárás, mely szerint legalább ennyi 

helyszínen be kell avatkozni ( mintP ) 

 maximum érték: olyan társadalmi elvárás, mely szerint legfeljebb ennyi 

helyszínen avatkozhatunk be összesen, mert például nem akarunk egy 

időben túl sok helyen forgalomzavarást ( maxtP ) 

o közlekedésbiztonsági peremfeltételek 

 minimum érték: olyan elvárás, mely szerint legalább ennyivel kell 

csökkenteni a meghalt személyek és/vagy a súlyosan sérült személyek 

és/vagy a könnyen sérült személyek számát ( minbP ) 

− célfüggvények: 

o adott összköltségből a legnagyobb haszon (baleseti költségekben elért 

megtakarítás) 

iB ix + jB jx + kB kx  → max 
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o adott hatás (balesetek számában bekövetkezett csökkenés) a legkisebb 

költségből 

iK ix + jK jx + kK kx → min 

A feladat tehát az, hogy a fentiekben leírt bemenő adatok és peremfeltételek 

figyelembevételével megtaláljuk az intézkedések azon optimális összetételét, ahol 

− adott költségkeret mellett az összesített haszon értéke maximális, vagy 

− adott hatás eléréséhez szükséges költségkeret értéke minimális. 

A matematikai modell a fentiekben említett két esetben az alábbi formában írható fel: 

− Adott költségkeret mellett az összesített haszon értéke maximális 

Jelöljék ix , jx , kx  változók az egyes intézkedésekből megvalósítandó mennyiségeket. A 

fennálló feltételek: 

− Az intézkedések összes számának van maximuma (helyszínek száma). 

− Az intézkedéseknek a műszaki peremfeltételeknek megfelelően van egyenkénti 

minimum és maximum mennyisége. 

− Az intézkedések összes számának a gazdasági peremfeltételek alapján van 

maximum mennyisége. 

− Az intézkedések összes számának a társadalmi peremfeltételek alapján lehet 

minimum és maximum mennyisége. 

Olyan mennyiségeket keresünk, amelyek a leírt feltételeket kielégítik és amelyeknél a 

 iB ix + jB jx + kB kx  

összesített haszon maximális értéket vesz fel. 

A matematikai modell az alábbi formában írható fel: 

ix + jx + kx ≤H  

ix ≥ minimP ; ix ≤ maximP  

jx ≥ minmjP ; jx ≤ maxmjP  

kx ≥ minkmP ; kx ≤ maxkmP  
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iK ix + jK jx + kK kx ≤ maxgP  

ix + jx + kx ≥ mintP ; ix + jx + kx ≤ maxtP  

iB ix + jB jx + kB kx  → max 

− Adott hatás eléréséhez szükséges költségkeret értéke minimális 

Jelöljék ix , jx , kx  változók az egyes intézkedésekből megvalósítandó mennyiségeket. A 

fennálló feltételek: 

− Az intézkedések összes számának van maximuma (helyszínek száma). 

− Az intézkedéseknek a műszaki peremfeltételeknek megfelelően van egyenkénti 

minimum és maximum mennyisége. 

− A közlekedésbiztonsági peremfeltételek alapján a meghalt személyek és/vagy 

súlyosan sérült személyek és/vagy könnyen sérült személyek számában 

bekövetkező csökkenésnek lehet elvárt minimum mennyisége. Az alábbi modellben 

azt feltételezzük, hogy a peremfeltétel kizárólag a meghalt személyek számára 

vonatkozik. (A 6.2. fejezetrészben felírt példasorozatban egyéb változatok is 

szerepelnek.) 

Olyan mennyiségeket keresünk, amelyek a leírt feltételeket kielégítik, és amelyeknél a 

iK ix + jK jx + kK kx  

összesített költség minimális értéket vesz fel. 

A matematikai modell az alábbi formában írható fel: 

ix + jx + kx ≤H  

ix ≥ minimP ; ix ≤ maximP  

jx ≥ minmjP ; jx ≤ maxmjP  

kx ≥ minkmP ; kx ≤ maxkmP  

iHα ix + jHα jx + kHα kx ≥ minbP  

iK ix + jK jx + kK kx → min 

A továbbiakban a modell alkalmazásának lehetőségeit mutatom be. 
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6.2. Modell alkalmazása 
Helyszínek: 

Példaként egy 100 helyszínből álló mintát vettem alapul, melyek mindegyike T csomópont. 

Feltételezzük, hogy ezen csomópontok hasonlóak egymáshoz mind a kialakításukat, mind a 

baleseti statisztikájukat illetően. 

Személyi sérülések száma: 

A 100 helyszínen együttesen a személyi sérülések számát az alábbiak szerint vettem fel: 

− meghalt személyek száma: 30 fő/év 

− súlyosan sérült személyek száma: 70 fő/év 

− könnyen sérült személyek száma: 120 fő/év 

Ez azt jelenti, hogy csomópontonként az alábbi átlagos értékekkel számolhatunk: 

− meghalt személyek száma: 0,3 fő/év 

− súlyosan sérült személyek száma: 0,7 fő/év 

− könnyen sérült személyek száma: 1,2 fő/év 

Intézkedések költsége: 

Elemzéseimben az alábbi lehetséges intézkedésekkel foglalkoztam: 

− körforgalom: 200 M Ft 

− jelzőlámpa: 100 M Ft 

− kisebb korrekció: 50 M Ft 

Intézkedések hatása: 

Az intézkedések várható hatásait az alábbiak szerint vettem fel (Elvik, 2007): 

− körforgalom 

o meghalt személyek száma: 49%-os csökkenés (0,15 fő/helyszín) 

o súlyosan sérült személyek száma: 33%-os csökkenés (0,23 fő/helyszín) 

o könnyen sérült személyek száma: 31%-os csökkenés (0,37 fő/helyszín) 

− jelzőlámpa 

o meghalt személyek száma: 15%-os csökkenés (0,05 fő/helyszín) 
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o súlyosan sérült személyek száma: 15%-os csökkenés (0,11 fő/helyszín) 

o könnyen sérült személyek száma: 15%-os csökkenés (0,18 fő/helyszín) 

− kisebb korrekció 

o meghalt személyek száma: 10%-os csökkenés (0,03 fő/helyszín) 

o súlyosan sérült személyek száma: 8%-os csökkenés (0,06 fő/helyszín) 

o könnyen sérült személyek száma: 4%-os csökkenés (0,05 fő/helyszín) 

Intézkedések haszna: 

Az intézkedések helyszínenkénti becsült hatását összeszoroztam a fajlagos baleseti 

veszteségértékekkel (NFÜ, 2009): 

− meghalt személy: 266,9 M Ft 

− súlyosan sérült személy: 35,8 M Ft 

− könnyen sérült személy: 2,6 M Ft 

így megkapva az intézkedések becsült hasznát: 

− körforgalom: 48,5 M Ft/év 

− jelzőlámpa: 16,2 M Ft/év 

− korrekció: 10,1 M Ft/év 

Peremfeltételek: 

Ezek között műszaki, gazdasági, társadalmi és közlekedésbiztonsági peremfeltételeket 

különböztettem meg. Ezeken kívül (vagy helyett) természetesen más konkrét peremfeltételek 

is elképzelhetők.  

Célfüggvények: 

Az optimálási feladatot kétféle célfüggvénnyel oldottam meg: 

− adott összköltségből a legnagyobb haszon (baleseti költségmegtakarítás), 

− adott hatás (balesetszám-csökkenés) a legkisebb költségből. 

A megoldás menete: 

Az intézkedéscsomagok optimálását kilenc különböző esetben végeztem el oly módon, hogy 

változtattam a célfüggvényt (hat eset az első célfüggvénnyel, három eset a második 



 79

célfüggvénnyel) valamint a peremfeltételeket. A számításokat Excel-táblázatban, a Solver 

kiegészítő funkció segítségével végeztem. Ezek összefoglaló eredményeit ismertetem az 

alábbiakban. 

6.2.1. Adott összköltségből a legnagyobb haszon 

Jelöljék ix , jx , kx  változók az egyes intézkedésekből megvalósítandó mennyiségeket (rendre 

körforgalom, jelzőlámpa, kis korrekció). A fennálló feltételek: 

− Az intézkedések összes számának van maximuma (helyszínek száma). 

− Az intézkedéseknek a műszaki peremfeltételeknek megfelelően van egyenkénti 

minimum és maximum mennyisége. 

− Az intézkedések összes számának a gazdasági peremfeltételek alapján van 

maximum mennyisége. 

− Az intézkedések összes számának a társadalmi peremfeltételek alapján lehet 

minimum és maximum mennyisége. 

Olyan mennyiségeket keresünk, amelyek a leírt feltételeket kielégítik és amelyeknél a 

48,5 ix + 16,2 jx + 10,1 kx  

összesített haszon maximális értéket vesz fel. 

A matematikai modell az alábbi formában írható fel: 

ix + jx + kx ≤ 100 

ix ≥ minimP ; ix ≤ maximP  

jx ≥ minmjP ; jx ≤ maxmjP  

kx ≥ minkmP ; kx ≤ maxkmP  

200 ix + 100 jx + 50 kx  ≤ maxgP  

ix + jx + kx ≥ mintP ; ix + jx + kx ≤ maxtP  

48,5 ix + 16,2 jx + 10,1 kx → max 

Az 1–3. példában kizárólag kétféle intézkedéssel (körforgalom és jelzőlámpa) dolgoztam (27. 

táblázat). 
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27. táblázat: Az 1–3. intézkedéscsomagok optimálása 
 1. példa 2. példa 3. példa 
Peremfeltételek 
Műszaki 

minimP  10 10 10 Körforgalom 

maximP  25 25 25 

minmjP  20 20 20 Jelzőlámpa 

maxmjP  40 40 40 

minkmP  − − − Korrekció 

maxkmP  − − − 
Gazdasági 
 maxgP  5000 M Ft 5000 M Ft 6000 M Ft
Társadalmi 

mintP  − 40 40  

maxtP  − − − 
Csomagban szereplő intézkedések 

Körforgalom    
Jelzőlámpa    

 

Korrekció − − − 
Eredmények 
Intézkedések optimális száma 

Körforgalom 15 10 20  
Jelzőlámpa 20 30 20 

Intézkedések száma összesen 35 40 40 
Intézkedések hatása összesen (csökkenés) 
Meghalt személyek száma 3,1 2,8 3,8 
Súlyosan sérült személyek száma 5,6 5,5 6,7 
Könnyen sérült személyek száma 9,2 9,1 11,0 
Intézkedések 1. évi haszna összesen 1052 M Ft 972 M Ft 1294 M Ft
Intézkedések költsége összesen 5000 M Ft 5000 M Ft 6000 M Ft
Első évi haszon-költség mutató 0,21 0,19 0,22 

Két változó esetén a lineáris programozás peremfeltételei és célfüggvénye grafikonon is 

szemléltethető (29. ábra, 31. ábra). 

Az 1. példában, mivel a körforgalomnak jobb a haszon-költség mutatója, így a jelzőlámpából 

csak a műszaki szempontból teljesítendő minimumot kell megvalósítani az optimális 

megoldáshoz (29. ábra). 

A 2. példában újabb peremfeltételként egy társadalmilag elvárt minimum beavatkozási 

mennyiséget is megadtam (30. ábra). 

Ebben az esetben a jelzőlámpa alkalmazása – kisebb költségű beavatkozás révén – több 

helyszínen történhet meg a körforgalom rovására ahhoz, hogy a társadalmilag elvárt 
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minimumot teljesíthessük. Ennek velejárója azonban a hatékonyság csökkenése, az első évi 

haszon-költség mutató az 1. esethez képest 0,21-ről 0,19-re csökkent. 

A 3. példában a 2. példával megegyező feltételeket vettem fel, egy kivételével: a 

rendelkezésre álló pénzügyi keretet 6000 M Ft-ra növeltem (31. ábra).  

A nagyobb pénzügyi keret lehetővé teszi, hogy az összes peremfeltétel betartása mellett a 

jobb hatékonyságú körforgalomból többet létesítsünk. A megfelelő pénzügyi keret 

biztosításával, a társadalmi peremfeltételek teljesítésével együtt így magasabb haszon-költség 

mutatót tudunk realizálni (0,22). 
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29. ábra: Az 1. intézkedéscsomag optimálása 
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30. ábra: A 2. intézkedéscsomag optimálása 
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31. ábra: A 3. intézkedéscsomag optimálása 
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A 4–6. példában az intézkedéscsomagba a korábbi két intézkedés mellé egy harmadikat, a 

csomópont kisebb korrekcióját társítottam (28. táblázat). 

28. táblázat: A 4–6. intézkedéscsomagok optimálása 
 4. példa 5. példa 6. példa 
Peremfeltételek 
Műszaki 

minimP  10 5 5 Körforgalom 

maximP  25 25 25 

minmjP  20 10 10 Jelzőlámpa 

maxmjP  40 40 40 

minkmP  10 5 5 Korrekció 

maxkmP  100 100 100 
Gazdasági 
 maxgP  5000 M Ft 5000 M Ft 7000 M Ft
Társadalmi 

mintP  − − −  

maxtP  − 40 40 
Csomagban szereplő intézkedések 

Körforgalom    
Jelzőlámpa    

 

Korrekció    
Eredmények 
Intézkedések optimális száma 

Körforgalom 12 18 25 
Jelzőlámpa 20 10 10 

 

Korrekció 12 8 5 
Intézkedések száma összesen 44 36 40 
Intézkedések hatása összesen (csökkenés) 
Meghalt személyek száma 3,0 3,3 4,3 
Súlyosan sérült személyek száma 5,5 5,7 7,1 
Könnyen sérült személyek száma 8,6 8,9 11,3 
Intézkedések 1. évi haszna összesen 1028 M Ft 1116 M Ft 1425 M Ft
Intézkedések költsége összesen 5000 M Ft 5000 M Ft 6250 M Ft
Első évi haszon-költség mutató 0,21 0,22 0,23 

 

A 4. példában az 1. példával megegyező peremfeltételeket vettem fel. A kiskorrekció haszon-

költség mutatója alapján a példában a két másik intézkedés között helyezkedik el. Hasonlóan 

a korábbiakhoz, itt is a rosszabb hatékonyságú intézkedésekből (jelzőlámpa, korrekció) csak 

az elégséges műszaki minimum teljesítése szükséges ahhoz, hogy az összes haszon mértéke 

optimális legyen. 
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Az 5. példában módosítottam az intézkedések egyenkénti minimális mennyiségét, valamint 

társadalmi maximumként az összes mennyiségét. 

A 6. példa esetében az 5. példához hasonlóan vettem fel az adatokat, megemeltem viszont a 

rendelkezésre álló pénzügyi keretet. A társadalmi peremfeltételnek így jóval nagyobb 

jelentősége lesz. Ennek figyelembevételével ugyanis az optimális haszon mellett nem költjük 

el teljes mértékben a rendelkezésre álló pénzügyi keretet. 

6.2.2. Adott hatás a legkisebb költségből 

Jelöljék ix , jx , kx  változók az egyes intézkedésekből megvalósítandó mennyiségeket (rendre 

körforgalom, jelzőlámpa, kis korrekció)! A fennálló feltételek: 

− Az intézkedések összes számának van maximuma (helyszínek száma). 

− Az intézkedéseknek a műszaki peremfeltételeknek megfelelően van egyenkénti 

minimum és maximum mennyisége. 

− A közlekedésbiztonsági peremfeltételek három esetre: 

o a meghalt személyek vagy 

o a meghalt személyek és súlyosan sérült személyek vagy 

o a meghalt személyek és súlyosan sérült személyek és könnyen sérült 

személyek számában bekövetkező csökkenés elvárt legkisebb mennyisége. 

Olyan mennyiségeket keresünk, amelyek a leírt feltételeket kielégítik, és amelyeknél a 

200 ix + 100 jx + 50 kx  

összesített költség minimális értéket vesz fel. 

A matematikai modell az alábbi formában írható fel: 

ix + jx + kx ≤ 100 

ix ≥ minimP ; ix ≤ maximP  

jx ≥ minmjP ; jx ≤ maxmjP  

kx ≥ minkmP ; kx ≤ maxkmP  

iHα ix + jHα jx + kHα kx ≥ minbP  vagy  



 85

iHα ix + iH β ix + jHα jx + jHβ jx + kHα kx + kHβ kx ≥ minbP  vagy  

iHα ix + iH β ix + iH γ ix + jHα jx + jHβ jx + jH γ jx + kHα kx + kHβ kx + kHγ kx ≥ minbP  

200 ix + 100 jx + 50 kx → min 

A 7–9. példákban (29. táblázat) mindhárom intézkedésre azonos műszaki peremfeltételeket 

vettem fel, a közlekedésbiztonsági peremfeltételeket változtattam. A felvett bemenő adatok 

szerint a körforgalom mind a meghalt, mind a súlyosan és mind a könnyen sérült személyek 

számában nagyobb hatást biztosít a másik két intézkedéshez képest. Ennek egyenes 

következménye, hogy mindhárom példában a kevésbé jobb hatású jelzőlámpából és 

korrekcióból csak a műszakilag elvárt minimum teljesítése szükséges. 

29. táblázat: A 7–9. intézkedéscsomagok optimálása 
 7. példa 8. példa 9. példa 
Peremfeltételek 
Műszaki 

minimP  5 5 5 Körforgalom 

maximP  25 25 25 

minmjP  10 10 10 Jelzőlámpa 

maxmjP  40 40 40 

minkmP  5 5 5 Korrekció 

maxkmP  100 100 100 
Közlekedésbiztonsági (elvárt csökkenés) minbP  

Meghalt sz. 3 
Súlyosan s.sz. − 10  

Könnyen s.sz. − − 
22 

Csomagban szereplő intézkedések 
Körforgalom    
Jelzőlámpa    

 

Korrekció    
Eredmények 
Intézkedések optimális száma 

Körforgalom 17 22 25 
Jelzőlámpa 10 10 10 

 

Korrekció 5 5 5 
Intézkedések száma összesen 32 37 40 
Intézkedések hatása összesen (csökkenés) 
Meghalt személyek száma 3,1 3,8 4,3 
Súlyosan sérült személyek száma 5,3 6,4 7,1 
Könnyen sérült személyek száma 8,4 10,2 11,3 
Intézkedések 1. évi haszna összesen 1037 M Ft 1279 M Ft 1425 M Ft
Intézkedések költsége összesen 4650 M Ft 5650 M Ft 6250 M Ft
Első évi haszon-költség mutató 0,22 0,23 0,23 
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6.3. Modell értékelése 
A modell egy olyan elvi lehetőséget vesz alapul, mely szerint azonos kialakítású és baleseti 

helyzetű hálózati elemekkel foglalkozunk. Ez némiképp rugalmatlanná teszi a modell 

gyakorlati alkalmazási lehetőségeit. A felvett peremfeltételek (műszaki, gazdasági, 

társadalmi, közlekedésbiztonsági) és intézkedéstípusok köre tetszés szerint bővíthető és 

módosítható. A felvázolt célfüggvényekkel kétféleképpen képzelhető el az optimálás. Ez 

utóbbiak a modell rugalmas alkalmazásához járulnak hozzá. 

A bemutatott példákban alkalmazott kisszámú változó és peremfeltétel a modell széles körű 

gyakorlati alkalmazását teszi lehetővé. Nagyobb számú változó és feltétel esetén a 

programozási feladat megoldására egyéb matematikai szoftverek (például MATLAB) 

alkalmazhatók. 

A kapott eredményekből az alábbi következtetések vonhatóak le: 

− Az optimális intézkedéscsomagok összeállításánál a kedvezőbb hatású, illetve 

nagyobb hatékonyságú intézkedések előnyt élveznek a kevésbé jobb hatású, illetve 

kisebb hatékonyságú intézkedésekkel szemben. 

− A kedvezőbb hatású, illetve hatékonyságú intézkedések elsőbbségi sorolását a 

peremfeltételek befolyásolják. Például, a beavatkozások minimális mennyiségét 

érintő társadalmi (politikai) elvárás korlátozott költségkeret mellett a kisebb 

költségű megoldások előnyben részesítéséhez vezethet. Ilyen esetekben a 

társadalmi peremfeltételek felülírhatják a gazdasági optimumot, és adott esetben 

kedvezőtlenebb hatékonysági mutatót kaphatunk (haszon-költség). 

− Megfelelő pénzügyi keret biztosításával az egyéb peremfeltételek kielégítése 

mellett nagyobb hatékonysági mutató érhető el (haszon-költség). 

6.4. Potenciális baleseti megtakarítás számítása 
Fentieken túlmenően a közúti biztonsági programok összeállításánál lényeges szempont a 

potenciális baleseti megtakarítás számítása. Ebben a fejezetrészben a hálózatbiztonsági 

menedzsment 2.2.4 fejezetben bemutatott elvi működését (13. oldal) a Győr-Moson-Sopron 

megyei főúthálózatra alkalmaztam (Borsos et al., 2010). A nyolc lépésből az első három 

lépéssel foglalkozom, melyek: 

− Adatgyűjtés: balesetek, forgalom 

− Hálózati elemek (csomópontok, szakaszok) azonosítása 
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− Hálózati elemek kockázati mutató alapján történő rangsorolása 

A további lépések (baleseti adatok elemzése, javasolt intézkedések, projektváltozatok 

rangsorolása, megvalósítás, intézkedések hatásainak értékelése), azok volumene miatt nem 

képezik a vizsgálódás tárgyát. 

A Győr-Moson-Sopron megyei főúthálózatról az alábbi adatok kerültek legyűjtésre: 

− útszám, úttípus 

− forgalomszámláló-állomás, kezdő- és végszelvény 

− hossz, sávok száma, fekvés (külterület, belterület) 

− ÁNF 2006–2008 

− balesetek 2006–2008 (halálos, súlyos, illetve könnyű sérüléses) 

− Személyi sérülések 2006–2008 (meghalt, súlyos, könnyű) 

A rendelkezése álló adatokból az alábbiakat számoltam: 

− futásteljesítmény [107 jmkm] (évente és három éves átlag) 

− relatív baleseti mutató [baleset/107 jmkm] (évente és három éves átlag) 

− relatív baleseti mutató [személyi sérülés/107 jmkm] (évente és három éves átlag) 

− különbség a csoportátlaghoz (a megyei átlaghoz) képest 

− különbség az országos átlaghoz képest 

− éves baleseti megtakarítási potenciál (csoportátlaghoz és országos átlaghoz képest) 

A Győr-Moson-Sopron megyei főúthálózaton a futásteljesítmény és a kétféle relatív baleseti 

mutató változását a 2006 és 2008 közötti időszakban a 32. ábra mutatja. A futásteljesítmény 

növekedése 2008-ra – feltehetően a gazdasági válság következményeként – megtorpant. 

Ennek kedvezőtlen hatása mindkét relatív baleseti mutató alakulásában éreztette hatását. 
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32. ábra: Baleseti mutatók és futásteljesítmény változása a Győr-Moson-Sopron megyei 
főúthálózaton 2006 és 2008 között 

 

A főúthálózaton 72 szakaszt azonosítottam, ezek közül 18 elsőrendű, 54 pedig másodrendű 

főút. Ezeket a szakaszokat mindkét relatív baleseti mutató alapján sorba rendeztem, kezdve a 

legnagyobb baleseti mutatójú, vagyis legveszélyesebb szakasszal. A baleseti megtakarítási 

potenciált az alkalmazott mutatótól függően kifejezhetjük személyi sérüléses balesetben vagy 

személyi sérülésben. Számítását kétféleképpen végeztem el, egyrészt a csoportátlaghoz 

(megyei átlag), másrészt az országos átlaghoz képest. Ez utóbbi esetben az országos átlagokat 

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (2009) Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez 

című útmutatójából vettem. A 30. táblázatban a relatív baleseti mutató [baleset/107 jmkm] 

értékei, a 31. táblázatban az egy balesetben átlagosan sérültek száma, a 32. táblázatban pedig 

az előbbi kettő szorzataként képzett relatív baleseti mutató [személyi sérülés/107 jmkm] 

értékei láthatóak. Az elemzésben használt országos átlagértékeket a 30. táblázatban, valamint 

a 32. táblázatban félkövérrel jelöltem. 

 

30. táblázat: Relatív baleseti mutató [baleset/107 jmkm] (NFÜ, 2009) 
Baleset kimenetele 

Megnevezés Halálos  Súlyos 
sérüléses 

Könnyű 
sérüléses  

Személyi 
sérüléses 

Főút (külterület, 2x1 sávos, szintbeni csp.) 0,415 1,328 1,588 3,331
Belterületi út 0,348 2,723 4,049 7,120
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31. táblázat: Az egy balesetben átlagosan sérültek száma (NFÜ, 2009) 

Megnevezés  Meghalt Súlyosan 
sérült 

Könnyen 
sérült 

Halálos 1,184 0,524 0,459 
Súlyos  1,499 0,78 

Főút külterület 

Könnyű   1,445 
Halálos 1,077 0,219 0,231 
Súlyos  1,102 0,291 

Belterületi út 

Könnyű   1,233 

 

32. táblázat: Relatív baleseti mutató [személyi sérülés/107 jmkm] 
Sérülés súlyossága Megnevezés Meghalt Súlyosan Könnyen  

Személyi 
sérülés 

Főút külterület 0,4914 2,6865 4,2622 7,4401 
Belterületi út 0,3748 3,5971 7,1060 11,0779 

 

Az elemzés eredményeit a mellékletekben található 41. táblázat és 46. táblázat tartalmazzák. 

A 41. táblázat–43. táblázatokban a Győr-Moson-Sopron megyei főúthálózat szakaszainak 

rangsorolása látható a baleset/107 jmkm relatív baleseti mutató alapján, valamint az éves 

baleseti megtakarítási potenciál számítása a csoportátlaghoz (megyei átlaghoz) és országos 

átlaghoz (külön külterület és belterület) képest. A számítások alapján a 33. táblázat szerinti 

összesített eredményeket kapjuk. 

 

33. táblázat: Éves baleseti megtakarítási potenciál a baleset/107 jmkm relatív baleseti mutató 
alapján 

Csoportátlag 
(megyei átlag) Országos átlag  

2,98 Külterület: 
3,33 

Belterület: 
7,12 

Összesen 

Átlag feletti szakaszok 
aránya 

34/72 11/40 7/32 18/72

Éves baleseti megtakarítás 
[személyi sérüléses baleset] 

79,51 29,10 9,77 38,87

A 44. táblázat–46. táblázatokban a Győr-Moson-Sopron megyei főúthálózat szakaszainak 

rangsorolása látható a személyi sérülés/107 jmkm relatív baleseti mutató alapján, valamint az 

éves baleseti megtakarítási potenciál számítása a csoportátlaghoz (megyei átlaghoz) és 

országos átlaghoz (külön külterület és belterület) képest. A számítások alapján az alábbi 

összesített eredményeket kapjuk (34. táblázat). 
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34. táblázat: Éves baleseti megtakarítási potenciál a személyi sérülés/107 jmkm relatív 
baleseti mutató alapján 

Csoportátlag 
(megyei átlag) 

Országos átlag  

4,56 Külterület: 
7,44 

Belterület: 
11,08 

Összesen 

Átlag feletti szakaszok 
aránya 

37/72 5/40 4/32 9/72

Éves baleseti megtakarítás 
[személyi sérülés száma] 

124,78 21,03 18,56 39,59

 

A 33. táblázat és 34. táblázat eredményei jól mutatják, hogy a baleseti megtakarítási potenciál 

értéke nagyban függ egyrészt a vizsgált mutatótól, másrészt a viszonyítási értéktől. A 

csoportátlag (megyei átlag) feletti szakaszok száma mindkét mutató esetében közel azonos 

(34/72 és 37/72). Az országos átlagokat vizsgálva viszont lényegesen kedvezőbb az átlag 

feletti szakaszok száma. A személyi sérülés/107 jmkm mutató esetében a hetvenkét szakaszból 

csak kilenc, a baleset/107 jmkm mutató esetében tizennyolc esetben mértem az országos 

átlaghoz képest nagyobb értéket. 

A baleseti megtakarítási potenciál pontos értékelését tekintve tehát nincs egyetlen, üdvözítő 

megoldás, annak többféleképp történő becslésével azonban megadható a megtakarítások felső 

korlátja. Ez a közlekedésbiztonsági programok tervezésénél előnyös, hiszen a célkitűzések 

nagyságrendjét, realitását így könnyebben lehet becsülni. 

Itt kell megjegyezni, hogy a potenciális baleseti megtakarítás számításának egy másik 

megközelítése az adott intézkedés alkalmazásában rejlő potenciál becslésével is történhet. 

Erre ad jó példát Holló (2009) a biztonsági öv viselésében rejlő biztonsági potenciál országos 

átlaghoz képest történő számításával. 
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7. Összegzés 

7.1. A doktori értekezés felépítése 

Doktori értekezésemben az infrastruktúrát érintő közúti beavatkozások biztonsági hatásának 

modellezésével és intézkedéscsomagok optimálási lehetőségeivel foglalkoztam. 

Részletes nemzetközi és hazai irodalomkutatást végeztem a közúti biztonsági infrastruktúra 

menedzsment, valamint az infrastrukturális intézkedések hatékonyságvizsgálata területén.  

A közúti közlekedésbiztonság világtrendjeit vizsgálandó, 139 ország 2007-es adatai alapján 

három változó (GDP, motorizációs fok, lakosszámra jutó közúti baleseti áldozatok száma) 

alapján klaszterekbe soroltam azokat. 

Hazai adatokkal feltöltött adatbázis segítségével vizsgáltam az egyes beavatkozástípusokat, 

meghatároztam azok hatékonyságmutatóit. A fajlagos baleseti mutató változása alapján 

intézkedéstípusonként lineáris trendvonalakat állapítottam meg. Szignifikancia vizsgálatokkal 

azonosítottam a változások szabályos, illetve véletlen jellegét. A negatív kimenetelű 

intézkedések esetében azok lehetséges előfordulási okait ismertettem. 

Az intézkedéscsomagok optimálási lehetőségeinek vizsgálatakor meghatároztam a lehetséges 

peremfeltételeket és célfüggvényeket és kilenc csomag optimálását mutattam be. 

Kutatási tevékenységem új tudományos eredményeit hat tézisben foglaltam össze, melyeket a 

8. fejezet tartalmazza. 

7.2. Javaslatok 
Kutatási eredményeim alapján az alábbi javaslatokat teszem. 

− A fenntarthatóság érdekében a későbbiekben szükségszerű a kutatási eredmények 

folyamatos frissítése. A jövőbeli hasonló irányú kutatásokhoz (intézkedések 

hatásainak értékelése, hatékonyságuk mérése, programcsomagok összeállítása stb.) 

ezért szükségesnek tartom olyan adatbázis létrehozását, mely valamennyi (nem 

csak  biztonságjavító célzatú)  közúti infrastruktúrát érintő beavatkozást tartalmaz. 

− Jelzés értékű a negatív kimenetelű intézkedések megléte. Ezek a példák azt jelzik, 

hogy különös gondot kell fordítani az egyébként sikeresnek hitt beavatkozások 

esetében is azok közúti biztonsági auditjára, felülvizsgálatára. 
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− Intézkedéscsomagok optimálása. A beavatkozások éves tervezésénél készüljenek az 

5. fejezet szerinti számítások a rendelkezésre álló költségek optimális 

felhasználásának segítése céljából. Ebben a beavatkozástípusok és a 

peremfeltételek skálája bővítendő. 

− A hálózatbiztonsági menedzsment hazánkban tervezett alkalmazásának 

előkészítése. A balesethalmozódási helyek azonosítása mellett szükségesnek tartom 

a közúthálózat elemeinek relatív baleseti mutató alapján történő rangsorolását és 

ennek alapján a potenciális baleset-megtakarítási mennyiségek kiszámítását. A 6.4. 

fejezetben bemutatott számítás a Győr-Moson-Sopron megyei példa alapján a többi 

megyére is alkalmazható. 

7.3. További kutatási irányok 
A tudományos eredmények továbbgondolásának lehetőségeit illetően az alábbiakat javaslom: 

− További kutatást szükséges folytatni a hazai közúti biztonsági beavatkozásokat 

illetően. Ehhez elengedhetetlen a javaslatok között említett közúti intézkedések 

adatbázisának felállítása. 

− Az infrastrukturális intézkedések esetében differenciáltabban kellene foglalkozni 

azokkal, körforgalmak esetében, például, külön lehetne vizsgálni azok egyes 

típusait (egysávos, kétsávos, jelzőlámpás, turbó stb.). 

− Az intézkedések baleseti helyzetre gyakorolt hatásainak vizsgálata során 

részletesebb elemzésre lenne szükség, ami kiterjed az egyes baleseti típusokra 

gyakorolt hatások elemzésére (frontális, ráfutásos ütközések stb.). Ezzel lehetővé 

válna, hogy adott helyszín részletes baleseti helyzetét figyelembe véve az ott 

leggyakrabban előforduló balesettípus megszüntetésére leginkább alkalmas 

intézkedést válasszuk ki. 

− A közúti biztonsági intézkedések hatékonyságvizsgálata során kizárólag a 

biztonsági hatásokat vesszük figyelembe. Szükséges lenne azok egyéb hatásainak 

(környezet, mobilitás stb.) vizsgálata is. 
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8. Az értekezés téziseinek összefoglalása 

1. tézis 

Megállapítottam, hogy az egy főre jutó GDP PPP és az egy főre jutó járműszám egyidejű 

növekedésével a lakosszámra jutó közúti baleseti áldozatok számának alakulása először 

növekvő, majd 250 gépjármű/fő felett csökkenő tendenciát mutat. 

139 országot, 2007-es adataik alapján, az SPSS-szoftverrel, K-Means klaszterelemzés 

segítségével klaszterekbe soroltam. Ehhez három változót használtam: egy főre jutó GDP PPP 

(vásárlóerő-paritáson), motorizációs fok és a lakosszámra jutó közúti baleseti áldozatok 

száma. Ezen mutatók léptékbeli különbözősége miatt normalizáltam azokat. Több futtatás 

után a hét klasztert adó eredményt találtam legmegfelelőbbnek. Az 1. táblázat a klaszterek 

elemszámát és a három változó 139 ország átlagához képesti klaszterenkénti átlagának 

százalékos arányát mutatja. 

A klaszterelemzésből megállapítható, hogy az egy főre jutó GDP PPP és az egy főre jutó 

járműszám egyidejű növekedésével egy bizonyos pontig együtt jár a lakosszámra jutó közúti 

baleseti áldozatok számának növekedése is. Egy bizonyos fejlettségi szint és motorizációs fok 

felett (250 gépjármű/fő) azonban megfordul a tendencia, és a lakosszámra jutó közúti baleseti 

áldozatok száma csökkenni kezd (4–6. klaszterekben). Ez a javulás több tényezőből tevődik 

össze, elkezdve a járművek technológiai fejlődésétől a biztonságosabb infrastruktúrán 

keresztül egészen a biztonságos közlekedésre nevelésig és a szankcionálásig. 

1. táblázat (tézisfüzet): A klaszterek főbb adatai 
Klaszterátlag a 139 ország átlagához képest [%] Klaszter 

száma 
Országok 

száma Egy főre jutó 
GDP PPP 

Gépjármű/ 
lakos 

Baleseti áldozat/ 
100 ezer lakos 

1 44 15% 15% 53% 
2 38 50% 53% 122% 
3 12 104% 96% 221% 
4 15 126% 151% 106% 
5 9 173% 259% 120% 
6 20 299% 258% 70% 

(7) (1) (666%) (299%) (191%) 

A tézishez kapcsolódó publikációk és kutatási jelentések: Koren & Borsos, 2010a, b, c; Koren 

& Borsos, 2009a; Koren & Borsos, 2008; Koren & Borsos, 2006; Borsos, 2006 
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2. tézis 

Megállapítottam az egyes közúti intézkedéstípusok biztonsági hatékonyságát. A kis 

költségigényű intézkedések (például fakivágás, forgalomtechnika, forgalomcsillapító sziget) 

biztonsági hatékonysága jellemzően kedvezőbb a nagy költségigényű intézkedésekéhez 

(például körforgalom, útkorszerűsítés, csomópont-átépítés) képest. 

Előtte-utána vizsgálatok alapján tízféle intézkedésre kiszámoltam az első éves haszon-költség 

hányadost. Ez a mutató (angolul FYRR, First Year Rate of Return) az összes baleseti 

költségben első évben elért megtakarítás és az összes kivitelezési költség aránya. Kizárólag a 

baleseti költség megtakarításából származó hasznokat vettem alapul, egyéb hasznok nem 

szerepelnek a számításban (utazási idő költsége, járműüzemköltség, környezeti hatások). 

Ez a biztonsági hatékonyságmutató alkalmas arra, hogy a különböző intézkedéseket 

biztonsági szempontból összehasonlítsuk és rangsoroljuk. A 2. táblázatban szereplő mintába 

kizárólag az előtte balesetes helyszínek tartoznak bele, vagyis nem tartalmazza azokat, 

melyek esetében az előtte három évben nem történt baleset. 

Ez alapján az első hat intézkedés esetében tíz éven belüli megtérülést mérhetünk. Ebben a 

hatékonysági rangsorban a kis beruházási költségű intézkedések jellemzően a rangsor elején, 

a nagy költségű intézkedések a rangsor végén helyezkednek el. 

2. táblázat (tézisfüzet): Intézkedéstípusok biztonsági hatékonysága az előtte balesetes 
helyszíneken 

Intézkedéstípus n FYRR 
Fák kivágása 12 76,87 
Forgalomtechnika 20 2,33 
Forgalomcsillapító sziget 10 1,61 
Jelzőlámpa telepítése 12 0,88 
Csomópont-átépítés 26 0,13 
Gyalogátkelő sziget 26 0,11 
Különszintűsítés, négynyomúsítás 7 0,04 
Körforgalmú csomópont 15 0,03 
Útkorszerűsítés 10 0,01 
Kerékpárút-építés 11 n.a. 
Összesen 149 0,06 

Az eredmények megbízhatóságát egyes intézkedéseknél (például gyalogátkelő sziget; 

csomópont-átépítés) a nagy elemszám előnyösen, más intézkedéseknél (például 

különszintűsítés, négynyomúsítás; útkorszerűsítés) a kis elemszám hátrányosan befolyásolják. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: Koren & Borsos, 2009b; Borsos, 2008; Koren et al. 2007 
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3. tézis 

Megállapítottam, hogy a közúti infrastrukturális beavatkozások az esetek közel ötödében 

szignifikánsan rontják a közúti biztonság színvonalát. Azonosítottam a negatív kimenetelű 

intézkedések előfordulási okait. 

Mivel a balesetek részben véletlen jelenségek, egy adott helyen a balesetek számának 

növekedése vagy csökkenése nem feltétlenül valamilyen beavatkozás következménye. A 

változás szabályos vagy véletlen jellegének megállapítására a vizsgált intézkedéseket khi-

négyzet próbáknak vetettem alá a 3. táblázat szerint. 

3. táblázat (tézisfüzet): Elvégzett szignifikancia vizsgálatok 
Vizsgálat 

száma Vizsgálat tárgya Tényleges értékek 
(empirikus gyakoriság) 

Várható értékek 
(független gyakoriság) 

1. Halálos balesetek 
Súlyos sérüléses balesetek 
Könnyű sérüléses balesetek
Meghalt személyek 
Súlyosan sérült személyek 
Könnyen sérült személyek 

Az összes intézkedés 
(269 eset) a beavatkozás 
éve (2002, 2003, 2004) 
szerint összegzett 
tényleges értékei 

Az országos változás 
szerint várható értékek 

2. Egy évre jutó átlagos 
baleseti költség 

Intézkedések 
helyszínenkénti 
tényleges értékei 

Az országos változás 
szerint várható értékek 

3. Egy évre jutó átlagos 
baleseti költség 

Intézkedések 
helyszínenkénti 
tényleges értékei 

Az intézkedés helyszínén 
mért forgalomnagyság 
változása szerint várható 
értékek 

A 2. számú vizsgálat eredményei alapján a 4. táblázat szerinti eredményeket kaptam. 

4. táblázat (tézisfüzet): Baleseti költség változásának szignifikancia próbája az országos 
változáshoz képest (százalékos eredmények) 

Intézkedéstípus Szignifikáns 
romlás 

Szignifikáns 
javulás 

Csomópont-átépítés 22% 20% 
Fák kivágása 26% 21% 
Forgalomcsillapító sziget 9% 23% 
Forgalomtechnika 19% 28% 
Gyalogátkelő sziget 21% 14% 
Jelzőlámpa telepítése 11% 26% 
Kerékpárút-építés 28% 17% 
Körforgalmú csomópont 10% 23% 
Különszintűsítés, 
négynyomúsítás 13% 50% 
Útkorszerűsítés 22% 28% 
Összesen 19% 22% 

Az eredmények megbízhatóságát egyes intézkedéseknél (például gyalogátkelő sziget; 

csomópont-átépítés) a nagy elemszám előnyösen, más intézkedéseknél (például 
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különszintűsítés, négynyomúsítás; útkorszerűsítés; kerékpárút-építés) a kis elemszám 

hátrányosan befolyásolják. 

A vizsgált időszakban (1999–2007) romló-stagnáló közúti biztonsági trendek figyelhetőek 

meg. Az intézkedések helyszínein mért, az országos értékekhez képesti kis balesetszámok 

miatt ennek ellenére nehéz nagyarányú, statisztikai értelemben vett szignifikáns javulást 

kimutatni. A szignifikáns romlások aránya továbbá rámutat arra, hogy amennyiben a közúti 

intézkedéseket azok megvalósítási célzatától függetlenül vizsgáljuk, elkerülhetetlen, hogy 

biztonsági szempontból negatív kimenetelű esetekkel is találkozzunk. 

A negatív kimenetelű intézkedések előfordulási okai: 

− jó megoldás, azonban egyéb tényezők merültek fel, mint például az útfelújítást 

követően megépülő kereskedelmi létesítmények, autópálya-csomópontok a 

forgalom összetételét megváltoztatták, újabb típusú baleseti konfliktusokat 

generálva, 

− tervezői hiba: helytelen műszaki megoldás; az úthasználók viselkedését nem vették 

kellően figyelembe, 

− adathiba: baleseti helyazonosítás, helytelen adatrögzítés, például a baleseti 

adatfelvételi lap kitöltésénél a baleset helyének km+méter szelvényét helytelenül 

adták meg. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: Koren et al., 2009 

4. tézis 

Megállapítottam a fajlagos baleseti mutató várható változásának értékét az előtte fajlagos 

baleseti mutató és az intézkedéstípus függvényében. A fajlagos baleseti mutató változása az 

előtte fajlagos baleseti mutató függvényében lineáris egyenlettel írható le. 

A forgalmi és a baleseti adatokból minden intézkedés esetében előtte-utána fajlagos baleseti 

mutatókat számoltam. Személyi sérüléses balesetek/106 jármű mutatót számoltam a pontszerű, 

személyi sérüléses balesetek/106 jmkm mutatót a szakaszjellegű intézkedéscsoportokban. A 

lineáris trendvonalak egyenleteit az 5. és 6. táblázatok szerint állapítottam meg. 
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5. táblázat (tézisfüzet): Fajlagos baleseti mutatók változása lineáris trendvonalainak 
egyenlete és R2 értékei pontszerű intézkedések esetében 

Intézkedéstípus (pontszerű) Lineáris trendvonal 
egyenlete R2 értéke 

Csomópont-átépítés y = -0,6651x + 0,0948 0,6287 
Forgalomcsillapító sziget kialakítása y = -0,7661x + 0,0651 0,8323 
Gyalogátkelő sziget kialakítása y = -0,8557x + 0,0567 0,5433 
Jelzőlámpa telepítése y = -0,7678x + 0,0865 0,8642 
Körforgalmú csomópont létesítése y = -0,8772x + 0,0119 0,8903 

 

6. táblázat (tézisfüzet): Fajlagos baleseti mutatók változása lineáris trendvonalainak 
egyenlete és R2 értékei szakaszszerű intézkedések esetében 

Intézkedéstípus (szakaszszerű) Lineáris trendvonal 
egyenlete R2 értéke 

Fák kivágása y = -0,9213x + 0,2858 0,6064 
Kerékpárút-építés y = -0,4151x + 0,0853 0,4762 
Különszintűsítés, négynyomúsítás y = -0,5063x + 0,0618 0,6743 
Útkorszerűsítés y = -0,9026x + 0,0864 0,8723 

Egyes intézkedéstípusok esetében (csomópont-átépítés, forgalomcsillapító sziget, kerékpárút-

építés, útkorszerűsítés, jelzőlámpa) polinomiális trendvonal alkalmazásával valamelyest 

nagyobb (egy tizedespontnál kisebb) determinációs együtthatót tudunk kimutatni. A lineáris 

trendvonal mellett szóló érv, hogy ez a függvényszerű kapcsolat minden intézkedés esetében 

egységesen kimutatható, egyszerűségénél fogva a gyakorlatban könnyen alkalmazható, 

kezelhető. 

Az egyenletekben az y a fajlagos baleseti mutató változását, az x az előtte állapot fajlagos 

baleseti mutatóját jelenti. A determinációs együttható (R2) nagy értékei azt jelzik, hogy a 

kiinduló baleseti helyzetből a gyakorlat számára elegendő pontossággal lehet a változás 

mértékét előre jelezni. A korrelációs együtthatók szignifikancia vizsgálata szerint minden 

intézkedés esetében az előtte fajlagos baleseti mutató és annak változása közötti korreláció 

szignifikánsan eltér 0-tól, 95%-os megbízhatósági szinten. 

A nagy determinációs együtthatójú intézkedéstípusok esetében rendkívül szoros kapcsolat 

figyelhető meg. Ezekre az intézkedésekre, melyek a forgalomcsillapító sziget, jelzőlámpa, 

körforgalom, útkorszerűsítés, általánosságban jellemző, hogy mérnöki szempontból 

homogénebbek a többihez képest. A többi intézkedéstípus esetében (például csomópont-

átépítés, gyalogátkelő sziget, kerékpárút-építés) mért értékek ugyan valamelyest kisebbek, 

statisztikai szempontból továbbra is szoros kapcsolatra utalnak. Ezen intézkedések, szemben 

az előzőekben említettekkel, heterogénebbek, adott intézkedéstípuson belül jóval többféle 

mérnöki megoldás képzelhető el. 
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A lineáris trendvonalak egyenleteinek meredeksége a fajlagos baleseti mutatóban beállt 

százalékos változást mutatja. A legnagyobb mértékű csökkenést a fakivágás, útkorszerűsítés, 

körforgalom és gyalogátkelő sziget esetében mértem. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: Koren et al., 2009; Borsos, 2010a 

5. tézis 

Modellt dolgoztam ki a közúti beavatkozások várható biztonsági hatásának becslésére. A 

modell lineáris, bemenő adatai a személyi sérüléses balesetek száma a beavatkozást 

megelőzően, a forgalomnagyságok a beavatkozást megelőzően és követően, valamint a 

szakaszhossz szakaszjellegű intézkedések esetén. 

A 4. tézisben bizonyítottam, hogy a kiinduló baleseti helyzet valamely intézkedés hatására 

bekövetkező változást jelentősen befolyásolja. A baleseti helyzet leírására szakaszszerű 

intézkedések esetén a személyi sérüléses baleset/106 jmkm, pontszerű intézkedések esetén a 

személyi sérüléses baleset/106 jármű relatív baleseti mutatót használhatjuk. Amennyiben az 

előtte állapot és a változás mértéke között függvényszerű kapcsolatot tudunk felírni, 

becsülhetővé válik az utána állapot. Ennek folyamatát mutatja az 1. ábra. 

 
1. ábra (tézisfüzet): Közúti intézkedések biztonsági hatását becslő modell elvi felépítése 

 

Feltételezzük továbbá, hogy ez a függvényszerű kapcsolat lineáris és negatív meredekségű, 

általános alakban: 

ii cxay +⋅−=  

Input 
adatok 

Intézkedések 
regressziós 
egyenletei 

− Személyi sérüléses 
balesetek előtte 

− Forgalom előtte 
− Becsült forgalom utána 
− Szakaszhossz 

(szakasz esetén) 

Output 
adatok 

Személyi sérüléses 
balesetek utána 
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 y – baleseti helyzet változása 

x – előtte baleseti helyzet 

ii ca , – intézkedést jellemző együtthatók 

Behelyettesítve a relatív baleseti mutatóval: 
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eb – balesetszám előtte (korrigált érték) 

ub – balesetszám utána 

ef – forgalomnagyság előtte 

uf – forgalomnagyság utána (prognosztizált érték) 

l – szakaszhossz (szakaszszerű intézkedések esetén) 

ii ca , – intézkedést jellemzők együtthatók 

Ebből kifejezhető ub az alábbiak szerint: 
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Az intézkedést jellemző együtthatók közül ia  értéke a relatív baleseti mutatóban beállt 

százalékos változást mutatja. A ic  együttható a relatív baleseti mutatót növelő konstans érték. 

Ez a növekedés leginkább az intézkedést követő forgalmi rend változásából fakad. Az új 

forgalmi rend ugyanis az arrafelé „rutinszerűen” közlekedőknek nem várt helyzeteket, 

ennélfogva baleseteket okozhat. 

A tézishez kapcsolódó publikációk: Borsos, 2010a 

6. tézis 

Modellt állítottam fel a különböző közúti intézkedésekből adott peremfeltételek mellett 

optimális intézkedéscsomagok összeállítására. A modell a lineáris programozásra alapul, 

kétféle célfüggvényt, valamint műszaki, gazdasági, társadalmi és közlekedésbiztonsági 

peremfeltételeket alkalmaztam. 
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Az intézkedéscsomagok optimálása arra keres választ, hogy az ismert(nek feltételezett) 

hatékonyságú beavatkozásokból hogyan lehet különböző korlátozó feltételek (például 

költségkeret, egyes beavatkozástípusok minimális vagy maximális mennyisége) mellett 

optimális intézkedéscsomagokat összeállítani. 

Kutatásom során műszaki, gazdasági, társadalmi és közlekedésbiztonsági peremfeltételeket 

állapítottam meg: 

o műszaki peremfeltételek: 

 minimum érték: ennyi helyszínen a műszaki szempontok 

figyelembevételével már eldöntötték, hogy más megoldás nem jöhet 

szóba. ( minmiP , minmjP , minmkP ) 

 maximum érték: a műszaki szempontok (például rendelkezésre álló 

hely) figyelembevételével az adott intézkedés legfeljebb ennyi 

helyszínen valósítható meg. ( maximP , maxmjP , maxmkP ) 

o gazdasági peremfeltételek: 

 maximum érték: a rendelkezésre álló pénzügyi keret ( maxgP ) 

o társadalmi (politikai) peremfeltételek 

 minimum érték: olyan társadalmi elvárás, mely szerint legalább ennyi 

helyszínen be kell avatkozni ( mintP ) 

 maximum érték: olyan társadalmi elvárás, mely szerint legfeljebb ennyi 

helyszínen avatkozhatunk be összesen, mert például nem akarunk egy 

időben túl sok helyen forgalomzavarást ( maxtP ) 

o közlekedésbiztonsági peremfeltételek: 

 minimum érték: olyan elvárás, mely szerint legalább ennyivel kell 

csökkenteni a meghalt személyek és/vagy a súlyosan sérült személyek 

és/vagy a könnyen sérült személyek számát ( minbP ) 

A célfüggvényt kétféleképpen határoztam meg: 

− adott összköltségből a legnagyobb haszon (baleseti költségmegtakarítás) 

iB ix + jB jx + kB kx  → max 
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− adott hatás (balesetszám-csökkenés) a legkisebb költségből 

iK ix + jK jx + kK kx → min 

ahol ix , jx , kx változók az egyes intézkedésekből megvalósítandó mennyiségeket, iB , jB , 

kB  az intézkedések hasznát, iK , jK , kK  az intézkedések költségét jelölik. 

Vizsgálódásaim során kilenc csomag optimálását mutattam be, és az alábbi következtetéseket 

vontam le: 

− Az optimális intézkedéscsomagok összeállításánál a kedvezőbb hatású, illetve 

nagyobb hatékonyságú intézkedések elsőbbséget élveznek a kevésbé jobb hatású, 

illetve kisebb hatékonyságú intézkedésekkel szemben. 

− A kedvezőbb hatású, illetve hatékonyságú intézkedések elsőbbségi sorolását a 

peremfeltételek befolyásolják. Például, a beavatkozások minimális mennyiségét 

érintő társadalmi (politikai) elvárás korlátozott költségkeret mellett a kisebb 

költségű megoldások előnyben részesítéséhez vezethet. Ilyen esetekben a 

társadalmi peremfeltételek felülírhatják a gazdasági optimumot, és adott esetben 

kedvezőtlenebb hatékonysági mutatót kaphatunk (haszon-költség). 

− Megfelelő pénzügyi keret biztosításával az egyéb peremfeltételek kielégítése 

mellett nagyobb hatékonysági mutató érhető el (haszon-költség). 

A tézishez kapcsolódó publikációk: Borsos, 2010b; Borsos et al., 2010 
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12. Mellékletek 

35. táblázat: A balesetek száma súlyosság szerint a beavatkozások előtti és utáni három évben 
Baleset előtte 

(három év) [db] 
Baleset utána 

(három év) [db] A beavatkozás jellege 
Halálos Súlyos  Könnyű Halálos Súlyos Könnyű 

Csomópont-átépítés 6 26 46 5 32 55
Fák kivágása 9 33 40 8 41 25
Forgalomcsillapító 
sziget 1 13 12 1 6 15

Forgalomtechnika 7 46 67 9 35 73
Gyalogátkelő sziget 3 22 38 3 29 48
Jelzőlámpa telepítése 3 17 18 2 10 25
Kerékpárút-építés 6 21 46 7 21 36
Körforgalom 0 13 18 0 8 13
Különszintűsítés, 
négynyomúsítás 8 31 25 8 21 35

Útkorszerűsítés 10 45 52 11 31 44
Összesen 53 267 362 52 233 367 

 

36. táblázat: A személyi sérülések száma a beavatkozások előtti és utáni három évben 
Személyi sérülés előtte 

(három év) [fő] 
Személyi sérülés utána 

(három év) [fő]  
A beavatkozás jellege Meghalt Súlyosan 

sérült 
Könnyen 

sérült Meghalt Súlyosan 
sérült 

Könnyen 
sérült 

Csomópont-átépítés 6 37 100 5 38 95
Fák kivágása 10 55 114 8 56 57
Forgalomcsillapító 
sziget 1 13 23 1 6 20

Forgalomtechnika 8 59 121 9 39 115
Gyalogátkelő sziget 3 25 46 3 32 64
Jelzőlámpa telepítése 4 19 40 2 11 46
Kerékpárút-építés 6 24 66 8 24 55
Körforgalom 0 19 27 0 9 20
Különszintűsítés, 
négynyomúsítás 10 50 63 8 26 56

Útkorszerűsítés 11 62 108 12 42 81
Összesen 59 363 708 56 283 609 
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37. táblázat: A balesetek száma súlyosság szerint, a beavatkozások előtti és utáni három 
évben 

Baleset előtte (három év) Baleset utána (három év) Beavatkozás 
éve Halálos Súlyos Könnyű Halálos Súlyos Könnyű 

2002 22 92 137 20 86 138 
2003 13 97 124 15 74 131 
2004 18 78 101 18 74 99 

Összesen 53 267 362 52 233 367 

 

38. táblázat: A személyi sérülések száma a beavatkozások előtti és utáni három évben 
Személyi sérülés előtte 

(három év) [fő] 
Személyi sérülés utána 

(három év) [fő] Beavatkozás 
éve Meghalt Súlyosan 

sérült 
Könnyen 

sérült Meghalt Súlyosan 
sérült 

Könnyen 
sérült 

2002 25 124 253 21 108 222 
2003 13 136 237 16 88 193 
2004 21 103 218 19 87 194 

Összesen 59 363 708 56 283 609 

 

39. táblázat: Az országos balesetek száma súlyosság szerint a beavatkozások előtti és utáni 
három évben 

Baleset előtte (3 év) [db] Baleset utána (3 év) [db] Beavatkozás 
éve Halálos Súlyos Könnyű Halálos Súlyos Könnyű 

2002 3376 19796 31749 3442 21024 37243 
2003 3460 20043 32181 3480 21195 38035 
2004 3531 20559 34077 3418 20961 38010 

 

40. táblázat: Az országos személyi sérülések száma a beavatkozások előtti és utáni három 
évben 

Személyi sérülések előtte (3 év) Személyi sérülések utána (3 év) Beavatkozás 
éve Meghalt  Súlyosan 

sérült 
Könnyen 

sérült Meghalt Súlyosan 
sérült 

Könnyen 
sérült 

2002 3745 23539 47978 3900 25140 57041 
2003 3868 23933 48892 3877 25272 58259 
2004 3994 24579 52175 3813 24906 58028 
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y = ‐0,6651x + 0,0948
R² = 0,6287
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33. ábra: Fajlagos baleseti mutató változása – csomópont-átépítés esetén 
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34. ábra: Fajlagos baleseti mutató változása – fák kivágása esetén 
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y = ‐0,7661x + 0,0651
R² = 0,8323
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35. ábra: Fajlagos baleseti mutató változása – forgalomcsillapító sziget esetén 

y = ‐0,8557x + 0,0567
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36. ábra: Fajlagos baleseti mutató változása – gyalogsziget kialakítása esetén 



 116

y = ‐0,7678x + 0,0865
R² = 0,8642
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37. ábra: Fajlagos baleseti mutató változása – jelzőlámpa telepítése esetén 

y = ‐0,4151x + 0,0853
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38. ábra: Fajlagos baleseti mutató változása – kerékpárút-építés esetén 
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y = ‐0,8772x + 0,0119
R² = 0,8903
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39. ábra: Fajlagos baleseti mutató változása – körforgalmú csomópont létesítése esetén 
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40. ábra: Fajlagos baleseti mutató változása – különszintűsítés, négynyomúsítás esetén 
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y = ‐0,9026x + 0,0864
R² = 0,8723
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41. ábra: Fajlagos baleseti mutató változása – útkorszerűsítés esetén 

 

 



41. táblázat: Győr-Moson-Sopron megyei főúthálózat szakaszainak rangsorolása a baleset/10^7 jmkm relatív baleseti mutató alapján, éves baleseti megtakarítás számítása a csoportátlaghoz képest 
               

                      

Relatív baleseti 
mutató 

[baleset/10^7 
jmkm]  

 Futásteljesítmény [10^7 jmkm]  Baleset  
Útszám Úttípus Számlálóállomás 

Kszelv 
[km] 

Vszelv 
[km] 

Hossz 
[km] 

Sávok 
száma Fekvés  2006 2007 2008 átlag  2006 2007 2008 3 évre 

Csoportátlaghoz 
képesti 

különbség 

Éves 
baleseti 

megtakarítás
1 Elsőrendű  125+ 835 125+ 466 125+1086 0,62 5 L  0,45 0,45 0,59 0,50  17,63 11,19 15,34 14,79 11,81 5,86
1 Elsőrendű  173+ 275 170+ 757 173+ 682 2,925 2 L  0,25 0,27 0,27 0,26  12,24 11,20 15,03 12,83 9,86 2,56

150 Elsőrendű  1+ 298 0+ 000 2+ 012 2,012 2 L  0,61 0,62 0,69 0,64  8,24 16,18 5,78 9,91 6,94 4,43
82 Másodrendű  69+1243 69+ 329 71+1105 2,776 2 K  0,87 0,88 0,93 0,90  4,58 11,32 9,68 8,57 5,59 5,00
84 Másodrendű  120+ 990 118+ 225 121+ 134 2,909 2 L  1,01 0,31 0,68 0,67  8,95 22,23 1,47 8,50 5,52 3,68
82 Másodrendű  42+2359 42+1054 45+ 512 2,458 2 L  0,32 0,33 0,52 0,39  6,18 17,94 3,85 8,49 5,51 2,16

1 Elsőrendű  163+ 265 161+ 425 163+ 465 2,04 3 L  0,63 0,70 0,70 0,68  4,74 12,88 7,15 8,37 5,39 3,65
82 Másodrendű  73+1513 73+1335 73+2114 0,779 2 L  0,31 0,32 0,33 0,32  3,22 18,62 3,07 8,34 5,37 1,72
83 Másodrendű  66+ 709 64+ 605 70+ 179 5,574 2 K  2,00 2,06 2,77 2,28  8,49 11,63 3,97 7,61 4,63 10,55
83 Másodrendű  62+ 500 60+1006 64+ 605 3,599 2 K  0,85 0,88 1,31 1,01  4,70 4,57 9,19 6,60 3,62 3,66
14 Másodrendű  0+1600 0+1270 2+ 356 1,086 2 L  0,25 0,26 0,25 0,26  3,95 0,00 15,82 6,53 3,55 0,91

861 Másodrendű  0+ 500 0+ 000 2+ 029 2,029 2 K  0,19 0,21 0,22 0,21  5,37 9,35 4,52 6,44 3,46 0,72
85 Másodrendű  54+ 323 52+ 006 55+ 333 3,327 2 K  0,85 0,81 0,82 0,83  8,27 6,15 3,64 6,04 3,06 2,54
14 Másodrendű  0+ 700 0+ 000 0+1270 1,27 4 L  0,91 0,97 1,05 0,98  5,48 4,12 7,65 5,80 2,83 2,76

1 Elsőrendű  176+ 500 173+ 682 177+ 031 3,349 2 K  n.a. 0,08 0,27 0,18  n.a. 12,07 3,72 5,68 2,70 0,48
1 Elsőrendű  125+1491 125+1086 127+ 133 1,047 4 L  0,78 0,77 0,84 0,80  5,13 6,49 4,77 5,44 2,47 1,96

81 Másodrendű  81+2009 82+ 553 81+3251 1,698 2 L  0,93 1,07 0,95 0,99  3,21 4,67 8,41 5,41 2,43 2,40
1 Elsőrendű  164+1005 163+ 465 165+ 779 2,314 2 L  0,73 0,81 0,84 0,80  1,36 7,38 5,92 5,02 2,04 1,63

82 Másodrendű  73+1000 71+1105 73+1335 2,23 2 L  0,84 1,26 0,94 1,01  7,17 1,58 7,41 4,93 1,95 1,98
82 Másodrendű  73+3013 73+2114 73+3208 1,094 2 L  0,99 0,68 0,69 0,79  6,08 4,42 2,89 4,67 1,69 1,33
85 Másodrendű  43+ 200 43+ 160 44+ 966 1,806 4 L  0,86 0,89 0,88 0,87  2,32 7,89 3,43 4,57 1,60 1,40
86 Másodrendű  186+ 300 185+ 799 187+ 624 1,825 2 L  0,59 0,61 0,61 0,60  3,38 6,57 3,29 4,42 1,45 0,87
85 Másodrendű  62+ 000 55+ 333 70+ 500 15,167 2 K  4,44 4,58 4,50 4,51  4,95 4,15 4,00 4,36 1,39 6,25
85 Másodrendű  26+ 013 25+ 861 26+ 604 0,743 4 L  0,46 0,47 0,46 0,46  8,69 4,22 0,00 4,31 1,33 0,62
82 Másodrendű  58+ 997 54+ 678 60+ 068 5,39 2 K  0,91 0,94 0,98 0,95  4,39 3,19 5,08 4,23 1,26 1,19
83 Másodrendű  39+ 600 41+ 380 52+ 105 10,725 2 K  1,54 1,66 1,64 1,61  3,90 3,01 5,49 4,13 1,16 1,87
84 Másodrendű  86+ 867 86+ 868 95+ 541 8,673 2 K  1,71 1,76 1,76 1,74  3,52 3,99 4,54 4,02 1,04 1,82
84 Másodrendű  114+ 300 110+ 140 114+ 680 4,54 2 L  2,25 2,32 2,29 2,28  7,13 3,02 1,75 3,94 0,96 2,20
81 Másodrendű  81+ 999 81+ 137 82+ 553 1,416 4 L  0,93 0,97 0,96 0,95  6,42 2,07 3,13 3,85 0,87 0,83
81 Másodrendű  78+ 381 76+1176 81+ 137 3,961 2 K  1,04 1,03 1,17 1,08  1,93 4,85 3,43 3,40 0,43 0,46

1 Elsőrendű  156+ 261 145+ 159 161+ 425 16,266 2 K  3,15 3,27 2,44 2,95  2,85 3,06 4,10 3,27 0,30 0,88
83 Másodrendű  58+ 518 52+ 105 60+1006 8,901 2 L  2,31 2,77 2,58 2,55  5,21 2,17 2,72 3,27 0,29 0,75

1 Elsőrendű  130+ 159 129+ 928 131+ 085 1,157 2 K  0,70 0,71 0,74 0,72  2,86 4,21 2,69 3,25 0,27 0,19
84 Másodrendű  124+ 000 121+ 134 128+ 559 7,425 2 K  2,70 3,09 3,06 2,95  2,23 2,27 4,57 3,05 0,08 0,22
84 Másodrendű  100+ 506 95+ 541 110+ 140 14,599 2 L  3,61 3,90 3,99 3,83  4,43 2,57 1,75 2,87  79,51
86 Másodrendű  149+ 000 148+ 726 149+ 927 1,201 2 L  0,46 0,48 0,46 0,47  2,15 4,18 2,16 2,84   
86 Másodrendű  183+ 400 173+1080 185+ 799 11,719 2 K  2,93 3,80 3,51 3,42  4,43 2,89 1,43 2,83   
14 Másodrendű  2+ 409 2+ 356 8+ 390 6,034 2 L  1,11 1,14 1,12 1,12  1,81 3,50 2,68 2,67   
85 Másodrendű  0+ 320 0+ 000 2+ 127 2,127 2 K  0,77 0,76 0,79 0,77  2,60 2,64 2,54 2,59   
82 Másodrendű  48+ 753 45+ 512 54+ 678 9,166 2 K  1,15 1,17 1,16 1,16  2,60 3,41 1,73 2,58   
82 Másodrendű  69+ 000 60+ 068 69+ 329 9,261 2 K  2,96 3,06 3,22 3,08  2,36 2,94 2,17 2,49   

1 Elsőrendű  122+ 311 121+ 423 125+ 466 4,043 3 K  1,68 1,62 1,62 1,64  0,60 3,71 3,10 2,44   
81 Másodrendű  74+1704 74+ 522 76+1176 2,654 2 K  0,66 0,68 0,77 0,70  4,52 1,46 1,30 2,36   
82 Másodrendű  42+ 994 36+ 605 42+1054 6,449 2 L  0,72 0,74 0,74 0,73  4,19 1,35 1,35 2,28   
85 Másodrendű  45+ 000 44+ 966 52+ 006 7,04 2 K  2,34 2,41 2,36 2,37  1,28 3,32 2,12 2,25   
85 Másodrendű  11+ 950 2+127 12+ 627 10,5 2 L  4,89 5,61 4,46 4,98  2,46 1,61 2,69 2,21   
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85 Másodrendű  17+ 316 12+ 627 18+ 573 5,946 2 K  2,60 2,79 2,82 2,74  2,69 1,80 2,12 2,19   
81 Másodrendű  67+ 500 56+3063 69+ 543 10,48 2 K  1,71 1,77 1,71 1,73  2,33 2,26 1,76 2,12   

1 Elsőrendű  127+ 981 127+ 133 129+ 928 2,795 4 L  1,90 1,89 1,89 1,90  1,05 3,17 2,11 2,11   
150 Elsőrendű  8+ 302 2+ 012 11+ 377 9,365 2 K  0,77 0,78 0,93 0,83  0,00 3,85 2,15 2,02   

1 Elsőrendű  121+ 028 108+ 185 121+ 423 13,238 2 K  2,91 2,94 3,21 3,02  2,41 1,02 2,18 1,88   
86 Másodrendű  159+ 600 149+1731 159+ 678 8,947 2 L  1,61 1,65 1,59 1,61  1,87 2,43 1,26 1,86   

821 Másodrendű  0+1845 0+ 000 2+ 689 2,689 4 L  1,99 2,06 2,05 2,03  3,52 0,49 1,46 1,80   
84 Másodrendű  117+ 350 114+ 680 118+ 225 3,545 2 K  2,28 2,44 2,53 2,42  1,32 2,46 1,58 1,79   

1 Elsőrendű  170+ 100 165+ 779 170+ 757 4,978 2 K  1,03 1,13 1,19 1,12  1,93 0,89 2,53 1,79   
85 Másodrendű  19+ 000 18+ 573 25+861 7,288 2 K  3,41 3,54 3,33 3,43  1,17 3,67 0,30 1,75   
86 Másodrendű  163+ 406 159+ 678 173+1080 14,402 2 K  2,18 2,25 2,16 2,20  0,46 3,11 1,39 1,67   
81 Másodrendű  72+ 060 69+ 543 74+ 522 4,979 2 K  1,06 0,98 1,02 1,02  0,94 1,03 2,95 1,64   

1 Elsőrendű  103+ 204 104+ 693 108+ 185 3,492 2 K  0,43 0,45 0,46 0,45  0,00 4,41 0,00 1,49   
1 Elsőrendű  137+ 660 131+ 085 145+ 159 14,074 2 K  3,84 3,85 4,03 3,91  1,56 1,56 1,24 1,45   

85 Másodrendű  35+ 800 26+ 604 43+ 160 16,556 2 L  6,93 7,13 6,89 6,98  1,59 0,98 1,45 1,34   
14 Másodrendű  12+ 000 8+ 390 12+ 616 4,226 2 K  0,59 0,49 0,42 0,50  0,00 2,05 2,38 1,33   
86 Másodrendű  134+ 385 125+ 508 139+ 628 14,12 2 K  4,78 4,93 4,77 4,83  2,30 1,01 0,63 1,31   
83 Másodrendű  72+ 106 70+ 179 72+1531 3,352 4 K  2,79 2,85 2,74 2,79  0,00 1,05 2,92 1,31   
86 Másodrendű  119+1086 119+1087 125+ 508 5,421 2 K  1,60 1,55 0,87 1,34  0,00 1,94 2,29 1,24   
86 Másodrendű  148+ 504 139+ 628 148+ 726 9,098 2 L  2,77 2,75 2,69 2,74  1,44 1,82 0,37 1,22   
81 Másodrendű  56+ 801 56+ 803 56+3063 2,26 2 K  0,37 0,39 0,37 0,38  2,68 0,00 0,00 0,88   

150 Elsőrendű  14+ 608 11+ 377 16+ 547 5,17 3 L  0,38 0,39 0,39 0,39  0,00 2,55 0,00 0,86   
150 Elsőrendű  17+ 300 16+ 547 17+ 509 0,962 2 K  n.a. 0,02 0,05 0,04  n.a. 0,00 0,00 0,00   

82 Másodrendű  35+ 000 36+ 480 36+ 605 0,125 2 K  0,02 0,02 0,02 0,02  0,00 0,00 0,00 0,00   
86 Másodrendű  1* 149+ 927 149+1731 0,804 2 L  0,50 0,51 0,50 0,50  0,00 0,00 0,00 0,00   

101 Másodrendű  0+ 150 0+ 000 1+ 148 1,148 2 K  n.a. 0,12 0,12 0,12  n.a. 0,00 0,00 0,00   

         109,12 113,85 112,66 111,99  3,05 2,93 2,96 2,98 
Csoportátlag 
(megyei átlag)  

                    
1* Számlálóállomás keresztszelvénye a 85 sz.  26+013 km adatai szerint vett adat. (Ez a 85 és 86 sz.  közös szakasza) 

 

 



42. táblázat: Győr-Moson-Sopron megyei főúthálózat külterületi szakaszainak rangsorolása a baleset/10^7 jmkm relatív baleseti mutató alapján, éves baleseti megtakarítás számítása az országos átlaghoz képest 
               

                      

Relatív baleseti 
mutató [baleset/10^7 

jmkm]  
 Futásteljesítmény [10^7 jmkm]  Baleset  

Útszám Úttípus Számlálóállomás 
Kszelv 
[km] 

Vszelv 
[km] 

Hossz 
[km] 

Sávok 
száma Fekvés  2006 2007 2008 átlag  2006 2007 2008 3 évre 

Országos 
átlaghoz 
képesti 

különbség

Éves 
baleseti 

megtakarítás
82 Másodrendű  69+1243 69+ 329 71+1105 2,776 2 K  0,87 0,88 0,93 0,90  4,58 11,32 9,68 8,57 5,23 4,69
83 Másodrendű  66+ 709 64+ 605 70+ 179 5,574 2 K  2,00 2,06 2,77 2,28  8,49 11,63 3,97 7,61 4,28 9,75
83 Másodrendű  62+ 500 60+1006 64+ 605 3,599 2 K  0,85 0,88 1,31 1,01  4,70 4,57 9,19 6,60 3,27 3,30

861 Másodrendű  0+ 500 0+ 000 2+ 029 2,029 2 K  0,19 0,21 0,22 0,21  5,37 9,35 4,52 6,44 3,11 0,64
85 Másodrendű  54+ 323 52+ 006 55+ 333 3,327 2 K  0,85 0,81 0,82 0,83  8,27 6,15 3,64 6,04 2,71 2,24

1 Elsőrendű  176+ 500 173+ 682 177+ 031 3,349 2 K  n.a. 0,08 0,27 0,18  n.a. 12,07 3,72 5,68 2,35 0,41
85 Másodrendű  62+ 000 55+ 333 70+ 500 15,167 2 K  4,44 4,58 4,50 4,51  4,95 4,15 4,00 4,36 1,03 4,65
82 Másodrendű  58+ 997 54+ 678 60+ 068 5,39 2 K  0,91 0,94 0,98 0,95  4,39 3,19 5,08 4,23 0,90 0,85
83 Másodrendű  39+ 600 41+ 380 52+ 105 10,725 2 K  1,54 1,66 1,64 1,61  3,90 3,01 5,49 4,13 0,80 1,29
84 Másodrendű  86+ 867 86+ 868 95+ 541 8,673 2 K  1,71 1,76 1,76 1,74  3,52 3,99 4,54 4,02 0,69 1,20
81 Másodrendű  78+ 381 76+1176 81+ 137 3,961 2 K  1,04 1,03 1,17 1,08  1,93 4,85 3,43 3,40 0,07 0,08

1 Elsőrendű  156+ 261 145+ 159 161+ 425 16,266 2 K  3,15 3,27 2,44 2,95  2,85 3,06 4,10 3,27 -0,06 29,10
1 Elsőrendű  130+ 159 129+ 928 131+ 085 1,157 2 K  0,70 0,71 0,74 0,72  2,86 4,21 2,69 3,25 -0,08

84 Másodrendű  124+ 000 121+ 134 128+ 559 7,425 2 K  2,70 3,09 3,06 2,95  2,23 2,27 4,57 3,05 -0,28
86 Másodrendű  183+ 400 173+1080 185+ 799 11,719 2 K  2,93 3,80 3,51 3,42  4,43 2,89 1,43 2,83 -0,50
85 Másodrendű  0+ 320 0+ 000 2+ 127 2,127 2 K  0,77 0,76 0,79 0,77  2,60 2,64 2,54 2,59 -0,74
82 Másodrendű  48+ 753 45+ 512 54+ 678 9,166 2 K  1,15 1,17 1,16 1,16  2,60 3,41 1,73 2,58 -0,75
82 Másodrendű  69+ 000 60+ 068 69+ 329 9,261 2 K  2,96 3,06 3,22 3,08  2,36 2,94 2,17 2,49 -0,84

1 Elsőrendű  122+ 311 121+ 423 125+ 466 4,043 3 K  1,68 1,62 1,62 1,64  0,60 3,71 3,10 2,44 -0,89
81 Másodrendű  74+1704 74+ 522 76+1176 2,654 2 K  0,66 0,68 0,77 0,70  4,52 1,46 1,30 2,36 -0,97
85 Másodrendű  45+ 000 44+ 966 52+ 006 7,04 2 K  2,34 2,41 2,36 2,37  1,28 3,32 2,12 2,25 -1,08
85 Másodrendű  17+ 316 12+ 627 18+ 573 5,946 2 K  2,60 2,79 2,82 2,74  2,69 1,80 2,12 2,19 -1,14
81 Másodrendű  67+ 500 56+3063 69+ 543 10,48 2 K  1,71 1,77 1,71 1,73  2,33 2,26 1,76 2,12 -1,21

150 Elsőrendű  8+ 302 2+ 012 11+ 377 9,365 2 K  0,77 0,78 0,93 0,83  0,00 3,85 2,15 2,02 -1,32
1 Elsőrendű  121+ 028 108+ 185 121+ 423 13,238 2 K  2,91 2,94 3,21 3,02  2,41 1,02 2,18 1,88 -1,45

84 Másodrendű  117+ 350 114+ 680 118+ 225 3,545 2 K  2,28 2,44 2,53 2,42  1,32 2,46 1,58 1,79 -1,54
1 Elsőrendű  170+ 100 165+ 779 170+ 757 4,978 2 K  1,03 1,13 1,19 1,12  1,93 0,89 2,53 1,79 -1,54

85 Másodrendű  19+ 000 18+ 573 25+861 7,288 2 K  3,41 3,54 3,33 3,43  1,17 3,67 0,30 1,75 -1,58
86 Másodrendű  163+ 406 159+ 678 173+1080 14,402 2 K  2,18 2,25 2,16 2,20  0,46 3,11 1,39 1,67 -1,66
81 Másodrendű  72+ 060 69+ 543 74+ 522 4,979 2 K  1,06 0,98 1,02 1,02  0,94 1,03 2,95 1,64 -1,69

1 Elsőrendű  103+ 204 104+ 693 108+ 185 3,492 2 K  0,43 0,45 0,46 0,45  0,00 4,41 0,00 1,49 -1,84
1 Elsőrendű  137+ 660 131+ 085 145+ 159 14,074 2 K  3,84 3,85 4,03 3,91  1,56 1,56 1,24 1,45 -1,88

14 Másodrendű  12+ 000 8+ 390 12+ 616 4,226 2 K  0,59 0,49 0,42 0,50  0,00 2,05 2,38 1,33 -2,00
86 Másodrendű  134+ 385 125+ 508 139+ 628 14,12 2 K  4,78 4,93 4,77 4,83  2,30 1,01 0,63 1,31 -2,02
83 Másodrendű  72+ 106 70+ 179 72+1531 3,352 4 K  2,79 2,85 2,74 2,79  0,00 1,05 2,92 1,31 -2,02
86 Másodrendű  119+1086 119+1087 125+ 508 5,421 2 K  1,60 1,55 0,87 1,34  0,00 1,94 2,29 1,24 -2,09
81 Másodrendű  56+ 801 56+ 803 56+3063 2,26 2 K  0,37 0,39 0,37 0,38  2,68 0,00 0,00 0,88 -2,45

150 Elsőrendű  17+ 300 16+ 547 17+ 509 0,962 2 K  n.a. 0,02 0,05 0,04  n.a. 0,00 0,00 0,00 -3,33
82 Másodrendű  35+ 000 36+ 480 36+ 605 0,125 2 K  0,02 0,02 0,02 0,02  0,00 0,00 0,00 0,00 -3,33

101 Másodrendű  0+ 150 0+ 000 1+ 148 1,148 2 K  n.a. 0,12 0,12 0,12  n.a. 0,00 0,00 0,00 -3,33
                   

 

 



43. táblázat: Győr-Moson-Sopron megyei főúthálózat belterületi szakaszainak rangsorolása a baleset/10^7 jmkm relatív baleseti mutató alapján, éves baleseti megtakarítás számítása az országos átlaghoz képest 
               

                      

Relatív baleseti 
mutató 

[baleset/10^7 
jmkm]  

 Futásteljesítmény [10^7 jmkm]  Baleset  
Útszám Úttípus Számlálóállomás 

Kszelv 
[km] 

Vszelv 
[km] 

Hossz 
[km] 

Sávok 
száma Fekvés  2006 2007 2008 átlag  2006 2007 2008 3 évre 

Országos 
átlaghoz 
képesti 

különbség

Éves 
baleseti 

megtakarítás
1 Elsőrendű  125+ 835 125+ 466 125+1086 0,62 5 L  0,45 0,45 0,59 0,50  17,63 11,19 15,34 14,79 7,67 3,80
1 Elsőrendű  173+ 275 170+ 757 173+ 682 2,925 2 L  0,25 0,27 0,27 0,26  12,24 11,20 15,03 12,83 5,71 1,48

150 Elsőrendű  1+ 298 0+ 000 2+ 012 2,012 2 L  0,61 0,62 0,69 0,64  8,24 16,18 5,78 9,91 2,79 1,78
84 Másodrendű  120+ 990 118+ 225 121+ 134 2,909 2 L  1,01 0,31 0,68 0,67  8,95 22,23 1,47 8,50 1,38 0,92
82 Másodrendű  42+2359 42+1054 45+ 512 2,458 2 L  0,32 0,33 0,52 0,39  6,18 17,94 3,85 8,49 1,37 0,54

1 Elsőrendű  163+ 265 161+ 425 163+ 465 2,04 3 L  0,63 0,70 0,70 0,68  4,74 12,88 7,15 8,37 1,25 0,85
82 Másodrendű  73+1513 73+1335 73+2114 0,779 2 L  0,31 0,32 0,33 0,32  3,22 18,62 3,07 8,34 1,22 0,39
14 Másodrendű  0+1600 0+1270 2+ 356 1,086 2 L  0,25 0,26 0,25 0,26  3,95 0,00 15,82 6,53 -0,59 9,77
14 Másodrendű  0+ 700 0+ 000 0+1270 1,27 4 L  0,91 0,97 1,05 0,98  5,48 4,12 7,65 5,80 -1,32

1 Elsőrendű  125+1491 125+1086 127+ 133 1,047 4 L  0,78 0,77 0,84 0,80  5,13 6,49 4,77 5,44 -1,68
81 Másodrendű  81+2009 82+ 553 81+3251 1,698 2 L  0,93 1,07 0,95 0,99  3,21 4,67 8,41 5,41 -1,71

1 Elsőrendű  164+1005 163+ 465 165+ 779 2,314 2 L  0,73 0,81 0,84 0,80  1,36 7,38 5,92 5,02 -2,10
82 Másodrendű  73+1000 71+1105 73+1335 2,23 2 L  0,84 1,26 0,94 1,01  7,17 1,58 7,41 4,93 -2,19
82 Másodrendű  73+3013 73+2114 73+3208 1,094 2 L  0,99 0,68 0,69 0,79  6,08 4,42 2,89 4,67 -2,45
85 Másodrendű  43+ 200 43+ 160 44+ 966 1,806 4 L  0,86 0,89 0,88 0,87  2,32 7,89 3,43 4,57 -2,55
86 Másodrendű  186+ 300 185+ 799 187+ 624 1,825 2 L  0,59 0,61 0,61 0,60  3,38 6,57 3,29 4,42 -2,70
85 Másodrendű  26+ 013 25+ 861 26+ 604 0,743 4 L  0,46 0,47 0,46 0,46  8,69 4,22 0,00 4,31 -2,81
84 Másodrendű  114+ 300 110+ 140 114+ 680 4,54 2 L  2,25 2,32 2,29 2,28  7,13 3,02 1,75 3,94 -3,18
81 Másodrendű  81+ 999 81+ 137 82+ 553 1,416 4 L  0,93 0,97 0,96 0,95  6,42 2,07 3,13 3,85 -3,27
83 Másodrendű  58+ 518 52+ 105 60+1006 8,901 2 L  2,31 2,77 2,58 2,55  5,21 2,17 2,72 3,27 -3,85
84 Másodrendű  100+ 506 95+ 541 110+ 140 14,599 2 L  3,61 3,90 3,99 3,83  4,43 2,57 1,75 2,87 -4,25
86 Másodrendű  149+ 000 148+ 726 149+ 927 1,201 2 L  0,46 0,48 0,46 0,47  2,15 4,18 2,16 2,84 -4,28
14 Másodrendű  2+ 409 2+ 356 8+ 390 6,034 2 L  1,11 1,14 1,12 1,12  1,81 3,50 2,68 2,67 -4,45
82 Másodrendű  42+ 994 36+ 605 42+1054 6,449 2 L  0,72 0,74 0,74 0,73  4,19 1,35 1,35 2,28 -4,84
85 Másodrendű  11+ 950 2+127 12+ 627 10,5 2 L  4,89 5,61 4,46 4,98  2,46 1,61 2,69 2,21 -4,91

1 Elsőrendű  127+ 981 127+ 133 129+ 928 2,795 4 L  1,90 1,89 1,89 1,90  1,05 3,17 2,11 2,11 -5,01
86 Másodrendű  159+ 600 149+1731 159+ 678 8,947 2 L  1,61 1,65 1,59 1,61  1,87 2,43 1,26 1,86 -5,26

821 Másodrendű  0+1845 0+ 000 2+ 689 2,689 4 L  1,99 2,06 2,05 2,03  3,52 0,49 1,46 1,80 -5,32
85 Másodrendű  35+ 800 26+ 604 43+ 160 16,556 2 L  6,93 7,13 6,89 6,98  1,59 0,98 1,45 1,34 -5,78
86 Másodrendű  148+ 504 139+ 628 148+ 726 9,098 2 L  2,77 2,75 2,69 2,74  1,44 1,82 0,37 1,22 -5,90

150 Elsőrendű  14+ 608 11+ 377 16+ 547 5,17 3 L  0,38 0,39 0,39 0,39  0,00 2,55 0,00 0,86 -6,26
86 Másodrendű  1* 149+ 927 149+1731 0,804 2 L  0,50 0,51 0,50 0,50  0,00 0,00 0,00 0,00 -7,12

                   
                    

1* Számlálóállomás keresztszelvénye a 85 sz.  26+013 km adatai szerint vett adat. (Ez a 85 és 86 sz.  közös szakasza) 

 

 



44. táblázat: Győr-Moson-Sopron megyei főúthálózat szakaszainak rangsorolása a személyi sérülés/10^7 jmkm relatív baleseti mutató alapján, éves baleseti megtakarítás számítása a csoportátlaghoz képest 
               

                      

Relatív baleseti 
mutató [személyi 

sérülés/10^7 
jmkm]  

 Futásteljesítmény [10^7 jmkm]  Személyi sérülés  
Útszám Úttípus Számlálóállomás 

Kszelv 
[km] 

Vszelv 
[km] 

Hossz 
[km] 

Sávok 
száma Fekvés  2006 2007 2008 átlag  2006 2007 2008 3 évre 

Csoportátlaghoz 
képesti 

különbség 

Éves 
baleseti 

megtakarítás
82 Másodrendű  42+2359 42+1054 45+ 512 2,458 2 L  0,32 0,33 0,52 0,39  18,53 62,80 3,85 24,62 20,05 7,87

1 Elsőrendű  173+ 275 170+ 757 173+ 682 2,925 2 L  0,25 0,27 0,27 0,26  16,33 26,12 26,30 23,10 18,54 4,81
1 Elsőrendű  125+ 835 125+ 466 125+1086 0,62 5 L  0,45 0,45 0,59 0,50  35,26 13,42 17,04 21,51 16,95 8,40

84 Másodrendű  120+ 990 118+ 225 121+ 134 2,909 2 L  1,01 0,31 0,68 0,67  14,92 66,70 1,47 18,50 13,94 9,29
82 Másodrendű  69+1243 69+ 329 71+1105 2,776 2 K  0,87 0,88 0,93 0,90  6,88 22,64 12,91 14,15 9,59 8,58
83 Másodrendű  62+ 500 60+1006 64+ 605 3,599 2 K  0,85 0,88 1,31 1,01  8,23 5,71 18,39 11,87 7,31 7,39
83 Másodrendű  66+ 709 64+ 605 70+ 179 5,574 2 K  2,00 2,06 2,77 2,28  15,49 15,99 5,42 11,56 7,00 15,94
14 Másodrendű  0+1600 0+1270 2+ 356 1,086 2 L  0,25 0,26 0,25 0,26  3,95 0,00 27,68 10,44 5,88 1,50

150 Elsőrendű  1+ 298 0+ 000 2+ 012 2,012 2 L  0,61 0,62 0,69 0,64  8,24 16,18 5,78 9,91 5,35 3,42
82 Másodrendű  73+1513 73+1335 73+2114 0,779 2 L  0,31 0,32 0,33 0,32  6,44 18,62 3,07 9,39 4,82 1,54

1 Elsőrendű  163+ 265 161+ 425 163+ 465 2,04 3 L  0,63 0,70 0,70 0,68  4,74 14,31 8,57 9,35 4,79 3,24
14 Másodrendű  0+ 700 0+ 000 0+1270 1,27 4 L  0,91 0,97 1,05 0,98  7,68 6,17 11,48 8,54 3,97 3,88
86 Másodrendű  119+1086 119+1087 125+ 508 5,421 2 K  1,60 1,55 0,87 1,34  0,00 20,05 2,29 8,21 3,64 4,88

861 Másodrendű  0+ 500 0+ 000 2+ 029 2,029 2 K  0,19 0,21 0,22 0,21  5,37 14,03 4,52 8,05 3,48 0,72
85 Másodrendű  43+ 200 43+ 160 44+ 966 1,806 4 L  0,86 0,89 0,88 0,87  2,32 12,39 9,14 8,00 3,44 3,01

1 Elsőrendű  125+1491 125+1086 127+ 133 1,047 4 L  0,78 0,77 0,84 0,80  6,41 10,39 5,97 7,54 2,98 2,37
84 Másodrendű  86+ 867 86+ 868 95+ 541 8,673 2 K  1,71 1,76 1,76 1,74  5,86 6,83 9,08 7,27 2,71 4,72
85 Másodrendű  54+ 323 52+ 006 55+ 333 3,327 2 K  0,85 0,81 0,82 0,83  10,63 6,15 4,85 7,25 2,68 2,22
84 Másodrendű  114+ 300 110+ 140 114+ 680 4,54 2 L  2,25 2,32 2,29 2,28  13,36 3,88 3,05 6,71 2,15 4,91
82 Másodrendű  58+ 997 54+ 678 60+ 068 5,39 2 K  0,91 0,94 0,98 0,95  7,69 5,31 7,11 6,70 2,14 2,02
83 Másodrendű  58+ 518 52+ 105 60+1006 8,901 2 L  2,31 2,77 2,58 2,55  13,01 3,98 3,88 6,67 2,11 5,37
83 Másodrendű  39+ 600 41+ 380 52+ 105 10,725 2 K  1,54 1,66 1,64 1,61  6,49 5,42 7,93 6,61 2,05 3,31
81 Másodrendű  81+2009 82+ 553 81+3251 1,698 2 L  0,93 1,07 0,95 0,99  6,42 4,67 8,41 6,43 1,86 1,84
82 Másodrendű  42+ 994 36+ 605 42+1054 6,449 2 L  0,72 0,74 0,74 0,73  11,17 1,35 6,76 6,38 1,81 1,33

1 Elsőrendű  164+1005 163+ 465 165+ 779 2,314 2 L  0,73 0,81 0,84 0,80  1,36 7,38 9,48 6,27 1,71 1,36
82 Másodrendű  73+1000 71+1105 73+1335 2,23 2 L  0,84 1,26 0,94 1,01  8,37 2,38 9,52 6,24 1,68 1,70

1 Elsőrendű  130+ 159 129+ 928 131+ 085 1,157 2 K  0,70 0,71 0,74 0,72  4,28 8,42 5,38 6,03 1,47 1,05
1 Elsőrendű  176+ 500 173+ 682 177+ 031 3,349 2 K  n.a. 0,08 0,27 0,18  n.a. 12,07 3,72 5,68 1,12 0,20

85 Másodrendű  0+ 320 0+ 000 2+ 127 2,127 2 K  0,77 0,76 0,79 0,77  3,91 3,96 8,89 5,62 1,06 0,81
85 Másodrendű  62+ 000 55+ 333 70+ 500 15,167 2 K  4,44 4,58 4,50 4,51  5,85 5,46 5,11 5,47 0,91 4,10
81 Másodrendű  78+ 381 76+1176 81+ 137 3,961 2 K  1,04 1,03 1,17 1,08  1,93 6,79 6,87 5,26 0,70 0,75
81 Másodrendű  81+ 999 81+ 137 82+ 553 1,416 4 L  0,93 0,97 0,96 0,95  10,70 2,07 3,13 5,25 0,68 0,65
82 Másodrendű  73+3013 73+2114 73+3208 1,094 2 L  0,99 0,68 0,69 0,79  7,10 4,42 2,89 5,09 0,53 0,41
86 Másodrendű  186+ 300 185+ 799 187+ 624 1,825 2 L  0,59 0,61 0,61 0,60  3,38 8,21 3,29 4,98 0,41 0,25
84 Másodrendű  100+ 506 95+ 541 110+ 140 14,599 2 L  3,61 3,90 3,99 3,83  7,20 4,11 3,00 4,69 0,13 0,50
84 Másodrendű  124+ 000 121+ 134 128+ 559 7,425 2 K  2,70 3,09 3,06 2,95  2,23 4,86 6,53 4,63 0,07 0,21

1 Elsőrendű  156+ 261 145+ 159 161+ 425 16,266 2 K  3,15 3,27 2,44 2,95  2,85 4,90 6,56 4,63 0,07 0,19
1 Elsőrendű  127+ 981 127+ 133 129+ 928 2,795 4 L  1,90 1,89 1,89 1,90  2,11 8,97 2,11 4,40  124,78

85 Másodrendű  26+ 013 25+ 861 26+ 604 0,743 4 L  0,46 0,47 0,46 0,46  8,69 4,22 0,00 4,31   
86 Másodrendű  183+ 400 173+1080 185+ 799 11,719 2 K  2,93 3,80 3,51 3,42  7,16 3,94 1,71 4,10   
82 Másodrendű  48+ 753 45+ 512 54+ 678 9,166 2 K  1,15 1,17 1,16 1,16  2,60 4,26 5,18 4,01   
85 Másodrendű  11+ 950 2+127 12+ 627 10,5 2 L  4,89 5,61 4,46 4,98  3,89 2,50 5,16 3,74   
85 Másodrendű  17+ 316 12+ 627 18+ 573 5,946 2 K  2,60 2,79 2,82 2,74  4,61 1,80 4,60 3,65   
81 Másodrendű  74+1704 74+ 522 76+1176 2,654 2 K  0,66 0,68 0,77 0,70  6,03 2,92 1,30 3,31   
81 Másodrendű  67+ 500 56+3063 69+ 543 10,48 2 K  1,71 1,77 1,71 1,73  3,50 2,83 3,51 3,28   
81 Másodrendű  72+ 060 69+ 543 74+ 522 4,979 2 K  1,06 0,98 1,02 1,02  0,94 1,03 7,88 3,28   



 124

14 Másodrendű  2+ 409 2+ 356 8+ 390 6,034 2 L  1,11 1,14 1,12 1,12  1,81 5,25 2,68 3,27   
85 Másodrendű  45+ 000 44+ 966 52+ 006 7,04 2 K  2,34 2,41 2,36 2,37  1,28 5,81 2,54 3,23   
82 Másodrendű  69+ 000 60+ 068 69+ 329 9,261 2 K  2,96 3,06 3,22 3,08  3,37 3,59 2,48 3,14   
84 Másodrendű  117+ 350 114+ 680 118+ 225 3,545 2 K  2,28 2,44 2,53 2,42  1,32 2,87 4,35 2,90   
86 Másodrendű  163+ 406 159+ 678 173+1080 14,402 2 K  2,18 2,25 2,16 2,20  1,37 4,45 2,78 2,88   

1 Elsőrendű  122+ 311 121+ 423 125+ 466 4,043 3 K  1,68 1,62 1,62 1,64  1,19 3,71 3,71 2,85   
86 Másodrendű  149+ 000 148+ 726 149+ 927 1,201 2 L  0,46 0,48 0,46 0,47  2,15 4,18 2,16 2,84   
86 Másodrendű  159+ 600 149+1731 159+ 678 8,947 2 L  1,61 1,65 1,59 1,61  3,74 3,03 1,26 2,68   

821 Másodrendű  0+1845 0+ 000 2+ 689 2,689 4 L  1,99 2,06 2,05 2,03  5,54 0,97 1,46 2,62   
85 Másodrendű  19+ 000 18+ 573 25+861 7,288 2 K  3,41 3,54 3,33 3,43  1,17 5,65 0,30 2,43   

150 Elsőrendű  8+ 302 2+ 012 11+ 377 9,365 2 K  0,77 0,78 0,93 0,83  0,00 3,85 3,23 2,42   
1 Elsőrendű  121+ 028 108+ 185 121+ 423 13,238 2 K  2,91 2,94 3,21 3,02  2,75 1,36 2,81 2,32   
1 Elsőrendű  103+ 204 104+ 693 108+ 185 3,492 2 K  0,43 0,45 0,46 0,45  0,00 6,62 0,00 2,23   
1 Elsőrendű  170+ 100 165+ 779 170+ 757 4,978 2 K  1,03 1,13 1,19 1,12  2,90 0,89 2,53 2,09   

86 Másodrendű  134+ 385 125+ 508 139+ 628 14,12 2 K  4,78 4,93 4,77 4,83  3,76 1,42 1,05 2,07   
85 Másodrendű  35+ 800 26+ 604 43+ 160 16,556 2 L  6,93 7,13 6,89 6,98  2,31 1,54 2,32 2,05   
86 Másodrendű  148+ 504 139+ 628 148+ 726 9,098 2 L  2,77 2,75 2,69 2,74  2,89 2,19 0,37 1,83   
83 Másodrendű  72+ 106 70+ 179 72+1531 3,352 4 K  2,79 2,85 2,74 2,79  0,00 1,40 3,65 1,67   

1 Elsőrendű  137+ 660 131+ 085 145+ 159 14,074 2 K  3,84 3,85 4,03 3,91  2,08 1,56 1,24 1,62   
14 Másodrendű  12+ 000 8+ 390 12+ 616 4,226 2 K  0,59 0,49 0,42 0,50  0,00 2,05 2,38 1,33   
81 Másodrendű  56+ 801 56+ 803 56+3063 2,26 2 K  0,37 0,39 0,37 0,38  2,68 0,00 0,00 0,88   

150 Elsőrendű  14+ 608 11+ 377 16+ 547 5,17 3 L  0,38 0,39 0,39 0,39  0,00 2,55 0,00 0,86   
150 Elsőrendű  17+ 300 16+ 547 17+ 509 0,962 2 K  n.a. 0,02 0,05 0,04  n.a. 0,00 0,00 0,00   

82 Másodrendű  35+ 000 36+ 480 36+ 605 0,125 2 K  0,02 0,02 0,02 0,02  0,00 0,00 0,00 0,00   
86 Másodrendű  1* 149+ 927 149+1731 0,804 2 L  0,50 0,51 0,50 0,50  0,00 0,00 0,00 0,00   

101 Másodrendű  0+ 150 0+ 000 1+ 148 1,148 2 K  n.a. 0,12 0,12 0,12  n.a. 0,00 0,00 0,00   

         109,12 113,85 112,66 111,99  4,68 4,49 4,54 4,56 
Csoportátlag 
(megyei átlag)  

                    
1* Számlálóállomás keresztszelvénye a 85 sz.  26+013 km adatai szerint vett adat. (Ez a 85 és 86 sz.  közös szakasza) 

 

 



45. táblázat: Győr-Moson-Sopron megyei főúthálózat külterületi szakaszainak rangsorolása a személyi sérülés/10^7 jmkm relatív baleseti mutató alapján, éves baleseti megtakarítás számítása az országos átlaghoz 
képest 
               

                      

Relatív baleseti 
mutató [személyi 

sérülés/10^7 jmkm]  
 Futásteljesítmény [10^7 jmkm]  Személyi sérülés  

Útszám Úttípus Számlálóállomás 
Kszelv 
[km] 

Vszelv 
[km] 

Hossz 
[km] 

Sávok 
száma Fekvés  2006 2007 2008 átlag  2006 2007 2008 3 évre 

Országos 
átlaghoz 
képesti 

különbség

Éves 
baleseti 

megtakarítás
82 Másodrendű  69+1243 69+ 329 71+1105 2,776 2 K  0,87 0,88 0,93 0,90  6,88 22,64 12,91 14,15 6,71 6,01
83 Másodrendű  62+ 500 60+1006 64+ 605 3,599 2 K  0,85 0,88 1,31 1,01  8,23 5,71 18,39 11,87 4,43 4,48
83 Másodrendű  66+ 709 64+ 605 70+ 179 5,574 2 K  2,00 2,06 2,77 2,28  15,49 15,99 5,42 11,56 4,12 9,39
86 Másodrendű  119+1086 119+1087 125+ 508 5,421 2 K  1,60 1,55 0,87 1,34  0,00 20,05 2,29 8,21 0,77 1,03

861 Másodrendű  0+ 500 0+ 000 2+ 029 2,029 2 K  0,19 0,21 0,22 0,21  5,37 14,03 4,52 8,05 0,61 0,13
84 Másodrendű  86+ 867 86+ 868 95+ 541 8,673 2 K  1,71 1,76 1,76 1,74  5,86 6,83 9,08 7,27 -0,17 21,03
85 Másodrendű  54+ 323 52+ 006 55+ 333 3,327 2 K  0,85 0,81 0,82 0,83  10,63 6,15 4,85 7,25 -0,19
82 Másodrendű  58+ 997 54+ 678 60+ 068 5,39 2 K  0,91 0,94 0,98 0,95  7,69 5,31 7,11 6,70 -0,74
83 Másodrendű  39+ 600 41+ 380 52+ 105 10,725 2 K  1,54 1,66 1,64 1,61  6,49 5,42 7,93 6,61 -0,83

1 Elsőrendű  130+ 159 129+ 928 131+ 085 1,157 2 K  0,70 0,71 0,74 0,72  4,28 8,42 5,38 6,03 -1,41
1 Elsőrendű  176+ 500 173+ 682 177+ 031 3,349 2 K  n.a. 0,08 0,27 0,18  n.a. 12,07 3,72 5,68 -1,76

85 Másodrendű  0+ 320 0+ 000 2+ 127 2,127 2 K  0,77 0,76 0,79 0,77  3,91 3,96 8,89 5,62 -1,82
85 Másodrendű  62+ 000 55+ 333 70+ 500 15,167 2 K  4,44 4,58 4,50 4,51  5,85 5,46 5,11 5,47 -1,97
81 Másodrendű  78+ 381 76+1176 81+ 137 3,961 2 K  1,04 1,03 1,17 1,08  1,93 6,79 6,87 5,26 -2,18
84 Másodrendű  124+ 000 121+ 134 128+ 559 7,425 2 K  2,70 3,09 3,06 2,95  2,23 4,86 6,53 4,63 -2,81

1 Elsőrendű  156+ 261 145+ 159 161+ 425 16,266 2 K  3,15 3,27 2,44 2,95  2,85 4,90 6,56 4,63 -2,81
86 Másodrendű  183+ 400 173+1080 185+ 799 11,719 2 K  2,93 3,80 3,51 3,42  7,16 3,94 1,71 4,10 -3,34
82 Másodrendű  48+ 753 45+ 512 54+ 678 9,166 2 K  1,15 1,17 1,16 1,16  2,60 4,26 5,18 4,01 -3,43
85 Másodrendű  17+ 316 12+ 627 18+ 573 5,946 2 K  2,60 2,79 2,82 2,74  4,61 1,80 4,60 3,65 -3,79
81 Másodrendű  74+1704 74+ 522 76+1176 2,654 2 K  0,66 0,68 0,77 0,70  6,03 2,92 1,30 3,31 -4,13
81 Másodrendű  67+ 500 56+3063 69+ 543 10,48 2 K  1,71 1,77 1,71 1,73  3,50 2,83 3,51 3,28 -4,16
81 Másodrendű  72+ 060 69+ 543 74+ 522 4,979 2 K  1,06 0,98 1,02 1,02  0,94 1,03 7,88 3,28 -4,16
85 Másodrendű  45+ 000 44+ 966 52+ 006 7,04 2 K  2,34 2,41 2,36 2,37  1,28 5,81 2,54 3,23 -4,21
82 Másodrendű  69+ 000 60+ 068 69+ 329 9,261 2 K  2,96 3,06 3,22 3,08  3,37 3,59 2,48 3,14 -4,30
84 Másodrendű  117+ 350 114+ 680 118+ 225 3,545 2 K  2,28 2,44 2,53 2,42  1,32 2,87 4,35 2,90 -4,54
86 Másodrendű  163+ 406 159+ 678 173+1080 14,402 2 K  2,18 2,25 2,16 2,20  1,37 4,45 2,78 2,88 -4,56

1 Elsőrendű  122+ 311 121+ 423 125+ 466 4,043 3 K  1,68 1,62 1,62 1,64  1,19 3,71 3,71 2,85 -4,59
85 Másodrendű  19+ 000 18+ 573 25+861 7,288 2 K  3,41 3,54 3,33 3,43  1,17 5,65 0,30 2,43 -5,01

150 Elsőrendű  8+ 302 2+ 012 11+ 377 9,365 2 K  0,77 0,78 0,93 0,83  0,00 3,85 3,23 2,42 -5,02
1 Elsőrendű  121+ 028 108+ 185 121+ 423 13,238 2 K  2,91 2,94 3,21 3,02  2,75 1,36 2,81 2,32 -5,12
1 Elsőrendű  103+ 204 104+ 693 108+ 185 3,492 2 K  0,43 0,45 0,46 0,45  0,00 6,62 0,00 2,23 -5,21
1 Elsőrendű  170+ 100 165+ 779 170+ 757 4,978 2 K  1,03 1,13 1,19 1,12  2,90 0,89 2,53 2,09 -5,35

86 Másodrendű  134+ 385 125+ 508 139+ 628 14,12 2 K  4,78 4,93 4,77 4,83  3,76 1,42 1,05 2,07 -5,37
83 Másodrendű  72+ 106 70+ 179 72+1531 3,352 4 K  2,79 2,85 2,74 2,79  0,00 1,40 3,65 1,67 -5,77

1 Elsőrendű  137+ 660 131+ 085 145+ 159 14,074 2 K  3,84 3,85 4,03 3,91  2,08 1,56 1,24 1,62 -5,82
14 Másodrendű  12+ 000 8+ 390 12+ 616 4,226 2 K  0,59 0,49 0,42 0,50  0,00 2,05 2,38 1,33 -6,11
81 Másodrendű  56+ 801 56+ 803 56+3063 2,26 2 K  0,37 0,39 0,37 0,38  2,68 0,00 0,00 0,88 -6,56

150 Elsőrendű  17+ 300 16+ 547 17+ 509 0,962 2 K  n.a. 0,02 0,05 0,04  n.a. 0,00 0,00 0,00 -7,44
82 Másodrendű  35+ 000 36+ 480 36+ 605 0,125 2 K  0,02 0,02 0,02 0,02  0,00 0,00 0,00 0,00 -7,44

101 Másodrendű  0+ 150 0+ 000 1+ 148 1,148 2 K  n.a. 0,12 0,12 0,12  n.a. 0,00 0,00 0,00 -7,44
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46. táblázat: Győr-Moson-Sopron megyei főúthálózat belterületi szakaszainak rangsorolása a személyi sérülés/10^7 jmkm relatív baleseti mutató alapján, éves baleseti megtakarítás számítása az országos átlaghoz 
képest 
               

                      

Relatív baleseti 
mutató [személyi 

sérülés/10^7 
jmkm]  

 Futásteljesítmény [10^7 jmkm]  Személyi sérülés  
Útszám Úttípus Számlálóállomás 

Kszelv 
[km] 

Vszelv 
[km] 

Hossz 
[km] 

Sávok 
száma Fekvés  2006 2007 2008 átlag  2006 2007 2008 3 évre 

Országos 
átlaghoz 
képesti 

különbség

Éves 
baleseti 

megtakarítás
82 Másodrendű  42+2359 42+1054 45+ 512 2,458 2 L  0,32 0,33 0,52 0,39  18,53 62,80 3,85 24,62 13,54 5,32

1 Elsőrendű  173+ 275 170+ 757 173+ 682 2,925 2 L  0,25 0,27 0,27 0,26  16,33 26,12 26,30 23,10 12,02 3,12
1 Elsőrendű  125+ 835 125+ 466 125+1086 0,62 5 L  0,45 0,45 0,59 0,50  35,26 13,42 17,04 21,51 10,44 5,17

84 Másodrendű  120+ 990 118+ 225 121+ 134 2,909 2 L  1,01 0,31 0,68 0,67  14,92 66,70 1,47 18,50 7,43 4,95
14 Másodrendű  0+1600 0+1270 2+ 356 1,086 2 L  0,25 0,26 0,25 0,26  3,95 0,00 27,68 10,44 -0,64 18,56

150 Elsőrendű  1+ 298 0+ 000 2+ 012 2,012 2 L  0,61 0,62 0,69 0,64  8,24 16,18 5,78 9,91 -1,16
82 Másodrendű  73+1513 73+1335 73+2114 0,779 2 L  0,31 0,32 0,33 0,32  6,44 18,62 3,07 9,39 -1,69

1 Elsőrendű  163+ 265 161+ 425 163+ 465 2,04 3 L  0,63 0,70 0,70 0,68  4,74 14,31 8,57 9,35 -1,72
14 Másodrendű  0+ 700 0+ 000 0+1270 1,27 4 L  0,91 0,97 1,05 0,98  7,68 6,17 11,48 8,54 -2,54
85 Másodrendű  43+ 200 43+ 160 44+ 966 1,806 4 L  0,86 0,89 0,88 0,87  2,32 12,39 9,14 8,00 -3,07

1 Elsőrendű  125+1491 125+1086 127+ 133 1,047 4 L  0,78 0,77 0,84 0,80  6,41 10,39 5,97 7,54 -3,54
84 Másodrendű  114+ 300 110+ 140 114+ 680 4,54 2 L  2,25 2,32 2,29 2,28  13,36 3,88 3,05 6,71 -4,37
83 Másodrendű  58+ 518 52+ 105 60+1006 8,901 2 L  2,31 2,77 2,58 2,55  13,01 3,98 3,88 6,67 -4,41
81 Másodrendű  81+2009 82+ 553 81+3251 1,698 2 L  0,93 1,07 0,95 0,99  6,42 4,67 8,41 6,43 -4,65
82 Másodrendű  42+ 994 36+ 605 42+1054 6,449 2 L  0,72 0,74 0,74 0,73  11,17 1,35 6,76 6,38 -4,70

1 Elsőrendű  164+1005 163+ 465 165+ 779 2,314 2 L  0,73 0,81 0,84 0,80  1,36 7,38 9,48 6,27 -4,80
82 Másodrendű  73+1000 71+1105 73+1335 2,23 2 L  0,84 1,26 0,94 1,01  8,37 2,38 9,52 6,24 -4,84
81 Másodrendű  81+ 999 81+ 137 82+ 553 1,416 4 L  0,93 0,97 0,96 0,95  10,70 2,07 3,13 5,25 -5,83
82 Másodrendű  73+3013 73+2114 73+3208 1,094 2 L  0,99 0,68 0,69 0,79  7,10 4,42 2,89 5,09 -5,99
86 Másodrendű  186+ 300 185+ 799 187+ 624 1,825 2 L  0,59 0,61 0,61 0,60  3,38 8,21 3,29 4,98 -6,10
84 Másodrendű  100+ 506 95+ 541 110+ 140 14,599 2 L  3,61 3,90 3,99 3,83  7,20 4,11 3,00 4,69 -6,38

1 Elsőrendű  127+ 981 127+ 133 129+ 928 2,795 4 L  1,90 1,89 1,89 1,90  2,11 8,97 2,11 4,40 -6,68
85 Másodrendű  26+ 013 25+ 861 26+ 604 0,743 4 L  0,46 0,47 0,46 0,46  8,69 4,22 0,00 4,31 -6,77
85 Másodrendű  11+ 950 2+127 12+ 627 10,5 2 L  4,89 5,61 4,46 4,98  3,89 2,50 5,16 3,74 -7,33
14 Másodrendű  2+ 409 2+ 356 8+ 390 6,034 2 L  1,11 1,14 1,12 1,12  1,81 5,25 2,68 3,27 -7,81
86 Másodrendű  149+ 000 148+ 726 149+ 927 1,201 2 L  0,46 0,48 0,46 0,47  2,15 4,18 2,16 2,84 -8,23
86 Másodrendű  159+ 600 149+1731 159+ 678 8,947 2 L  1,61 1,65 1,59 1,61  3,74 3,03 1,26 2,68 -8,39

821 Másodrendű  0+1845 0+ 000 2+ 689 2,689 4 L  1,99 2,06 2,05 2,03  5,54 0,97 1,46 2,62 -8,45
85 Másodrendű  35+ 800 26+ 604 43+ 160 16,556 2 L  6,93 7,13 6,89 6,98  2,31 1,54 2,32 2,05 -9,03
86 Másodrendű  148+ 504 139+ 628 148+ 726 9,098 2 L  2,77 2,75 2,69 2,74  2,89 2,19 0,37 1,83 -9,25

150 Elsőrendű  14+ 608 11+ 377 16+ 547 5,17 3 L  0,38 0,39 0,39 0,39  0,00 2,55 0,00 0,86 -10,22
86 Másodrendű  1* 149+ 927 149+1731 0,804 2 L  0,50 0,51 0,50 0,50  0,00 0,00 0,00 0,00 -11,08

                   
                    

1* Számlálóállomás keresztszelvénye a 85 sz.  26+013 km adatai szerint vett adat. (Ez a 85 és 86 sz.  közös szakasza) 

 

 
 


