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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. 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 célja, hogy a 

közúti balesetben meghaltak számát 2010-re tíz év alatt 50%-kal kell csökkenteni (EC, 2001). 

Mindezt úgy, hogy a motorizációs fok 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, miközben az országos 

közúthálózaton mért futásteljesítmény továbbra is nőtt. 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. 

Magyarországon a közúti közlekedésbiztonsági intézkedések hatékonyságvizsgálatával Holló 

(1999a, b) foglalkozott. A burkolatállapotnak, illetve a burkolatállapot romlásának a közúti 

forgalom biztonságára gyakorolt hatásairól Gáspár et al. (2010) és Gáspár (2010) adtak 

kimerítő elemzést. 
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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? 

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. 
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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. 

− 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. 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 

3. Összegzés 

3.1. 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. 
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− 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. 

− Intézkedéscsomagok optimálása. A beavatkozások éves tervezésénél készüljenek a 

disszertáció 6. fejezete 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 baleseti góchelyek azonosítása mellett szükségesnek tartom a 

közúthálózat elemeinek relatív baleseti mutató alapján történő rangsorolását és 

ennek alapján a potenciális baleset-megtakarítási mennyiségek kiszámítását. A 

disszertáció 6.4. fejezetében bemutatott számítást a Győr-Moson-Sopron megyei 

példa alapján a többi megyére is alkalmaznám. 

3.2. 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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