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Bevezetés  

A közúti közlekedésbiztonság kiemelt figyelmet kap a világon, azon belül is az Európai 

Unióban. Hazánk 2004. május 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz, és tagállammá válva, a 

kötelezettségek, az elérendő célok az országra és lakosságára is vonatkoznak. Az Európai 

Unió számos közúti közlekedésbiztonsággal kapcsolatos irányelvet dolgoz ki, melyek közül a 

legfontosabb a közúti közlekedési baleset következtében meghaltak számának felére 

csökkentése volt a 2001-2010-es időszakban [10]. Ugyanezt a számszerű célt tűzték ki a 

2011-2020 közötti időszakra is, hozzátéve, hogy 2050-re lehetőleg senki se veszítse életét 

közúti közlekedési balesetben.  

A közúti közlekedési balesetek kérdése több szempontból is megközelíthető. Így például a 

balesetet elszenvedő sérült oldaláról, a hozzátartozók részéről, illetve a társadalmi-gazdasági 

veszteségek oldaláról. A közúti balesetek közvetett veszteségei az Európai Unióban évente 

160 milliárd Euróra tehetők (például baleset következtében kialakult torlódás által 

elszenvedett időveszteség, családtagok gyászának feldolgozásához pszichológus segítsége), 

amelyek 3-4-szer nagyobbak a közvetlen veszteségeknél, ami az Európai Unió bruttó nemzeti 

termékének mintegy 2%-a. [10]. A balesetek és sérültjeik számának, valamint a sérülések 

súlyosságának csökkenése tehát mindannyiunk érdeke.  

A Fehér Könyv jelentős tényezőnek határozza meg a jogérvényesítést, és az oktatás szerepét. 

Kiemeli az egységes definíciók bevezetésének fontosságát, az infrastruktúra és 

járműtechnológia biztonságossá tételének előtérbe helyezését, valamint a védtelen 

közlekedőket. [16] 

A közlekedésben három olyan fő területet tudunk megkülönböztetni, amelyre az intézkedések 

jól elkülöníthetők: ember – jármű - út és környezete. Láthatjuk, hogy a kiemelt területek 

szoros összefüggést mutatnak a csoportosítással. A közúti közlekedési balesetek legnagyobb 

részét az emberi tényezőre vezethetjük vissza, azonban hangsúlyozni kell, hogy egy-egy 

baleset általában több ok miatt következik be. 

Az 1. ábra alapján elmondhatjuk, hogy a legtöbb közúti közlekedési baleset valóban emberi 

hibára vezethető vissza, de azon balesetek részaránya, ahol csak az emberi tényező játszott 

szerepet az esemény bekövetkezésében, az összes baleset 57%-a volt. Ugyanakkor 27% volt 

az olyan balesetek relatív gyakorisága, ahol az út és az ember hibája is közrejátszott a baleset  
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bekövetkezésében, míg a jármű és emberi hiba együttese 6%-ban, az összes tényező 

együttesen pedig a balesetek 3%-ában fordult elő baleseti okként. 

 

 

 

 

 

1. ábra: Közúti balesetek okai rendszerszemléletű közelítés alapján [27] 

Az Európai Unió Fehér Könyve szerint is a 14-25 éves korcsoport vezető halálokai között 

szerepel a közúti baleset [10].  

Egyedüli egységes definíciót egy-egy ország kivételével a halálos sérülésekre találunk (30 

napos meghatározás), és jelenleg is erőfeszítések történnek a súlyos sérülések definíciójának 

egységesítésére [25].  

Értekezésem témájául olyan területet választottam, amelyben egyelőre (még) egységes 

tanterv, egységes vizsgáztatási rendszer, sőt, meghatározott irányelv sincs az Európai 

Unióban, nem úgy, mint a közlekedési baleset halálos sérültjére. A Fehér Könyv szerint 

gépjárművezető képzésnek és oktatásnak kiemelt szerepet kell kapnia a közlekedésbiztonsági 

tevékenységben [16].  

  

 

 

 

2. ábra: Fiatalok (25 év alattiak) részaránya a népességen és a 

közúti balesetek halálos áldozatainak számán belül [29] 

A fiatalok népességen belüli és a közúti balesetek halálos áldozatainak számán belüli 

részarányainak jelentős különbsége aggodalomra ad okot. A fiatalok és a kezdő gépjármű-
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vezetők kiemelt baleseti kockázattal jellemezhetők, ami az életkor előrehaladtával 

folyamatosan csökken, de a gépjármű-vezetési tapasztalat növekedésével ez a csökkenés 

felgyorsítható, vagyis szignifikáns lesz. 

 

3. ábra: Az életkor, gyakorlat és nem szerepe a baleseti kockázat alakulásában [29] 
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1. Kutatás aktualitása 

Kutatásom, és értekezésem célja az, hogy feltárjam és bemutassam azokat a módszereket, 

eszközöket, amelyeket a külföldi képzésekben sikeresen alkalmaznak, és azon lehetőségeket, 

amelyek a hazai gépjárművezető képzésbe integrálhatóak. Hazánkban a rendszerváltás után, 

1990. évtől a gépjárművezető képzés már nem csak központosított/állami keretek között 

zajlik, hanem engedéllyel rendelkező képzőszervek (vállalkozások) is tarthatnak 

tanfolyamokat. A képzés kikerülése a versenyszférába magában rejtette a korrupció veszélyét 

és a minőség romlását a szakmai tartalom rovására. Az Európai Unióhoz való csatlakozással a 

„24/2005. (IV.21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek 

képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól” c. előírás célja az állami kézből 

kikerült oktatási rendszer hibáinak helyrehozása volt [32]. 

A kutatásom fő célját egyrészt a halálos baleseti sérültek számának elvárt csökkentése, 

másrészt a fiatal, kezdő gépjárművezetők baleseti kockázatának mérséklése motiválta, 

figyelembe véve a rendelkezésre álló lehetőségeket. Ezek függvényében a cél tehát olyan 

változtatások kezdeményezése a képzési rendszerben, amelyek pozitív változást 

eredményeznek a közlekedési magatartásban, a szabálykövetés szintjében, ezzel pedig 

emberéleteket menthetnek meg, sérüléseket kerülhetnek el. 

A disszertáció elkészítése folyamán a következő kérdéseket határozom meg a leírt célok 

elérése érdekében: 

 melyek azok az Európai Uniós országok, ahol a legkisebb a fiatalok baleseten belüli 

részaránya a társadalmi részarányukhoz képest 

 hogyan épülnek fel a legjobb gépjárművezető-képzési rendszerek  

 miben különbözik a hazai képzési rendszer a legjobbaktól 

 átvehető-e teljesen, vagy csak egyes elemek integrálhatóak-e a hazai képzési 

rendszerbe 

 milyen új elem építhető be a gépjárművezető képzésbe. 

A meghatározott kérdések megválaszolása már most tartalmaz szűk keresztmetszeteket, 

amely eredmények azonban további kutatási irányok vonalát vázolják fel: 

 a képzés megváltoztatása mikor fejti ki a hatását  
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 a képzés megváltoztatása meddig fejti ki a hatását 

 mennyivel csökkenti a baleseti kockázatot a fiatal, kezdő gépjárművezetők körében a 

megváltoztatott képzés 

 hogyan reagál a piac (kereskedő és vásárló szektor) a megváltozott kínálatra, és ennek 

költségeire 

 a megváltozott képzés hatására „meg nem történt balesetek” gazdasági-társadalmi és 

egyéni hasznainak kimutatása. 

 

1.1. Alkalmazott módszerek 

A disszertáció írása során számos matematikai módszer lehetőségét vizsgáltam a tézisek 

alátámasztására. A dolgozat alappillérének a diszjunkt konfidencia intervallumok vizsgálatát 

tekinthetjük, mely a későbbiek során a tézisek alátámasztásában prominens szerepet kapott.  

Ezen felül a McNemar teszt Edwards-féle változata is szerepet kap az tézis alátámasztásban. 

Az egyszerűbb módszerek, mint a kikérdezések, felmérések készítése, illetve előtte-utána 

kérdőív készítése pedig olyan eljárás, ami a fent leírt matematikához szükséges adatokat 

hivatott összegyűjteni. 
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2. A közúti közlekedésbiztonság alapjai 

Alapfogalmak pontos ismeretére van szükség ahhoz, hogy a közúti közlekedésbiztonság 

fejlődéséért tett erőfeszítések hatékonyak legyenek. 

Személyi sérüléses közúti közlekedési balesetnek nevezünk minden olyan forgalmi eseményt, 

amelyben legalább egy mozgó jármű részt vett (emberi vagy állati erővel vontatott jármű is), 

közúton történt, vagy közútról eredt, és egy személy megsérült, vagy életét vesztette benne 

[28]. 

Közúti közlekedési balesetek sérültjeit Magyarországon három fő csoportba soroljuk: 

 halálos sérült: aki a baleset helyszínén, vagy azt követően 30 napon belül a baleset 

következtében elhunyt 

 súlyos sérülés: a baleset következtében a sérült súlyosan sérül, és  

o „a sérüléstől számított hét napon belül 48 órát meghaladó kórházi ápolást tesz 

szükségessé, vagy 

o csonttörést okoz, kivéve az ujj-, lábujj- és orrtörést, vagy 

o olyan vágott sebekkel jár, amelyek súlyos vérzést vagy ideg-, izom-, illetve 

ínsérülést okoznak, vagy 

o belső szervek sérülését okozza, vagy 

o másod- vagy harmadfokú égési sérüléseket, vagy a testfelület több mint 5%-át 

érintő égési sérülést okoz”  

 könnyű sérülés: „olyan sérülés, ha annak következtében a sérült kórházi kezelésre nem 

szorul, kivéve a 24 órás megfigyelést”  [41]. 

Közlekedési baleseteket három csoportba oszthatjuk, melyeket mindig a legsúlyosabb sérülés 

határoz meg: 

 halálos kimenetelű közúti baleset: legalább egy személy a helyszínen, vagy a baleset 

következtében 30 napon belül életét veszíti  

 súlyos sérüléses közúti baleset: a baleset következtében legalább egy személy súlyos 

sérüléseket szenved, halálos sérülés nem történik. 

 könnyű sérüléses közúti baleset: a baleset követeztében legalább egy személy könnyű 

sérülést szenved, súlyos és halálos sérülés nem történik [28].  
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A fogalmak ismeretének függvényében hazánk közlekedésbiztonsági helyzetét tudjuk 

értékelni, illetve tudunk számolni baleseti kockázatot, vagy legalább is azzal arányos 

mérőszámot is.  

A valószínűség számítás elmélete szerint ebben az esetben a „kedvező esetek” száma a 

bekövetkezett balesetek száma. Az összes eset nem meghatározható, hiszen a be nem 

következett balesetekről beszélünk ilyenkor. Nemzetközi szinten elfogadott baleseti kockázat 

típusú, azzal arányos mérőszámot a relatív baleseti mutató képletével tudunk számolni [28]: 

 

Ahol:  

 B: balesetek száma (esetszám) 

 ÁNF: átlagos napi forgalom (jm/nap) 

 T: vizsgált időszak (év) 

 L: vizsgált útszakasz hossza (km) 

Az 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 58. §-a 

egyértelműen kimondja, hogy abban az esetben ha közúti baleset halált vagy személyi sérülést 

okoz, azt haladéktalanul jelenteni kell a rendőrhatóságnak [1].  

Magyarország hivatalos adatbázisában a Központi Statisztikai Hivatalban (KSH) tartják 

számon és adják közre a személyi sérüléses balesetek adatait éves, negyedéves és féléves 

szinten. A KSH által kiadott adatok a legpontosabbak (és egyben hivatalosak is), és ezek 

közelítik meg legjobban a valóságot, azonban nemzetközi kutatások támasztják alá az ún. 

„underreporting” (aluljelentés) jelenséget, amely a rendőrségnek be nem jelentett személyi 

sérüléses balesetek kérdéskörét takarja, és ez a probléma szinte minden országban fellelhető 

[11]. Az adathiány természetesen a könnyű sérülés esetén a legnagyobb. Ezeket a balesetben 

résztvevők több ok miatt nem jelenthetik be. Egyrészt félnek a jogi következményektől 

(előéleti pont, pénzbírság), másrészt a könnyű sérülés nem olyan mértékű, amivel a baleset 

helyszínét ne tudnák elhagyni, illetve az orvosi ellátást később igénybe venni. Jelentős 

adathiány mutatkozik a súlyos sérülések esetében is, és bármilyen meglepő – néhány 

országban és lényegesen kisebb mértékben - még a halálos sérülések esetén is.   
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Egy ország közlekedésbiztonsági helyzetét kétféleképpen tudjuk értékelni. Elsősorban a hazai 

adatokat tudjuk hasonlítani a korábbi évek adataihoz a háttértényezőkkel együtt, vagy a hazai 

adatokat már országok értékeivel hasonlítjuk össze.  

Az adatok önmagában nem alkalmasak az összehasonlításra, hiszen ahhoz, hogy 

torzításmentes képet kapjunk a közlekedésbiztonságért tett tevékenység eredményességéről és 

intenzitásáról, szükség van a teljesítménymutatókra is.  

A közlekedési balesetek száma nem csak az adott intézkedésektől függ, hanem számos külső 

és háttértényezőtől is, ezért szükséges a teljesítménymutatók használata, hogy ezen 

tényezőket kizárhassuk. Minden gépjárművel közlekedő döntését befolyásolta az 

üzemanyagár emelkedése, amely 2009. évtől folyamatosan nőtt és 2012. évben volt először 

megfigyelhető stagnálás az üzemanyagárban. 

Ilyen teljesítménymutató lehet: biztonsági öv viselési arány, sebességhatárt túllépők aránya, 

ittas gépjárművezetők aránya. De beszélhetünk közvetlenül a közlekedéshez nem kapcsolódó, 

azonban a balesetekben más téren szerepet játszó teljesítménymutatóról, mint a kórházi ágyak 

száma, mentőhelikopter által lefedett területek aránya [28] [17]. 

2.1. Közlekedésbiztonság és a jog kapcsolata 

Számos törvény és rendelet hozható kapcsolatba a közúti közlekedésbiztonsággal. A 

közlekedés alapját Magyarországon az 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti 

közlekedés szabályairól (továbbiakban KRESZ) határozza meg. A rendelet a gépjárművezető-

jelöltek oktatásának alap ját jelenti, hiszen az elméleti oktatás nagy része ezen alapul.  

A KRESZ kimondja, hogy a biztonságos közlekedés és a közlekedés zavartalansága fontos 

társadalmi érdek, és ezért a közlekedési szabályokat mindenki tartsa meg (be) és számíthasson 

is arra, hogy azt mások is betartják. A rendelet szükségszerűnek tartja a közlekedésben 

résztvevők előzékenységét és a türelmességét egymással szemben. 

A rendelet minden közlekedőre hatályos, felsorolja a közlekedésben való részvétel feltételeit, 

a közúti jelzéseket, a gyalogosokra és a járművek utasaira vonatkozó szabályokat, a 

járműközlekedésre vonatkozó szabályokat, a járművek kivilágítását, a járművek terhelését, 

egyes járműfajtákra vonatkozó külön szabályozást, rendkívüli eseményeket, valamint vegyes 

rendelkezéseket [1]. 
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A rendelet jelentős szerepet fog kapni abban a fejezetben, ahol a gépjárművezető-képzés 

elméleti oktatását ismertetem.  

A 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről XXII. fejezete tartalmazza azon 

paragrafusokat, amelyek a közlekedés biztonságával közvetlen kapcsolatban állnak [4]. A 

közlekedési bűncselekmények fejezeten belül a disszertáció témájához a közúti baleset 

okozása tartozik, mely szerint, ha valaki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével 

másnak vagy másoknak gondatlanságból súlyos testi sértést okoz, a súlyosság függvényében 

egy évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.  

Hazánkban a közúti közlekedési a közlekedési balesetben meghaltak száma 2006-tól 

csökkenő tendenciát mutatott egészen 2014-ig, viszont a baleseteken belüli ok-arányok 

nagyságrendileg ugyanazokat az értékeket veszik fel. Az ittasan okozott közlekedési balesetek 

aránya Magyarországon 10% körüli értéket mutat minden évben [39]. Az ittasan okozott 

balesetek száma azonban csak töredéke az ittasan történő vezetésnek, és rávilágít arra a 

tényre, hogy a XXI. században milyen mértékű problémával állunk szemben, hiszen erre 

vonatkozó adatok csupán becsülhetőek.  Reprezentatív mintavételre lenne szükség ahhoz, 

hogy meg tudjuk becsülni, hányan vezetnek ittasan a teljes autós sokaságból. Az ittasan 

okozott személyi sérüléses balesetek részarány nem mérvadó, mert az egy másik minta. 

Az ittasan történő vezetésen kívül sajnos egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni a bódult 

állapotban történő vezetésre is. Az ittasság emberi szervezetre gyakorolt hatása szinte 

közismert, ezzel szemben a drogok használata és a járművezetés kapcsolatáról kevés 

információnk van.  Eddig nem került sor olyan kezdeményezés alkalmazására, amely 

nemzetközi szinten elterjedt volna. Évente több, mint száz új dizájner drog kerül 

„forgalomba”, aminek a hatását, és meglétét a szervezetben nagyon nehéz kimutatni, hiszen 

egy rendőri ellenőrzésnél (amennyiben a viselkedés nem utal rá) az alkoholszonda nem jelzi a 

drog meglétét [60].  

Vannak olyan országok, amelyek bizonyos véralkohol koncentrációt engedélyeznek (pl. 

Egyesült Királyság), azonban az Európai Unió egységesen arra törekszik, hogy a 

gépjárművezetést ne lehessen összeegyeztetni az alkoholfogyasztással [5].  

A gépjárművezető-képzés alapjain felül az egyik legmeghatározóbb rendelet a 24/2005. (IV. 

21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és 
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vizsgáztatásának részletes szabályairól. A rendelet alkalmazási köre kiterjed a közúti 

járművezetők képzésére és vizsgáztatására, a szakoktatók, közúti vizsgabiztosok, 

iskolavezetők és az egyéb közúti közlekedési szakemberek, képzésére, továbbképzésére és 

vizsgáztatására. 

A rendelet egyértelműen leírja azon tevékenységeket, és képzéshez kapcsolódó fogalmakat, 

adminisztratív tényezőket, amelyek a „B” kategóriás képzéshez is szorosan kapcsolódnak.  

A II. fejezet tartalmazza a közúti járművezetők képzésére vonatkozó paragrafusokat, és 

egyértelműen kifejti a képzés tartalmát és feltételeit. Példaként emelem ki, hogy a 4.§ 

kimondja: 

„A képzésre jelentkező….számára biztosítani kell mindazon ismeretek, jártasságok és 

készségek elsajátítását, viselkedésformák kialakítását, amelyek a járművezetés során lehetővé 

teszik…..a közúti közlekedésben rejlő veszélyek felismerését és helyes megítélését, ….az 

esetlegesen kialakuló veszélyhelyzetre a megfelelő módon való reagálást” [2]. 

A jogszabályok (elvileg) teljes körűen megalapozzák a biztonság elméleti hátterét, hiszen a 

defenzív vezetés, a képzés során a felkészítés és tudás elsajátítás elméleti szinten teljes 

mértékben biztosítja a közlekedőket arról, hogy a szabályokat mindenki betartja, a 

gépjárművezetők mindig a körülményeknek megfelelően vezetnek, illetve a jogosítvánnyal 

rendelkezők tisztában vannak a jog által megengedett és tiltott cselekvésekkel.  

Ez az elméleti háttér. Azonban a felgyorsult világ, a közlekedési morál változása, a 

motorizációs szint fejlődésével együtt járó forgalmi torlódások, és rendelkezésre álló helyek 

csökkenése az utakon új kihívás elé állítja a járművezetőket. A defenzív vezetés apalevei 

többek között: 

 a tilosat sohasem 

 a kötelezőt mindig 

 olykor még a megengedettet sem. 

A bizalmi elv alapja, hogy tisztában vagyunk a ránk és a többi közlekedőre vonatkozó 

kötelezettséggel, és bízunk abban, hogy ezt mindenki következetesen betartja. Az ok-okozati 

összefüggésből az következne ez alapján, hogy mivel minden közlekedő tisztában van a 

szabályokkal, és mindenki elvárja egymástól annak betartását, akkor nem történne baleset.  
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Az elővigyázatosság, és a defenzív vezetés együtt egy bizalmatlanságra alapozott 

járművezetést valósít meg, mellyel az lenne az elsődleges cél, „minél távolabb maradjunk a 

többi közlekedőtől”, így megelőzve a baleseteket vagy csökkenteni annak súlyosságát. 

Amennyiben a külső veszélyforrásokat valóban ki tudnánk zárni, amelyek nem jelentenek 

veszélyeket és teljes biztonságban tudnánk közlekedni, akkor nem történne baleset. Ennek 

ellenére a közlekedésben veszélyforrásokkal és így veszélyekkel is szükségszerűen számolni 

kell, így válik a biztonság relatív biztonsággá. 

A rendeleteken és törvényen kívül a „B” kategóriás képzés tantervét a Nemzeti Közlekedési 

Hatóság írja elő a Tantervi és Vizsgakövetelmények a „B” kategóriás járművezető-képző 

tanfolyamok számára (2012) c. kiadványban [48]. 
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3. Országok közlekedésbiztonságának összehasonlítása 

Nyilvánvaló, hogy az országok abszolút adatait nem szabad egymással összehasonlítani, 

hiszen a lakosság száma, a motorizáció szintje, és a lefutott járműkilométerek száma is 

jelentősen eltér. Ennek kiküszöbölésére több módszer, illetve vetítési alap is szóba jöhet. 

Beszélhetünk: 

I. közlekedésbiztonsági (a közúti közlekedési rendszer minőségét jellemző) mutatókról 

(halálozási mutatók): 

 meghaltak/10.000 gépjármű  

 meghaltak/10 millió járműkilométer 

II. személyi biztonsági mutatóról (közegészségügyi indikátor, mortalitás): 

 meghaltak/100.000 lakos 

A legpontosabb összehasonlítást akkor végezhetném el, ha mindegyik országban 

rendelkezésre állna a lefutott járműkilométerek mennyisége, hiszen ha erre vetítjük a 

meghaltak számát, a legszélesebb szakmai körben elfogadott mérőszámot kapjuk a baleseti 

halálozási kockázat mértékéről. A sorban a második mutató szintén halálozási mutató, 

azonban itt az ország gépjárműállományát vesszük vetítési alapként. Az eltérések a 

gépjárműállomány nyilvántartásában és nehézségében hátrányt jelenthetnek. 

Az egyik legmegbízhatóbb mutató a meghaltak/100.000 lakos (moralitás). Itt mind a 

számláló, mind a nevező megbízható. Hátrányként kell viszont említeni, hogy inkább a közúti 

balesetek más halálozási okokkal történő összehasonlítására szolgál, érzékeny a népsűrűségre, 

és nem függ szignifikánsan a motorizációs szinttől [26]. 

Mivel az IRTAD adatbankban nem volt minden országra, minden évre adott a lefutott 

járműkilométer, sem a gépjárművek száma, így alapul a lakosságszámot vettem, mint 

rendelkezésre álló összehasonlítási alapot.  

Egyrészt azért választottam ezen országokat, mert ezekre állt rendelkezésre adat, másrészt a 

képzésüket később részletesen bemutatom. Vannak természetesen olyan országok is, melyek 

mutatószámai Magyarországénál rosszabbak (pl. Görögország, Lengyelország). 
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4. ábra: Mortalitás: meghaltak/100.000lakos (saját szerkesztés, IRTAD adatok alapján) 

 

5. ábra: Meghaltak száma 15-24 éves/1000 lakos 
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A mortalitás összehasonlításánál egyértelműen megmutatkozik, hogy Magyarország 

rendelkezik a legrosszabb értékkel az összehasonlított országok között, melynek egyik oka a 

motorizáció szintek különbsége. Feltűnhet, hogy a két legjobb ország Svédország és az 

Egyesült Királyság, akik a SUN országok tagjai (SUN országok: Svédország, Egyesült 

Királyság, Hollandia; Sweden, United Kingdom, the Netherlands).  

Az 4. ábrán pedig szintén lakosszámra vetítve láthatjuk a közúti balesetben meghaltak számát 

15-24 év között. Ebben az összehasonlításban hazánk a harmadik helyen áll, ami nem jelenti 

azt, hogy jobb közlekedésbiztonsági helyzettel rendelkeznénk. Itt figyelembe kell venni azon 

háttértényezőket, amelyek befolyással lehetnek az arányszámokra. A demográfiai változások 

is egyértelmű hatással vannak a mutatószámokra, és mivel hazánkra az öregedő társadalom a 

jellemző, ezért jobbak ezen mutatószámok.  

 

6. ábra: Meghaltak száma/ 10.000 gépjármű (IRTAD adatok alapján saját szerk.) 

A meghaltak számát a gépjárműállományra vetítve Magyarország ismét a legrosszabb helyre 

kerül, az összehasonlított országok közül. A motorizációs szint figyelembevételével és a 

meghaltak számát 100.000 lakosra vetítve megállapíthatjuk, hogy hazánk áll az öt ország 

közül a legrosszabb helyen közlekedésbiztonsági szempontból. 
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4. Magyarország „B” kategóriás gépjárművezető képzése [47] 

Magyarországon a „B” kategóriás gépjárművezető képzés az egylépcsős képzéshez tartozik.  

 

7. ábra: Egylépcsős gépjárművezető képzés (saját szerk.) 

Megkülönböztetünk még többlépcsős képzéseket is, melyekről a későbbiekben szó lesz. 

4.1.  A képzés általános ismertetése [48] 

Az egylépcsős képzés alapvető jellemzője, hogy elméleti képzésből és gyakorlati részből áll 

össze. Mindkét rész vizsgával zárul, és a sikeres vizsga után már teljes körű (végleges) 

jogosítványt kaphatnak a tanulók, amely járművezető-engedély 2 évig „kezdő” járművezetői 

engedélynek minősül.  

Az elméleti képzés minimális időtartama 28 óra (azonban ez a tantermi oktatásban 

résztvevőkre vonatkozik, egy tanóra 45 perc), míg a gyakorlati képzés minimális óraszáma 29 

óra (egy oktatási „óra” 50 perc).  

A hatóság feltételként mondja ki, hogy a közlekedési környezetet figyelemmel kell kísérni, 

így azon pozitív és negatív változásokat is, amelyek szignifikáns szerepet játszanak a 

közlekedési balesetek okaiban. 

A képzésnek nem csupán elméleti –átadó– jelleggel kell(ene) rendelkeznie, hanem a tanulók 

érzelmeire is hatni kell(ene), hozzásegítve őket a későbbi közlekedésük során a megfelelő 

döntéseik meghozatalához. 
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Az eredményességet az alkalmazandó változatos módszerekhez köti, mint a videoprogramok, 

fóliák, de ezek mellett javaslatot tesz a makettek, metszetek, animáció széleskörű 

felhasználására is. 

4.1.1. Elméleti képzés 

Az elméleti képzés során három tantárgy ismereteit sajátítják el a tanulók: 

 Közlekedési alapismeretek 

 Járművezetés elmélete 

 Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek. 

Közlekedési alapismeretek 

A tantárgy minimálisan előírt óraszáma 14 óra, ami természetesen lehetőség szerint lehet 

több, a tanulók igényeinek megfelelően. A tárgy célja a tanulók számára a szabályismeret 

átadása, valamint a közlekedők jogainak és kötelezettségeinek ismertetése, illetve az, hogy 

ezen ismereteket a közúti közlekedés során folyamatosan tudják alkalmazni és ennek 

függvényében döntsenek a további cselekvéseikről. A közlekedés szabályait tartalmazó 

1/1975. KPM-BM rendelet folyamatosan változik, követve az infrastrukturális, technikai és 

egyéb változásokat, ezért a tanulókban fel kell kelteni a folyamatos önképzésre vonatkozó 

igényt is. 

A szabályokat az oktatásban folyamatosan kell ismertetni, nem feltétlenül paragrafusonként 

haladva, hanem mindig az aktuális részekhez kapcsolódó jogok és kötelezettségek ismertetése 

a cél. Így a tanulót nem egy „ömlesztett” tanagyaggal terhelik le, hanem csak annyi 

információt kap, ami az adott témakörhöz szükséges. [48] 

A Közlekedési alapismeretek c. tárgy részletes tantervében meghirdetett ismeretanyag 

magában foglalja többek között az alapfogalmakat, a közlekedőkre vonatkozó általános 

rendelkezéseket, (bizalmi elv-kivételek), a közlekedés feltételei-elindulás előtti teendők, 

közlekedés lakott területen, megfordulás-hátramenet, megállás-várakozás, műszaki hiba-

KÖZÚTI BALESET. 

Az előírt tantervben a közlekedésbiztonság konkrétan megjelenik, a legsérülékenyebb 

közlekedők védelmében, a biztonsági öv és gyermekülés használatánál.  
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A járművezetés elmélete 

Ehhez a tárgyhoz minimálisan 6 óra tartozik a rendelkezésre álló keretből. Célja elsősorban a 

járművezetési gyakorlat közvetlen megalapozása (technikai kezelés, vezetéstechnika, 

közlekedési taktika témáinak tárgyalásával), másrészt a tanulók felkészítése olyan 

helyzetekre, melyeket a járművezetési gyakorlatok során nem, vagy csak nagyon esetlegesen, 

véletlenszerűen ismerhetnek meg. Ilyenek például a közlekedés különleges körülmények 

között, vagy a különböző veszélyhelyzetek.  

Kiemeltnek tartja az elméleti megalapozást, de hangsúlyozza, hogy olyan ismereteket kell 

átadni és tárgyalni, melyek a gyakorlatban közvetlenül alkalmazhatóak. Kulcsfontosságú a 

tárgy szemléletformáló szerepe, hogy a tanulók magatartásának formálása segítse a 

közlekedési folyamatba történő konfliktusmentes beilleszkedést. 

A tantárgy elsőként a járművezetés emberi tényezőivel foglalkozik, és ide sorolja a lelki 

jelenségeket, ezeken belül is az érzékelést, a figyelmet és a döntési folyamatot, a reakció időt 

és az érzelmeket.  

Az alkoholt (mint a három „fő gyilkos” egyikét) ebben a részben kell(ene) tárgyalni, a 

fáradtság szerepével, a kábítószer és a betegségek, gyógyszerek emberi szervezetre gyakorolt 

hatásával együtt. [28] 

A járművezetés elméletén belül a tanulók megismerkedhetnek a jármű vezetésével, a jármű és 

az út kapcsolatával, a forgalomban történő közlekedéssel. 

Ez az a tárgy, amelynél külön fejezetként kell tanítani a veszélyhelyzeteket, részletesen 

meghatározva az alábbiakat: 

 veszélyhelyzetek és okaik, 

 külső és belső okok, 

 szabályszegés és baleset, 

 a veszély felismerése, a „dynomen”, 

 veszély és információ,  

 a preventív vezetés, 

 a veszély elhárítása,  

 a megelőzés, 
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 a menekülés,  

 a kisebbik rossz választása, 

 váratlan események, 

 fékhiba, gumiabroncs defekt, padkára futás, 

 a szélvédő kitörése, a jármű kigyulladása, 

 vízbeesés, 

 balesetek és tanulságaik, 

 közlekedési balesetek elemzése.  

A hét fejezetre összesen 6*45 perc áll rendelkezésre. A veszélyhelyzetek tárgyalására 

átlagosan ~39 perc jut ((6*45 perc)/7). Ezek alapján elmondhatjuk, hogy a 

közlekedésbiztonsággal kapcsolatos fogalmakra az elméleti tanfolyam időtartamának csupán 

töredéke jut, hiszen az mindössze az összes idő 3%-a (amelyet az oktató nem feltétlenül így 

oszt be, lehet, hogy a kérdéskörnek több időt szentel, de az is lehetséges, hogy csak a 

vizsgakérdéseket tárgyalja). 

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 

A tárgy a jármű biztonsági ellenőrzésére helyezi a hangsúlyt, valamint a jármű technikai 

kezelésének későbbi hatékony elsajátítását kell itt megalapozni, a minimális 2 órában (pl. 

ablaktörlő csere). Ennek érdekében a gépkocsik szerkezetéről és működéséről érthető és 

világos magyarázatokat kell adni.  

A tárgy magába foglalja a jármű felépítésének, a motorok és segédberendezéseik, a villamos 

berendezések, a futómű, a gépkocsik üzemeltetésének, és nem utolsó sorban a vezetést segítő 

rendszerek taglalását.  

Fontosnak tartom kiemelni, hogy az aktív biztonsági eszközök rohamos fejlődésével meg kell 

értetni ezen eszközök elméleti/működési háttérét. Egy gépjárművezető-jelölt nem feltétlenül 

ismeri az elektronikus blokkolásgátló (ABS), vagy kipörgésgátló (ASR) rendszer működését, 

nem is szólva a stabilitást szabályzó rendszerekről (ESP). Előfordulhatnak olyan forgalmi 

helyzetek, konfliktusok, amelyekben pont ezen eszközök működésének nem ismerete okozza 

a balesetet (ABS pulzáló mozgásától való megijedés, inkább a fék felengedése). 
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A tanterv alapján megalapozottnak tartható, hogy az elméleti oktatáson a tanulók minden 

témakörben minden szinten megkapják a szükséges közlekedési ismereteket. Az azonban még 

a hozzá nem értőeknek is rögtön szembetűnhet, hogy a tananyag mennyisége, és a 

rendelkezésre álló óraszám nincs összhangban. 

2017. január elsejével megjelent az új „Tanulmányi és vizsgakövetelmények” a „B” 

kategóriára vonatkozóan. A különbség az előzővel az elméleti részben a „Szerkezeti és 

üzemeltetési ismeretek” tárgyban jelenik meg, mivel kibővült a gyakori aktív biztonsági 

eszközök megismerésével (elektromos menetstabilizáló program (ESP), adaptív sebességtartó 

automatika (ACC), fékasszisztens (BAS), ütközés elkerülő rendszer, (ABA) holttér figyelő 

rendszer, tolatóradar, automata parkoló rendszer, sávelhagyásra figyelmeztető és sávtartó 

rendszerek, (SPA) követési távolságot szabályozó (ART/ACC) rendszerek, visszagurulás 

gátló, lejtmenet szabályozó rendszerek) [47] [48]. 

4.1.2. Gyakorlati oktatás/Vezetési gyakorlat 

 A gyakorlati oktatás alapjaiban véve nem változott, hiszen két fő részből áll: 

 alapoktatás, 

 főoktatás. 

Alapoktatás 

Az alapoktatás 9 óra vezetést foglal magába. Az oktatás elsődleges célja, hogy a tanulók 

elsajátítsák a jármű biztonsági ellenőrzését, technikai kezelését, a jármű feletti uralom 

megtartását. [48]. Mint minden tantárgyhoz, ehhez is adottak a feltételek, úgy, mint a 

feladatok végrehajtásához alkalmas méretű és kialakítású gyakorlópálya, amely a forgalom 

elől elzárt, szilárd burkolatú (és időjárástól függetlenül alkalmas a gyakorlásra, az előírt 

feladatok biztonságos végrehajtására.)   

A részletes tanterv magába foglalja a következő kötelező ismeretanyagok átadását: 

 a gépkocsi főbb részei 

 járműkezelési és manőverezési feladatok 
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Az alapoktatás azon feladatokra összpontosít, amelyek a közlekedésben való részvétel alapjait 

határozzák meg. Ilyenek: 

 elindulás, megállás 

 sebesség- és iránytartás II. sebességi fokozatban 

 finommenet 

 hátramenet 

 nyomkövetési gyakorlat 

 megközelítési gyakorlat 

 kormányzás finommenetben 

 önálló menetek 

 megállás és elindulás emelkedőn 

 megfordulás hátramenettel, útkereszteződésben hátramenettel 

 beállások 

 intenzív fékezés. 

Az alapfeladatok közül kiemelem az „intenzív fékezés” gyakorlatot. A tanterv előírja, hogy 

különböző sebességekről kezdve (20 km/h és 30 km/h) kell elvégezni az intenzív fékezést, 

meg kell becsülni a fékutat, ezt követően pedig össze kell hasonlítani az elvégzett feladatot a 

becsléssel. A gyakorlatot meg kell ismételni száraz úton (35-40 km/h-val), és nedves úton 

(25-30 km/h-val), úgy, hogy a fékút nem lehet több mint 14 méter. 

Kutatásom során olyan kérdőívet készítettem, melyet vezetéstechnikai tréning előtt és után 

töltettem ki a hallgatókkal. A kérdőívben szerepel kérdés az intenzív fékezésre vonatkozóan 

is: 

„A járművezető-képzés során volt-e lehetősége különböző veszélyhelyzetek gyakorlására 

(vészfékezés, csúszós/jeges úton történő haladás, stb.)?” 

A válaszadók 41,6%-a volt az a csoport, akiket a kérdés érintett, mivel a többi kérdőív kitöltő 

2012. előtt szerezte meg vezetői engedélyét. 

A 2012-ben, vagy azt követően szerzett gépjárművezetői engedélyek tulajdonosai 

(továbbiakban jogosítvány) közül mindössze 50%-nak volt lehetősége arra, hogy az intenzív 

fékezést (vészfékezést), vagy valamilyen veszélyhelyzetet gyakoroljon. A válaszadók 
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arányából látszik, hogy a képzés e része felülvizsgálatra szorul. Az alapkoncepció megfelelő, 

viszont szükség lenne a követelmények teljesítésének ellenőrzésére is, amely a 

hiányosságokat kiszűrné. 

Az alapoktatás utáni vizsga 2012. január 1-től megszűnt. 

Főoktatás/Forgalmi vezetés 

A tanterv szerint a főoktatáshoz a forgalmi vezetés feladatai tartoznak. Hasonlóan az 

alapoktatásoz, a feladatok felépítése piramis jellegű, tehát azok egymásra épülőek. Azonban a 

forgalmi vezetésnél a legmeghatározóbb tényezők a gépjárművezető-jelölt képességei, illetve 

a helyi forgalmi viszonyok, amelyek alapvetően meghatározzák a feladatok sorrendjét, és 

ütemét. 

A tárgyi feltételek előírják a „B” kategóriás járművezető képzésre érvényes oktatójármű-

igazolással és érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező járművet, valamint a feladatok 

végrehajtására alkalmas közúti környezetet. 

Főoktatás során a következő részfeladatokat kell végrehajtania és elsajátítania a tanulónak: 

 Haladás gyér forgalmú védett útvonalon, folyamatos vezetés gyakorlása védett 

útvonalon 

 Haladás gyér forgalmú mellékútvonalon, áthaladás egyenrangú útkereszteződéseken, a 

fékkészenlét gyakorlása 

 Haladás különböző útvonalakon, közepes forgalomban 

 Haladás forgalomirányító fényjelzőkészülékkel ellátott útvonalon 

 Haladás különböző útvonalakon forgalomirányításnál 

 Haladás közepes forgalmú úton, a parkolási feladatok életszerű gyakorlása 

 Haladás forgalmas fő- és mellékútvonalon 

 Haladás villamosvágánnyal ellátott úton (lehetőség szerint) 

 Haladás menetrend szerint közlekedő autóbuszok és trolibuszok által is használt sűrű, 

nagy forgalmú, útvonalakon 

 Haladás párhuzamos közlekedésben 

 Haladás hegyvidéki utakon, emelkedőn, lejtőn 

 Haladás országúton, autóúton, autópályán 
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 Közlekedés éjszaka 

 Haladás forgalmas útvonalakon 

 Haladás csúcsforgalomban 

 Forgalmi próbavizsga.   

A főoktatás során minimálisan: 

 14 óra városi forgalom 

 4 óra országúti forgalom 

 2 óra éjszakai vezetés 

a követelmény.   

2015. augusztus 13-a után a vezetési gyakorlat során 580 km-t kell levezetniük a tanulóknak.  

A forgalmi vezetés vizsgával zárul, mely 2012. január 1-től 60 perces, amelyből 50 perc a 

járművezetés. 

4.2. Pszichológiai háttér 

Igaz, hogy az értekezés témája és besorolása a közlekedéstudományokhoz tartozik, ennek 

ellenére a gépjárművezető-képzés teljes feltárásához szükséges az emberi tényező 

pszichológiai oldalának vizsgálata is. Úgy gondolom, hogy ez a terület a témához szorosan 

kapcsolódik, és nem lehet figyelmen kívül hagyni. A szakmailag helytálló és megfelelő leírás 

miatt két pszichológussal is konzultáltam. Az első konzultáció 2015.11.26-án Budapesten 

történt Dr. Bereczky Lászlóval, aki a BKV szakpszichológusa. Dr. Bereczky Úr a 

gépjárművezető-képzéshez rendszerszemléletű megközelítést javasolt. Miszerint a 

járművezetést két fő részre osztotta: 

 vezérlés: beavatkozás maga (mozdulatsorok, jármű irányítása, emberi 

cselekvéssorozat) 

 szabályozás: előre „beállított”, 1/1975. KPM-Bm rendelet (jogi háttér, ellenőrzés, 

szabálykövetés). 

Dr. Bereczky Úr szakterülete a pályaalkalmassági vizsgáztatás, és elmondása szerint 

nagyságrendileg 10 vizsgázóból kettő nem felel meg a követelményeknek (hivatásos 

gépjárművezetőknél kötelező a pályaalkalmassági vizsga). Ha ez drog-teszttel párosul, akkor 

a szám háromra emelkedik.  
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A közúti gépjárművezetőknél csak egy általános, szinte bemondás alapján történő orvosi 

vizsgálat van (általános kivizsgálás: EKG, vizelet, szemvizsgálat, belgyógyászat (vérnyomás, 

pajzsmirigy, has, mozgásszervi)), nem vizsgálja őket szakorvos: neurológus, pszichológus 

sem, így nem történik szakorvosi véleményezés, melynek szükségességére később kitérek. 

A Pályaalkalmassági Vizsga célja, annak megállapítása, hogy: 

a) „rendelkezik-e azokkal az egyéni pszichológiai jellemzőkkel, amelyek szükségesek a 

biztonságos járművezetési tevékenységhez, a közlekedési helyzetekhez való 

alkalmazkodáshoz, a járművezetés közben jelentkező terhelés elviseléséhez 

b) rendelkezik-e a jármű biztonságos vezetéséhez szükséges észlelési, döntési és cselekvési 

képességgel 

c) képes-e elsajátítani a járművezetéshez szükséges ismereteket és készségeket [46] 

Fontos, hogy a gépjárművezető személyisége nyitott legyen, akkor a közlekedésre is nyitott 

lesz, zárt szemlélet esetén hamis információképet kap, mely torz valóságérzékelést 

eredményez.  

Amennyiben a szemlélete jó, környezetét megfelelően észleli, akkor a közlekedéshez 

könnyebben tud majd alkalmazkodni (a BKV-hez 5000 villamosvezető-jelentkezőből 

nagyjából 300 olyan maradt, aki alkalmasnak bizonyult.) 

A vizsgálat maga több különböző képességre és készségre terjed ki: 

 „figyelmi funkciók 

 monotónia-tűrés 

 perifériás észlelés 

 közlekedési áttekintési képesség 

 reakciókészség (reakcióidő, a döntésreakció pontossága, terhelhetőség) 

 szenzomotoros képesség (mozgató és érzékelő szervek összekapcsolása) 

 sebesség- és távolságbecslés 

 vizuális emlékezet 

 intelligencia” [46]. 

 

A vizsgált személyiségjegyek pedig: 

 „önismeret 

 önkontroll 

 szabálytudat, 
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 felelősségtudat 

 empátia 

 együttműködés” [46]. 

Annak, aki autóbuszvezetőnek jelentkezik és az orvosi vizsgálaton megfelel, ezt követően 

közlekedési magatartási tréningen kell részt vennie. A tréning során megfigyelik a tanulókat, 

hiszen ahogy a csoportban viselkednek, feltételezhetően úgy fognak a közlekedésben is (erre 

helyzetgyakorlatokat végeznek, 8-15 fő). A tanfolyamot (50 óra elmélet, 100 óra 

csoportgyakorlat, 3 alkalom felügyelt gyakorlat) 1 fő pszichológus és 1 fő segéd-terapeuta 

(közlekedésmérnök) vezeti. 

Kiemelten fontosnak tartják, hogy ne csak megfeleljen a tanuló, hanem „szép” eredményt 

mutasson: ismerje és alkalmazni tudja a helyes magatartásformát, mely kiváló lehetőség a 

megelőzésre, a balesetek elkerülésére. Dr. Bereczky Úr véleménye szerint 3-4 év után 

emlékeztető program kellene. Helyzetgyakorlatokat (13 db) is végeznek a járművezető 

viselkedésére vonatkozóan. Pár helyzetgyakorlatra példa: 

 utas odazárása az ajtóba (ketten megbeszélik, mint szituációs gyakorlatot, így 

hatékonyabb lesz a csoportjelleg miatt),  

 siető utas helyzetének kezelése 

 autóbuszból az utas a járdára esik. 

A második alkalommal Dr. Valastyán Beátánál voltam konzultálni Győrben, aki az általános 

pszichológiai háttérről mesélt. Az orvosi alkalmassági vizsgálatnál, amennyiben a háziorvos a 

tanuló bármilyen egyéb betegségét ismeri, az ő kompetenciájához tartozik, hogy továbbküldje 

szakvizsgálatra (diabétesz, idegrendszeri betegségek, obstruktív alvási apnoé szindróma, 

mentális rendellenesség, alkoholfogyasztás, pszichotróp anyagok és gyógyszerek fogyasztása, 

vese-rendellenességek).  

Laikus számára is feltűnik, hogy az orvosi vizsgálat csak akkor terjed ki a mentális 

rendellenességre, ha a háziorvos tud a problémáról, illetve a betegség megjelenésekor a 

„hivatalos” utat bejárva szakrendeléshez fordult a jelölt. Magyarországon –sajnos– ez a terület 

a tabutémák közé tartozik, szégyenként éljük meg, és általában megoldásként a privát 

rendelőket választjuk, nehogy kiderüljön a környezetünkben a probléma, illetve a gyorsabb 

eljárás miatt is. A fiatalok körében még nehezebb a kezelés a kortársak előtt való megjelenés 

miatt. 

A mentálhigiénés betegségeket két fő csoportba oszthatjuk ebből a szempontból. Az első 

csoportba azok a betegségek tartoznak, amelyekkel együtt élőket a járművezetéstől eltiltottak 
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(amennyiben a betegség orvos tudomására jut). Ezek a nagy pszichiátriai betegségek (a 

teljesség igénye nélkül): 

- skizofrénia (fajtái) 

- depresszió 

- értelmi fogyatékosság 

- alkoholfüggőség. 

Ide tartoznak még azok a személyek is, akik olyan gyógyszeres kezelés alatt állnak, amelyek a 

központi idegrendszerre hatnak (ilyenkor a pszichiáter és a háziorvos felelősségéről 

beszélünk). 

 

A kispszichiátriai betegségek mellett lehetséges a járművezetői engedély megszerzése és a 

járművezetés gyakorlása is. Ilyen betegségek lehetnek: 

- pánikbetegség (nem gyógyszeres kezelésnél) 

- enyhe depresszió 

- kényszerbetegség. 

 

A gépjárművezető-képzés során nem a felelősségérzet kialakítására, önkontrollra, 

biztonságérzetre és stabil önérzetre koncentrálnak (ha egyáltalán megjelenik), hanem a 

szabályok ismeretére. Tulajdonképpen a képzés célja nem az, hogy a szabályok 

interiorizálódjanak (belsővé váljanak). Mivel a közlekedés veszélyes üzem, ezért annak 

megfelelő oktatás is kellene (veszélyes üzemhez való alkalmasságot pályaalkalmassági 

vizsgálattal lehetne szűrni – ezzel minden közlekedéspszichológus egyetért). 

4.3. A képzés vizsgakövetelménye 

Az elméleti vizsga 

Az elméleti vizsgára bocsátásnak vannak feltételei, melyeket az ide vonatkozó jogszabály 

egyértelműen meghatároz (24/2005. (IV.21.) GKM rendelet 10. §) [2]. 

A feltételek magukba foglalják az előírt számú órán való igazolt jelenlétet, a képzőszerv által 

előírt feladatok teljesítését, illetve időkorlátként meghatározzák, hogy a tanfolyam 

megkezdése és az első vizsgaesemény között kevesebb, mint kilenc hónap telhet el.  

Az elméleti vizsga írásbeli, szóbeli vagy számítógépes vizsga lehet, amely központosított, és a 

Nemzeti Közlekedési Hatóságnál tehető le, így ára egységesen 4.600.-Ft. A vizsgán a 
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kérdéssor 55 kérdésből áll, és kérdésenként egy perc áll a vizsgázó rendelkezésére. A 

maximálisan elérhető pontszám 75, melyből a sikeres vizsgához 65 pontra van szükség. 10 

olyan kérdés van, melynek válaszai 3-3 pontot „érnek”, míg a többi 45 helyes válasz 1-1 

pontot „ér”. 

Amennyiben a vizsga során felmerül olyan kérdés, amelyre a tanuló nem tud hirtelen választ 

adni, lehetőség van a „Tovább” gomb megnyomásával „átugrani” a kérdésen, de az „átugrott” 

kérdés az utolsó megválaszolt kérdés után ismét megjelenik. A vizsga eredményével rögtön 

szembesül a tanuló, így nem kell várni annak javítására, és eredményére. Az elméleti vizsgán 

az alábbiakban felsorolt pontok mindegyikére kérdéseket kell feltenni: 

 közúti közlekedési szabályok 

 a gépjárművezető 

 az úttest 

 a közúti közlekedés többi résztvevője 

 általános szabályok, valamint egyéb kérdések 

 a gépjármű elhagyásakor szükséges óvintézkedések 

 a közúti biztonsággal összefüggő mechanikai szempontok 

 a jármű biztonsági felszerelései 

 a gépjárműhasználat környezetre gyakorolt hatásával kapcsolatos szabályok. 

Minden olyan témakört részletesen bemutatok, amely a közlekedésbiztonsággal közvetlenül 

kapcsolatba hozható, és az azt befolyásoló tényezőkre vonatkozó kérdések megjelennek.  

A gépjárművezetőre vonatkozó kérdéseknek tartalmazniuk kell az észlelés, becslés és 

döntéshozatal (különösen a reakcióidő, valamint a gépjármű-vezetői magatartás megváltozása 

alkohol, kábítószerek, gyógyszerészeti termékek, adott lelkiállapot vagy fáradtság hatására). 

Úttestekkel kapcsolatban: a járművek közötti biztonságos (követési) távolság, a féktávolságok 

és a biztonságos úttartás (menetstabilitás) különböző időjárási és útviszonyok között, az 

ezekkel összefüggő szabályok megtartására vonatkozó legfontosabb elvek, illetve biztonságos 

vezetés a közúti alagútban. 

A közúti közlekedés többi résztvevőjénél: a többi közlekedő tapasztalathiánya, valamint a 

közlekedők legvédtelenebb kategóriáival (pl. gyermekekkel, gyalogosokkal, kerékpárosokkal 
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és a csökkent mozgásképességű személyekkel) kapcsolatos különleges kockázati tényezők. 

Az eltérő kialakítású (különleges) gépjárművek mozgásából és vezetéséből, és a különböző 

látótérből eredő kockázatok.  

Egyértelműnek tűnhet, ám a jogszabály is leírja: a gépjárművezető balesetkor tanúsítandó 

magatartását (erre vonatkozó szabályok alapján), közúti baleset áldozatai részére nyújtott 

segítségadás szükség szerinti elvégzését. 

A biztonsági övek, a fejtámlák és a gyermekbiztonsági felszerelések használata a jármű 

biztonsági felszerelései kérdéskörben található. 

A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes. Amennyiben a tanuló nem 

teljesíti a többi, gépjárművezető-engedélyhez szükséges követelményt, újabb vizsgát csak a 

tanfolyam megismétlése után tehet. 

Az írásbeli és számítógépes vizsga alól kivételt képezhetnek: 

 szövegértési vagy szövegolvasási nehézséggel küzdő személyek, 

 magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő külföldi állampolgárok. Ha nem 

áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, 

tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet 

 hallássérült személyek, akik a magyar jelnyelvet használják, kérésükre jelnyelvi 

tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehetnek [2]. 

2014.12.22-én megjelent a Nemzeti Közlekedési Hatóság honlapján egy cikk, amely a 

KRESZ vizsgakérdések kibővítésével foglalkozik. Az addigi vizsgakérdések egy része elavult 

volt, más szempontból pedig korszerűsíteni kellett a kérdéssort (pl. olyan járművezető-segítő 

rendszerekre vonatkozó kérdésekkel, amelyek a XXI. században jelentek meg). Az új 

kérdéssor bevezetésére 2015. január 12-én került sor. Az átalakítást a hatóság a KRESZ 

vizsgakérdések mennyiségével és minőségével indokolta. A kérdések átalakításának és 

kibővítésének célja az volt, hogy a tanulókat minél inkább rávegyék az elméleti ismeretek 

elsajátítására [47]. 
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8. ábra: Az edukresz.hu egyik „B” kategóriás vizsgakérdése (amely a közlekedésbiztonsággal 

szorosan összefügg) [14]. 

2014. májusában magam is részt vettem egy elméleti tanfolyamon, mivel úgy gondolom, hogy 

egy dolgozat akkor lehet hiteles, ha személyes és lehetőleg friss tapasztalatokon alapul.  

A gépjárművezető-képzés olyan terület, amely több tudományágat foglal magába, így 

multidiszciplinárisnak mondható. Tényezője az ember és pszichológia, a műszaki 

tudományok, szerepet kap benne a gazdaság, a természet és nem utolsó sorban a jog. 

A tanfolyamot az Easyrider nevű autósiskolában hallgattam. Az első alkalommal az oktató 

rögtön ezzel a mondattal nyitotta az órát: 

„Mindenkinek joga van szabályosan eltévedni.” 

Forgalmi vizsga 

Azon tanulók kísérelhetik meg a forgalmi vizsga letételét, akik sikeres „Közlekedési 

alapismeretek” vizsgát tettek. 

A vizsga célja, hogy megállapítsa a tanulóról, rendelkezik-e a gépjármű biztonságos 

vezetéséhez szükséges ellenőrzési ismeretekkel, eljutott-e az önálló, biztonságos és 

környezetkímélő közlekedéshez szükséges jártasság szintjére. 

A tanuló gyakorlottsága, helyzetfelismerése, közlekedési látása, manőverezési képessége 

megfelel-e az önálló, biztonságos vezetés követelményeinek.  
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 A forgalmi vizsga két fő részből áll: 

 elindulás előtti teendők: járművön végrehajtandó ellenőrzések, napi első elindulás 

előtti teendők 

 forgalmi vezetés a közúti forgalomban: kijelölt vizsgaútvonalon a forgalmi szabályok 

betartása mellett a közúti forgalomban 50 perc önálló vezetés. 

Forgalmi vezetés során kell azokat a manőverezési gyakorlatokat végrehajtani, amelyeket 

2012. január 1-je előtt a járműkezelési vizsga (rutin-vizsga) során kellett bemutatni. A 

forgalmi vizsga időtartama 2012. január 1-től 10 perccel megnövekedett.  

Kutatásom egyik fő témája annak vizsgálata, hogy miként befolyásolta a vizsgaeredményeket 

a meghosszabbodott vizsgaidőtartam, és milyen hatással volt a gépjárművezető-jelöltekre. 

A tanuló teljesítményének mérését és értékelését a vizsgabiztos a „Minősítő lapon” végzi, 

melyre eredményként a „Megfelelt” vagy a „Nem felelt meg” minősítést vezeti fel. 

A vizsga sikeressége több tényezőn múlik, a Nemzeti Közlekedési Hatóság tanterve és 

vizsgakövetelménye tételesen felsorolja azon elemeket, amelyek alapján a vizsga 

sikertelennek számít (pl. a vizsgázó közlekedési szabályt sért, megtévesztő irányjelzést ad, 

stb.). 

Forgalmi vizsga alkalmával 2016. december 31-ig 9 manőverezési feladatból kellett 

végrehajtani 4-et, azonban ezt lecsökkentették 2 vizsgafeladatra. Két manőverezési feladattal 

csökkentették a lehetőségek számát is (tehát 9-ből lett 7 db), ugyanis a „saroktolatás”-t, és a 

„beállás várakozóhelyre, balra hátra 90o-os szög”-bent kivették a listáról. 

Ezen felül megváltozott a hibákért kapott „hibavonalak” adásának módja is. Eddig hibavonal 

akkor járt, ha parkolási feladat után az oldaltávolság 40 cm-nél kisebb a mellette parkoló 

járműtől.  

A változás után akkor kap a jelölt hibavonalat, ha a parkolás után nem a parkolóhely közepére 

helyezte el a járművet. Elindulás, gyorsítás témakörben akkor is jár, ha a járművel nem 

egyenletesen gyorsítva indul el, illetve a motort induláskor lefullasztja. Már nem jár 

hibavonal, ha a világítást szükség esetén nem kapcsolja fel. 
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A dolgozat írásánál megemlítem a 2017-től életbe lépő tanulmányi- és 

vizsgakövetelményeket, de a vizsgasikeresség elemzésénél és a következtetések levonásánál 

csak a 2016-ig megkapott adatokat veszem figyelembe, mivel 2017. évi még nem áll a 

rendelkezésemre. 



31 
 

5. Gépjárművezető képzés mutatószámai: ÁKÓ és VSM [49] 

A képzőszervek tevékenységét két fő mutatószám jellemzi, amelyek alakulásának 

vizsgálatával megállapíthatjuk eredményességüket. 

5.1. Általános képzési óraszám: ÁKÓ 

Az első ilyen mutatószám az Általános Képzési Óraszám (továbbiakban ÁKÓ), amelyet A, 

A1, A2, AM, B és C kategóriás vezetői engedélyek megszerzésére irányuló közúti 

járművezetői tanfolyamok „Járművezetési gyakorlat” tárgyaira kell meghatározni a sikeres 

forgalmi vizsga napján azokra vonatkozóan, akik 14. életévüket betöltötték, de még nem 

múltak el 40 évesek. 

Az ÁKÓ-t a „B” kategória tekintetében naptári negyedévre és képzőszervre kell kiszámolni, 

úgy, hogy a tanulók sikeres forgalmi vizsgájához szükséges járművezetési gyakorlati oktatási 

órák számát az adott azonosítójú tanfolyam kötelező óraszámaihoz viszonyítjuk [49]. „Több 

képzőszervnél is tanuló gépjárművezető-jelölt gyakorlati oktatása esetében a teljes oktatási 

óraszám minden közreműködő képzőszervnél történő beszámításával, százalékos arányban 

kell meghatározni, úgy, hogy a tanulóra vonatkozó viszonyszám abban a negyedévben 

kerüljön beszámításra, amikor a tanuló sikeres forgalmi vizsgát tett.”  

Az ÁKÓ – definíciójából adódóan -  alapesetben 100%, de  kijelenthető, hogy szinte mindig e 

feletti értéket ad. Hiszen, a gyakorlati oktatás a maga 29 órájával adja a 100 százalékot, és 

amennyiben a tanuló többlet gyakorlati oktatást vesz igénybe (vagy a forgalmi vizsgája nem 

sikerült), akkor az ÁKÓ százaléka rögtön 100 százalék felé emelkedik. 

5.2. Vizsga sikerességi mutató: VSM 

A másik mutatószám a Vizsga Sikerességi Mutató (továbbiakban VSM), amelyet az ÁKÓ-nál 

meghatározott kategóriákra számolnak, megfelelő bontásban (számunkra a „B” kategória a 

fontos, ezért a többit nem részletezem A VSM-et meg kell határozni az elméleti 

vizsgatárgynál és a „Forgalmi vizsga” tekintetében is.  

Ezt a mutatót is naptári negyedévre, és képzőszervre kell meghatározni. „B” kategóriánál a 

vizsgára jelentkezett tanulók és az általuk tett sikeres vizsgát kell százalékos arányban kell 

meghatározni [49].  
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A VSM az ÁKÓ-val ellentétben maximum 100% lehet, hiszen a forgalmi vizsgán, ha minden 

tanuló sikeresen teljesíti a követelményeket, akkor lesz az érték a maximum, vagyis 100%.  

Ezzel szemben valószínűsíthető kijelenthető, hogy az alapsokaság miatt az érték nem fogja 

elérni a maximumot, amit a későbbiekben kutatási eredményekkel is alátámasztok. Mindkét 

mutatószámnál a „-„ jelzés az oszlopokban azt jelenti, hogy az adott kategóriába bevont 

tanulók/vizsgázók száma képző szerv tekintetében kevesebb, mint 10.  

Adott még egy tevékenységet jellemző mutatószám, a Képzési Költség (továbbiakban: KK), 

amelyet tanfolyamok és szaktanfolyamok során kell kiszámítani a tanulók által ténylegesen 

befizetett költségek alapján. A KK-val többet nem kívánok foglakozni, mivel ennek vizsgálata 

nem képezi kutatásaim tárgyát.  

5.3. Mutatószámok vizsgálata 

A tevékenységet jellemző mutatószámok ismeretében megvizsgáltam a rendelkezésre álló 

adatok alapján az autósiskolákat. Hangsúlyozom, hogy ezek az értékek nem feltétlenül 

jelentik azt, hogy valamelyik autósiskola jobb a másiknál, vagy a tanulók tehetségesebbek, 

vagy bizonyos képességű tanulók koncentrálódnának az iskolákban, csupán az NKH 

honlapján található adatokat összegeztem. [36] [37] 

Az NKH honlapján a 2014. 1. illetve 2. negyedév adatai álltak rendelkezésre, akkor, amikor a 

Közlekedéstudományi Szemlében jelentettük meg prof. Dr. Holló Péterrel közös 

publikációnkat. A több mint 900 autósiskolából pedig 362 volt olyan, ahol minden adat 

rendelkezésre állt. Az elemzésben nem említettem név szerint az autósiskolákat [34]. Az 

elemzés megbízhatóságának növeléséhez a két negyedév átlagát vettem alapul. Az 

egyszerűsítés után a következő százalékokat kaptam eredményül (az autósiskola neve nélkül, 

sorszámmal feltüntetve). 

Az 1. táblázatban láthatjuk, hogy a legalacsonyabb érték 100%, azaz abban az autósiskolában 

egy tanuló sem vett pótórát, így nem képződött a minimálisnál nagyobb érték. A legnagyobb 

ÁKÓ-val rendelkező iskola értéke 212,025% volt, ami kiemelkedően magas. Itt viszont fontos 

megjegyezni azt, hogy ez nem az autóiskolákat minősíti, ezért nem is név szerint említem 

meg őket.  
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Képző 

szerv 

Általános 

képzési 

óraszám 

átlaga 

1 100,000 

2 100,095 

3 100,230 

4 100,270 

5 100,465 

6 100,530 

7 100,565 

8 100,630 

9 100,660 

10 100,755 

1. táblázat: 2014. első félévének 10 legkisebb ÁKÓ-val rendelkező autóiskola sorrendje 

A vizsga sikerességi mutató vizsgálatánál csökkenő sorrendet állítottam fel, hiszen itt az a cél, 

hogy minél több tanulónak sikerüljön a vizsgája. A rendelkezésre álló adatok alapján a tíz 

iskola adata, amelyik a legnagyobb VSM-mel rendelkezett az 2. táblázatban látható. 

Képző 

szerv 

Vizsga 

sikerességi 

mutató 

átlaga 

1 90,980 

2 90,050 

3 88,100 

4 87,500 

5 85,605 

6 83,335 

7 82,465 

8 82,295 

9 80,875 

10 80,855 

2. táblázat: A legnagyobb vizsga sikerességi mutatóval rendelkező autósiskolák  
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Amennyiben szeretnénk meghatározni azt, hogy az iskolák milyen hatékonysággal működnek, 

a két értékből iskolánként hányadost képezve kapunk egy „hatékonysági mutatót” 

(mértékegysége:%) [34]: 

 

A kapott eredmény tehát a VSM és ÁKÓ függvénye, mégpedig annál jobb, minél nagyobb 

értéket kap, hiszen egy minél nagyobb számot kell osztanunk egy minél kisebbel. 

A „hatékonysági mutató” a 2014. I. és II. negyedévében a következőképpen alakult: 

Sorszám 

"Hatékonysági" 

mutató (%) 

(VSM/ÁKÓ)*100 

1 90,383 

2 89,633 

3 88,100 

4 83,111 

5 81,199 

6 80,401 

7 79,812 

8 79,770 

9 79,484 

10 79,784 

3. táblázat: A hatékonysági mutató a 2014. I. és II. negyedéve alapján 

Az ÁKÓ és a VSM értékét több tényező is befolyásol(hat)ja, amelyekre nem határozhatók 

meg pontos értékek. 

Az alapvető fogalmak ismertetése és a különböző kapcsolatok feltárása után bemutatom a 

legfontosabb változásokat a hazai gépjárművezető-képzésben és vizsgáztatásban. 
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6. Változások a gépjárművezető-képzésben és vizsgáztatásban 

Értekezésemben azon változásokat emelem ki, amelyek hatása egyértelműen bizonyítható. 

Ezen változások a következők: 

 2012. január 1-től megszűnt a járműkezelési vizsga 

 2012. január 1-től a forgalmi vizsga ideje 10 perccel megnövekedett 

 2012. január 1-től lehetőség van az elméleti tanfolyamot úgynevezett E-learning 

képzésben teljesíteni 

 2013. augusztus 15-től a gépjárművezető-jelölteknek a gyakorlati oktatás során 

minimum 580 km-t kell levezetniük 

 2015. januárjától az elméleti vizsgakérdések köre módosult, és kibővült 

 

6.1. Járműkezelési vizsga megszűnésének hatása  

Kutatásom során elsősorban a járműkezelési vizsga megszűnésére, és a forgalmi vizsga 

idejének megnövekedésére koncentráltam.  

A vizsgálatom során bebizonyosodott, hogy a vizsgaidőtartam megnövekedése olyan terhelést 

jelent a tanulóknak, amely a vizsgák eredményességét is kedvezőtlenül befolyásolja. Az 

összehasonlításnál a 2012. év előtti adatoknál a forgalmi vizsga eredményét vettem alapul, 

abból is az első két vizsgasikerességet. 2012. és az azt követő évek adataiból szintén a 

forgalmi vizsgára vonatkozóakat vettem alapul, nevezetesen az első két vizsgát (első vizsga, 

valamit pótvizsga). 

2012. év előtt azért döntöttem így, mert a járműkezelési vizsga beszámítása a kutatásba torzító 

hatású lett volna. Addig ugyanis a tanuló nem vehet részt a főoktatáson, amíg a „rutin” 

vizsgája nem sikerül. Jogosítványt pedig csak az szerezhet, aki a járműkezelési-, és forgalmi 

vizsgát is sikeresen teljesítette. A mérvadó (mindent eldöntő) vizsga tehát akkor is a forgalmi 

vizsga volt. [36] [37] 

A rendelkezésre álló adatok alapján a 2008. és 2015. közötti eredményeket a 4. táblázatban 

láthatjuk.  
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  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

január 55,6205 55,6580 57,9687 58,0692 54,3684 56,4328 57,8745 56,5428 

február 54,8650 54,3377 56,7367 57,3738 53,7417 55,5685 54,2822 55,8517 

március 54,2333 53,7060 54,4186 55,5917 51,0960 53,3093 54,3689 54,5916 

április 52,8013 52,9016 54,5902 56,7195 51,5010 53,8255 55,2696 54,3191 

május 53,5222 52,1936 54,0822 56,3827 52,5328 52,9454 53,8170 54,0513 

június 54,5628 52,6384 55,2576 56,8388 52,1132 54,5598 54,5366 53,2078 

július 54,9695 53,9393 55,6360 58,1829 54,3609 54,6534 54,4842 54,5644 

augusztus 55,2111 54,5453 56,2630 57,9671 54,6582 54,9019 53,4564 53,0328 

szeptember 55,0500 53,5605 56,4067 56,9704 53,3018 53,5134 54,2655 54,1162 

október 54,7561 54,2945 57,0357 56,9604 54,3391 54,5202 53,9127 54,4913 

november 53,5367 53,6685 56,8730 58,4981 55,1487 55,3965 54,6221 55,0754 

december 54,7823 55,4215 57,4776 59,0376 51,3226 55,8273 55,1942 55,5354 

4. táblázat: A vizsga sikerességi mutató alakulása 2008-tól 

A táblázat adatait diagramon ábrázolva jól láthatjuk a változtatás eredményét: 

9. ábra: A VSM változása 2008 és 2014 között 
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A 2012. január 1-jén bevezetett változás hatása még egy „laikus” számára is szemmel látható, 

és az ábráról egyértelműen leolvasható. A 2012. évi VSM eredmények a legrosszabbak, és 

ezután sem emelkedik a sikeres vizsgák átlaga a 2011. és 2010. évi eredmények fölé. A kapott 

adatok alapján kijelenthető, hogy a vizsgaidőtartam meghosszabbodása negatív 

eredményességi tendenciát eredményezett a gépjárművezető-jelöltek körében, amely trend 

valószínűsíthetően megmarad. A két időszak közötti különbség havi bontásban az 10. ábráról 

még jobban kivehető. 

 

10. ábra: A VSM alakulása 2008-2015 között 

A különbség százalékos értékben: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. táblázat: VSM különbsége százalékos értékben 

Január -0,52% 

Február -0,97% 

Március -1,15% 

Április -0,52% 

Május -0,71% 

Június -1,22% 

Július -1,17% 

Augusztus -1,98% 

Szeptember -1,70% 

Október -1,45% 

November -0,58% 

December -2,21% 
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Láthatjuk, hogy mindegyik különbség értéke negatív, amely szintén alátámasztja azt a 

feltételezést, hogy a vizsgaidőtartam megnövekedése a VSM romlásához vezetett. A 

legkisebb különbség: -0,5834%; míg a legnagyobb: -2,20988%. 

A medián abszolút értéke pedig: 1,15608. 

A tanulók személyes kikérdezése során megerősödött bennem az a vélemény, hogy a vizsga 

időtartamának 10 perces növekedése nagy megterhelést ró a gépjárművezető-jelöltekre, és ez 

okozhatja a vizsgák sikerességének romlását a változás előtti időszakhoz képest. A 

megkérdezett tanulók tapasztalatai egyértelműen ezt támasztották alá.  

A vizsgák eredményességének megállapítása természetesen nem segíti a közlekedésbiztonság 

javítását. Ha ezt tekintem kiindulási alapnak, rögtön felmerül a következő kérdés: 

Ha egy tanuló 50 percet sem tud úgy levezetni, hogy ne kövessen el a közlekedés biztonságát 

veszélyeztető hibát, akkor tulajdonképpen mennyi az a gyakorlati képzési idő, amely után a 

vizsga időtartama nem jelent megterhelést a tanulónak? Amennyiben ebből a feltételezésből 

indulok ki, akkor egy sikeresen levizsgázott kezdő gépjárművezető képessége nem feltétlenül 

elegendő arra, hogy 50 percnél tovább vegyen részt a forgalomban anélkül, hogy 

koncentrációs képessége ne csökkenjen annyira, hogy az veszélyeztesse a közlekedés 

biztonságát.  

Kiindulva a fentiekből, itt még nem számoltunk a zavaró tényezőkkel, vagy akár a megjelenő 

utastársakról, illetve a fiatalok körében egyik legfontosabb tényezőről, a kortársi nyomásról. 
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6.2. A vizsgasikeresség romlásának vizsgálata matematikai alátámasztásokkal 

Témavezetőm, Prof. Dr. Holló Péter javaslatára a vizsgasikerességeket a bevezetett változás 

után diagramon ábrázoltam, így szemmel is jól láthatjuk azok változását. A matematikai 

alátámasztáshoz egyik gondolat volt, hogy a változást egy regressziós görbével ábrázolnám. 

Ehhez szükséges áttekintenünk a korreláció-, és regresszió analízis alapjait. A matematikának 

e területéhez „különböző jellegű feladatok tartoznak, melyekben azonban közös az 

alapprobléma: mennyiségek közötti összefüggések kvalitatív és kvantitatív vizsgálata, 

másrészt módszer: túlnyomó részben a legkisebb négyzetek elvének alkalmazása és a nyert 

eredmények matematikai statisztikai értékelése.” [64] 

Természetesen a regresszió analízishez tartozó problémák több csoportba sorolhatók, melyek 

a következők: 

1.„Váltózó mennyiségek közötti ismert, egzakt összefüggés ismeretlen állandóinak 

(paramétereinek) meghatározása.” Itt valamilyen konkrét összefüggést állapítunk meg két 

fizikai mennyiség között (y és x). Vincze István könyve példaként az áramkörben megjelenő 

potenciálkülönbséget és áramerősséget hozza fel, hiszen az összefüggés tartalmaz más, 

ismeretlen állandókat, mint az ellenállás, kapacitás, stb. 

2.„Egy valószínűségi változó egy vagy több funkcionális változótól való függésének 

vizsgálata, közöttük közelítő függvénykapcsolat meghatározása.”  

3.„Két vagy több valószínűségi változó sztochasztikus kapcsolatának vizsgálata”. Mintaként 

itt legyártott henger átmérője és a keménysége közötti kapcsolatot hozza. A kérdés pedig, 

hogy az efféle példában megjelenő valószínűségi változók függetlenek-e vagy pedig 

összefüggnek valamilyen módon.  

A három esetet összefoglalva az 1. esetben a mennyiségek között ismert, konkrét kauzális 

(oksági) összefüggést tételezhetünk fel, a 2. esetben a változók közötti összefüggés lazább, 

egyikük véletlen ingadozásokat mutat, de eloszlásáról csak a másik (vagy a többi) változó 

rögzített értéke mellett beszélhetünk, míg az utolsó, 3. esetben két vagy több valószínűségi 

változó sztochasztikus kapcsolatának vizsgálata lenne a feladat. 

Látható, hogy a kutatási témakört leginkább a 3. eset fedi le, mivel a vizsgaidő 

megnövekedése fejtett ki hatást a vizsgasikerességre. 
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Két mennyiség kapcsolatának vizsgálata [61] 

Amikor két változó elem, vagy tényező közötti kapcsolatot szeretnénk vizsgálni, akkor a 

kapcsolat szorosságát célszerű egy mérőszámmal jellemezni. A mérőszámok közül a 

legismertebb a Pearson-féle korrelációs együttható. Az együtthatót jelölése r-rel történik, és a 

lineáris kapcsolat szorosságát méri (természetesen ez nem jelenti azt, hogy esetemben lineáris 

regresszióról  beszélhetünk, vagy hogy az adja a legszorosabb illeszkedést). 

A két változóra vett minta jelölése a következő: 

x1, x2, ……, xn és y1, y2, ……, yn 

A korrelációs koefficiens a következő módon számítható ki: 

 

A korrelációs együttható mindig -1≤r≤1 közé esik. Ha a r közel van +/-1-hez, akkor a pontok 

egy egyenes mentén fekszenek és kijelenthető, hogy a két változó között szoros vagy magas 

korreláció van. Növekvő egyenes esetén r=1, csökkenő egyenes esetén r=-1 értéket vesz fel. 

[61] 

Amennyiben van lineáris regresszió, akkor tudunk beszélni nemlineáris regresszióról is. 

Statisztikai módszertan szempontjából itt két fő csoportot különböztetünk meg: a lineárisra 

visszavezethető, és vissza nem alakítható modelleket.  

A társadalmi-gazdasági életben a hatványkitevős regressziós összefüggés gyakran előfordul. 

Ilyen példát mutat a háztartások jövedelme és a fogyasztási kiadás kapcsolata is (de akár a 

vizsgaidő növekedését és a vizsgasikeresség romlását is mondhatnám példának). A 

hatványfüggvény képlete: 

 

A „b” paramétert rugalmassági (elaszticitási) együtthatónak nevezik, míg az „a” paramétert 

gyakorlatban nem szokták értelmezni. A képlet értelmezése: „x” egy százalékos változása „y” 

hány százalékos változását vonja maga után. 
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Az egyenletet logaritmizálás segítségével lineárissá alakítható, mely a következőképpen néz 

ki: 

 b>1: rugalmas hatványfüggvényről beszélünk 

 0<b<1: rugalmatlan hatványfüggvényről beszélünk 

 b<0: csökkenő hatványfüggvényről beszélünk. 

Az elvégzett számítások után a regressziós görbéből nem lehetett megfelelő megállapítást 

levonni, ezért a diszjunkt konfidencia intervallumok által bizonyított elkülönülést vettem 

alapul. 

6.3. Alkalmas matematikai módszer meghatározása 

Munkám során próbáltam megkeresni a megfelelő módszert ahhoz, hogy hipotézisemet 

számszerűen is alá tudjam támasztani. 

A kutatás során elsősorban hipotézisvizsgálatra gondoltam, mivel ez alapján „soha nem arról 

döntünk, hogy a felállított hipotézisünk igaz vagy nem. A döntésünk csak az lehet, hogy az 

adott minta (minták) alapján a hipotézisünk elfogadható, hihető-e, vagy sem” [20]. Azt az 

eljárást, amely segítségével döntünk a hipotézis elfogadásáról, illetve elutasításáról, 

statisztikai próbának nevezzük.  

Ezen fogalmak ismerete és megértése nélkül nem lehet statisztikai hipotézist felállítani.  

Azonban ahhoz, hogy például a biztonsági övviselési hajlandóságot mérni tudjuk, célszerűbb 

volt a relatív gyakoriságokat, tehát az azok alapján a sokasági arányra felállított konfidencia 

intervallumokat összehasonlítani. Ha az intervallumok diszjuntok, akkor a becsült sokasági 

arányok statisztikailag szignifikánsan eltérnek egymástól (ez fordítva nem igaz, ha átlapolóak, 

még statisztikailag lehetnek eltérőek). 

A sokasági arányra (valószínűségre) többféleképpen is lehet konfidencia intervallumot 

felállítani. Különböző módszerekkel lehet számolni, a teljesség igénye nélkül: 

- Clopper-Pearson (egzakt módszer a Béta eloszlás alapján)  

- Jeffreys 

- Wald (közelítő módszer a normális eloszlás alapján) 

- Agresti-Coull (korrigált Wald-módszer) 

- Wilson féle módszerek. 

A felsoroltak közül a Wilson-féle módszert választottam, mivel kis számok esetén is jó 

becslést ad. A disszertációm során 95-%-os konfidencia intervallumot használtam. 
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Fontos megjegyezni, hogy a konfidencia intervallumnál a binomiális eloszlás nem 

egyértelmű. 

Valamely A esemény p=P(A) valószínűségére többféle módon szerkesztünk konfidencia 

intervallumot annak megfelelően, hogy nagy minta vagy csupán kisszámú megfigyelés áll-e 

rendelkezésre. [64] Meg kell jegyezni, hogy a számítási képességek drasztikus emelkedésével 

precízebb módszerek is előtérbe kerültek. 

„Nagy n megfigyelésszám esetén, ha az A esemény relatív gyakorisága n, akkor az 

 

valószínűségi változó közel normális eloszlású.”  

„Amennyiben n nem nagy szám, akkor a konfidencia intervallumot a binomiális eloszlás 

pontos figyelembevételével számíthatjuk ki. Ha nn jelöli a gyakoriságot; ennek eloszlása 

binomiális, és így feltételezzük, hogy a p az igazi paraméter, adott (1-)-hoz találunk olyan c1 

és c2 egész számokat, amelyekre az alább adandó értelemben közelítően fennáll [64], hogy 

 

”. 

Relatív gyakoriság: „Ha egy kísérletet n-szer azonos körülmények között megismételve az A 

esemény kA esetben következik be, akkor ezt a kA számot az A esemény gyakoriságának 

nevezzük. A gyakoriság és a kísérletek számának hányadosát,   pedig az A esemény relatív 

gyakoriságának hívjuk.” [20] 

„Ha n olyan nagy szám, hogy  elhanyagolható -hez képest, akkor a 

konfienciaintervallum [60]: 

”. 

A konfidencia intervallumok kiszámítása során a mintanagyságot (ez esetben 109 fő), 

valamint a pozitív válaszok számát (előtte-utána változó), és a konfidencia szintet is (0.95) is 

meg kellett határozni. 

Konfidencia (megbízhatósági) intervallumoknál tudunk beszélni pontbecslésről, illetve 

intervallumbecslésről is.  Intervallumbecslés esetén „olyan intervallumot keresünk, amelybe 

előre adott, nagy valószínűséggel beleesik a becsült paraméter valódi értéke. A becsült 

paraméter értékére tehát egy intervallumot adunk meg, ezzel az adott mintából származó 

bizonytalanságot csökkentjük.” [20] 
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Az összehasonlítás alapján szignifikáns különbséget tudunk meghatározni, ha a konfidencia 

intervallumok nem fedik egymást, hanem diszjunktok. 

A 2008-2011 terjedő időszakban összesen 659.310 fő vizsgázott, melyből sikeres vizsgát 

364.587 fő tett le (első vizsga, és első pótvizsga). A konfidencia intervalluma a következő 

táblázatban látható. 

Pozitív 
válaszok száma 

Minta nagyság Arány Alsó 95% KI Felső 95% KI 

364587 659310 0.5530 0.5518 0.5542 
6. táblázat: 2008-2011 terjedő időszak konfidencia intervalluma 

A 2012-2015 terjedő 4 évben pedig 537.872 fő vizsgázott, melyből 292.189 fő tett sikeres 

vizsgát. Az intervallum szintén táblázatban. 

7. táblázat: 2012-2015 terjedő időszak konfidencia intervalluma 

Az ábrázolásánál a tengelyek megnevezése nincs feltüntetve, hiszen itt csak az x tengelyt 

használjuk, mint számegyenest, az intervallumok bemutatására. 

0,53 0,535 0,54 0,545 0,55 0,555 0,56

Diszjunkt konfidencia intervallumok

2008-2011

2012-2015

 

11. ábra: A vizsga sikerességi mutató diszjunkt konfidencia intervallumai 

Pozitív 
válaszok száma 

Minta nagyság Arány Alsó 95% KI Felső 95% KI 

292189 537872 0.5432 0.5419 0.5446 
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Ezek alapján: 

Megállapítottam, hogy a „B” kategóriás járműkezelési vizsga megszüntetése, és a forgalmi 

vizsgák 50 percről 60 percre történő növekedésének hatására a vizsgasikerességben 

csökkenés figyelhető meg. A vizsgasikeresség romlását a két időszak 95%-os diszjunkt 

konfidencia intervallumai igazolják.  

 

A vizsgasikerességi mutató olyan adat, amely tényszerű adatokkal mutatja be a vizsgákon 

sikeresen teljesítő tanulók számát. Sajnos azonban azokat a háttértényezőket itt nem vesszük 

figyelembe, hogy a megváltozott körülmények hogyan befolyásolják a vizsgát. Itt gondolok a 

2008-as gazdasági válság hatására, amely időszakban a Magyar Közút honlapján megjelent 

kiadványok szerint a 3480-as pontnál: 

- 2008: 73.680 E/nap 

- 2014: 83.081 E/nap, 

míg a 3005 megfigyelőpontoknál: 

- 2008: 46.261 E/nap 

- 2014: 56.360 E/nap volt a jellemző forgalom. 

A véletlenszerűen kiragadott példák is jól tükrözik a gazdasági válság megszűnését követő 

forgalomnövekedést. 

Ezen felül a járműállomány a következőképp változott Magyarországon: 

- 2008: 3.055.427 jármű (kiindulási adat) 

- 2011: 2.967.808 jármű (legkisebb járműállomány a vizsgált időszakban) 

- 2015: 3.196.856 jármű (vizsgált időszak vége, addig emelkedő tendencia). 

6.4. Az E-learning bevezetése és hatása a vizsgasikerességre 

Az E-learning képzés bevezetése sokakat megrémített. A kívülállók kétkedve fogadták a 

Magyarországon újnak számító képzési formát a rendszerben. Kíváncsi voltam, hogy milyen 

eredménnyel végeznek azok, akik ezt a fajta tanulási módszert választják. Mivel én is 

szkeptikus voltam, fontosnak tartottam, hogy hiteles adatforrásból származott információ 

alapján elemezzem e területet. A dolgozat megírása itt nem jöhetett volna létre Bíró József és 

Benedek Szabolcs, az Nemzeti Közlekedési Hatóság munkatársai nélkül, segítségüket ezúton 

is köszönöm. 
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Legegyszerűbb következtetéseket levonni a vizsgaeredményekből, hiszen más kihatást nem 

tudunk közvetlenül mérni. Fontos megjegyezni, hogy a kis, azonban egyre növekvő létszám 

ellenére megbízható kiindulópontot jelentenek a vizsga sikerességi mutatók. 

A vizsgaeredmények 2012-től állnak rendelkezésemre, amikor is az E-learning képzésben 

összesen 271 db vizsga történt (ebben benne van a sikeres, sikertelen, pótvizsgák száma is). 

Míg a tantermi képzésen abban az évben 108177 db vizsga került megírásra. Láthatjuk, hogy 

volumenében össze sem hasonlítható a kettő, ugyanakkor az eredményessége tükrözi a 

hatékonyságát. Az egyszerűsítés kedvéért mindkét oktatási formában az az évben a 

rendszerben megjelent összes vizsgával számoltam (tehát a sikeresben itt benne van a sikeres 

pótvizsga is). 

 

12. ábra: Az E-learning és a tantermi képzés vizsga sikerességének összehasonlítása 

A diagram alapján láthatunk egy ugrást 2015-ben, ahol is az otthoni oktatás sikeressége 

74,4%, míg a tantermié 54,5%. Oka lehet, hogy 2015. év január 1-től a kérdéskör kibővült a 

KRESZ vizsga során. Azt is fontosnak tartom megjegyezni, hogy a 2012 évi 271 db E-

learninges vizsgaszámhoz képest, 2015-ben már összesen 18994 db vizsga megírása történt 

(sikeres és sikertelen együtt).  
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6.4.1. Az E-learning bevezetésének hatása a vizsgasikerességre matematikai 

alátámasztásokkal 

Ahhoz, hogy megállapítsam mennyire hatékony az E-learning képzés a konfidencia 

intervallumokat vizsgáltam meg (relatív gyakoriságot) (matematikai alátámasztás részben 

kifejtve). Az új oktatási módszert követő években (2012,2013,2014) ezen intervallumok 

átlapolóak, azaz egyik képzésre sem mondhatjuk, hogy hatékonyabb a másiknál. Ezeket 

táblázatban, és diagramon ábrázolva is láthatjuk. 

 

13. ábra: Átlapoló konfidencia intervallumok 2012 

Láthatjuk, hogy a diagramon az intervallumok egymást fedik, így nem diszjunktak, 

átfedésben vannak. Ugyanígy a következő években is: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  

14. ábra: Átlapoló konfidencia intervallumok 2013 
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15. ábra: Átlapoló konfidencia intervallumok 2014 

 

 

 

16. ábra: Diszjunkt konfidencia intervallumok 2015 
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17. ábra: Diszjunkt konfidencia intervallumok 2016 

Az, hogy a 2015. és 2016. évben a konfidencia intervallumok átlapolása megszűnt, több 

háttértényezővel is magyarázható. Egyrészt a KRESZ vizsga kérdéseinek bővülését valószínű 

a tantermi oktatás nem tudta olyan léptékkel követni, mint ahogy kellett volna. Másrészt az E-

learningen részt vevő tanulók száma is jelentősen emelkedik, 2015-ben 18994 db vizsga, míg 

2016. október 6-ig (akkor kaptam az adatokat), 29799 db vizsga történt megírásra. 

Az NKH nyilvántartásában sajnos közvetlenül nem tudtam olyan adatot szerezni, amely 

összefüggést mutatott volna ki az E-learninget választók életkora, esetleg iskolai végzettsége 

között. Feltételezhető, hogy az E-learninget az a korosztály választja, akik már az 

„érintőképernyős telefonok világába” születtek bele. Mivel ez egy olyan keresztmetszet, ami 

nagyban befolyásolhatja az elméleti tanfolyam elvégzését, így egyértelmű következtetést nem 

vonhatok le belőle, hogy az E-learning jobb oktatási módszer, mint a tantermi.  

A dolgozathoz szorosan hozzá tartozik a külföldi szakirodalom feltárása is, főleg az olyan 

cikkeké, amelyek közvetve vagy közvetlenül kapcsolódnak az adott területhez, amelyek a már 

leírt hátteret mutatják be, vagy épp alátámasztást nyújtanak (vagy az ellenérveket sorolják 

fel). 

Az Accident Analysis and Research c. szaklap mellett sokat foglalkozik a témával a 

Transportation Research c. szaklap is. Itt tanulmányoztam a „Calibration as a side effect? 



49 
 

Computer-based learning in driver education and the adequacy of driving-task-related self-

assesment” c. cikket is [65] 

A számítógép-központú oktatásról készült korábbi tanulmányok szerint ígéretes eredmények 

kapcsolhatóak ehhez a területhez, azonban kérdésként merül fel, hogy hogyan befolyásolja a 

tanulók kalibrációs készségét. Sok tényező közül az alábecsült kalibrációs képességeket 

nevezzük meg a kiemelkedő baleseti kockázat főszereplőjének a fiatal, kezdő vezetők 

körében. 

Azért, hogy ennek hatását megvizsgálják alapul vettek 38 tanuló vezetőt, akiket két 

különböző csoportra osztottak (számítógép-alapú, papír-alapú), akik egy 90 perces oktatások 

vettek részt. Két nappal később meg kellett jósolniuk, hogy képesek-e sikeresen alkalmazni a 

frissen megszerzett kompetenciákat. Az „előzetes felismerése a veszélyes közlekedési 

szituációknak” kifejezést adták a tanulási célok címének, hogy megvizsgálják, amelyet két 

részre osztottak: közlekedési szituációk és kockázatok pontos értékelése; valamint önértékelés 

pontossága, ezen szituációkban. 

Az adatok igazolták, hogy a számítógép-központú oktatásban részt vettek nemcsak hogy 

szituáció-specifikus veszélyes jeleket azonosították hamarabb, hanem a kapott információkat 

is jobban feldolgozták, amit érzékeltek. 

Igaz, hogy a publikáció szimulátoros bemutatásról szól, ugyanakkor véleményem szerint a 

mai világban egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni erre, és hazánkban az E-learning 

bevezetése kezdő lépésnek jó. A felmérésben, kezdetben 38 önkéntes vett részt, azonban 13 

résztvevőt ki kellett zárni a későbbi vizsgálatból szemproblémák miatt (csak a tökéletes látás, 

valamint kontaktlencse engedélyezett).  

A kutatás eredménye alátámasztotta azt a feltételezést, hogy a számítógép használata az 

oktatásban segít megszerezni és megerősíteni azon képességeket, amelyek a 

veszélyfelismerésért felelősek. Második tézisükként az elvárásokkal ellentétben kimutatták, 

hogy a számítógépen történő gyakorlás nem vezet pontosabb „önhatékonysághoz” (self-

efficacy). 

Összességében a cikk szerint a számítógép használatának az oktatásban pozitív hatása van 

[65]. 
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A terület egyik megközelítése a hasznosság, másik pedig a szükségesség. Véleményem szerint 

a mai fiatalok, akik a jövőben gépjárművezető-tanulók lesznek, már teljesen más igényekkel 

rendelkeznek, mint a jelen meglévő autóiskolák kínálatai. A tantermi oktatás még az idősebb 

korosztálynál jelenhet meg, ugyanakkor a mostani kamaszok, szinte „telefonnal a kezükben 

születnek”, és sajnos az életük egy részét a virtuális világban élik le. Azonban ahelyett, hogy 

küzdenénk ez ellen, célszerűbb megoldás az alkalmazkodás, esetleg a megelőzni az ebből 

származó konfliktushelyzeteket. 

A Computer in Human Behavior c. szaklapban több publikáció is foglalkozik ezzel a 

témakörrel, közülük kiemelném Huong May Troung cikkét (a szerző egyébként 

Magyarországon dolgozik): „Integrating learning styles and adaptive e-learnign system: 

Current developments, problems and opportunities [31]. 

A cikk alap megközelítése szintén hasonló az előbb tárgyalt kérdéskörhöz. Különböző 

diákoknak más-más igényeik vannak a tanulási módot illetően. Valaki képeket néz, valaki 

olvas és a szöveges tananyagot részesíti előnyben, míg vannak, akik elméleten keresztül, míg 

mások tapasztalati úton szívják magukba a tudást. Előzetes kutatások igazolják, hogy a 

megválasztott tanulási mód és a karrierválasztás között szoros összefüggés van [31]. 

 

6.5.  Az önálló vezetés kockázata kezdő vezetőként 

Hazánkban a gépjárművezető-engedély megszerzéséhez elég 29 tanórát levezetni, és ehhez 

társul még az egy óra vizsgaalkalom (itt 50 percről beszélünk, nem 60 percekről).  

A Nemzetközi intézkedések kézikönyvében legalább 51 óra vezetés ajánlott, míg más 

országokban 120 órára emelték a kötelező óraszámot, melynek hatására 40%-kal csökkentek a 

balesetek a vezetői engedély megszerzését követő két évben [56]. 

Magyarországon a következő táblázat mutatja be ezen arányok alakulását, azonban azt meg 

kell jegyezni, hogy a népességre vonatkozó adatok kor szerinti megoszlásban nem kaptam. 
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A gépjárművezetők vezetési 
gyakorlata 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 hónapnál kevesebb  9 69 53 56 60 36 

1–3 hónap között 72 68 55 50 46 77 

3–6 hónap között  98 80 105 95 103 125 

6–12 hónap között  233 188 178 190 227 256 

1–2 év között 472 449 379 346 392 466 

2–5 év között 1 317 1 231 1 062 1 036 1 019 1 026 

5–10 év között  1 708 1 627 1 664 1 777 1 759 1 776 

10 évnél több  7 164 7 036 6 665 7 129 7 537 7 889 

Ismeretlen  1 342 1 105 934 925 900 999 

Összesen  12415 11853 11095 11604 12043 12650 
8. táblázat: Vezetési gyakorlat és balesetokozás 

Ha ezen számokat arányaiban szeretnénk látni, akkor pedig a következőt kapjuk: 

A gépjárművezetők vezetési 
gyakorlata 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 0-2 évig 7,12% 7,20% 6,94% 6,35% 6,88% 7,59% 
9. táblázat: A 2 éves tapasztalatig okozott balesetek aránya 

Ezeket az adatokat szerettem volna kibővíteni a 3 éves vezetési tapasztalattal rendelkezőkkel, 

és kíváncsi voltam, hogy hogyan alakul az okozott balesetek aránya (sajnos ott csak 2012-től 

volt elérhető adat). 

A gépjárművezetők által okozott balesetek száma 
vezetési gyakorlat szerint 

2012 2013 2014 2015 

0-3 évig 10,14% 9,26% 9,72% 10,49% 
10. táblázat: 3 éves tapasztalatig okozott balesetek aránya 

Láthatjuk, hogy a plusz egy év hozzáadása majdnem eléri, és egy helyen túl is lépi a 3%-os 

növekedést a vizsgált tényezőknél, amely ebben az esetben számottevő.  

Ahhoz, hogy a fiatal, kezdő gépjárművezetők által okozott balesetek számát csökkentsük 

számos intézkedési lehetőség közül választhatunk, akár kombinálva is azokat. Az egyik 

elsődleges szempont a kötelező óraszám megemelése lenne, míg a másik megoldás a 

kísérővel/felügyelővel történő vezetés. 

A hazai gépjárművezető-képzés sikeres elvégzése után nem kötelező, hogy a friss 

gépjárművezetői engedéllyel történő vezetés (oktató nélküli) kísérő vezetővel történjen meg. 

Tehát, aki levizsgázott és a kezébe kapja a jogosítványát, korlátozás nélkül vezethet, pont úgy, 

mint akinek 15 év tapasztalata van a járművezetésben. 
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Más országokban, mint például Nagy-Britannia, Ausztrália, USA, stb. más-más feltételekkel, 

de kötelező a kezdő gépjárművezetők kíséret formájában történő felügyelete. Természetesen 

itt különböző feltételek vannak érvényben a kísérő személyére, a teljesség igénye nélkül úgy, 

mint: minimum 3 éves tapasztalat, alkohol befolyásolása alatt ne álljon a kísérő, nem 

használhat mobiltelefont a vezető melletti ülésem sem, illetve nagyon sok helyen szigorúan 

veszik a megfelelő látás-teszt eredményt [22]. 

Az irodalomkutatás során számos, ezzel foglalkozó cikket elolvastam, hogy teljes képet 

kaphassak a témáról.  

A kísérővel történő vezetés elsősorban a Graduated Driver Licensing Systemhez (fokozatos, 

vagy lépcsőzetes képzési rendszer) tartozik, ahol meghatároznak kezdő-, átmeneti vagy 

próbaidős-, és teljes (végleges) jogosítványt.  

Ausztráliában kiemelten foglalkoznak a kísérő rokoni/nem rokoni szerepével, és annak 

hatásával. Összesen 522 főt kérdeztek meg, melyből 204 fő tartozott Queensland államhoz és 

318 fő South Wales-hez. Hozzá kell tenni, hogy az első államban 100 órát (ebből 10 órát 

sötétben), míg a másodikban 120 órát (ebből 20 órát éjszaka) kell kötelezően kísérővel 

levezetni. A megkérdezettek kb. 50%-a szülő volt, míg 13,8% testvér, más rokon 29,3%, és 

nem családtag pedig 21,8%. A tanulmány bemutatta, hogy milyen fontos szerepet kapnak a 

„nem-szülő” kísérők is, hiszen segítségükkel a tanulók könnyebben elérik a szükséges 

óraszámot [6]. 

Fontos annak hangsúlyozása, hogy a kísérővel történő vezetést azért vezették be, mert 

jelentősen segít a tapasztalatszerzésben egy csökkentett kockázatú környezetben. [21] Az 

Amerikai Egyesült Államokban a megkövetelt óraszám 20-65 közötti, tehát kijelenthető, hogy 

Ausztráliában kiemelkedően magas a törvény által meghatározott érték. 

A szülők jelentik a példaképet a fiatal gépjárművezetőknek (is), hogy viselkedésük, és 

szabálykövető magatartásuk az, amit később a gyermek leutánoz.  Arra a hiányra is 

rávilágítanak a publikációban, hogy a szülőkön kívül kik azok, akik elsőszámú kísérők 

lehetnek. Megpróbálják feltárni a különböző rokoni kapcsolatok szerepét, valamint a kísérő 

tapasztalatát e területen, a felügyelt vezetés mennyiségét, és az összefüggést a levezetett 

időtartam okozott fáradtság és a különböző feladatok között.  
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A kikérdezettek összegyűjtése hólabda mintavétellel történt. Mivel kutatásaim során eddig 

ezzel a kifejezéssel nem találkoztam, utánajártam, hogy pontosan mit is jelent. Hólabda (vagy 

görgetett) mintavételnek nevezzük a technikát, ha: 

- nem valószínűségi mintavétel, 

- nem tekintjük reprezentatívnak, 

- már megkérdezett személyektől kérünk javaslatot további válaszadókra. [62] 

Elsősorban megállapították, hogy a kísérők neme közötti különbség nem volt hatással a 

vezetésre, viszont különbözőséget fedeztek fel a családi állapot, a jövedelem, a kor és a 

vizsgált államok között. 

A legnagyobb százalékban az édesanya (27,4%), barát (19,7%) és az édesapa (15,9%) a 

kísérő. A megkérdezettek kétharmadának ez volt az első alkalom, hogy tanuló vezetőt 

felügyeltek. A szülőknek többnyire nem ez volt az első alkalom, míg a testvéreknek igen.  

Kritikus pontként jelent meg a kísérő szempontjából annak az „időablaknak ” a megtalálása, 

amikor alkalmas volt a felügyelt vezetés mind a kísérő, mind a vezető számára. Ez főként a 

szülők számára volt nehéz. Valószínűsítem, hogy ez azért alakulhatott ki, mert egy szülő saját 

felelősségét láthatja gyermeke tetteiben, és ezért fontosnak tartja, hogy irányítása, felügyelete 

alatt történjék meg a járművezetés.  Ezt időben összeegyeztetni nehéz, de számukra fontos. 

A felsorolt százalékokból láthatjuk, hogy az édesanyák szerepe a legnagyobb, amely adódhat 

akár kulturális körülményekből is. Izraelben ez a főszerep elsősorban az édesapáké [6]. 

A szerző megállapította, hogy a szülői szerep kimagasló, ennek ellenére más családtagok, és 

nem családtagok szerepe sem elhanyagolható, és egyértelműen hozzájárul a sikeres 

vizsgához, és az elegendő óraszám összegyűjtéséhez. [7]  

Kutatásom során egy másik publikáció is hasonló témával foglalkozik, csak itt a tényleges és 

a szülők és barátok részéről érzékelt vezetési kockázat közötti párhuzamot tárják fel.  

A fiatal kezdő vezetők elsősorban a próbaidős jogosítvány idején kiszolgáltatottak a kortársak 

negatív hatásainak. A kardinális pont a barátok viselkedése: néhány tanuló vezetőnél már a 

kezdő fázisban felismerhető a kockázatvállalás. 



54 
 

A szülők járművezetése esetén a biztonságos és defenzív vezetés, később kevésbé agresszív, 

veszélytelen járművezetést eredményezett. A kutatás során 378 vezetőt kérdeztek meg, akik 

17-25 év közöttiek voltak, és a következő kérdésekre kellett válaszolniuk: 

- Mennyire kockázatosan vezetett édesanyja/édesapja/barátja amikor Önnek próbaidős 

jogosítványa volt? (1 sohasem volt kockázatos, 7 mindig kockázatos volt) 

- Az első hat hónapban mennyire alapozta meg a vezetési stílusát 

édesanyja/édesapja/barátja vezetési stílusa? (1 egyáltalán nem, 7 teljes mértékben) 

Kétváltozós korrelációk segítségével magyarázták az összefüggés erősségét a tanulmányi 

változók között. Különösen kismértékű volt azoknak az aránya, akik az édesanyák (1,1%) és 

az édesapák (5,9%) vezetését kockázatosnak írták le. 

Az egész modell hangsúlyozta, hogy a magas kockázatvállalással vezető barátok mintájára 

előreláthatóan az első hat hónapban a kezdő vezető is azt a viselkedést mintát fogja követni. 

Voltak olyan kampányok, mint a „Speak Out” amely arra hívta fel a figyelmet, hogy az utasok 

merjenek szólni akkor, ha nem érzik magukat biztonságban.  

Középponti szerepet kap tehát a szülő neme, hiszen a fiúk az édesapjukról, míg a lányok az 

édesanyjukról mintázzák viselkedésüket, legyen szó negatív vagy pozitív viselkedésről [57]. 

Léteznek kampányok, melyek során kapcsolatba kerültem olyan szakanyagokkal, melyek 

felhívták a figyelmemet más szakcikkekre is, amelyek kifejezetten ezzel a területtel 

foglalkoznak. A biztonságérzetünket számos tényező befolyásolja utasként a gépjárműben, 

szülőként és felnőttként pedig vannak kiemelt elemek, amelyek annak valószínűségét 

növelhetik, hogy a felnőtt utasok azért szólnak a vezetőnek, hogy vezessenek óvatosabban, 

mert nem érzik magukat biztonságban. 

A publikáció elkészítéséhez a kikérdezést 4397 norvég állampolgár bevonásával végezték el, 

melyből kiderült, hogy a motivációs hátterek különbözőek voltak, és a nők hajlamosabbak 

voltak arra, hogy szóljanak a járművezetőnek (pl. hajtson lassabban, tartson nagyobb követési 

távolságot), mint a férfiak. Az eredmények ezenkívül azt is tükrözték, hogy a felnőttek nagy 

százaléka szerint elfogadható nem biztonságos vezető mellett utazni [52]. 

A fiatalok baleseti kockázata akkor emelkedik, amikor a saját kortársaik közül szállítanak 

utasokat, különösen, ha éjszakai vezetésről beszélünk. Tanulmányok szerint a baleseti 
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kockázat ilyenkor megkétszereződik, és az utasok számával emelkedik [42]. A kockázati 

tényező ezen megjelenését más korosztályoknál nem lehet kimutatni. A fiatalok kortársaik 

jelenlétében hajalmosabbak gyorshajtásra, és kockázatvállalásra, mint ha szüleikkel lennének. 

Ezen túlmenően azt is megfigyelték, hogy idősebb utasok esetén (főleg női utasoknál) a 

járművezetők jóval alacsonyabb sebességet választanak, mintha egyedül utaznának, vagy 

fiatalabb utassal közlekednének [8]. 

Nem elég az, hogy egy-egy utas nem mer szólni, ha a járművezető szerinte veszélyesen vezet, 

és emiatt szorongani kezd, hanem a 16-24 év közötti főleg férfiak még bíztatják is a 

járművezetőt, hogy vállaljon nagyobb kockázatot. Ezt hívjuk kortársi nyomásnak, melynek 

való megfelelés lehet akár egy közúti közlekedési baleset oka is.  

Számos közlekedésbiztonsági kampány, mint a „Peer Intervention Program” és a norvég 

„Speak Out” kampány a pozitív kortársi nyomást állította középpontba, hogy a szállított 

utasok merjenek hangot adni félelmüknek [55]. A „Speak Out” kampány értékelése során 

megállapították, hogy hatására 30%-kal csökkent a közúti balesetben megsérült vagy meghalt 

serdülőkorúak száma.  

Összességében a szerző következtetésként vonta le, hogy a nemek közötti különbség 

kiemelkedően magas, a nők jobban fel merték vállalni félelmük kimondását, mint a férfiak. 

Azonban az erősebbik nem kevesebb magabiztosságot érzett abban, hogy a járművezetőt 

befolyásolni tudja, és kisebb valószínűségét látta annak, hogy megsérüljön egy balesetben. 

Egy váratlan tény is megállapítást nyert, miszerint a férfiak nagyobb stresszt és szorongást 

élnek át, miközben saját barátjuk vezet, mint a nők.  

A másik következtetés is aggasztó, ugyanis a serdülők nagy százaléka elfogadhatónak tartja a 

kockázatos vezetést. Norvégiában ezt azzal indokolják, hogy a saját gépjárművel történő 

közlekedés kiemelkedő szerepet kap, mivel ott a közösségi közlekedés szerepe rendkívül 

alacsony. Így ha közlekedni szeretnénk, kényszerből kénytelenek vagyunk elviselni a 

nagyobb kockázatot vállaló járművezetőt is.  

Azért, hogy teljes képet kapjak a felügyelettel történő vezetésről, nem csak közlekedési 

szakfolyóiratok publikációit olvastam el, hanem többek között a Journal of Adolescent Health 

c. újság „Effectiveness of a Brief Parent-Directed Teen Driver Safety Intervention 

(Checkpoints) Delivered by Driver Education Instructors” c. írását is [67].  A Checkpoints 
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program egy szülő-tinédzser vezetési megállapodást (PTDA) használ, hogy segítse a szülőket 

gyermekük vezetésének felügyeletében, melynek eredményeképpen nőtt a szülői korlátozás 

hatékonysága és csökkent a gyermekek baleseti kockázata járművezetés közben.  

Egy kísérleti-kontrollcsoportos vizsgálatot végeztek melyben 148 szülő-gyermek páros vett 

részt (ebből 99 páros alkotta a kísérleti és 49 a kontrollcsoportot). A kísérleti csoportban a 30 

perces Checkpoint rész magában foglalt videót, meggyőző üzentet, vitát és PTDA 

kezdeményezést.  Akik ebbe az osztályba tartoztak jóval több szülő-tinédzser kommunikációt 

használtak, korlátozottak voltak a hétvégi éjszakai vezetések, és a rossz időjárási körülmények 

között történő járművezetés, emellett alacsonyabb baleseti kockázatról számoltak be.  

Szinte már minden szakcikkben az első bekezdés felsorolja azon tényezőket, amelyek miatt e 

területtel szükséges foglalkozni. A kiemelkedő baleseti kockázat itt is az első helyen szerepel, 

azonban nyomatékosítják az önálló vezetések első hónapjait, miszerint az a legveszélyesebb, 

melyhez a hatékony megelőzés hiányzik [43]. A tanulmány célja a Checkpoint program 

hatékonyságának mérése volt, és kimenetelként téziseket állapítottak meg, melyek a 

következőek voltak: 

- A kontrollcsoporthoz hasonlítva a Checkpoint programot használó tinédzserek 

szigorúbb szülői instrukciókról számoltak be az első hat hónapban. 

- A kontrollcsoporthoz hasonlítva a Checkpoint programot használó tizenévesek 

alacsonyabb baleseti kockázatról számoltak be az első hat hónapban. 

A Checkpoint program csak az első hat hónapig szólt, azért vonatkoznak a hipotézisek ezekre 

az időtartamokra. Összességében elmondható, hogy a program segítségével a kezdő vezetők 

biztonságosabban vezetnek, szigorúbbak lettek az éjszakai vezetés, valamint a kortárs utasok 

szállítási feltételei is [67]. 

Ezen szakcikkek feldolgozására azért van szükség, mert a magyarországi képzés sajnos 

jelenleg semmilyen korlátozást, szigorítást nem tartalmaz a kezdő vezetők csoportjára A 

cikkek eredményei és következtetései megalapozzák azon állítást, hogyha hazánkban is 

bevezetnék a kísérő vezetést az első 6 hónapban, a fiatalok baleseti kockázata szignifikánsan 

csökkenne. 
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7. Elméleti tanfolyam kérdőíves kikérdezése 

2015. nyarán Németh László úr (NKH) segítségével kérdőíves felmérést végeztem azokkal a 

tanulókkal, akik az elméleti vizsgát nemrég (1 héttel-6 hónappal korábban) tették le, hogy 

felmérjem, mennyire szerepel az oktatásban a közlekedésbiztonság témaköre. A kérdőív 13 

kérdést tartalmazott, és 94 darab értékelhető kérdőív jutott vissza hozzám, melyet elemeztem. 

[35]. Jelen disszertációban három kérdésre adott válaszokat elemzem mélyebben, a többi 

kérdésekre adott visszajelzés a további kutatási irányokat képzi. 

A kérdőív a mellékletben megtalálható (1. melléklet). 

Kulcskérdésként jelent meg a korcsoportra jellemző baleseti kockázat, a lelki állapot, mint 

befolyásoló tényező, az alkoholfogyasztás hatása, és a legfontosabb, a balesetek elemzése. 

A válaszok elemzésénél pozitív, ám nem teljes mértékben kielégítő az, hogy egyre nagyobb 

hangsúly helyeződik a közlekedésbiztonságra, és az emberi sérülékenységével kapcsolatos 

figyelemfelhívásra.  

A következő diagramok bemutatják a válaszok arányait. Az 18. ábra mutatja a baleseti 

kockázattal kapcsolatos válaszok gyakoriságának megoszlását. 
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18. ábra: Beszéltek-e a korcsoportjára jellemző baleseti kockázatról? 

Kedvezőnek értékelhető, hogy  a megkérdezettek 12%-a arról számolt be: részletesen 

megbeszélték a rájuk és a többi közlekedőre vonatkozó kockázati jellemzőket. Ehhez társul 

még a válaszadók 29%, és 42%-a. Összesen a kitöltők 17%-a nem beszélt a kérdésről vagy 

meg sem említette az elméleti oktatás során a baleseti kockázatot. 

A 17% ebben az összefüggésben olyan szám, amit az Európai Uniós célkitűzéshez 

hasonlíthatunk, tehát nullára kell csökkenteni. Minden gépjárművezető-jelöltnek ismernie kell 

a baleseti kockázatot, főleg azt, ami a saját korcsoportjára vonatkozik. 

A másik fő tényező, amivel a viselkedésre és lelki tényezőkre lehet hatni a balesetek 

elemzése. A Közlekedési alapismeretek c. tárgy keretein belül a tanterv előírása alapján 
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elemezni kell közúti baleseteket. Mivel ez a képzés kiemelt szakasza, az általam feltett 

kérdések között is szerepelt, melyre a következő válaszokat kaptam. 

19. ábra: Elemeztek-e baleset(ek)et az elméleti oktatás során? 

A kitöltők közül 70% adott olyan választ, ami egyértelműen jelzi, hogy legalább egy balesetet 

megbeszéltek. Sajnos azonban a válaszadók 30%-a nyilatkozta azt, hogy egy balesetet sem 

elemeztek, beszéltek meg.  

Egyrészt ez az jelenti, hogy a kötelező tananyagból maradtak ki fejezetek/részek (így 

alapvetően nem várhatjuk el, hogy tudják, milyen következményei lehetnek egy „csak anyagi 

káros” és személyi sérüléses közúti balesetnek).  

Másrészt a kérdőív következő kérdése arra irányult, hogy a baleset elemzése milyen módon 

változtatta meg a tanulók viselkedését/közlekedéshez való hozzáállását (természetesen itt csak 

azok válaszoltak, akik az előző kérdésre „igen” választ adtak). 
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20. ábra: A balesetek elemzése milyen hatással volt Önre? 

Láthatjuk, hogy a baleset(ek) elemzése döntő többségben (85%-ban) befolyásolta a tanulókat 

annyira, hogy hatással is volt a közlekedési magatartásukra, vagyis elmondásuk szerint 

elővigyázatosabbak lettek. Volt olyan csoport is, amelynek tagjaira hatással volt, viszont a 

közlekedését már nem befolyásolta (13%). Itt kérdésként merülhet fel, hogy az elemzett 

baleset milyen jellegű volt, milyen volt a kimenetele, stb.  

A válaszadók legkisebb hányada (2%) jelentette ki azt, hogy rá nem volt hatással a baleset(ek) 

elemzése, és úgy gondolja, vele nem történhet ilyen a közlekedése során. Véleményem szerint 

ez az a terület, ahol még biztosan változtatni kell. Nem kerülhetnek ki úgy kezdő vezetők 

újonnan megszerzett jogosítvánnyal a közutakra, hogy ne lennének tudatában annak, hogy a 

közlekedés veszélyes üzem, és hogy valamilyen baleseti kockázattal mindenkinek számolnia 

kell (itt gondolok például olyan balesetek elemzésére, amelyeknél a szabályosan közlekedő 

(vétlen) lett a baleset halálos áldozata). A képzés egyik kiemelt közlekedésbiztonsági céljává 

kell válnia a fiatalok „tudatosságra” nevelésének, és a korcsoportra jellemző baleseti kockázat 

megértetésének.  [35] 

A tézis megállapításához két hasonló, ám más jelentésű fogalmat tisztáznunk kell. 

Kinyilatkozatott viselkedés: amelyet a megkérdezett elmond, hogy úgy cselekedne 

(ellenőrizni nem feltétlenül tudjuk). 

Kinyilvánított viselkedés esetén ellenőrizni is tudjuk azt. 
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Megállapítom, hogy a baleset(ek) elemzése az elméleti oktatás során megváltoztatta a 

tanulók többségének kinyilatkoztatott viselkedését a közlekedésben. Elővigyázatosabbak 

lettek, mely állítást 95%-os diszjunkt konfidencia intervallumokkal támasztottam alá. 

Elővigyázatosság alatt itt azt értem, hogy befolyásolta a közlekedési magatartását az elemzett 

baleset. 

A megállapítás helyességét a már alkalmazott diszjunkt konfidencia intervallumok igazolják. 

 

21. ábra: Diszjunkt konfidencia intervallumok a balesetek elemzésénél 
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8. Balesetek elemzésének hatása a biztonsági öv viselési hajlandóságra 

[23][38] 

A három fő „gyilkos”-nak az ittas vezetést, a gyorshajtást, és a biztonsági öv viselésének 

elmulasztását jelölik meg a közúti balesetek során. Kutatásom egyik része elsősorban az 

elméleti oktatásra koncentrál.  Célom az volt, hogy megállapítsam a Nemzeti Közlekedési 

Hatóság tantervében előírt tananyaggal a tanulók tényleg találkoznak-e, és az ezen felüli plusz 

oktatás és beszámoló milyen hatással van a jelöltekre.  

A Járművezetés elmélete c. tárgy során a jelölteknek az oktatóval együtt kell elemezni 

közlekedési baleseteket (ismeretanyag-veszély helyzetek-közlekedési balesetek elemzése) 

[48]. A vizsgálat arra mutatott rá, hogy amennyiben elemeznek balesetet, az milyen hatással 

van rájuk, és ha több információt kapnak, akkor változik-e a kinyilatkoztatott viselkedésük. A 

kérdéskör a balesetek elemzésénél kizárólag a biztonsági öv viselési hajlandóságra 

koncentrált. 

Ki szeretném emelni, hogy nem az autósiskolák oktatási módszerének, illetve az oktatót 

felkészültségének felmérésére irányult a KRESZ tanfolyamokon történő felmérés, hanem 

elsősorban arra, hogyha a tananyagbővítésére sor kerülne a javasolt beszámolóval és 

videókkal, mennyiben változhatna a fiatalok viselkedése. 

A kutatás 2016. tavaszi félévében zajlott, januártól egészen júliusig. Tulajdonképpen egy 

előtte-utána vizsgálatról beszélünk (kérdőív 2. mellékletben).  

A felmérés menete lépésről-lépésre a következő volt: 

1. Bemutatkozás: kutatás célja, anonimitás 

2. Első kérdőív kitöltése (mellékletben): a fő cél a biztonsági öv viselési hajlandóság 

megállapítása 

3. Videók megtekintése 

a. Valós élet által produkált szituáció: Volvo autóban négy fiatal ül bekötve, az 

autó többször átfordul (~100km/h-nál), a fiataloknak semmi bajuk sem esik, az 

autó megállása után a törött ablakon sértetlenül kiszállnak 

b. Közlekedésbiztonsági kampány videó: öt fiatal utazik alacsony sebességgel egy 

autóban, a hátsó ülésen középen a fiatal fiú nincs bekötve. Ütközés először 

frontálisan, majd hátulról is. A bekötetlen fiú a saját halálán kívül másik két 

utastársa halálát is okozza. 

4. Kovács György, balesetben érintett személy elmeséli: 
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„Sziasztok! Kovács György vagyok, és a balesetemet szeretném nektek elmesélni. 

Édesapámmal egy vasárnapi nap Pér felé haladtunk főúton. Nem volt nagy forgalom. 

Szembe jött egy kis áruszállító autó. Mikor közel volt hozzánk, váratlanul elkezdték 

előzni. Reflexszerűen nyomtam egy „satu” féket, utolsó próbálkozásom az volt, hogy 

kettőt tekertem a kormányon az árok felé. Mivel blokkoltak a kerekek, csúsztunk 

egyenesen előre. Frontálisan ütközünk. Mi be voltunk kötve így nem lett bajunk. A 

másik autóban anyósülésen utazó nő keze több helyen tört el. Annyira sokkot kapott, 

hogy a két roncs körül futkorászott le kellett ültetni az autó mellé. A vezető hölgyet a 

tűzoltók tudták kiszedni. Sípcsontja térde alatt kijött, medencéje több helyen letört. 

Arra szeretnék kérni Mindenkit, kapcsoljátok be magatokat, hisz sosem lehet tudni mi 

történik veletek az utakon. Köszönöm” 

5. Kiss Diána: „Ő sem állna itt mellettünk, ha nem kapcsolta volna be a biztonsági övét.” 

6. Második kérdőív kitöltése: célja annak megállapítása, hogy a videók megtekintése és a 

balesetben érintett személyes tapasztalatának meghallgatása mennyire befolyásolja a 

kinyilatkoztatott viselkedésmintát. 

 

Nyolc KRESZ-tanfolyamra látogattunk el unokatestvéremmel, Kovács Györggyel, melynek 

időpontjai és létszámai (összesen 109 fő): 

 

- 01.29: 9 fő 

- 02.08: 10 fő 

- 02.16: 5 fő 

- 02.24: 11 fő 

- 04.25: 41 fő 

- 06.14: 11 fő 

- 06.14: 7fő 

- 06. 21: 15 fő. 

 

Németh László (Nemzeti Közlekedési Hatóság) segítségével a győri Netcar Autósiskola, 

valamint a Szűcsi Autósiskolában végeztük el felméréseinket. 

A legfontosabb eredmény annak az aránynak a változásában mutatkozik meg, hogy ki 

kapcsolja be a biztonsági övet személygépjárműben, melyet a 22-23. ábrán láthatunk. 
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22. ábra: Biztonsági övviselési hajlandóság a felmérés előtt 

 

 

23. ábra: Biztonsági övviselési hajlandóság a felmérés után 

A két diagram közötti különbség szemmel látható, hiszen a videók megtekintése, és a 

személyes tapasztalat meghallgatása után a 109 főből 102-en a „mindig bekapcsolom” választ 

adták a kérdésre. Ez százalékban 22%-os növekedést jelent, és csupán 6,4%-kal maradunk el 

a 100%-tól.  

A videók és a balesetben érintett személy által elmeséltek hatásossága megkérdőjelezhetetlen, 

hiszen összesen 5 fő volt olyan, akire nem gyakorolt hatással (hatásfok: 95,4%) 
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24. ábra: Videó vagy balesetben érintett személy volt hatásosabb? 

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy az együtt utazók hatása mekkora a fiatalokra. Nem 

indifferens ennek az aránya.  

 

25. ábra: A biztonsági övviselési hajlandóság függ-e a jelenlévőktől? 

Láthatjuk, hogy a megkérdezettek 17%-nál függ a biztonsági öv becsatolása attól, hogy a 

jelenlévők milyen viselkedést tanúsítanak, illetve hogy rájuk szól-e a valaki a járműben. Ami 

érdekes volt, hogy nagyon sok szakirodalom említi a kortársi nyomást [57], ennek ellenére a 

kérdőív kitöltése során senki sem választotta a „igen, mert a barátaim szerint felesleges, így 

én se kötöm be magam, ha velük utazom”lehetőséget. 

Ahhoz, hogy a saját eredményeimet össze tudjam hasonlítani más ország helyzetével, 

irodalomkutatást végeztem. Számos publikáció mellett, az a cikk, amely leginkább ehhez a 

területhez kapcsolható Ruth A. Shults, Tamara M. Haegerich, Geeta Bhat  és Xinjian Zhang 
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atlantai kutatók is szintén ezzel foglalkoztak. „Teens and seat belt use: What makes them 

click?” írása [58]. 

Az írók központi kérdésként helyezik el a biztonsági öv használatot, főleg a fiatalok körében. 

A problémafelvetés alapjaként megállapították, hogy a középiskolások mindössze átlagosan 

51%-a használja a biztonsági övet folyamatosan, mint utas. A publikáció számszerűsítve 

ismerteti, hogy mindössze a járművezetők 47%-a viselt biztonsági övet miközben halálos 

sérülést szenvedtek, és az utasok csupán 34%-a. A biztonsági öv az egyik leghatékonyabb 

passzív biztonsági eszköz a halálos áldozatok számának csökkentésére [12]. Összefüggést 

mutattak ki a biztonsági öv használati aránya és a jogi szabályozás között. Elsődleges törvényi 

végrehajtása lehetséges például Columbiában, mely a hatóság részére lehetőséget ad 

megállítani a járművezetőt, aki nem használja a biztonsági övét. Másodlagos törvényi 

végrehajtás pedig azt jelenti, hogy az öv használatának mellőzésén kívül más 

szabálytalanságot is el kell ahhoz követni, hogy a hatóság megállítson. Vannak olyan államok, 

ahol a másodlagos törvényi végrehajtás a jellemző, azonban aki nem töltötte be a 18-ik 

életévét, és nincs bekötve, rá az elsődleges törvényi végrehajtást kell alkalmazni. Azokban az 

államokban, ahol elsődleges törvényi végrehajtás van, ott kutatások szerint magasabb a 

biztonsági övviselési arány is [13]. 

Magyarországon az 1/1975. KPM-BM rendelet „A közlekedésben való részvétel külön 

feltételei” 48.§-ban írja le, hogy: „A külön jogszabályban meghatározott M1, M2, M3, N1, 

N2, N3 kategóriájú gépkocsiban, amelynek meghatározott üléseit biztonsági övvel kell 

felszerelni, továbbá olyan járműben, amelynek üléseit biztonsági övvel szerelték fel, az ülésen 

utazó személynek a biztonsági öv becsatolásával kell magát rögzíteni.” [1] 

Természetesen kivételek is vannak, amelyeket most nem sorolnék fel. 

Magyarországon a biztonsági öv nem viselése esetén a bírság a következőek lehetnek: 

- lakott területen: 10.000.-Ft 

- lakott területen kívül: 15.000.-Ft 

- autóúton, autópályán: 20.000.-Ft [46] 

Hazánkban mindenki saját magáért felelős, tehát ha az utas nincs bekötve, akkor a bírságot is 

neki kell kifizetnie. 

 

A biztonsági öv viselési arány érdekes módon attól is függ, hogy lakott területen belül vagy 

azon kívül élünk. A külterületen élők kisebb arányban kötik be magukat, mint azok, akik 

városi környezetben élnek, amelyet a kinyilatkoztatott kérdőív is alátámasztott [9]. 

Összefüggést mutattak ki a biztonsági öv nem viselése és egyéb problémák között: alkohol, 
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illegális drog használat, dohányzás. A szerhasználat főleg akkor növekszik meg és válik 

gyakoribbá, amikor a fiatalok közösen töltik idejüket, és szerhasználat még a járműben is 

megjelenthet (akár vezetés közben).  

Az írók a következő kérdést fogalmazták meg a kérdőívhez: Milyen gyakran viselsz 

biztonsági övet, amikor utasként utazol? (a megkérdezettek nagy százaléka nem volt elég idős 

ahhoz, hogy járművet vezessen). A válaszok a következők lehettek: mindig, majdnem mindig, 

néha, ritkán, soha. A válaszokat ezután két fő csoportra osztották: mindig; kevesebbszer, mint 

mindig. A megkérdezettek más egyéb jellemzőire is kíváncsiak voltak, amelyek 

függőségekhez kapcsolódnak: vezetés alkoholfogyasztás után; egy járműben utazni utasként 

olyan mellett, aki fogyasztott járművezetés előtt alkoholt; dohányzás, marihuána használat, 

sorozatos ivás (egymás után sorban 5 vagy annál több ital elfogyasztása). A válaszadókat az 

elmúlt 30 napban történtekről kérdezték, melyben a válaszok ketté voltak osztva: egyszer 

sem, és egyszer vagy annál többször.  

38 állam adatait dolgozták fel, és a kitöltött kérdőívek 60%-a volt használható (101.347 fő). A 

kétváltozós elemzés során a biztonsági öv viselési arányokat számították ki 95%-os 

megbízhatósági intervallumokkal, minden magyarázó változóra. 

A felmérésben azok, akik a valamilyen függőséggel éltek, általában 20%-kal kevesebb pontot 

kaptak, mint azok, akik „tisztán” élnek (elég egy függőséggel élni). Ugyanez mondható el a 

másodlagos törvényi végrehajtásról, hisz náluk 10%-kal kisebb az arány, mint az elsődleges 

törvényi végrehajtásnál. Hasonlóképpen összefüggést mutattak ki a felnőttek biztonsági öv 

viselési hajlandóságával, és a fiatalok öv használatával. Azokban az államokban, ahol az öv 

viselési arány a felnőtteknél 85% alatt volt a fiatalok öv használata szignifikánsan 

alacsonyabb volt, mint azoknál, akik 86% felett van. 

A valószínűsége annak, hogy valaki mindig becsatolja a biztonsági övét, egyenes arányban 

csökken a függőségek számának emelkedésével. A felmérés rávilágított arra is, hogy a 

hajlandóság az életkor emelkedésével nő, mivel aki 18 év feletti 20%-kal nagyobb a 

valószínűsége, hogy visel övet, mint aki 14 év alatti.  

A cikk összefoglalóan leírja, hogy a megkérdezettek mindössze 51%-a jelentette ki azt, hogy 

mindig bekapcsolja a biztonsági övét. Becslések szerint majdnem a meghaltak fele 

megmenthető lett volna, amennyiben ezt a passzív biztonsági eszközt használják.  

Pozitív számomra az, hogy a saját kutatásomban a megkérdezettek 71,5%-a mondta elsőre, 

hogy mindig bekapcsolja a biztonsági övét, amely a videók és a beszámoló után 93,5% lett. 
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8.1. Biztonsági övviselés hajlandóságának matematikai alátámasztása 

 

A matematikai alátámasztás során ismét a diszjunkt konfidencia intervallumokat vettem 

alapul, melyet kiegészítettem McNemar teszt Edwards-féle változatával is. 

 

A legfontosabb kérdést elemeztem, amely a következő volt: „Személygépjárműben történő 

utazáskor a biztonsági övet…”. A kérdést a videó és a személyes beszámoló előtt, és azok 

után is feltettem a tanulóknak. Az első kérdésfeltevésnél a következő intervallumokat kaptam: 

Pozitív válaszok 
aránya Mintanagyság Arány Alsó 95% KI Felső 95% KI 

78 109 0.7156 0.6247 0.7918 
11. táblázat: Konfidencia intervallumok a felmérés előtt 

 

26. ábra: A konfidencia intervallum az első kérdésfeltevésnél 

A videó, és a személyes tapasztalat után pedig a következőt kaptam: 

Pozitív válaszok 
aránya Mintanagyság Arány Alsó 95% KI Felső 95% KI 

102 109 0.9358 0.8733 0.9685 
12. táblázat: Konfidencia intervallumok a felmérés után 
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27. ábra: A konfidencia intervallum a második kérdésfeltevésnél 

Ahhoz, hogy jobban érzékelhető legyen az intervallumok közötti különbség, egymás alatt is 

feltüntettem azokat. 

 

Pozitív válaszok aránya Mintanagyság Arány Alsó 95% KI Felső 95% KI 

Előtte 78 109 0.7156 0.6247 0.7918 

Utána 102 109 0.9358 0.8733 0.9685 
13. táblázat: Konfidencia intervallumok előtte-utána 

Láthatjuk, hogy a Lower 95% CL és az Upper 95% CL intervallumok nem átlapolóak. Az 

alábbi diagramon jól látszik, ahogy a két konfidencia intervallum elkülönül egymástól. 

 

28. ábra: Diszjunkt konfidencia intervallumok a kérdőív előtte-utána értékeiből számolva 
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A diszjunkt konfidencia intervallumok tehát egyértelműen alátámasztják a fent leírt tézist, 

miszerint a videó és a balesetet átélt személy tapasztalatának megismerése egyértelműen 

növeli a biztonsági öv viselési hajlandóságot. 

A McNemar teszt Edwards-féle változatához szükség volt egy táblázatot kellett felírni, mely 

az előtte-utána adott válaszok számát tartalmazza a biztonsági öv viselésre vonatkozóan. 

 

Előtte és utána is igen  Előtte nem utána igen Összesen 

78 24 102 

Előtte igen utána nem Előtte nem utána nem   

0 7 7 

78 31 109 
14. táblázat: Biztonsági öv bekapcsolásának hajlandósága a felmérés előtt-után 

A táblázatból világosan kiolvasható, hogy 24 fő volt az, akinek a véleményét sikerült 

megváltoztatni a biztonsági öv viselésre vonatkozóan. A McNemar teszt Edwards-féle 

változatának lényege, hogy bebizonyítsuk a felmérés nem függetlenségét. Tehát a hipotézis, 

amelyet felállítok: H0=függetlenek egymástól az eredmények. Ennek az eredménye a 

McNemar teszt képlete [20]:  

 

 

Melynek eloszlása a nullhipotézis fennállása esetén 1 szabadsági fokú 2 eloszlás. 

Megállapítom, hogy a gépjárművezető-képzés során, az elméleti tanfolyamon a tantermi 

képzési keretek között a balesetet átélt személy tapasztalatának megismerése, valamint a 

balesetekkel kapcsolatos videók lejátszása növeli a kinyilatkoztatott biztonsági övviselés 

hajlandóságot.  [23] 
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9. A gépjárművezető-képzés fajtái 

Magyarországon a gépjárművezető-képzés egylépcsős/hagyományos rendszer, amely a 

legegyszerűbb felépítésű. A képzés elméleti oktatásból áll, amit vizsga követ. Elméleti vizsga 

után kezdődhet meg a gyakorlati oktatás, amit szintén vizsga zár. Ezt követően a 

gépjárművezető-jelölt már „teljes értékű” gépjárművezetői engedélyt kap (két év próbaidő, 

minimális korlátozásokkal). Ezen kívül a legelterjedtebb többek között a kétlépcsős rendszer 

(Two-phase licensing system), és a fokozatos, több lépcsős gépjárművezető-képzés 

(Graduated Licensing System, továbbiakban GDL) [33]. Az európai országok többsége a 

hagyományos képzést alkalmazza, míg a kétlépcsős rendszerrel néhány ország képezi a 

tanulókat, mint Finnország, Németország, Svájc, stb. GDL szintű rendszer inkább más 

kontinenseken terjedt el, Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, stb. [63].  

 

 

 

 

29. ábra: A próbaidős gépjárművezető-képzés 

 

 

  

 

 

 

30. ábra: A kétlépcsős gépjárművezető-képzés 
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31. ábra: GDL rendszerű gépjárművezető-képzés 

Hazánkban igaz, hogy van korlátozás a kezdő gépjárművezetőknek, de nem olyan mértékű, 

amellyel igazi „próbaidő”-nek nevezhetnénk ezen időszakot. A kezdő jogosítvány 2 éves 

időtartama alatt a járművezető gépkocsijával nem vontathat pótkocsit, illetve „kezdő vezetői 

engedély” minősítés a vezetői engedély visszavonásának leteltét követően újra kezdődik, ha 

annak 2 éves időtartama alatt a vezetői engedély jogosultját közlekedési szabálysértés vagy 

bűncselekmény miatt jogerősen eltiltják a járművezetéstől, a járműfajtától vagy a 

kategóriától”. [3] 

További, kezdő vezetőket érintő korlátozás, hogy 18 éves korukig nem vezethetnek 

gépjárművet külföldön. Ha például valaki 17 évesen jut jogosítványához, akkor a próbaidő 

ebben az esetben csupán egyetlen év, ami az eredeti jogszabályban előírtnak a fele (a saját 

jogosítványom megszerzésekor 2005-ben, a külföldön való gépjárművezetés az első két évben 

mindenkinek tilos volt).  

Az alábbiakban összefoglaló áttekintést adok más országokban alkalmazott gépjárművezető-

képzési rendszerekről. Elsősorban azon országok rendszerei közül ismertetek, amelyek a 

közlekedésbiztonságban élen járnak, vagyis az úgynevezett „SUN” (Svédország (Sweden), 

Egyesült Királyság (United Kingdom) és Hollandia (the Netherlands)) országok közül az 

Egyesült Királyságot és Svédországot.  
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9.1. Egyesült Királyság 

Az ország képzési rendszere a magyarországitól eltérő. A gépjárművezető-jelöltek 

(továbbiakban: tanulók) 17 évesen kezdhetnek el járművet vezetni, amelytől eltérhetnek 

bizonyos esetekben (igazolásokkal), így már 16 éves korban elkezdhetik a tanulást, azonban 

járművet csak 17 éves kortól vezethetnek. Amennyiben ideiglenes jogosítványt szereztek, az 

autópálya kivételével bárhol vezethetnek. Járművezetést csak felügyelet mellett lehet 

gyakorolni. Felügyelő lehet gépjárművezető oktató, vagy más családtag vagy barát. Ezen 

felügyelők életkora 21 év felett legyen, rendelkezniük kell a megfelelő járműre érvényes 

jogosítvánnyal, amely teljes értékű és több, mint 3 éves. Felügyelet során a kísérőnek tilos (!) 

mobiltelefont használnia, amíg a vezetést figyelemmel kíséri. A biztosítás kötelező, és néhány 

biztosító társaság elvárja, hogy a kísérő 25 évnél idősebb legyen [56]. 

Amennyiben a tanuló felügyelet nélkül vezet, 1000 font pénzbüntetést, és 6 büntetőpontot 

kap. A próbaidő alatt utasok szállítása (életkortól és nemtől függetlenül) lehetséges.  

A próbaidő alatt a tanulónak egy „Driver’s Record” (gépjárművezető nyilvántartás-

mellékletben) c. lapot kell vezetnie, amelyen felhívják a figyelmét arra, hogy mennyire fontos 

a tapasztalatszerzés és minden környezeti körülmények közötti járművezetés. A vizsga 

letétele után is bátorítják a vezetőket, hogy fejlesszék gépjármű-vezetési képességüket. A 

jegyzőkönyvön egy külön rész tartalmazza azon pontokat, amelyek segítenek észlelni az 

elmélethez kapcsolódó pontokat.  

Az elméleti vizsga két részből áll: 

 feleletválasztós teszt 

 veszélyhelyzet felismerés videón (14 jelenet) 

A videó jelenetek során akkor kell megnyomni a jelzőgombot, amikor a tanuló úgy érzi, hogy 

konfliktushelyzet vagy veszélyhelyzet alakult ki. Amennyiben a vizsga egyik része nem 

sikerül, akkor a vizsga sikertelen. A sikeres vizsga után 2 éven belül kell letenni a gyakorlati 

vizsgát.  

A gyakorlati vizsga után a tanuló egy „full license” jogosítványt kap, amely teljes értékűnek 

számít.  
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9.2. Svédország 

A gépjárművezetés gyakorlását 16 éves kortól lehet elkezdeni (régebben 17,5 évtől), míg a 

jogosítványszerzéshez kötött életkor 18 év. A csökkentés célja az volt, hogy a kezdő 

gépjárművezetők lehetőséget kapjanak minél több tapasztalatszerzésre [66]. 

A gépjárművezető képzésük három fő részből áll: tanterv, képzés és vizsga. 

A képzés rendelkezik néhány korlátozással, kötelező részének időtartama mindössze 6 óra 

(ami kockázat nevelés „risk education”), mielőtt a jelölt letenné a vizsgát. 

A tanuló vezetők egyaránt részt vehetnek autósiskolák képzésében (szakoktató mellett), vagy 

otthoni gyakorlással (magán oktatóval, aki 24 éves elmúlt és legalább 5 éve van 

jogosítványa).  A vizsga elméleti és gyakorlati részből áll. Az elméleti vizsga 65 

feleletválasztós kérdést tartalmaz, ahol 2-6 alternatíva közül lehet kiválasztani az egy helyes 

megoldást. 

Öt fő részre oszlik, melyek a következőek: 

 

 gépjárművel kapcsolatos tudás 

 közlekedési szabályok 

 kockázatos helyzetek a közlekedésben 

 járművezetési képességek korlátozása 

 különleges alkalmazások és más szabályozások 

A gyakorlati vizsga öt kompetenciát mér fel: 

 sebesség 

 manőverezés 

 elhelyezkedés 

 közlekedési magatartás/viselkedés 

 figyelem, 

amelyeket 26 különböző forgalmi helyzetben figyelnek meg, mérve a járművezetési 

képességet. [66] 

A vizsgák sikeres teljesítése után a jelölt ideiglenes jogosítványt kap 2 évre. [15] 
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 Fontosnak tartom leírni egy olyan ország képzését is, amely hazánkkal szomszédos, és a V4 

országok tagja is.  

9.3. Szlovákia 

Szlovákiában is hasonló feltételekkel lehet megszerezni a jogosítványt, mint nálunk. A vizsga 

napján betöltött 17. életév, háziorvosi igazolás, bíróság által kiszabott eltiltással ne 

rendelkezzen, nincs külföldi jogosítványa, és nincs külföldi eltiltása járművezetéstől. A 

tanfolyam során 32 óra elméleti oktatáson kell részt venni, amelyet 8 óra vezetési gyakorlat és 

29 óra forgalmi vezetés követ. A tanfolyam befejezése csak akkor lehetséges, ha a jelölt részt 

vett elsősegélynyújtó tanfolyamon, amelyet sikeres vizsgával zárt.  

A vizsga folyamata: Elméleti teszt írásban történik, melyre 20 perc áll rendelkezésre. A 

maximálisan elérhető pontszám 55, melyből 50-et kell elérni a sikeres teljesítéshez. A 

kérdéssor az útkereszteződésre, jelzőtáblákra, és előírásokra vonatkozó kérdéseket tartalmaz. 

Sikeres elméleti vizsga után következik a gyakorlati vizsga. A gyakorlati vizsga tartalmaz egy 

elméleti kérdést, amely a karbantartásra vonatkozik, ezt követően a gyakorlópályán kell 10 

percet vezetni, majd a forgalomban 25 percet. A vizsgáztatás a rendőrség hatásköre. A 

közlekedésrendészeten belül kinevezett vizsgabiztosok (rendőrök) végzik a vizsgáztatást. A 

vizsga 1 nap alatt történik. 

Észrevehetjük, hogy a képzési rendszerben tulajdonképpen nincs szignifikáns különbség. 

Azonban a jogosítvány megszerzése után a kezdő vezető 18 éves koráig csak kísérővel együtt 

vezethet. 

A szlovákiai gépjárművezető-képzésről egy ott 2015-ben jogosítványt szerzettel történt 

interjúban kaptam információt. 

9.4. Kanada, Ontario 

Az európai országok egy részét megvizsgálva bemutatom egy tengerentúli ország rendszerét 

is. Kanadában, Ontario államban, aki jogosítványt szeretne, be kell töltenie legalább a 16. 

életévét, meg kell felelnie egy látás vizsgálaton és egy írásbeli vizsgán kell átmennie, amit a 

közlekedési szabályokból és közlekedési jelzésekből ír. 

Ha a vizsga sikerrel zárult, egy G1 jogosítványt kap a gépjárművezető-jelölt, és kezdő 

vezetőnek nevezik, hogy gyakorolni tudjon és tapasztalatokat szerezzen.  
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A felkészülést az írásbeli tesztre egy „Ontario’s Official Driver Handbook” c. kézikönyv  

segíti.  

Amint a vizsga sikeres, és a látásvizsgálaton is megfelelt a jelölt, a G1 jogosítványt (Grade 1) 

kézbe kapva, mielőtt teljes jogosítványt („full” G licence-t) kap, be kell fejeznie a két szintet 

(G1, G2), és két forgalmi vizsgát kell sikeresen teljesítenie.  Ezt a folyamatot hívják 

fokozatos/többlépcsős gépjárművezető-képzésnek „graduated licensing”. A folyamatot 

elmondásuk szerint azért alkalmazzák, mert így tudnak időt biztosítani a gépjárművezetés 

gyakorlására és a tapasztalatszerzésre. A teljes folyamatra 5 év áll rendelkezésükre, és ha nem 

jut el a tanuló  „G”-szintig, akkor a folyamatot előröl, kell elkezdenie. 

G1 szintnél: 

 0,00 %o véralkohol-koncentráció (későbbiekben: VAK) 

 meggyőződni arról, hogy minden utas megfelelően viseli a biztonsági övet 

 00:00-05:00 óráig tilos a gépjárművezetés 

 400-as jelzésű utakon tilos vezetni (401, Queen Elizabeth Way, Gardiner 

Expressway), megj.: ezeken az utakon a megengedett sebesség 100 km/h 

 teljes jogosítványú kísérővel kell vezetni, akinek legalább 4 éves tapasztalata van, és a 

véralkohol-koncentrációja 0,05%o –nél kevesebb (ha nem múlt el 21 éves, akkor 

0,00%o –nek kell lennie) 

 a kísérő vezető ülhet egyedül a járművezető mellett 

 amennyiben szakoktatóval vezet, bármilyen úttípuson közlekedhet 

 legtöbb esetben a G1 szint 12 hónapra szól 

G1 vizsga:  

 12 hónapos G1 után 

 alapvető járművezetési képességek vizsgálata (balra kanyarodás, megállás, 

parkolás) 

 sikeres vizsga után G2 szintre lép 

 amennyiben a kormány által támogatott gépjárművezető-képzésen vesz részt, már 

8 hónapos időtartam után vizsgázhat 
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G2 szintnél: 

 12 hónapos időtartam 

 járművezetés kísérő nélkül 

 minden úttípuson Ontarióban 

 minden időben  

 de még mindig 0,00 ezrelékes VAK-kal 

 annyi utast szállítva, ahány működő biztonsági öv van 

 19 évesen és az alatt különböző korlátozások vonatkoznak a járművezetőre 

 00:00-05:00 óráig egy utast lehet szállítani, aki 19 éves vagy annál fiatalabb 

 ez a korlátozás az első 6 hónapra vonatkozik 

 utána 3 olyan utast lehet szállítani akik legfeljebb 19 évesek. 

 ezt a szabályt nem kell alkalmazni, ha van „full licence”-es a járműben 

 az utasok közvetlen hozzátartozók 

G2 vizsga: 

 12 hónapos G2 próbaidős jogosítvánnyal lehet letenni 

 a vizsga fejlettebb járművezetési képességeket fed le(autópályán történő vezetés, 

párhuzamos parkolás) 

 sikeres vizsga esetén „teljes” jogosítvány (full licence) [51]. 

A közúti közlekedési balesetekkel foglalkozó kutatók és szakértők egyik fő problémája, hogy 

a baleseti statisztikai adatokhoz való hozzáférés sok munkát, és időráfordítást igényel. A 

nagyobbik gond azonban az, hogy a különböző kimenetelű sérülések definíciói országonként 

nagy eltéréseket mutatnak. [24] 

Egyedüli biztos pontot a halálos áldozatok számának összehasonlítása jelent a mai napig, 

hiszen azokban az országokban, amelyekre az összehasonlítást végzem, a halálos áldozatok 

ún. „30 napos definíciója” van érvényben. Ahhoz, hogy az országok közötti különbségeket 

torzításmentesen értékelhessem, az OECD tagállamok IRTAD (International Road Transport 

and Accident Database) adatbankját használom, hiszen ez az egyik olyan forrás, amely 

nemzetközi, és megbízható adatokat szolgáltat.  

Azon országok adatait elemeztem, amelyek gépjárművezető-képzési rendszerét is részletesen 

leírtam (kivéve Szlovákia).
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10.  Goals of Driver Education  

Számos országban (például Svédországban), ahol a közlekedésbiztonság az egyik legjobb az 

Európai Unióban alkalmazzák a Goals of Driver Education mátrixot (továbbiakban GDE) a 

gépjárművezető-képzésben, amely meghatározza a gépjárművezető-képzés céljait, és alapjait 

egyaránt. Ebben a fejezetben bemutatom a mátrixot, és a hazai képzéssel hasonlítom össze. A 

GDE mátrix hivatalos magyar fordításban „Az autóvezető képzés alapvető összetevői”. [56] 

Egy négylépcsős leíró modellről beszélünk, amely a járművezető viselkedésére koncentrál, 

rendszerszemléletű megközelítésben. Ebből a szempontból a járművezető (továbbiakban 

tanuló) céljai, és motivációi is alapvető szerepet játszanak [53]. Hatakka és társai két fő 

következtetést vontak le: 

1. Hangsúlyozni kell a motiváció megközelítésének szerepét a gépjárművezető-

képzésben jobban, mint eddig. 

2. A célok elérése érdekében a pedagógiai módszereket újra kell értékelni. 

A hierarchikus megközelítés alapkoncepciója, hogy a probléma összetettségét kell elsősorban 

definiálni. Naatanen elemzése alátámasztotta, hogy az adekvát pszichomotoros képességek és 

a pszichológiai funkciók nem elegendőek a biztonságos és jó járművezetéshez, ennek 

következtében a hierarchikus megközelítési mód kiemelkedő szerepet kapott. [40] A 

szemlélet alapja azon képességek körülírása és fejlesztése, amelyek a járműkezelést 

befolyásolják, valamint a közlekedési helyzetek alapos ismerete. Ezeket az elemeket kell 

megfelelő mértékben kifejleszteni és megtanulni a gépjárművezető-képzés folyamán. A 

pszichológiai és pszichomotorikus képességeket úgy határozzák meg, hogy azok a 

legalacsonyabb szinten helyezkednek el a rangsorban, tehát a legalapvetőbb elemek közé 

tartoznak. 

 

 

 

 

 

 

 

32. ábra: A GDE mátrix hierarchikus felépítése 

Jármű kezelése: sebesség megválasztása, 

helyzet és pozíció 

 

Közlekedési helyzetek ismerete: alkalmazkodás 

követelménye az aktuális közlekedési 

helyzethez 

 

A járművezetés célja és összetevői 

(kontexktus): cél, környezet, társadalmi 

összefüggés, csoport 

 

Életcélok és az élethez szükséges képességek: 

önértékelés 
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Az ábra alapján látható, hogy egy lentről felfelé haladó rendszerről beszélünk. Azonban ez a 

haladási sorrend nem egyszerű és lineáris, hiszen bármelyik szinten történő változás 

befolyásolja a többi elem hatását is. [19] Így például ha a motivációs szint nem megfelelő, és 

nem ad a vezetőnek biztonsági stratégiát a járművezetéshez, a közlekedési helyzetek alapos 

ismerete vagy a járműkezelési képesség szintje sem tud annyira magas szintű lenni, hogy 

ellensúlyozza a motivációs szint hiányát.  

A jármű kezelése résznél figyelembe kellene venni a feljebb elhelyezkedő szükségleteket, és 

ezek gépjárművezetésre gyakorolt hatását, hiszen ez növelheti, vagy csökkentheti is a baleseti 

kockázatot.  

 

Életcélok és az élethez szükséges képességek  

 

Közlekedéspszichológiai kutatások kimutatták, hogy az általános motivációk – mint az egyén 

fejlődési állapota – befolyásoló tényezők a közlekedésben. Illetve összefüggést mutattak ki az 

életstílus és a járművezetés között, miszerint a gépjármű-orientált életvitel különös problémát 

jelent. [18] 

Kiemelhető, hogy a nem megfelelő önértékelés és önbizalom (túlzott) szintén negatív 

irányban hat közlekedésbiztonsági szempontból. A megismerési folyamatot, a megfelelő és 

reális önértékelés módszerét be kellene építeni a gépjárművezető-képzésbe, hogy a fiatalok 

tisztában legyenek saját képességeikkel és a motivációs nyomással (miért alakul ki benne, 

minek a függvénye, hogyan hat ez a közlekedésére). 

Szinte köztudott, hogy a férfiak a nőknél jóval gyakrabban szerepelnek a baleseti 

statisztikákban. Általában, ha egy fiatal balesetéről beszélünk, fiatal férfi által okozott 

egyjárműves balesetre gondolunk. Ezek a különbségek a férfiak és nők között mennyiségileg 

és minőségileg is mérhetőek. A nők okozta balesetek lényegesen más jellemzőkkel írhatók le. 

A balesetek okai jelentősen eltérnek, ezért lehetőség lenne arra, hogy a gépjárművezető-

képzés bizonyos részeinél ezen okok alapján más megközelítést, más pedagógiai módszert 

alkalmazzanak. A nemek hatása a balesetekre minden bizonnyal a hierarchia legmagasabb 

fokán áll. [44] 
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A járművezetés célja és összefüggései 

 

Ezen a szinten foglalkozunk azzal, hogy a gépjárművezető döntése hogyan befolyásolja a 

vezetés és közlekedés különböző elemeit, valamint környezetét. Itt kerül már sor az 

eszközválasztásra, az úticél, az időpont, valamint az útitársak megválasztására. [21] 

A döntések jelentős hatást gyakorolnak a közlekedésbiztonságra is. (Itt gondolhatunk arra, 

hogy az autópályákat általában kerülik az idős gépjárművezetők a nagy sebesség miatt. 

Azonban azt a tényezőt nem veszik figyelembe, hogy az autópálya a legbiztonságosabb út, 

hiszen például osztott pályás, és ezért előzésnél nem kell szembejövőre számítani. Míg az 

alacsonyabb rendű utakon az útszakasz beláthatósága, minősége elmarad az autópályákétól és 

az osztatlan pálya miatt magasabb baleseti kockázattal kell számolnunk.) Az 

útvonaltervezésnek ezért nagyon fontos szerepe van, amire a hazai gépjárművezető-képzésben 

nem találunk példát. [30] Az útvonal megfelelő és átgondolt megtervezése a járművezetést 

megkönnyíti és leegyszerűsíti, míg a rosszul vagy hiányosan kigondolt terv problémákhoz 

vezethet.  

A társadalom idősebb tagjai, valamint a középkorúak utazásai és járművezetésük általában a 

munkához kapcsolható, vagy család- és rokonlátogatáshoz. Ezzel szemben a fiatalok 

kikapcsolódási céllal (szabadidős jelleggel), vagy barátok miatt vezetnek. [59] 

A társadalmi befolyás is ehhez a szinthez tartozik, melynek szignifikáns hatása van a 

közlekedésben megnyilvánuló viselkedésre (a fiatalok járművezetését általában a „kortársi 

nyomás” jellemzi). Példaként említhető, hogy azokban a balesetekben, ahol a járművezető 

elvesztette uralmát a gépjármű felett, a fiatal férfiaknak több alkalommal voltak utasaik, mint 

a nőknek, és ők általában barátok voltak, míg a nők családtagokat szállítottak. A kortársi 

nyomás egyik jellegzetessége, hogy a járműben utazó azonos korúak heccelik, cukkolják a 

járművezetőt (provokálják), ennek hatására a járművezető kockázatvállalóbb viselkedést 

tanúsít, növelve így a baleseti kockázatot (pl. sebesség emelése, tilosban történő előzés).  

 

Közlekedési helyzetek alapos ismerete 

 

A hierarchia ezen eleme központi szerepet tölt be számos gépjárművezető-képzésben. A 

gépjárművezetőnek összhangba kell hoznia viselkedését a közlekedési környezettel, és a többi 

közlekedővel. Ez a szint kapcsolható a közlekedési helyzetek és az úttervezés (közlekedési 

környezet kialakításának) megismeréséhez. A megfelelő képességek a közlekedési helyzetek 
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megismerésére, ezen kívül a mindennapi szituációkhoz történő alkalmazkodás, illetve a 

veszély-felismerési tulajdonságok. [44] 

A megnövekedett járműkezelési készségek valószínűleg megemelik a feladat nehézségét 

(feladat alatt itt a biztonságos gépjárművezetést értem), úgy, mint az előzés, a gyorshajtás, 

vagy egyéb tényezők (pl. rádióhallgatás), ahelyett, hogy a biztonságot növelnék. Ezt a 

megnövekedett magabiztosság, a kockázat kiegyenlítődés (rizikó-kompenzáció) és a kortársi 

nyomás is okozhatja. Rizikó-kompenzációnak nevezzük azt a jelenséget, amikor pl. egy aktív 

biztonsági eszközökkel teljesen felszerelt járművet vezetve jóval nagyobb sebességet 

választunk meg, mint anélkül. Az aktív biztonsági eszközök által nyújtott biztonságérzet 

kompenzálja bennünk a baleseti kockázatot (azt hisszük, hogy minden esetben védve 

vagyunk, és nem sérülünk meg baleset esetén). Ez a kockázatkiegyenlítődés nagyobb, mint 

amennyire valójában minket „megvéd” a jármű. 

Japánban összefüggést mutattak ki a vizsgasikeresség, a gyakorlati képzésen levezetett órák 

száma és a balesetek gyakorisága között. A kevesebb óraszámmal rendelkező férfi tanulók 

több baleset részesei voltak. A nőknél ilyen összefüggést nem tudtak kimutatni. [54] 

Kijelenthető, hogy a közlekedési helyzetek alapos és pontos ismerete (felismerése, és 

kezelése) alapvető a sikeres és biztonságos közlekedéshez.  

 

Jármű kezelése 

 

Ahhoz, hogy a jármű biztonságosan, és hatékonyan működjön, az alapvető manőverezéseket 

automatikussá kell tenni. A cselekvések egymás utánisága, a mozdulatok folyamatossága, 

valamint a reakciók és a reakció által megkövetelt mozdulatsorok sorrendiségét hívjuk 

dinamikus sztereotípiának. Az első ilyen mozdulatsorokat gyermekkorban sajátítjuk el, és 

felnőttként sem gondolkodunk rajta (tudatalatti cselekedet), pl. kilinccsel történő ajtónyitás. 

Amennyiben ezek a mozdulatsorok nem automatikusak, úgy a ráfordított időt és figyelmet a 

közlekedési helyzetektől veszi el. A gyakorlati képzés során megfelelő számú ismétlés 

szükséges ezekből az alapmozdulatokból ahhoz, hogy automatikussá váljanak. Ezen felül a 

járművezetőnek a tipikus hibákkal tisztában kell lennie (nem megfelelő 

sebességmegválasztás, kormányzás), hiszen ezek ismerete nélkül a hibákat nem tudja 

kiküszöbölni. [44] 

 

Az alábbi táblázat tartalmazza a GDE mátrix elemeit, bővebben kifejtve, mely alapul 

szolgálhat a gépjárművezető-képzéshez, és az új ötletek megteremtéséhez. Az oszlopok, mint 
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második dimenzió, három fő célt határoznak meg a képzésre: ismeretek és készségek (alap 

készségek és tudás), kockázatnövelő tényezők, önértékelés. 

 

15. táblázat: A gépjárművezető képzés céljai [44] 

 

Az első oszlop hasonlóságot mutat a hagyományos gépjárművezető-képzéssel, hiszen ez 

tartalmazza az alapvető járműkezelési ismereteket és készségeket, a közlekedési helyzetek 

ismeretét. A felső két sor nem sorolható a tipikus képzések tananyagához.  

A második oszlop tartalma a kockázatnövelő tényezőkhöz kapcsolódik, és fontossága miatt 

került elkülönítésre (a hazai képzésben sem kap elég nagy szerepet, viszont meg kell említeni 

az ittasan okozott balesetek részarányának állandóságát). Olyan elemek tartoznak ide, 

amelyek alapvetőek különböző tréningeknél, mint például a defenzív vezetés.  



83 
 

Az önértékelés oszlopa olyan fontos összetevő, amelyet nem csak a gépjárművezető-képzés 

során, hanem utána is fejleszteni tudnak a tanulók. Olyan nevelési módszerek tartozhatnak 

ide, mint a saját kortársakkal való tapasztalatcsere, értékelés az oktatók és vizsgáztatók által.  

Összességében elmondható, hogy a mai hazai gépjárművezető-képzés tananyaga, felépítése 

túlságosan a mátrix bal alsó sarkában lévő elemekre koncentrál, míg a jobb felső szegmens 

felé haladva egyre inkább hiányzó részeket találhatunk.  

A mátrix tartalma a hazai irodalomban, cikkenként fordításból adódóan eltérő lehet.  

A GDE mátrix ettől függetlenül olyan alapkoncepció, amelyet akár bővíteni is lehet 

különböző irányokban (járművezetés hatása a társadalomra, megtesz-e mindent a társadalom a 

biztonságos vezetés érdekében, stb.). 
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10.1. A GDE mátrix és a hazai gépjárművezető-képzés összehasonlítása 

A Goals of Driver Education (A gépjárművezetés céljai) mátrix – ahogy már említettem - 

nagyon jó kiindulópontot szolgáltat a gépjárművezető-képzés értékeléséhez. A hazai 

képzésben találhatunk olyan elemeket, amelyek a mátrixban is fellelhetők, azonban ahhoz, 

hogy teljes képet kapjunk, a hiányosságait is fel kell tárni.  

A 2016. áprilisában-Varsóban megrendezett Transport Research Arena konferenciához 

kapcsolhatóan megjelent publikációm fő témája is ez volt: What Kind of Steps Shall We 

Implement From The Gde Matrix Into Driver Education Of Hungary to Decrease Risk of 

Accident Among Novice Drivers? [40] 

A mátrixot vizsgálva három fő kategóriára oszthatjuk az elemeket, aszerint, hogy: 

 hazai képzésben megtalálható,  

 részlegesen megtalálható, 

 nem található meg. 

A hazai képzésben is megtalálható elemek: 

I. Jármű kezelése sor és Ismeretek és készségek oszlop metszése: 

 a gépkocsi működése 

 védelmi rendszerek 

 jármű ellenőrzése 

 fizikai törvényszerűségek. 

 

II. Közlekedési helyzetek felismerése és kezelése sor és Ismeretek és készségek oszlop 

metszése: 

 közlekedési szabályok 

 együttműködés 

 vészhelyzet felismerése 

 automatikus reflexek. 

 

III. Közlekedési helyzetek felismerése és kezelése sor és Kockázatnövelő tényezők oszlop 

metszése 

 szabályok be nem tartása 

 túl kis követési távolság 

 védtelen közlekedők. 
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A részlegesen megtalálható elemek: 

I. Jármű kezelése sor és Kockázatnövelő tényezők oszlop metszése 

 biztonsági öv használatának mellőzése 

 nehezített körülmények (alacsony tapadás),  

 hiányos automatizmus,  

 hiányos készségek. 

 

II. Jármű kezelése sor és Önértékelés oszlop metszése 

 a „jármű feletti uralom” képesség felmérése 

 az erős és a gyenge pontok ismerete az alapvető járműkezelésben, valamint a 

veszélyhelyzetekben,  

 reális önértékelés. 

 

III. Járművezetés célja és összetevői sor és Kockázatnövelő tényezők oszlop metszése 

 alkohol, fáradtság 

 alacsony tapadás 

 csúcsforgalmi időszakok 

 fiatal utasok 

 járművezetés célja, vezetési környezet 

 társadalmi összetétel 

 extra motiváció. 

 

A többi rész pedig már a teljesen hiányzó részekhez sorolható, ami az: 

 Életcélok és az élethez szükséges képességek sor teljes egésze, 

 Járművezetés célja és összetevői sor valamint az Ismeretek és készségek és 

Önértékelés oszlop metszete,  

 Közlekedési helyzetek felismerése és kezelése sor és Önértékelés oszlop 

metszete. 

 

 Ha a mátrix elemeivel teljes körűen kibővítenénk a saját képzésünket, ez egyrészt bonyolult 

jogi eljárást vonna maga után, másrészt a szükséges időráfordítás megnövekedne, ami 

egyenes arányban áll az tanulók anyagi ráfordításával. Az ilyen jellegű változtatások sajnos 

negatív visszhangot keltenek a társadalomban, hiszen a gépjárművezető-jelölteknek egyetlen 
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mérőszámuk a befizetett pénz. Ennek ellenére, vannak olyan témakörök, amelyek minimális 

óraszám-emeléssel már a tananyagba beépíthetők lennének:  

 Utazási mód megválasztása, idő megválasztása, útvonaltervezés 

 Kockázatérzékelés, csoportnyomás, csoportnormák 

 Introspektív kompetencia (saját lelki állapotunk megfigyelésének képessége) 

 Saját motiváció hatása a döntésekre, önkritikus gondolkozás  

 Vezetési készségek felismerése, saját vezetési stílus 

Ez azon tényezők halmaza, amelyek nem igényelnek különleges oktatási segédeszközt, 

tantermi keretek között bevezethetők. [40] 

A modális választás, idő megválasztása és az útvonaltervezés mind olyan tényezők, amelyek 

elméleti oktatáson is alapulhatnak, viszont befolyásolják a baleseti kockázatot, és így a 

balesetek számát is [44]. 

Ehhez a területhez kapcsolható az a kérdőíves felmérés, ami a Széchenyi István Egyetem 

hallgatói között készült, közlekedésmérnöki és járműmérnöki szakról 25 fővel. A hallgatókkal 

részt vettem tanulmányi kirándulás keretein belül egy vezetéstechnikai tréningen, amely előtt 

és után egy kérdőívet töltettem ki a tanulókkal.  Ennek központjában az önértékelés állt.  

Eredményül többek között a következőket kaptam: 
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Kérdés
Vezetéstechnikai 

tréning előtt

Vezetéstechnikai 

tréning után

Mekkora követési távolságot szokott tartani?

A tanultaknál sokszor kisebb követési távolságot tartok, hiszen a 

megszerzett tapasztalatom alapján, rövidebb úton meg tudok állni

12% 5%

Beépítené-e a tréninget a gépjárművezető-képzésbe?

Igen, de hangsúlyoznám, hogy a tréning elvégzése nem jelenti azt, 

hogy nem történhet velünk baleset 

62,5% 76,2%

A tréninget követően milyen érzéssel vezetett? 

Tisztába jöttem a képességeimmel, és elővigyázatosabb lettem

42,9%

Általában igen, de szerintem az 5 km/h sebességtúllépés még 

elfogadható, általában igen, de szerintem a 10 km/h 

sebességtúllépés még elfogadható

75% 61,9%

Járművezetés során képesnek tartja-e magát arra, hogy 

személygépjárművel történő közlekedése során 

konfliktushelyzetet megoldjon?

Igen, képesnek

58% 66%

A tréninget követően milyen érzéssel vezetett?

Teljes magabiztossággal, szinte vártam az olyan helyzetet, hogy 

„élesben” is kipróbálhassam a megszerzett 

tudásomat/megmutathassam a mellettem ülőnek, hogy képes 

vagyok bármilyen helyzetet megoldani/teljesen úgy, hogy a 

közlekedésben minden felmerülő konfliktushelyzetet meg tudok 

oldani

42,9%

Betartja-e a megengedett legnagyobb sebességet?

 

16. táblázat: Vezetéstechnikai tréning előtte-után kérdőív részeredménye 

 

A kérdésekre adott válaszok alapján elmondható, hogy a hallgatók nagyobb követési 

távolságot tartanak, mint a tréning előtt, mivel ott megtapasztalhatták különböző helyzetekben 
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a reakcióidő alatt megtett utat, a fékutat, és összességében a féktávolságot is. Hangsúlyozva a 

baleseti kockázatot, bevezetnék lehetőség szerint az alaptréninget a magyarországi 

gépjárművezető-képzésbe. 

A fiatalok körében gyakran találkozhatunk túlzott önértékeléssel, amely egyrészt a vezetési 

stílusban jelenik meg (fokozott kockázatvállalás), másrészt pedig a kortársi nyomás által is 

tükröződik a közlekedésben. 

A százalékos értékelés alapján látható, hogy a megkérdezettek 42,9%-a úgy gondolta, 

bármilyen helyzettel is találkozik a járművezetés során, a létrejött konfliktushelyzetet úgy 

meg tudja oldani, hogy a balesetet elkerülje.  

Igaz, hogy a kérdőívvel elemzett minta bizonyosan nem reprezentatív, viszont fel lehet 

vázolni a fiatalok vezetéstechnikai tréning utáni viselkedésének körvonalait.  

A kérdőívre válaszadók jogosítványa 1-3 év közötti, és fiatalokról (25 év alatti) beszélünk. 

Az adott válaszok előrevetítik azt a gondolatot, hogy a vezetéstechnikai tréning beépítése a 

gépjárművezető-képzésbe még több balesetet okozna, így a GDE-mátrix szenzáció keresés, 

kockázat elfogadás része alátámasztást nyer még inkább abból a szempontból, hogy a tanulók 

100%-ának tisztában kell lennie a csoportnormákkal és csoportnyomással, így elkerülve a 

kockázatkeresést. 

A kérdőívek alátámasztják, hogy az óraszámemelés rendkívül fontos lenne, így megértetve a 

jövő gépjármű-vezetőivel a baleseti kockázatot, és az egyéni felelősség és döntések 

fontosságát, csökkentve ezzel a baleset valószínűségét. 

Tisztában vagyok vele, hogy a kitöltött kérdőívek darabszáma nagyon alacsony, ezért nem is 

része a téziseknek. Az adott lehetőséget használtam ki, hogy a saját hallgatóim 

megkérdezésének eredményét felhasználhattam. [40] 
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Összefoglaló tézisek 

A disszertáció írása során az elődleges célom az volt, hogy feltárjam azokat a hiányosságokat 

a hazai gépjárművezető-képzésben, amelyek megváltoztatásával lassan, de biztosan 

haladhatunk a biztonságosabb járművezetés felé. Kezdeti lépésként olyan elemeket 

vizsgáltam, amelyek a jogszabályi környezet változásának hatását tükrözték. Nem a tananyag 

módosítására, nem egy új módszer bevezetésére került sor, hanem a járműkezelési vizsga 

megszűnése és a forgalmi vizsga idejének 10 perccel történő megnövekedése történt meg 

2012. január 1-jén. A vizsgált időszak nem lehet számottevő, hiszen értekezésem írását már 

2015 nyarán megkezdtem. Ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű adatot tudjak 

összehasonlítani, amely elemzéséből megbízható következtetések is levonhatók, másfél évet 

kellett várnom. A két időszak azonos terjedelme (2008-2011 közötti 4 év, és 2012-2015 

közötti 4 év) adja a megfelelő alapot a tézisek kidolgozásához. 

 

1. tézis 

Megállapítottam, hogy a „B” kategóriás járműkezelési vizsga megszüntetése, és a 

forgalmi vizsgák 50 percről 60 percre történő növekedésének hatására a 

vizsgasikerességben csökkenés figyelhető meg. A vizsgasikeresség romlását a két 

időszak 95%-os diszjunkt konfidencia intervallumai igazolják. 

 

A vizsgálat kezdeténél elsősorban a statisztikai adatok romlására figyeltem fel, ezért azok 

alakulását később folyamatosan figyelemmel kísértem. A kutatás során nem csak diagramon 

ábrázoltam a mérhető különbséget.  
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A negatív tendenciájú adatsor táblázata: 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

január 55,6205 55,6580 57,9687 58,0692 54,3684 56,4328 57,8745 56,5428 

február 54,8650 54,3377 56,7367 57,3738 53,7417 55,5685 54,2822 55,8517 

március 54,2333 53,7060 54,4186 55,5917 51,0960 53,3093 54,3689 54,5916 

április 52,8013 52,9016 54,5902 56,7195 51,5010 53,8255 55,2696 54,3191 

május 53,5222 52,1936 54,0822 56,3827 52,5328 52,9454 53,8170 54,0513 

június 54,5628 52,6384 55,2576 56,8388 52,1132 54,5598 54,5366 53,2078 

július 54,9695 53,9393 55,6360 58,1829 54,3609 54,6534 54,4842 54,5644 

augusztus 55,2111 54,5453 56,2630 57,9671 54,6582 54,9019 53,4564 53,0328 

szeptember 55,0500 53,5605 56,4067 56,9704 53,3018 53,5134 54,2655 54,1162 

október 54,7561 54,2945 57,0357 56,9604 54,3391 54,5202 53,9127 54,4913 

november 53,5367 53,6685 56,8730 58,4981 55,1487 55,3965 54,6221 55,0754 

december 54,7823 55,4215 57,4776 59,0376 51,3226 55,8273 55,1942 55,5354 

17. táblázat: Az alap-, és pótvizsga vizsgasikerességének átlagértékei 

Ezek az adatok az alap-, és a pótvizsga vizsgasikerességének átlagértékét mutatják. 

Szembetűnő lehet, hogy vannak értékek a második időszakban, melyek jobbak az előzőnél. 

Azonban, ha a két időszak diszjunkt konfidencia intervallumait vizsgáljuk meg, azok 

egyértelműen elkülönülnek egymástól. Itt nem az átlagértékeket vettem alapul, hanem a 

vizsgázók számát és az összes sikeres vizsgát (alap-, és pótvizsga). 

A 2008-2011 terjedő időszakban összesen 659.310 fő vizsgázott, melyből sikeres vizsgát 

364.587 fő tett le (első vizsga, és első pótvizsga). A 2012-2015 terjedő 4 évben pedig 537.872 

fő vizsgázott, melyből 292.189 fő tett sikeres vizsgát.  

18. táblázat: Diszjunkt konfidencia intervallumok 

 

A diszjunkt intervallumok az alábbi diagramon szemmel is jól láthatóak. 

 Pozitív 
válaszok 

száma 

Minta 
nagyság 

Arány Alsó 95% KI Felső 95% KI 

2008-2011 364587 659310 0.5530 0.5518 0.5542 

2012-2015 292189 537872 0.5432 0.5419 0.5446 
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0,53 0,535 0,54 0,545 0,55 0,555 0,56

Diszjunkt konfidencia intervallumok

2008-2011

2012-2015

33. ábra: A vizsga sikerességi mutató diszjunkt konfidencia intervallumai 

 

Kapcsolódó publikációk: [34], [36], [37] 
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2. tézis 

Megállapítom, hogy a baleset(ek) elemzése az elméleti oktatás során megváltoztatta 

a tanulók többségének kinyilatkozatott viselkedését a közlekedésben. 

Elővigyázatosabbak lettek, mely állítást 95%-os diszjunkt konfidencia 

intervallumokkal támasztottam alá. 

 

Az elméleti oktatás során a Nemzeti Közlekedési Hatóság tanterve szerint kötelező lenne 

legalább egy közlekedési baleset megbeszélése. A kiküldött kérdőívre adott válaszok alapján 

a megkérdezettek 30%-a nem beszélt balesetről a tanfolyamon. A 70%, akik legalább egy 

balesetet megbeszéltek, válaszaik alapján döntő többségben befolyásolta a közeledésüket a 

balesetelemzés. Elővigyázatosabbak lettek, megértették a közlekedésben rejlő veszélyeket. 

A tézis megállapításának helyességét a doktori disszertációmban mindig alkalmazott diszjunkt 

konfidencia intervallumok bizonyítják. 

 

34. ábra: Diszjunkt konfidencia intervallumok a balesetek elemzésénél 

 

Pozitív válaszok 
száma Minta nagyság Arány Alsó 95% KI Felső 95% KI 

Előtte 14 72 0.1944 0.1195 0.3003 

Utána 58 72 0.8056 0.6997 0.8805 

19. táblázat: Konfidencia intervallumok értékei a baleset elemzésénél 

Kapcsolódó publikáció: [23] [35] 
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3. tézis 

Megállapítom, hogy a gépjárművezető-képzés során, az elméleti tanfolyamon a 

tantermi képzési keretek között a balesetet átélt személy tapasztalatának 

megismerése, valamint a balesetekkel kapcsolatos videók lejátszása növeli a 

kinyilatkoztatott biztonsági övviselés hajlandóságot.  

Kutatásom során egyik fő célkitűzésem az volt, hogy olyan apró hiányosságokat tárjak fel a 

képzésben (elsősorban az elméleti részben), amelyek módosításával, bővítésével változtatni 

lehet a fiatal gépjárművezető-jelöltek viselkedésén, és a közlekedéshez való hozzáállásán. A 

Nemzeti Közlekedési Hatóság „B” kategóriás tantervében szerepel a „Járművezetés elmélete” 

c. tantárgy, melynek része a „Veszélyhelyzetek-balesetek és tanulságaik”. Elvileg a tanulók 

hallanak legalább 1-1 balesetről, és annak következményeiről. Azonban a tapasztalat azt 

mutatja (és itt nem az autósiskolákra kell gondolni, hanem a rendelkezésre álló időre), hogy 

erre nem kerül sor. A felmérés egyik célja az volt, hogy megvizsgáljam, valóban szükségszerű 

és hatásos lenne-e, ha egy balesetet átélt személy beszámolója hangzana el, és sor kerülne egy 

valós életben felvett – témával foglalkozó - videó, valamint egy kampányfilm lejátszására. A 

felmérés időigényes volt, hiszen a helyszíneket, az időpontokat a balesetet átélt személlyel és 

az autósiskolákkal is össze kellett hangolni. Így kb. fél évet vett igénybe, a 109 fővel történő 

felmérés elvégzése.  

Az eredmény alátámasztásához a beszámoló és videó lejátszása előtt történt egy felmérés, 

majd azokat követően is. A kérdőívek anonimek, és a személyeken történő változás pontosan 

nyomon követhető, így a McNemar teszt számításhoz a táblázat megfelelően felírható, 

valamint a konfidencia intervallum is kiszámítható. 

 

Pozitív válaszok 
száma Minta nagyság Arány Alsó 95% KI Felső 95% KI 

Előtte 78 109 0.7156 0.6247 0.7918 

Utána 102 109 0.9358 0.8733 0.9685 
20. táblázat: Konfidencia intervallumok előtte-utána 

Láthatjuk, hogy az Alsó 95% KI és a Felső 95% KI intervallumok nem fedik egymást. Mivel 

a konfidencia intervallumok szignifikánsan eltérnek egymástól, így a tézis megfogalmazása, 

vagyis a kiinduló hipotézis helyes. 

A McNemar teszt Edwards-féle változatához szükséges adatokat a 20. táblázat tartalmazza. 
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Előtte és utána is igen  Előtte nem utána igen Összesen 

78 24 102 

Előtte igen utána nem Előtte nem utána nem   

0 7 7 

78 31 109 

21. táblázat: Biztonsági öv bekapcsolásának hajlandósága a felmérés előtt-után 

 

24 fő volt az, akinek a véleményét sikerült megváltoztatni a biztonsági övviselésre 

vonatkozóan. A McNemar teszt Edwards-féle változatának alkalmazásával bebizonyítottam a 

felmérés nem függetlenségét. Tehát a hipotézis, amelyet felállítok: H0=függetlenek egymástól 

az eredmények. Ennek az eredménye a McNemar teszt képlete:  

 

Melynek eloszlása a nullhipotézis fennállása esetén 1 szabadsági fokú 2 eloszlás. 

 

35. ábra: Diszjunkt konfidencia intervallumok a kérdőív előtte-utána értékeiből 

számolva 

Kapcsolódó publikáció: [35], [38] 
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Összefoglalás 

A közlekedésbiztonság területén (is) az Európai Unió által előírt irányelveket teljesítenünk 

kell. Ez nem csak „politikai” kötelezettségünk, hanem előírás nélkül is olyan célnak kell a 

szemünk előtt lebegni, amely minél kevesebb értelmetlen emberáldozatot jelent a hétköznapi 

közlekedés során.  

A közlekedésbiztonság három fő pillére közül (ember, jármű, út- és környezet), az emberi 

tényező a „leggyengébb láncszem”. A helyes közlekedési magatartás kialakítása már fontos, 

hogy gyermekkorban megkezdődjön a szülői példamutatással. Ezt követően a kulcsponti rész 

a gépjárművezető-képzés, mely megalapozza a jövőbeni viselkedést a közúton.  

Amennyiben a kialakítása a magatartásnak és tudásnak nem kifogástalan, úgy az a jövőre 

vetítve a baleseti kockázat értékét szignifikánsan megemelheti.  

Kutatási területként azért választottam a „B” kategóriás gépjárművezető-képzést, mivel a 

leírtak alapján lényegi elemnek tartom a közlekedés rendszerében. Melyben minimális 

változtatásokat bevezetve eredményes előrelépés következhet be. A képzés felépítését még 

számos szempontból meg lehetne vizsgálni, azonban azok kivitelezéséhez több időre és 

terjedelemre volna szükség (további kutatási irányokban néhányat felsorolok). 

A doktori kutatás során három tézist állapítottam meg, melyek alátámasztják azt a feltevést, 

hogy a hazai gépjárművezető-képzési rendszer hatékonysága növelhető. A vizsgasikeresség 

romlása világosan megmutatta, hogy a 10 perces vizsgaidő-növekedés mekkora terhet ró a 

tanuló vezetőre, gépjárművezető-jelöltre.  

Az E-learning bevezetése sokak számára egyenértékű volt az oktatás elszemélytelenedésével, 

és a tananyag nem megfelelő elsajátításával. Ennek ellenére a tanulók létszámának folyamatos 

emelkedése, valamint az új kérdéskör bevezetése után az új képzési formában résztvevők 

nagyobb arányban tettek sikeres vizsgát, mint a hagyományos, tantermi képzésben 

résztvevők.   

Az elméleti oktatás során az elvégzett kísérlet - mely magában foglalt két videó megtekintését 

és egy balesetet átélt személy beszámolóját – alátámasztotta, hogy a szemléletes módszer 

mennyiben, és hogyan befolyásolja a tanulók biztonsági övviselési hajlandóságát. Az 

eredmények nagyon pozitív képet mutattak, amely által javasolható a képzésbe történő 

beépítése. A „B” kategóriás járművezetési képzési rendszer tantervi bővítésének 

költségoldalát nem is számoltam, hiszen a videó levetítése nem jár kiadással, a balesetet átélt 

személy pedig akár az utánképzésbe beépített „bírságmegfizetés” –t csökkenthetné így.  
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További kutatási irányok meghatározása 

A doktori disszertáció keretei mind időben, mind oldalszámban lehatároltak, így a 

gépjárművezető-képzésnek vannak olyan területei, amelyeket nem tudtam megfelelően 

vizsgálni. 

Természetesen a továbbiakban is szükségesnek tartom a terület hiányzó, vagy nem megfelelő 

részeinek a feltárását, amely a jövőbeni kutatási irányokkal egyezik meg. 

 

Általános Képzési Óraszám 

A disszertációból kiderül, hogy az Általános Képzési Óraszám (továbbiakban ÁKÓ) 

hazánkban 29 óra, és 1 óra vizsgával egészül ki (itt 50 perces időtartamokról beszélünk). A 

Nemzeti Közlekedési Hatóság honlapján található, bárki számára hozzáférhető adatsor lesz az 

alapja a fejezetnek, amely 2016. 3. és 4. negyedévét tartalmazza. A dokumentumban összesen 

838 autóiskola szerepel, azonban nem mindegyikhez tartozik ÁKÓ mutatószám. 

A százalékos kimutatás kiindulópontja a 100% hiszen ez ekvivalens a 29 órával (ennél 

kevesebb óraszám a képzésben nem létezik). Így 100% alatti mutatószámmal nem 

találkozhatunk, csak e felettivel. 

A mutatószám definíciója: 

„Adott időszakra, tanfolyamtípusra és képzési részre (elmélet, gyakorlat) és képző szervre 

vonatkozó, a közlekedési hatóság által meghatározottak szerint számított mutatószám, amely 

azt mutatja, hogy a képző szerv átlagosan hány oktatási óra alatt készítette fel a sikeres 

vizsgára a tanulóit.” [49] 

Az olvashatóság megkönnyítése végett a mért intervallum két szélső értéke: 100% és 

226,63%. Ami azt jelenti, hogy van tanuló, aki 29 óra gyakorlat után levizsgázik sikeresen, 

míg van, aki majdnem 67 óra volt szükséges.  

Az Amerikai Egyesült Államokban az életkor, amitől jogosítványt szerezhetünk nagyon 

alacsony (akár 14,5 év is lehet a jogosítvány szintjétől függően), és különböző államokban 

más-más a követelmény a gyakorlati órákra vonatkozóan egy-egy példát bemutatva: 

 Kaliforniában összesen csak 6 óra a kötelező, amit szakoktatóval kell eltölteni, és ezt 

követően 50 órát kell igazoltan felügyelet mellett vezetni,  

 Texasban 44 órát kell szakoktatóval levezetni, melyből 7 óra megfigyelés és 10 óra 

éjszakai vezetés, 

 Georga-ban 6 óra kötelezően szakoktatóval, 40 óra felügyelt vezetés. 

 



97 
 

Érdekesség, hogy az Egyesült Királyság területén nincs meghatározva minimum óraszám, 

csak a felügyelt vezetés a kitétel (aki lehet szakoktató vagy családtag/ismerős), és egy előírt 

kompetenciának kell ahhoz megfelelni, hogy valaki sikeresen levizsgázzon. Ugyanez jellemző 

a holland rendszerre is, ahol 17 éves kortól szerezhető jogosítvány, azonban 18 éves korig 

kísérővel (coach) vezethet csak.  

Svédországban átlagosan 13 óra szakoktatóval és 60-70 óra szükséges a sikeres vizsgához 

(ebben két óra kockázati képzés is megjelenik).  

A külföldi példák, és a hazai kötelező minimum óraszám alapján további kutatást jelent majd 

a megfelelő általános képzési óraszám meghatározása, amelyet ha megvizsgálunk, teljesen 

kezdő vezető számára szinte biztos, hogy nem lesz elég a 29 óra vezetés.  

Ezen felül a már rendelkezésre álló adatok alapján az elméleti tanfolyam mélyebb elemzését 

szeretném elvégezni. 

 

Vezetéstechnikai tréningek szerepe a képzésben 

A Széchenyi István Egyetem Bsc közlekedésmérnöki és járműmérnöki szakos hallgatóival a 

Közlekedésbiztonság c. tárgy keretein belül a Groupama Tanpálya segítségével 

vezetéstechnikai tréningen vehetnek részt a legjobb tanulók. A tréning célja egyrészt a 

különleges szituációk és veszélyes helyzetek elhárítási lehetőségének begyakorlása, valamint 

a vezetéstechnikai hiányosságok tudatosítása a gépjárművezetőkben. 

A disszertációban már bemutatásra került azon kérdőívek kiértékelése, melyek a 

vezetéstechnikai tréning előtt és után készültek. A kérdőív bebizonyította, hogy a tanulók a 

dinamikus sztereotípia szintig begyakorolt mozdulatsoroktól adódó plusz önbizalom több 

volt, mint amennyi tudást valójában elsajátítottak. A rizikókompenzáció nevű jelenség 

kétségkívül felismerhető a fiatalok között.  

A vezetéstechnikai tréningek szerepe a gépjárművezető képzésben megosztó véleményeket 

kap a szakértők között. Célom, hogy egy olyan optimális megoldást találjak, amely 

lehetőséget ad a kezdő gépjárművezetőknek gyakorlása, viszont a rizikókompenzáció jelenség 

még nem jelenik meg magatartásukban. 
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Mellékletek 

1. Melléklet (1. Kérdőív) 

Kedves Kitöltő! 

Köszönöm, hogy a kérdőív kitöltésével hozzájárul a PhD kutatásomhoz! Szeretném felmérni, hogy a 

jelenlegi KRESZ oktatás mennyire foglalkozik a közlekedésbiztonság témakörével. A kérdőív nem az 

autósiskolákra és szakoktatókra vonatkozik, csak a tananyagra. 

A kérdőív kitöltése anonim.  

1. Az Ön neme: 
a. férfi 
b. nő 

 
2. Az Ön életkora: 

a. 16-18 
b. 19-21 
c. 22-24 
d. 24 felett 

 
3. Mikor volt az elméleti (KRESZ) vizsgája? 

a. 1-6 napja 
b. 1-2 hete 
c. 3-4 hete 
d. 2-3 hónapja 
e. 4-6 hónapja 
f. több, mint fél éve 

 
4. Az elméleti oktatás során tárgyalták-e a legsérülékenyebb közlekedők biztonságának 

védelmét? 
a. meg sem említettük, nem tudom, kik tartoznak ebbe a csoportba 
b. említettük, de csak egy mondat erejéig 
c. beszéltünk róluk, de már nem tudnám felidézni 
d. tanultuk, és meg tudom fogalmazni saját szavaimmal a lényegét 
e. részletesen átbeszéltük, és tudom a lényegét 

 
5. Volt-e szó a „látni és látszani” elvről? 

a. igen, tudom mit jelent 
b. volt róla szó, de nem emlékszem mi is az 
c. nem beszéltünk róla 

 
6. Beszéltek-e a korcsoportjára jellemző baleseti kockázatról? 

a. nem, így nem vagyok tisztában a baleseti kockázat fogalmával 
b. nem beszéltünk róla, de tudom mit jelent a baleseti kockázat 
c. igen, megemlítettük 
d. igen, tudom, hogy mi jellemző a korcsoportomra 
e. részletesen átbeszéltük, így teljes mértékben tisztában vagyok vele (mi az, ami rám 

jellemző, mi jellemzi a többi közlekedőt) 
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7. Tisztában van-e azzal, hogy a lelki állapota (fáradtság, öröm, levertség) mennyire befolyásolja 
a döntési képességét és reakcióidejét? 

a. véleményem szerint nem befolyásolja, mivel teljesen el tudom különíteni, amikor 
vezetek 

b. kissé befolyásolja, hiszen a lelki tényezőket nem tudom kizárni 
c. biztos, hogy befolyásolja, növelheti, de akár le is rövidítheti a reakcióidőt 
d. biztos, hogy befolyásolja, és döntő többségben meghosszabbítja a reakcióidőt 

 
8. Tudja-e, hogy az alkoholfogyasztás mennyiben befolyásolja a járművezetést? 

a. nem befolyásolja a vezetést, hiszen amíg nem érzem magam ittasnak, addig a 
reakcióidőm is változatlan 

b. biztos, hogy befolyásolja a döntési- és reakcióidőmet, mértéktől függően valószínű, 
hogy kedvező irányba 

c. tudom, hogy negatív irányba befolyásolja a döntési- és reakcióidőmet, ezért az 
alkoholfogyasztást és járművezetést egy napon nem is említem 
 

9. Tudja-e, hogy mit jelent a veszélyhelyzet a közlekedésben? 
a. teljes mértékben tisztában vagyok vele 
b. emlékszem, hogy beszéltünk róla, de nem tudom pontosan felidézni 
c. nem beszéltünk róla, így nem tudom, hogy mit jelent 

 
10. Az elméleti oktatás során beszéltek-e balesetekről és tanulságaikról? 

a. abszolút nem beszéltünk róluk 
b. említettük egy mondat erejéig, hogy mit jelent a baleset 
c. beszéltünk róla részletesen 

 
11. Elemeztek-e baleseteket az oktatáson („a” válasz esetén a következő kérdést hagyja ki)? 

a. nem elemeztünk egyet sem 
b. igen, egy balesetet átbeszéltünk 
c. igen, több balesetről is szó volt, melyeket részletesen átbeszéltünk 

 
12. A balesetek elemzése milyen hatással volt Önre? 

a. nem volt hatással, hiszen velem úgyse fog ilyen történni 
b. kis hatással volt rám, de a közlekedésemet nem befolyásolta 
c. hatással volt rám, és a közlekedésemet is befolyásolta, elővigyázatosabb lettem 
d. nagy hatással volt rám, megértettem a közlekedésben rejlő veszélyeket, és 

elővigyázatosabb lettem 
 

13. Tudja-e hogy a körforgalom milyen közlekedésbiztonsági előnyökkel jár? 
a. nem, mivel nem is beszéltünk róla 
b. nem, de máshonnan tudomást szereztem róla 
c. igen, megemlítettük 
d. igen, így tisztában vagyok fontosságukkal 
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2. Melléklet (Kérdőív előtte-utána) 

(1) 

 

Kedves Kitöltő! 

 

A Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Doktori Iskolájában vagyok PhD hallgató. 

Kutatási területem a gépjárművezető-képzés hatása a közúti közlekedésbiztonságra. Kérem, 

hogy a kérdőívek névtelen kitöltésével segítsen felmérni a biztonsági öv használatát a tanulók 

körében. 

Válaszadását előre is köszönöm! 

 

Kiss Diána 

 

A. Az Ön neme: 

a. férfi 

b. nő 

 

B. Az Ön életkora: 

a. 16-18 

b. 19-21 

c. 22-24 

d. 25-29 

e. 30-39 

f. 40-49 

g. 50 felett 

 

1. Személygépjárműben történő utazáskor a biztonsági övet: 

a. soha nem kapcsolom be 

b. inkább nem kapcsolom be 

c. inkább bekapcsolom 

d. csak elöl kapcsolom be 

e. csak hátul kapcsolom be 

f. mindig bekapcsolom 

 

2. A biztonsági övének bekapcsolása függ-e a jelenlévőktől? 

a. igen, mert ha a mellettem ülő/sofőr nem köti be magát, akkor én sem 

b. igen, mert a barátaim szerint felesleges, így én se kötöm be magam, ha velük 

utazom 

c. igen, csak akkor kötöm be magam, ha a sofőr/mellettem ülő, stb. rám szól 

d. nem, hiszen mindig bekötöm magam 

 

3. Hallott-e már olyan történetet, ami arra utalt, hogy a biztonsági öv be nem kapcsolása 

miatt élte túl valaki a balesetet? 

a. igen, hallottam egyszer 

b. igen, többször is hallottam 

c. nem hallottam még róla 
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4. Beszéltek-e a KRESZ tanfolyamon a biztonsági öv fontosságáról? 

a. nem beszéltünk róla egyáltalán 

b. megemlítettük 1-2 mondat erejéig 

c. igen, részletesen beszéltünk róla 

 

5. Amennyiben lenne lehetőség szimulátoros gyakorlatra, kipróbálná-e? 

a. igen 

b. nem 
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(2) 

 

1. A videók megtekintése hatással volt-e Önre? 

a. igen 

b. nem 

 

2. A balesetben érintett személy által elmeséltek hatással voltak-e Önre? 

a. igen 

b. nem 

 

3. A videó vagy a balesetben érintett személy hatása volt-e  nagyobb? 

a. a videóé 

b. a balesetben érintetté 

c. mindkettő, egyformán 

d. egyik sem 

 

4. A biztonsági öv hatásának ismertetése befolyásolja-e a későbbi övhasználatát? 

a. igen 

b. nem 

 

5. Személygépjárműben történő utazáskor a biztonsági övet ezentúl: 

a. soha nem kapcsolom be 

b. inkább nem kapcsolom be 

c. inkább bekapcsolom 

d. csak elöl kapcsolom be 

e. csak hátul kapcsolom be 

f. mindig bekapcsolom 

 

6. Megjegyzés/saját vélemény: 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….... 

 

 

 


