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1. Bevezetés - a kutatási probléma, megválaszolandó kérdések 

1.1. Az emberi tényező; ember – jármű – infrastruktúra rendszer 

A közúti közlekedési rendszer három központi elemből épül fel, melyek egymásra 

folyamatos kölcsönhatást fejtenek ki: 

ember = a közlekedő humán tényező 

út és annak környezete közlekedési tér - infrastruktúra 

jármű faktor közlekedési eszköz 

Számos hazai és külföldi kutatás igazolta már, hogy a humán tényező a balesetek 

több mint 90%-ában van jelen [Treat et.al., 1977] [Holló, 2007]. Ezért az 

infrastruktúra, a közlekedési tér elemeinek tervezésénél fontos figyelembe vennünk 

a közlekedő ember adottságait, képességeit is. Az emberek, igaz az előírásoktól 

vezetve, de önálló döntések alapján közlekednek. Ezért olyan paramétereket 

érdemes alkalmaznunk a közlekedési tér kialakítása során, amelyek a közlekedők 

helyes viselkedését elősegítik. 

Az emberi viselkedés megváltoztatása hosszú folyamat. Ehhez képest az 

infrastruktúra, a közlekedési tér elemei könnyebben alakíthatók. A környezeti 

faktorba való beavatkozások rövid időn belül eredményeket is hoznak (pl. baleseti 

gyakoriság csökkenése) [Fuller & Santos, 2002] [Berta, 2007]. 

A biztonságos úttervezés az út funkciójának, kialakításának és használatának 

egyensúlyára épül (1. ábra).  

 

1. ábra: A biztonságos úttervezés alapelve – a funkció, a kialakítás és a használat 

összhangja [Royal Haskoning, 2012] 
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A funkció nem más, mint az útkezelő által elvárt úthasználat, míg a kialakítás a 

pálya fizikai terve és kialakításának (helyszínrajzának, hossz- és 

keresztszelvényének) részletei, a használat pedig a pálya tényleges használata és az 

úthasználók viselkedése. A helyes úthasználat eléréséhez és a vezetési hibák 

elkerüléséhez az út kialakításának összhangban kell lennie az út funkciójával 

[Koren, 2012]. Amennyiben ellentmondás van az infrastruktúra funkciója és 

kialakítása között, az helytelen úthasználathoz, például nem megfelelő haladási 

sebesség megválasztásához vezethet (2. ábra).  

    
2. ábra: A funkció, a kialakítás és a használat diszharmóniája 

1.2. Kutatási célkitűzések 

Doktori értekezésemben a következő, már a korábbiakban [Koren & Tóth-Szabó, 

2007] szakmai körökben is felvetődő kérdések megválaszolását tűztem ki célul: 

- Hogyan befolyásolja az út látványa a járművezető által választott sebességet? 

- Milyen elemek befolyásolják a sebességválasztást? 

- Milyenek az önmagukat magyarázó utak? 

- Hány úttípust ismernek fel és különböztetnek meg a járművezetők? 

- Milyen úttípusokat ismernek fel és különböztetnek meg a járművezetők? 

A gépjárművezetők által megválasztott sebesség leginkább a közút környezetének 

kialakításától, és a pillanatnyi forgalmi körülményektől függ [Berta & Török, 

2009]. A különböző geometriai paraméterek hatást gyakorolnak a sebességekre 

[Ivan et al., 2009]. Jelentős szerepe van az út keresztmetszeti elrendezésének a 

járművezetői viselkedés szempontjából [Török, 2013]. Számos kutatás foglalkozik 

a sebesség közlekedésbiztonságra kifejtett hatásával [Mocsári, 2004] [Mocsári, 

2012] [Borsos, 2010].  
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Az önmagukat magyarázó utak koncepciója is abból indul ki, hogy a járművezetők 

magatartásukat leginkább az úthoz és az út menti környezethez igazítják. Az utak 

kialakításából tehát egyértelműen kell következnie az ott közlekedőktől elvárt 

vezetési magatartásnak (pl. a haladási sebesség). Ennek csak úgy lehet megfelelni, 

ha kevés fajta, egymástól jól megkülönböztethető kialakítású úton kell közlekedni. 

A jelenleg hatályos Közutak tervezése (KTSZ) útügyi műszaki előírás [KTSZ, 

2008] által meghatározott úttípusok mellett az utóbbi évtizedben újabbak is 

megjelentek. Az előírástól eltérő kialakítások éppen a fenti elvek ellen szolgálnak, 

gátolják az útosztályozási rendszer egyszerűsítését, nehézségeket okoznak az 

úthasználóknak, közvetve negatív hatást kifejtve ezáltal a közlekedésbiztonságra. 

Disszertációmban célul tűztem ki az önmagát magyarázó utak elve alapján 

megvizsgálni minél többféle magyarországi úttípust, továbbá az emberi tényező 

oldaláról meghatározni a felismerhető és megkülönböztethető úttípusok számát. 

1.3. Alkalmazott módszerek, a disszertáció felépítése 

A kutatást részletes szakirodalom-kutatással kezdtem, amit a továbbiakban is 

folyamatosan végeztem. Az önmagukat magyarázó utakkal kapcsolatos 

ismeretanyagtól eljutottam a sebességválasztás, közlekedéspszichológia és 

közlekedésbiztonság témaköreihez és ezek infrastruktúrával való összefüggéseihez. 

Áttekintettem a hazai és több külföldi közutak tervezésénél használt szabványok, 

előírások rendszerét. 

Különböző, a hazai és nemzetközi gyakorlatból ismert módszereket kutattam fel és 

alkalmaztam a témakör átjárásához. Ezek alapján a bevezetést követően a 

disszertáció 2. fejezetében rövid kivonatot készítettem a tudományterület általam 

vizsgált szeletére vonatkozó, legfontosabbnak vélt ismeretanyagról. Ebben a 

fejezetben továbbá az önmagukat magyarázó utak elveit, jelenlegi alkalmazási 

körét is ismertetem. 
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A következő fázisban adatokat gyűjtöttem saját vizsgálataimhoz. A következő 

három módszert használtam: 

- sebességválasztás felmérése fényképek alapján 

- képfelismerő szoftver úttípusok felismerhetőségének elemzéséhez 

- képcsoportosítási feladat úttípusok megkülönböztetésének vizsgálatához 

Az úthasználók által választott sebesség meghatározásának hagyományos módszere 

a különböző mérőműszerekkel a helyszínen történő sebességmérés. Ezen módszer 

újszerűnek tekinthető alternatívája, hogy egy-egy útkialakítást (road scene) 

bemutató fényképek alapján kérdezik meg a vizsgált személyeket a 

sebességválasztásról. A módszer alkalmazásával nyert eredményeket arra 

használtam fel, hogy több különböző típusú hazai utunkról megállapításokat 

fogalmazzak meg az emberi tényező oldaláról nézve.  

Az általam készített felmérés résztvevőinek a számítógépük képernyőjén 

megjelenő, 45 különböző közúti helyszínen készített fénykép alapján kellett 

megítélniük, hogy milyen menetsebességet választanának az adott helyzetben. A 

fényképeken ábrázolt úttípusok között volt „hagyományos” kategóriába tartozó 

úttípus (autópálya, autóút, külterületi főút, belterületi út), amely már jól ismert az 

úthasználók előtt és voltak kevésbé ismert típusok is, amelyek nem annyira 

ismertek (emelt sebességű főút, települések határán gyakorta előforduló ún. 

átmeneti zóna) (3. ábra). 

A kérdőíves felmérésben összesen 794 magyar úthasználó vett részt. Az elemzés a 

minta szűrésével kezdődött, amelyet az SPSS Statistics 20 program segítségével 

hajtottam végre. Az elemzéshez használt mintát 725 fő képezte. Átlagéletkoruk 30 

év, a résztvevők 74%-a férfi, 26%-a nő, a jogosítványuk megszerzése óta átlagosan 

eltelt idő 11 év. A módszer hitelességének alátámasztásához műszeres 

sebességmérési adatokkal vetettem össze az eredményeket. Statisztikai elemzéseket 

végeztem, amelyhez kiszűrtem a szélsőséges válaszadókat, klaszterelemzést, 

főkomponens-analízist és szignifikancia-szint számítást végeztem F-próba, Welch-

próba és Wilcoxon-próba segítségével. A 3. fejezet és a 4. fejezet egy része ezen 

felmérés eredményeit foglalja össze statisztikai elemzésekkel együtt. 
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3. ábra: A vizsgált útkategóriák sémája és a hozzájuk tartozó megengedett legnagyobb 

sebesség 

Fedélzeti kamera segítségével videofelvételeket rögzítettem hazai utakról, 

amelyekből fényképeket készítettem. Ezek felhasználásával egy képfelismerő 

szoftvert alkalmaztam úttípusok felismerhetőségének elemzéséhez. A használt 

program a VLFeat program, amelyhez a keretprogramot a Matlab szolgáltatja 

[Vedaldi & Fulkerson, 2010] [Vedaldi & Zisserman, 2011]. Az elért eredményeket 

az értekezés 4. fejezete mutatja be. 

A disszertáció 5. fejezetében útkeresztmetszetek képeinek csoportosítását 

végeztettem az elemzésben részvevőkkel. A mintát összesítve emberi osztályozás 

alapján készült útcsoportosításhoz használtam fel annak érdekében, hogy meg 

tudjam válaszolni azon kérdést, hogy a járművezetők milyen és hány úttípust 

különböztetnek meg. Ezután egy másik oldalról megközelítve a kérdést a 

fényképek alapján választott sebességekkel útkeresztmetszetek képeinek klaszter-

elemzését végeztem. Mindezen eredményeket összevetve a közútjaink tervezésénél 

használatos tervezési osztályok rendszerével javaslatokat tettem biztonságosabb, 

emberközpontú tervezési osztályok összeállításához. 

Az értekezés téziseit a 6. fejezetben ismertetem. A kutatási munka eredményeivel, 

annak alkalmazásával és a továbbfejlesztési lehetőségeivel a 7. fejezetben 

foglalkozom. 
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2. Az értekezés téziseinek összefoglalása 

1. tézis: A sebességadatok elemzéséből az egyes úttípusokra megállapított 

eredmények 

1.1: A választott sebességek szórásának elemzésével megállapítottam, hogy a 2x2 

sávos osztott pályás emelt sebességű utak az úthasználók számára nagyobb 

bizonytalanságot okoznak a sebességválasztásban, mint a „hagyományos” 

úttípusok. 

Az 1. táblázat szerint a hagyományos úttípusokon, amelyeket jól megszoktak már a 

járművezetők (autópálya, külterületi 2×1 sávos út) a sebességek relatív szórása 

alacsonyabb (11% körüli), míg a 2×2 sávos osztott pályás emelt sebességű 

főutakon a relatív szórás nagyobb (13%). Ez arra utal, hogy a válaszadók 

bizonytalanok ezen az úttípuson a sebességválasztásban.  

Az olyan út, mely nem egyértelmű, nem önmagát magyarázó, a járművezetők felé 

nem küld egyértelmű jeleket arról, hogy milyen haladási sebességet kell 

választaniuk az adott útszakaszon. Ez a bizonytalanság a sebességek szórásában 

tükröződik vissza, ami önmagában egy rizikófaktor. 

1.2: A választott sebességek statisztikai elemzésével megállapítottam, hogy a 2x2 

sávos emelt sebességű utakon a gépjárművezetők sokkal nagyobb arányban és 

mértékben lépnék túl a megengedett sebességet, mint a „hagyományos” 

úttípusokon (autópálya, autóút, külterületi főút). 

Az 1. táblázat a felmérés kategóriánkénti eredményeit tartalmazza (a kategóriákat 

lásd a 3. ábrán a 6. oldalon). Aggodalomra ad okot az a tény, hogy a 2×2 sávos 

emelt sebességű főutakon akár van fizikai elválasztás, akár nincs (2., 3. és 4. 

kategória), a v85 értéke több mint 10, esetenként több mint 20 km/órával 

meghaladja a megengedett legnagyobb sebességet, vagyis a megkérdezettek nagy 

része a sebességhatár értékét túl alacsonynak érzi és annál nagyobb haladási 

sebességet is biztonságosnak érez. 
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1. táblázat: A hét külterületi úttípus összesített eredményei 

Kategória 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
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Sávok száma 2x2 2x2 2x2 2x2 2x1 2x1 2x1 

Megengedett 

legnagyobb sebesség 

(km/h) 
130 110 100 100 110 110 90 

Átlag (km/h) 122,0 107,7 112,5 100,5 99,8 96,7 85,7 

Eltérés (km/h) -8,0 -2,3 +12,5 +0,5 -10,2 -13,3 -4,3 

Szórás (km/h) 14,1 13,8 14,6 11,4 11,5 10,9 9,8 

Relatív szórás (%) 12% 13% 13% 11% 11% 11% 11% 

Számított v85 (km/h) 136,7 122,1 127,6 112,4 111,7 108,0 95,8 

1.3: A választott sebességek szórásának elemzésével igazoltam, hogy a belterület 

és külterület határán előforduló átmeneti zónák az úthasználók számára nem 

egyértelműek, bizonytalanságot okoznak a járművezetők sebességválasztásában. 

A 2. táblázat az elemzéshez használt három kategória eredményeit. Az átmeneti 

zónákban (9. kategória) tapasztalt nagyobb szórás azt mutatja, hogy a járművezetők 

bizonytalanabbak annak megítélésében, hogy milyen sebességet kell az adott 

helyszínen választaniuk. Ez a nagyobb szórás a valóságban pedig nagyobb veszélyt 

is jelent a nagyobb sebességkülönbségek miatt. 

2. táblázat: A három vizsgált úttípus összesített eredményei 

Kategória 7. 8. 9. 

Megnevezés 

k
ü
lt

er
ü

le
ti

 f
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rü

le
ti
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m
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et
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zó
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Sávok száma 2x1 2x1 2x1 

Megengedett legnagyobb sebesség (km/h) 90 50 ? 

Átlag (km/h) 85,7 48,6 62,8 

Szórás (km/h) 9,8 7,9 12,8 

Relatív szórás (%) 11% 16% 20% 

Számított v85 (km/h) 95,8 56,8 76,1 



9 

 

A tézishez kapcsolódó publikációk: [Iván & Koren, 2011a] [Iván & Koren, 2011b] 

[Iván, 2012a] [Iván, 2012b] [Iván & Koren, 2012a] [Iván & Koren, 2013a] 

[Koren & Iván, 2011] [Kosztolányi-Iván, 2015] 

2. tézis: A sebességadatok elemzéséből az egyes úthasználói típusokra levont 

következtetések 

2.1: Klaszteranalízissel bizonyítottam a járművezetők csoportosíthatóságát és a 

sebesség szempontjából homogén járművezetői típusok létezését. 

Az egyes csoportok tulajdonságait a 3. táblázat foglalja össze. A nemek arányát és 

a vezetési tapasztalatot a minta átlagához viszonyítottam. 

3. táblázat: Klaszterjellemzők 

1. 

klaszter 
Minden úttípuson a leggyorsabb  átlagosan 

tapasztalt  

átlagosnál 

több férfi 

2. 

klaszter 

Osztott pályán majdnem ugyanolyan gyors, de 

elválasztás nélkül jóval lassabb, mint az 1. 
nagyon 

tapasztalt 

átlagos 

férfi-nő 

arány 

3. 

klaszter 
Osztott pálya esetén gyorsabb, mint a 4. átlagosan 

tapaszalt 

átlagos 

férfi-nő 

arány  

4. 

klaszter 

A legtöbb helyen a leglassabb. Nem használja 

ki a sebességhatárt. 
kevéssé 

tapasztalt 

átlagosnál 

több nő 

2.2: Kimutattam, hogy a tapasztaltabb gépjárművezetők csak a 2×2 sávos utakon 

és az átmeneti zóna útjain választanak magasabb haladási sebességet, mint a 

kevésbé tapasztaltak. Igazoltam továbbá, hogy szignifikáns különbségek vannak a 

férfi és női vezetői csoportok között a sebesség útkategóriánkénti megítélésében. 

Az elemzéshez a járművezetőket nem és vezetési tapasztalat függvényében 

csoportokra osztottam. Tapasztalt járművezető alatt a mintában azon válaszadókat 

értem, akik több mint 5 év vezetési tapasztalattal rendelkeznek. A 4. táblázatban 

félkövér betűtípussal jelöltem meg azon t-próbastatisztika értékeket, amelyek 

95%-os szignifikancia szint mellett szignifikáns eltéréseket adnak. 
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4. táblázat: A t-eloszlás a Welch-tesztből 

Kategória 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Megengedett 

legnagyobb seb.(km/h) 
130 110 100 100 110 110 90 50 ? 

vezetési tapasztalat: 

<5 év- ≥5 év 
5,4 3,2 3,7 2,6 0,9 -0,3 1,5 -0,2 2,4 

férfi - nő 3,9 2,4 3,0 4,0 3,0 1,2 4,3 2,3 3,5 

A tézishez kapcsolódó publikációk: [Iván, 2012a] [Iván, 2012b] [Iván & Koren, 

2012a] [Iván & Koren, 2013a] 

3. tézis: Képfelismerő szoftver alkalmazásának eredményei 

3.1: Számítógépes képfelismerésen alapuló eljárást alkalmaztam a lakott 

területen belüli és kívüli útkialakítások felismerhetőségének, egyértelműségének 

minősítésére. A számítógépes szoftver által adott számszerű adatokat elemezve 

értelmeztem az egyértelműségi mutatót. Az eljárás segítségével azonosítottam az 

egyértelmű és a nem egyértelmű útkialakításokat. Meghatároztam azon zavaró 

tényezőket, amelyek ronthatják az osztályozó működését. 

Az 5. táblázat szerint, ha a tesztadatbázis a tanítóhoz hasonlóan egyértelműen 

megkülönböztethető bel- és külterületi képeket tartalmazott, akkor a betanított 

osztályozó viszonylag jól fel tudta ismerni a két kategória közötti különbséget, a 

képek több mint 90%-át sikerült helyesen besorolni. Ha a tesztadatbázis nem 

egyértelmű képeket is tartalmazott, jelentősen leromlott a felismerési arány. A 

felismerési folyamatot tehát megzavarta, ha a tesztadatbázis nagyon eltért a tanuló 

adatbázisból. Hasonlóképpen az emberhez, a szoftver is könnyebben felismeri az 

olyan objektumot, amelyhez hasonlót már látott korábban. Viszont ami teljesen 

ismeretlen, azt a meglévő sémái alapján akár tévesen is besorolhatja. 

5. táblázat: Képfelismerő szofver felismerési aránya 

Felhasznált képsorozat helyesen besorolt tévesen besorolt 

1. 200 db vegyes – egyértelmű 94% 6% 

2. 200 db Herend – egyértelmű 91% 9% 

3. 200 db Komárom – nem egyértelmű 65% 35% 

4. 200 db Mór – nem egyértelmű 60% 40% 
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A képfelismerést zavaró tényezők az alábbiak: 

- rossz fényviszonyok, esetenként túl sötét képek, ahol az út és az út menti 

objektumok nem különülnek el elegendő mértékben 

- olyan objektumok, amelyek ismeretlenek az osztályozó számára, mint pl. 

egy híd, vagy New Jersey elemek a padkán (ilyeneket nem, vagy csak kis 

mennyiségben tartalmazott a tanító adatbázis). 

3.2: Bebizonyítottam, hogy összefüggés van az emberi sebességválasztás és a 

szoftver által számított külterület―belterület egyértelműségi mutató között. 

A 4. ábra szerint a sebességek és a szoftver által megítélt egyértelműségi tényező 

kapcsolata lineáris függvénnyel írható le. Az abszolút értékben nagyobb 

egyértelműségi tényezőhöz kisebb szórás párosul, vagyis ahol a program biztos volt 

a besorolásnál, ott a válaszadók is biztosabban választottak sebességet, kisebbek 

voltak a válaszok közötti különbségek. 

 

4. ábra: A választott sebesség és az egyértelműségi tényező öszzefüggése 

 

A tézishez kapcsolódó publikációk: [Iván & Koren, 2012b] [Iván, 2013] [Iván & 

Koren, 2014a] [Iván & Koren, 2014b] [Kosztolányi-Iván, 2015]. 
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4. tézis: Úttípusok megkülönböztetésének vizsgálata klaszteranalízissel és 

képcsoportosításos vizsgálattal 

Klaszteranalízissel sebességválasztás alapján és képcsoportosításos vizsgálat 

eredményei alapján megállapítottam, hogy a járművezetők legfeljebb 4―6 

útosztályt képesek egymástól egyértelműen megkülönböztetni.  

Az elemzés során alkalmazott kétféle módszer ugyanazon eredményre vezetett. 

Ezek alapján indokolt olyan új, kevesebb tervezési osztály megfogalmazása, 

amelyek az úthasználók számára könnyen felismerhetőek, egyértelműek és 

egymástól élesen elkülöníthetők. Az ilyen tervezési útosztályok száma az elért 

eredmények alapján legfeljebb 6 lehet. 

Mind a sebességek alapján, mind a képcsoportosításos vizsgálatnál - az emberi 

tényező oldaláról vizsgálva – a kapott eredmények összhangban vannak a műszaki 

paraméterek elemzésével kapott korábbi hazai vizsgálatok eredményeivel. 

A kérdőíves felmérés eredményeit sebességválasztás alapján történő 

klaszterezéshez használtam (a felhasznált kategóriákat lásd a 3. ábrán a 6. oldalon). 

Négy klaszterre osztásnál (5. ábra) külön klaszterbe került a belterületi út és az 

átmeneti zóna. A többi út a fizikai elválasztás jelenléte alapján csoportosult osztott 

és osztatlan pályás utakra. Öt klaszterre osztásnál is elég jól beazonosítható 

csoportokat kaptam, hat klaszternél már voltak kisebb bizonytalanságok.

5. ábra: Utak csoportosítása négy klaszterbe (a színek az eredeti útkategóriákat jelölik) 
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A képcsoportosításos vizsgálatban részt vevők leggyakrabban 4 vagy 5 csoportot 

alakítottak a képekből, a 6 klaszter gyakorisága még jelentős. A válaszadók több 

mint 70%-a 4, 5, vagy 6 útosztályt különböztetett meg a vizsgálatban (6. ábra). 

 

6. ábra: A válaszadók száma a választott csoportszám függvényében 

A tézishez kapcsolódó publ.: [Iván & Koren, 2013b] [Iván, 2014] [Koren & Iván, 

2010] [Koren & Iván, 2012] [Koren & Iván, 2014] [Koren & Kosztolányi-Iván, 

2015a] [Koren & Kosztolányi-Iván, 2015b] [Kosztolányi-Iván et al., 2015]. 
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5. tézis: Úttípusok megkülönböztetésének vizsgálata a nem egyértelmű 

útosztályok meghatározásához 

Klaszteranalízissel sebességválasztás alapján és képcsoportosításos vizsgálat 

eredményei alapján megállapítottam, hogy melyek azok az útosztályok, amelyeket 

a gépjárművezetők nem képesek egymástól egyértelműen megkülönböztetni. A 

kétféle vizsgálat eredményeit összegezve esetenként az alábbi útosztályok 

keverednek egymással: 

- autópálya – 2x2 sávos osztott pályás emelt sebességű főút (100 v. 110 km/h) 

- autóút – 2x1 sávos emelt sebességű főút (110 km/h) 

- 2x2 sávos főút (100 v. 110 km/h) – 2x1 sávos emelt sebességű főút (110 km/h) 

- belterületi út – átmeneti zóna 

A klaszteranalízis esetén a 7. ábra alapján 6 klaszterre osztásnál a belterületi út és 

az átmeneti zóna viszonylag jól különvált, csakúgy, mint a külterületi főút. A 

legnagyobb elemszámú klasztert főként osztatlan pályás utak alkotják, 5 db osztott 

pályás úttal keveredve itt már érezhető bizonytalanság van a csoportosításban, 

valamint nem váltak szét élesen a 2x1 és a 2x2 sávos utak sem. 

7. ábra: Utak csoportosítása hat klaszterbe 

A képcsoportosításos vizsgálatnál a 8. ábra szerint például a 2-42-27 képcsoport a 

klaszteranalízis első lépésében került össze, ami azt jelenti, hogy a felmérés 

résztvevői szerint egyértelműen összetartoznak. Láthatóan ez hibás csoportosítás 

úthálózatunkat nézve, hiszen a 2 és 27 képpár valóban autópályán készült, viszont a 

42-es kép egy 2x2 sávos osztott pályás emelt sebességű főút keresztmetszetét 

ábrázolja, ahol csak 100 km/h a megengedett legnagyobb sebesség.  
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8. ábra: Egy részlet az összesített dendrogramból – különböző úttípusok helytelenül 

összekapcsolva első lépésben 

A 9. ábra is a képcsoportosításos vizsgálat eredményeit ábrázolja, csak más 

feldolgozásban. A képek egymáshoz való közelsége az egy csoportba sorolások 

gyakoriságának függvénye. Jól látható az autópálya és az osztott pályás főutak, ill. 

a belterületi és az átmeneti zónák útjainak keveredése. 

 

9. ábra: A képcsoportosítási feladat eredményeinek grafikus ábrázolása (a képek közötti 

hasonlóság ábrázolása - a színek az eredeti útkategóriákat jelölik) 

A tézishez kapcsolódó publ.: [Iván & Koren, 2013b] [Iván, 2014] [Koren & Iván, 

2010] [Koren & Iván, 2012] [Koren & Iván, 2014] [Koren & Kosztolányi-Iván, 

2015a] [Koren & Kosztolányi-Iván, 2015b] [Kosztolányi-Iván et al., 2015]. 
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3. Összegzés és alkalmazási lehetőségek 

Vizsgálataim eredményei szerint egyes úttípusokat jól tudnak azonosítani a 

járművezetők, míg más úttípusok esetén bizonytalanok, ezek a nem önmagukat 

magyarázó utak. Mivel a bizonytalanság mindig veszélyforrás, az ilyen utak 

tervezését kerülni kell. 

A sebességek relatív szórása és az egyértelműségi tényező olyan mérőszámok, 

amelyek eszközt szolgáltatnak a járművezetők bizonytalanságának mértékének 

megállapításához, ezáltal a bizonytalan és kockázatos helyzetekhez vezető 

útkeresztmetszetek és útelemek azonosíthatók. A bemutatott módszerek a 

későbbiekben közúti biztonsági felülvizsgálatok elvégzését segíthetik. 

Vizsgálataim igazolták, hogy az emberek legfeljebb 4–6 útosztályt képesek 

egymástól megkülönböztetni. Ezek a számok jó egyezésben vannak az új holland, 

ill. német előírások útosztályozásával, a hazai előírások korszerűsítése során is 

ebben az irányban kell haladni. 

Tudomásom szerint jelenleg is napirenden van az útosztályok felülvizsgálata, a 

KTSZ átdolgozása, amely reményeim szerint figyelembe veszi majd ezen 

eredményeket és az útosztályok számának növelése helyett azok csökkentésére fog 

törekedni. 

Ezen szempontok érvényesítéséhez javasolt a különböző útparaméterek 

útosztályhoz rendelése. A tervezésnél ne lehessen szabadon paramétereket 

választani, ezek választható intervalluma legyen szűkebb adott osztályon belül és 

az egyes tervezési osztályok paraméterei között ne legyenek túl nagy átfedések. 

A képosztályozás módszere a későbbiekben közúti biztonsági felülvizsgálatok 

elvégzését segítheti. Adott út felülvizsgálatának elvégzésekor az arról készült 

képsorozat segítségével könnyen kiszűrhetőek azon útszakaszok, ahol 

beavatkozásra van szükség. További gyakorlati hasznosítás lehet a településbe be-

kivezető szakaszok egyértelművé tétele. 
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