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1. BEVEZETÉS 

A közlekedéspolitika célkitűzései között folyamatosan a legfontosabbak között szerepel a 

biztonságosabb közlekedés, ezen belül is a közúti közlekedésbiztonság javítása. Az erre ható 

számos tényező között az egyik – ha nem a legfontosabb - a közlekedésben résztvevő 

gépjárművek sebessége. Indokolt tehát a közúti forgalom sebességével és az ezzel összefüggő 

kérdésekkel részletesen foglalkozni. Az alapvető cél nem a sebességek minden helyen és 

minden körülmények közötti csökkentése, hanem az, hogy megfeleljenek az adott út 

jellemzőinek, a forgalom összetételének és a pillanatnyi külső körülményeknek. 

Magyarország jelenlegi helyzetében az állami kiadások csökkentése elengedhetetlen, ezért a 

gépjárművek sebességének mérséklése jelentős megtakarítást eredményezne az – egyébként 

nagyon drága – üzemanyag fogyasztásában és ez egyáltalán nem volna elhanyagolható a hazai 

vállalkozások, és a gazdaság szempontjából. A közúti forgalom sebességének csökkenése, 

jelentős baleseti szám csökkenést és enyhébb kimenetelű baleseteket vonna maga után és ez – 

becslések szerint - akár 100 milliárdos évi veszteség elmaradását is eredményezhetné a hazai 

gazdaságban. Napjaink globális célkitűzése az alacsonyabb károsanyag kibocsátás, amelyet 

elérhetünk a gépjármű forgalom sebességének csökkentésével, tehát ebből a szempontból is 

kívánatos volna az eredményes sebességszabályozás. „Helyi” előnyök is említhetők a globális 

hatások mellett, nevezetesen a közutak mellett élők általános egészségi állapotát, 

életminőségét károsan befolyásolják a közúti forgalom negatív hatásai, pl. a sebességgel 

összefüggő emisszió és zaj. Az önkormányzatok szinte reménytelen küzdelmet folytatnak a 

közutak átkelési szakaszain kialakuló gépjárműforgalom nagyságának és sebességének 

mérséklése érdekében. Költséges eszközökkel, tehermentesítő, elkerülő utak építésével 

próbálkoznak, nem mindig eredményesen. A környezeti körülményeknek megfelelő, vagy a 

forgalom aktuális jellemzőihez igazodó, dinamikus sebességszabályozás, forgalomcsillapító 

eszközök alkalmazása költség-hatékony módon, sokat segíthetne ezen a helyzeten. 

Az ezredfordulót követően a szabályozási kérdések fontossága folyamatosan került a 

döntéshozók figyelmének középpontjába. Ennek oka az a felismerés, hogy a jogszabályi 

háttér megfelelő módosítása a közlekedésbiztonság javításának a legolcsóbb, ugyanakkor igen 

hatékony eszköze lehet. Az elmúlt időszak legjelentősebb jogi beavatkozásának a 2008. évi 

jogszabályi változtatások bizonyultak, melyek alapvetően az alábbi négy területre terjedtek ki: 

• a közúti közlekedési előéleti pontrendszer módosítása 

• a helyszíni bírságolással kapcsolatos szabályok módosítása. 
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• az objektív felelősség bevezetése 

• ”zéró tolerancia” meghirdetése az ittas járművezetőkkel szemben [20]. 

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet gyökeres megváltoztatásának igénye ma már 

kormányzati szinten is elfogadott, amelyet a Közlekedési Törvény 2010. évi módosításával a 

közúti biztonsági auditor fogalmának megjelenése, majd a Kormány 176/2011. (VIII. 31.) „A 

közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről” c. kormányrendeletének hatályba 

lépése is bizonyít. A jogszabály kiemelt célja a közlekedésbiztonság javítása és a baleset-

megelőzésre fordítható források megteremtése. Törekedni kell a rendelkezésre álló 

költségkeret minél hatékonyabb felhasználására, amelyhez szakértelemre és a korszerű 

szervezési eljárások alkalmazására van szükség. [39] 

Természetesen a közúti közlekedés negatív hatásainak csökkentése rendkívül komplex 

probléma, felsorolni is nehéz lenne minden összetevőjét. A korszerű kutatási, fejlesztési 

eredményekkel megalapozott sebességszabályozás csak egy, de nagyon fontos és gazdasági 

szempontból is hatékony eszköz, amelynek lehetőségeit kötelességünk kihasználni. Ehhez 

azonban a lehető legtöbb információt össze kell gyűjteni a járművezetők 

sebességválasztásáról, e választást meghatározó tényezőkről, ezért dolgozatomban a 

következő kérdésekre keresem a választ: 

• Melyek a járművezetők sebességválasztását befolyásoló tényezők? 

• A sebességszabályozás eddigi eszközei milyen eredménnyel hatottak a járművezetőkre 

külföldön és hazánkban? 

• Milyen mértékben változott a járművek sebessége az elmúlt években? 

• A mért sebességadatok milyen módszerrel válnak alkalmassá következtetések 

levonására? 

• A közúti személysérüléses baleseti mutatók kedvező változása kimutatható-e az 

átlagsebességek változásában? 

• Milyen mértékű az átlagsebesség változása az elmúlt években? 

• Milyen erős a kapcsolat az átlagsebesség és a balesetek, sérültek száma között? 

Az elmúlt években jelentősen javultak hazánk közúti közlekedésbiztonsági mutatói, 

megvizsgáltam, hogy a járművek sebességének volt-e, és mekkora volt a szerepe e kedvező 

folyamatban. 
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2. A SEBESSÉG JELENTŐSÉGE A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS 

BIZTONSÁGÁBAN 

A „közúti forgalom” a mozgó járművek gyűjtő fogalma. A mozgásnak, mint fizikai 

jelenségnek, elválaszthatatlan velejárója a sebesség. A sebességek alakulása és valamennyi 

forgalmi jellemző között közvetlen, vagy közvetett összefüggés mutatható ki. 

Közismert az út geometriai jellemzőinek a gépkocsik haladási sebességére gyakorolt hatása. 

Ezeket a jellemzőket a korszerű útépítések alkalmával úgy kell kialakítani, hogy egy 

meghatározott legnagyobb sebesség, a tervezési sebesség betartását kis forgalom mellett és 

kedvező időjárási viszonyok között is teljes biztonsággal lehetővé tegyék. Ennek a 

sebességértéknek a túllépése veszélyes. 

A gépkocsivezetők utazás közben választott sebessége általában a biztonság érzékelt szintjétől 

függ. Még akkor is, ha egyébként a forgalmi viszonyok és az útjellemzők lehetővé teszik azt, 

hogy a vezetők járműveiket tetszés szerinti sebességgel vezessék, az egyes járművek 

sebessége jelentős szóródást mutat. A gépjárművezetők többsége még az autópályákon sem 

használja ki teljesen a gépkocsik motorteljesítménye által nyújtott sebesség-lehetőségeket. 

A közúti forgalom átlagos sebességére, a járművek és az út műszaki jellemzőin, valamint az 

időjárási körülményeken kívül, a forgalom nagysága (sűrűsége) gyakorolja a legnagyobb 

hatást. Fokozottabb mértékben érvényesül ez a hatás az irányonként egy forgalmi sávos 

utakon. 

A forgalomban különböző sebességgel haladnak a járművek. A gyorsabban haladó járművek 

magasabb sebességüket csak úgy tarthatják fenn, ha a szembejövő forgalom számára szolgáló 

forgalmi sávra áttérve, a lassabban haladó járműveket megelőzik. Kis forgalom mellett ez a 

művelet csekély baleseti kockázattal végrehajtható. Nagyobb forgalomban azonban, a 

gyakrabban szembe haladó járművek miatt, az előzéseket nem mindig lehet azonnal 

végrehajtani. A gyorsabb jármű kénytelen felzárkózni a lassúbb jármű mögé és megvárni az 

előzés lehetőségét. A várakozás ideje alatt átveszi a lassúbb jármű sebességét, ami számára 

időveszteséggel jár és kihat átlagos utazási sebességének alakulására. Minél nagyobb az út 

forgalma és minél nagyobb a forgalomban résztvevő lassú járművek aránya, a gyorsabb jármű 

vezetője annál többször kénytelen sebességet csökkenteni, illetve az előzési lehetőség 

megnyílásával egyre gyakrabban átlépi a megengedett sebességet. Az állandó sebesség 

fenntartása érdekében szükséges előzések száma tehát a forgalomnagyság és a 
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sebességeloszlás függvénye. Ugyanakkor a forgalom nagyságával változik a ténylegesen 

végrehajtható előzések száma is - ami kisebb, vagy egyenlő, mint a szükséges előzéseké - s 

ezzel változik a jármű átlagos sebessége is. A kellően hosszú előzési látótávolság hiánya 

forgalomtechnikai szempontból ugyanolyan hatású, mintha a baloldali forgalmi sáv előzés 

céljára való igénybevételét a szembejövő forgalom akadályozná. 

Amikor a forgalomnagyság megközelíti az út teljesítőképességét, az utazási körülmények már 

igen rosszak. Alacsonyak a sebességek, gyakoriak a megállások, nagyok az időveszteségek és 

sűrűek a járműoszlopok. Az egyes közlekedőknek kevés a lehetősége arra, hogy azt a 

forgalomnagyságot érzékelje, amelyben halad, de közvetlenül tapasztalhatja ennek a 

forgalomnagyságnak hatását az utazási körülményekre, azaz, hogy milyen sebességgel, 

kényelemmel és biztonsággal képes utazni, vagyis milyen az adott forgalomnagyság mellett a 

számára biztosított szolgáltatási szint. 

A szolgáltatási szint tényezői: 

a. átlagos haladási sebesség és utazási idő; 

b. a forgalomlefolyás akadályai, korlátozottsága (megállások száma, ezzel járó 

időveszteségek, a sebességváltoztatások nagyságrendje, gyakorisága); 

c. mozgási szabadság (a választott sebesség megtartásának lehetősége, előzési 

lehetőségek); 

d. biztonság (bekövetkezett balesetek, veszélyhelyzetek – „majdnem balesetek” - 

gyakorisága); 

e. vezetési kényelem; 

f. gazdaságosság (a jármű üzemi költségei). 

A forgalomnagyság-sebesség összefüggések egyik tényezője a tervezési-, illetve a kis 

forgalomban az út jellemzői által megszabott legnagyobb sebesség. A bevezetett 

sebességkorlátozásnak ugyanolyan a hatása a forgalom lefolyására, mintha kisebb, az előírt 

sebességhatárral egyenlő értékű volna a tervezési sebesség, illetve ennek megfelelő mértékűek 

az út kiépítési jellemzői. Ennek hatására már kisebb forgalmi terhelésnél jelentkezhetnek azok 

a forgalom-lefolyási körülmények, amelyek tűrhető határát a szolgáltatási szint jellemzi. 

A korszerű közlekedésben a legnagyobb jelentőségű fizikai tényező a sebesség, a 

forgalomnak épp az a minőségi jellemzője, amellyel kapcsolatban a természetes ösztönünk azt 

diktálja, hogy a biztonság érdekében korlátozni kellene. Ezzel szemben van olyan felfogás, 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.013



 

 

8 

 

hogy nemcsak a közúton, hanem valamennyi közlekedési ágazatban a társadalmi igények és a 

technikai haladás még a mainál is nagyobb sebességek elérését követeli meg. Az ezzel együtt 

járó nagyobb baleseti kockázatot azzal „intézik el”, hogy a haladás mindig áldozatokkal jár. 

Természetesen nem lehet haladásról beszélni ott, ahol ez emberi áldozatokat követel. 

A sebességek mérséklése ellen felhozzák még azt a körülményt is, hogy a korlátozás 

növelheti a veszélyt azáltal, hogy megváltoztatja a forgalom lefolyásának jellemzőit, 

csökkenti a járművezetők személyes felelősségét abban, hogy a fennálló körülményeknek 

megfelelően vezessenek és elleplezi a különleges biztonsági intézkedések iránti igényt. Egyes 

orvos-szakértők kimutatták, hogy a helyi sebességkorlátozások miatt keletkező nagyobb 

forgalomsűrűség, a veszélyes helyek előtti torlódások és az oszlopban való haladás gyakori 

kényszerűsége pszichológiai alapon többlet hátrányt és veszélyt hoz magával. A 

sebességkorlátozás hatása oszlopképződés is lehet - a 80 km/órás sebességkorlátozás mellett 

50 %-kal növekszik az oszlopban haladni kényszerülő járművek száma - lelassul a forgalom, 

szaporodik a felelőtlenül „kiugrók” száma és csökken a közúti biztonság. Nagy jelentősége 

van a sebességkorlátozás pszichológiai hatásának, főleg, ha az átlagos vezető nincs tisztában 

annak céljával - különösen, ha ez a sebesség-korlát nincs összhangban az út kiépítettségével, 

biztonsági szintjével, forgalmi viszonyaival. [48] 

A sebességcsökkentés elleni másik ellenérv, hogy az utazási idő megnövekedése jelentős 

anyagi veszteséget okoz. Viszont egyszerű számítással bebizonyítható tény, hogy egy 100 

km-es útszakasz megtételéhez l00 km/óra állandó sebesség mellett 60 perc, 80 km/óra 

sebességgel 75 perc szükséges, a különbség csak 15 perc. A valóságban az állandó sebesség 

számos ok miatt nem tartható, ezért az időkülönbség még tovább csökken és természetesen 

hosszabb távú vezetés esetén jelentősebb menetidő-különbségek is adódhatnak. 

Az alacsonyabb sebességek nagyobb biztonsága mellett szólnak az alábbi befolyásoló 

tényezők, okok: 

 a reakció idő alatt megtett út a sebességgel egyenes arányban nő, ezért számos 

forgalmi helyzetben nem jut idő még a veszélyhelyzetek elhárításához szükséges 

műveletek elkezdésére sem; 

 a nagyobb sebességgel haladó gépkocsik tényleges sebességének becslése kevésbé 

megbízható, mint a lassabban haladóké; 

 nagy sebesség mellett gyakoribbak az anyag kifáradása miatti alkatrész-törések és 

gumidefektek; 
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 nagyobb sebességhez négyzetesen nagyobb mozgási energia tartozik, amely a baleset 

bekövetkezése esetén súlyosabb kimenetelű balesetet eredményez; 

 nagyobb sebességhez hosszabb fékút tartozik – váratlan helyzet esetén nő a baleset 

bekövetkezésének a valószínűsége. 

Az optimális sebesség tekintetében az igazság valahol középen van. Igen nehéz elméletileg 

megszabni egy olyan pontos határt, amelytől kezdve a sebességet már túlzottnak lehet 

minősíteni. Ennek elbírálásakor belép egy újabb tényező, az adott idejű és helyi körülmények 

összessége. Lehetnek olyan körülmények, amikor a 30 km/órás sebesség is túl nagy és 

olyanok is, amikor a 130 km/óra sem különösebben veszélyes. 

Sok egymással ellentétes hatás és tényező játszhat szerepet a biztonságos sebesség 

megválasztásában, pl. a vezető reakcióideje (ami egy és ugyanazon személynél is a pszichikai 

állapottól függően időnként változhat), a jármű rakománya, a fékberendezés, vagy a 

gumiabroncsok állapota, szerkezete, az útburkolat állapota, a fényviszonyok, a szélvédő 

tisztasága, a forgalmi viszonyok, stb.. Minthogy a közrejátszó tényezők nagyon változatosak 

lehetnek, egy egyszerű merev - a KRESZ-ben az adott járműre, útkategóriára meghatározott - 

rendelkezéssel nem lehet egyetlen olyan biztonságos sebességértéket megadni, amely minden 

járműre, minden vezetőre, minden útviszonyra, külső körülményre, vagy forgalmi viszonyra 

általánosan érvényes. 

Ezért sebességkorlátozások esetén az az általános mai gyakorlat, hogy megszabnak egy 

sebességhatárt, de ezen belül minden egyes járművezető sebességével mindenkor köteles 

alkalmazkodni a helyi körülményekhez, illetve veszélyhelyzetekhez és a kedvezőtlen 

körülmények fennállása esetén nem választhatja ezt a megszabott felső értéket. 

A sebességszabályozásnak vannak lélektani követelményei is, amelyeket szem előtt kell 

tartani. Az ún. “sebesség alapszabály" az úthálózat nagyobb részén a járművezetők 

kötelességévé teszi, hogy a körülményeket mérlegeljék és sebességüket ettől függően 

válasszák meg. Ebben bizonyos rutint szereznek, és ha az előírt korlátozás nagymértékben 

eltér a tapasztalataiktól, a szerintük ésszerűtlen határt egyszerűen nem veszik figyelembe. 

Csakis az olyan szabályozástól várhatunk eredményt, amely csak a járművezetők kisebb 

hányada részére jelent korlátozást, valamennyi járművezető biztonsága érdekében. Ezt a tényt 

azonban tudatosítani is kell, hogy társadalmilag is ítéljék el a szabálysértőket. 

A sebességkorlátozások bevezetéséről szóló vitát végül is a hatvanas években a világszerte 

fellépő energiaválság eldöntötte, ekkortól kezdve szinte minden ország gyakorlatában 
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szerepel a sebességkorlátozás. A közelmúltból egy hasonló példa: 2011. március 7-től 120-ról 

110 km/órára csökkentették a maximális sebességet a spanyol autópályákon. A mediterrán 

ország kormánya a líbiai krízis miatt megugró kőolajárakkal magyarázta a lépést, reményeik 

szerint mintegy 15 százalékkal csökken az üzemanyag-fogyasztás a sebességhatár 

csökkentése miatt, ám az ellenzők legfeljebb 5 százalék körüli megtakarítást emlegetnek. 

2.1. A sebesség-szabályozás történeti áttekintése 

Az első hazai sebességszabályozásra utaló mondatot a „Magyarországi álladalmi és 

országutakra nézve az útrendőrségi rendtartás” című, a magyarországi cs. k. katonai és polgári 

kormány 1855. május 28-i, 8383. számú határozatában találtam, amely még nem sebesség-

értéket, csak viselkedési normát állapít meg: „Hidakon a sebes hajtás tilos.”. E határozat 

tartalmaz előírást a balra hajtásra („… minden utakon balra kell kitérni. Az előrehajtás jobbra 

történjék.”) és a hidakon való előzési tilalomra („Hidakon az előrehajtás tilalmas”). 

Az ún. „Mozdony Törvény” az Egyesült Királyság, egyben a világ első 

sebességkorlátozásáról rendelkezett 1865-ben: a városokban 2 mérföld/óra, azokon kívül 

pedig legfeljebb 4 mérföld/óra sebességgel közlekedhettek a nem lóvontatású járművek. A 

járműveket legalább két személynek kellett vezetnie, előttük pedig egy vörös zászlót lengető 

személynek kellett haladnia. Az ezredfordulóig a közúti járművek sebessége nem volt 

nagyobb egy gyalogló ember sebességénél. A fennmaradt információk alapján az első halálos 

közúti közlekedési baleset London külvárosában történt 1896-ban. A gépjármű 4 

mérföld/órával haladt, mégsem tudott megállni a gyalogos előtt. 

Az első automobil már 1895-ben megjelent Budapesten, és csakhamar újabb, és újabb 

gépjárművek jelentek meg a főváros közútjain. A villamosok, lófogatú bérkocsik, 

omnibuszok, kerékpárok, teherkocsik és automobilok kellő szabályozás híján össze-vissza 

közlekedtek és a rendőrség - viszonylag kis létszáma miatt - nem volt képes a közlekedés 

biztonságára megfelelő hatékonysággal felügyelni. Az 1910-es évek elején már árultak 

villamos lámpával, reflektorral és zárt kocsiszekrénnyel felszerelt személyautókat, 

teherautókat és autóbuszokat. E járművek sebessége eleinte még nem haladta meg a hintók 

sebességét, sőt a falvakban és a városokban néhol csak lépésben közlekedhettek. 

Az első, „ős” KRESZ-nek nevezhető, 57000/1910 számú BM rendelet 1910-ben jelent meg, 

amely a következő sebességkorlátozásokat léptette életbe: 

 "... a város belterületének egyéb helyein pedig ott, ahol az utca széles és nem 

nagyforgalmú, legföljebb 15 km gyorsasággal; 
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 hol pedig az utca keskeny, avagy nagy a forgalom, csak 10 km gyorsasággal szabad 

közlekedni..." 

 „Kültelki utakon, ha az útvonal szabad, a sebesség 30 km gyorsaságra fokozható." 

Sokkal részletesebb előírásokat tartalmazott az 1930. január 1-én hatályba lépő 250.000/1929 

BM rendelet, amely az első olyan előírás, amely a mai KRESZ-hez már némiképpen 

kapcsolható értelemben tartalmazott közlekedési szabályokat. A gépjárművek lakott területen 

belüli sebességét az abroncsozás neme és a gépjármű súlya alapján 20, 25, 30, 40 km/órában 

határozta meg. Az autóbuszoknak megengedte, hogy lakott területen - ha az útviszonyok 

lehetővé teszik - a korábbi 15 km/óra helyett 40 km/óra sebességgel közlekedjenek. 

Háromféle jelzőtáblát tartalmazott, a községnév-, az útirány és a veszélyes helyeket jelző 

táblák (útkanyar, bukkanó, vágány-kereszteződés, sorompó stb.) az akkor hatályos 

nemzetközi egyezményekben előírt szabványos méretben és formában készültek. 

Az 1951. január 1-től érvényes 2500/1950 BM-KPM rendelet már 51 féle közlekedési 

jelzőtáblát rendszeresített, ezzel is gyorsítva a tájékozódást, a forgalmat. 

Három év múlva megjelenik a 1/1953. (XII. 4.) sz. BM-KPM rendelet, amelyben a közúti 

jelzőtáblák száma 59-re nőtt. Az újítások között szerepelt például a rugalmas sebesség-

korlátozás bevezetése. Tisztázott számos olyan kérdést, mint a lakott terület, a normális 

útviszony, az irányjelzés, stb. fogalma, amiket eddig a gyakorlatban, a jogalkalmazás során 

többféleképpen értelmeztek. 

A 2/1962 (IX. 29.) sz. BM-KPM együttes rendelet az első, a jelenlegi szabályozáshoz hasonló 

rendelkezés. Új jelzőtáblák jelentek meg, amelyekkel együtt összesen már 158-at tartalmazott 

a rendelet. A sebesség-korlátozások értékei járműkategóriánként, lakott területen/kívül, 

útkategóriánként (kivételezetten: pl egyes autóbuszok, egyes útvonalon 80 km/óra), és 

útszakaszra vonatkozóan jelentek meg. A lakott területi sebesség-korlátozás 60 km/óra volt 

személygépkocsiknak. Érdekesség, hogy lakott területen kívül továbbra sem írt elő 

sebességkorlátozást személygépkocsik számára. A rendelet 7 módosításon esett át, amelyek 

közül a három legfontosabbat mutatom be. Az 1/1966. BM-KPM együttes rendelet 47/A § (5) 

bekezdése megtiltotta az „Autópálya”, illetőleg az „Autóút” jelzőtáblával megjelölt 

útvonalakon „lánctalpas, botkormányos, és vasabronccsal felszerelt járművek” közlekedését. 

Tíz évvel az 1956-os forradalom után sajátságos mód volt ez a tankok közlekedésének 

korlátozására, tekintettel gyorsforgalmi útjaink akkori hosszára (rövidségére). Az 1/1971. 

BM-KPM rendeletben átformálta a „STOP” táblát mai alakjára, és végül az 5/1974. BM-KPM 
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együttes rendelet lakott területen kívül személyautók számára autópályán 120 km/óra, egyéb 

úton 80 km/óra sebesség-korlátozást írt elő. 

Az ötvenes évek végétől korszakváltás zajlott le a hazai közlekedésben. Több évezredes 

uralma után lezárult a fogatolt forgalom korszaka, és sajátos, mintegy tíz éves átmeneti 

periódus következett, melyet a kerékpáros és motorkerékpáros közlekedés határozott meg. A 

könnyen beszerezhető, a dolgozó tömegek számára is elérhető (pontosabban egyedül elérhető) 

kétkerekű járművek forgalma egészen a 70-es évek elejéig meghaladta a személygépkocsikét, 

majd az 1968-as közlekedéspolitikai koncepció által deklarált célok megvalósulásaként az 

autók száma indult megállíthatatlan növekedésnek. A kerékpáros és motoros forgalom ezzel 

párhuzamosan egyre kisebb jelentőségűvé vált. Szalkai Gábor doktori értekezésében [53] 

megállapította, hogy 1963 és 1970 között a valaha mért legnagyobb, közel évi 6%-s 

forgalomnövekedés zajlott le a hazai utakon. A bővülés a személy-, és tehergépkocsi 

forgalmat egyaránt érintette, a személygépkocsik forgalmának nagyobb növekedési üteme 

következtében a járműkategória forgalma 1970-re a II. világháború óta először haladta meg a 

tehergépkocsikét (1. ábra). 

1. ábra  A közúti forgalom változása Magyarországon [53] 

 

E forgalmi átrendeződés követelte meg egy átfogó Közlekedés Rendészeti Szabályzat, 

azaz a KRESZ megalkotását. A ma is hatályos jogszabály (1/1975 KPM-BM rendelet) 
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1976. január 1-én lépett életbe, egyes részeit az elmúlt évtizedekben többször módosították. A 

személygépkocsikra vonatkozó általános sebességkorlátozásokat a 2. ábra tartalmazza. 

2. ábra  A személygépkocsikra vonatkozó sebességkorlátozások (1976-2001) 

 

Hazánkban 1976-tól kezdődően személygépkocsikra autópályákon 120 km/óra, lakott 

területen kívüli egyéb utakon pedig 100 km/óra sebességkorlátozás volt érvényben. Az 1979. 

évi KRESZ-módosítás csökkentette e sebességhatárokat. 

2.2. A sebesség szerepe a balesetek előfordulásában 

A sebesség szerepének értékelése a balesetek bekövetkezésében igen bonyolult feladat. Ez 

egyike azoknak a részletkérdéseknek, amelyekkel kapcsolatban sok a téves nézet, a kellően 

alá nem támasztott illúzió, és amelyben egymással szemben áll az ösztönös és a tudományos 

álláspont. Különösen heves vitákat váltott ki a múltban az általános sebességkorlátozás 

bevezetése, vagy a jelenben az érvényes értékek megváltoztatása, amelynek kérdésében a 

szakértők és a közlekedők két ellentétes - a korlátot emelni, illetve csökkenteni akarók - 

táborba tagozódnak. 

2.2.1. A sebesség nem megfelelő alkalmazása, mint baleseti ok 

A hazai baleseti statisztikában a közúti balesetek okai között szerepel a „Sebesség nem 

megfelelő alkalmazása” meghatározás. Alapvetően kétféle helytelenül megválasztott vagy 

nem megfelelően megválasztott sebesség különböztethető meg: 

a.) a megengedett sebesség („abszolút gyorshajtás”) túllépése, 
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b.) adott körülményekhez képest nem megfelelően megválasztott sebesség („relatív 

gyorshajtás”). 

Az első „csak” szabálysértés, a második a valódi baleseti ok. A rendőrség csak a megengedett 

sebességnél gyorsabban haladó járműveket tudja szankcionálni, sőt a sebességmérő műszer 

hibahatára miatt a gyakorlat az, hogy csak a sebességhatárt jelentősen átlépő járművek 

tulajdonosait (vezetőit) büntetik meg. 

A szakterületen az elnevezések nem mindig pontosak, a lényeg az, hogy a gépjármű nem 

megfelelő sebessége fontos befolyásoló tényező, ami hatással van az aktív és passzív 

biztonságra is. Az aktív biztonság elnevezés azokra a tényezőkre utal, amelyek a baleset 

elkerülésében játszanak szerepet. A helytelenül megválasztott (túlzott) sebesség nyílván ilyen, 

hiszen közvetlenül oka lehet a balesetnek. A sebesség az egyik legfontosabb aktív biztonsági 

tényező. A nagy sebességnek számos negatív hatása van az „ember-jármű-út” rendszer 

működésére. Bonyolultabbá válik az emberi irányítás (a vezetés), de a jármű – út kapcsolat 

minősége is kedvezőtlenebb, ha nő az irányítandó jármű sebessége. A túl gyorsan haladó 

gépjármű vezetőjének kevesebb ideje jut a váratlan helyzetek korrigálására, érzékenyebb 

kormányzásra lesz szükség, könnyebben megcsúszhat a jármű, stb. 

A passzív biztonság körébe tartozik minden olyan konstrukciós megoldás, melynek célja az, 

hogy a jármű utasait megvédje a sérülésektől, illetve csökkentse a sérülés veszélyét. Ez a 

fogalom elsősorban az autó ütközéskor tanúsított viselkedésére vonatkozik, és az autó saját 

védelmén túlmenően a többi közlekedő védelmére is kiterjed. Napjaink autóinak legfontosabb 

passzív biztonsági eszközei közé a biztonsági övek mellett a légzsákok, a nem deformálódó, 

merev utascella, valamint az elöl és hátul található gyűrődő-zónák sorolhatók. 

A személysérüléssel is járó közúti baleset bekövetkezésének kockázata rohamosan emelkedik 

a sebesség növekedésével Kloeden et al. vizsgálata alapján [29], ennek három fő oka van: 

1) a sebesség növelésével lerövidül az ütközésig eltelő idő, amely a veszély 

felismerésére, az elhárító manőver eldöntésére és végrehajtására szolgál; 

2) a jármű sebességének változása az ütközési sebességben hatványozottan jelenik 

meg; 

3) az ütközési sebességben megjelenő kis különbség is már nagy hatással van a 

baleset súlyosságára (pl.: 70 km/órás ütközés kétszer olyan erőhatású, mint egy 50 

km/órás). 

A kockázat növekedését mutatja a 3. ábra. 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.013



 

 

15 

 

3. ábra  Az ütközés bekövetkezésének relatív kockázata (60 km/órás értékhez viszonyítva) [51] 

 

A már megtörtént baleset következményeit súlyosbítja a jármű sebessége, nyilvánvalóan 

nagyobb ütközési sebességek nagyobb sérülést okoznak, mind a járműben vagy tárgyakban, 

mind az érintett személyekben. A sebesség tehát egyszerre aktív és passzív biztonsági tényező 

is. 

2.2.2. A sérülések kockázata a sebesség függvényében 

A vezetők reakció idejének értékét a szakértői számításoknál 1 másodperc körüli értékre 

szokták felvenni, természetesen ez az idő minden embernél más és más. Minél hamarabb 

ismeri fel a vezető a veszélyt és kezdi működtetni a fékberendezését (indít elhárító manővert), 

annál kevesebb ideig halad még a gépjármű az eredeti sebességével, így rövidebb lesz a 

megállási távolság. A 4. ábra a sebesség, megállási távolság és ütközési sebesség közötti 

összefüggést mutatja, feltételezve, hogy a reakcióidő 1 másodperc és a burkolat száraz, 

normál állapotú. 

A 4. ábra mutatja, hogy a lakott területen megengedett legnagyobb sebesség (50 km/óra) 

esetén pl. egy gyalogos előtt fékezve 29 méterre van szükség a megálláshoz. Feltételezve, 

hogy a gyalogostól ugyanolyan távolságra kezdi meg a fékezést a jármű, de sebessége nem 

50, hanem 60 km/óra, akkor a megálláshoz 38 méterre van szükség, tehát nem tud a 29 

méterre tartózkodó gyalogos előtt megállni, hanem fékezés közben, de még 42 km/óra 

sebességgel elüti. (Az 5. ábráról leolvasható, hogy milyen túlélési esélye van egy 

gyalogosnak, ha ilyen sebességgel üti el egy személygépkocsi.) 
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4. ábra  Sebesség, megállási távolság és elütési sebesség összefüggése 

50 km/óra 

29 méter 

Nincs ütközés 

60 km/óra 
 38 méter 

Elütés 42 km/óra sebességnél 

70 km/óra 
 48 méter 

Elütés 61 km/óra sebességnél 

80 km/óra 
 59 méter 

Elütés 77 km/óra sebességnél 

90 km/óra 
 70 méter 

Elütés 90 km/óra sebességnél 

 

70 km/óra járműsebességnél a fenti feltételek mellett, a gyalogost 61 km/óra sebességgel üti 

el a személygépkocsi, és ha feltételezzük, hogy 90 km/óra volt a jármű eredeti sebessége, 

akkor még el sem kezdi a jármű a fékezést, máris elüti a gyalogost, akinek esélye sincs, hogy 

egy ilyen ütközést túléljen. 

Walz és munkatársai 2002-ben az elütött gyalogos halálos sérülésének kockázatát vizsgálták, 

a jármű ütközési sebességének függvényében [57]. A statisztikai értékeléseknél szokásos 

összegzett relatív gyakoriság 15 %-os és 85 %-os értékeit szaggatott vonalak jelölik (5. ábra).  

5. ábra  A gépjármű által elütött gyalogos halálos sérülésének kockázata [57] 

 

Látható, hogy 50 km/óra elütési sebesség esetén az esetek 85 %-ában halálos sérülést 

szenvedett a gyalogos, ilyen ütközési sebességnél mindössze az esetek 15 %-ában élte túl a 
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balesetet. Ennél nagyobb ütközési sebességnél rohamosan csökken a túlélés esélye és 70 

km/óra vagy ennél nagyobb elütési sebességnél gyakorlatilag biztos a halálos sérülés. 

Rosén és munkatársai ettől eltérő eredményre [45] jutottak 2011-ben, amikor összegezték és 

elemezték azokat a 2009-ig megjelent tanulmányokat, amelyek a sebesség és a járművel 

elütött gyalogosok sérülése közötti kapcsolatot vizsgálták (e tanulmányok sebesség-halálos 

sérülési kockázat értékeit kis négyzetek jelölik, amelyekre kétféle típusú függvényt 

illesztettek, a folyamatos vonallal jelölt szorosabban illeszkedik a tapasztalati értékekre. A 

korábban készült anyagok nem vettek valamennyi tényezőt figyelembe. Az elemzésbe vont 

tanulmányok alapján készült a 6. ábra, amely szerint abban az esetben, ha a jármű sebessége 

75 km/óránál magasabb, a gyalogos túlélési esélye 50 %-nál alacsonyabb. Az elütés 

sebességének 30 km/óránál kisebbnek kell lennie ahhoz, hogy az elütött gyalogosnak legyen 

esélye a túlélésre. 

6. ábra  A gyalogos halálos sérülésének kockázata az elütési sebesség függvényében [45] 

 

Elütés sebessége (km/óra) 

Hauer 2009-ben összegezte az elütési sebességről, a túlélési esélyről készült tanulmányokat, 

és számos okot talált arra, hogy miért is olyan nehéz ezt a komplex összefüggést 

meghatározni [14]: 

 nagyobb sebességű ütközés súlyosabb következményekhez vezet, amelyet nagy 

valószínűséggel a baleseti adatbázisban is rögzítenek, azaz a nagyobb sebességű 

ütközések jól reprezentáltak, vagyis szinte teljes körűek, viszont a könnyű sérülések 

(valószínűsíthetően kis sebességű ütközések) „alulreprezentáltak” az „underreporting” 

miatt (underreporting: minél enyhébb kimenetelű egy közúti baleset, annál nagyobb a 
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valószínűsége annak, hogy az esemény nem jelenik meg a hivatalos baleseti 

statisztikában); 

 az előzőek alapján az előfordulásukhoz viszonyítva kisebb számban elemezhetők az 

alacsonyabb sebességnél bekövetkezett balesetek; 

 a tanulmányok arra az ütközési sebességre alapoznak, amelyet jelentős részben a 

helyszínelő rendőr becsül meg, különösebb szakmai elemzés nélkül – ezen adatokra 

támaszkodó vizsgálatok pontossága éppen ezért kevésbé megbízható; 

 a kanyarodó járművek ütközésekor a sebességek alacsonyabbak lesznek a fordulási 

manőver következtében, ezért nehezen hozhatók összefüggésbe az útra jellemző 

haladási sebességgel. 

Városi környezetben ritkábbak a nagy sebességgel történő gyalogos elütések, gyorsforgalmi 

utakon azonban előfordulnak ilyen esetek. Dr. Jankó Domokos 2006-ban végzett vizsgálata 

[22] az autópályákon történt halálos kimenetelű balesetek elemzésével foglalkozott és néhány 

gyalogos elütést kvázi mélyelemzésnek vetett alá. Két év alatt 4 olyan eset történt, amelyeknél 

a gyalogos keresztezni akarta az autópályát és további 8 eset, amikor műszaki hiba vagy 

kisebb baleset miatt megálló járműből szálltak ki emberek és tartózkodtak a pályán, és ekkor 

szenvedtek halálos sérüléseket. Az esetek között volt olyan, amikor 160-170 km/órával 

közlekedő személygépkocsi ütötte el a gyalogost, de előfordult kb. 70 km/órával történt 

ütközés is. A kisebb sebességgel történt ütközések is halálosak voltak, de a nagy sebességű 

jármű rendkívül súlyos – az élettel össze nem egyeztethető – sérüléseket okozott. Láttuk, hogy 

a lakott területen belüli környezetben általában megengedett legnagyobb sebesség is nagy 

veszélyt jelent a gyalogosok számára. Különösen igaz ez a gyermekekre és az idősekre, ezért 

is van jelentősége egyrészt, hogy minden lehetséges eszközzel betartassák ezt a 

sebességkorlátot, másrészt, hogy egyre szélesebb körben terjedjenek a csillapított forgalmú 

(sebességű) területek a települések azon részein, ahol intenzív gyalogosforgalomra lehet 

számítani, és itt a 30 km/óra korlát legyen elfogadott. 

Stradling és társainak Skóciában készített kutatása [52] az 1991-ben, 1994-ben és 1996-ban 

elvégzett vizsgálatok folytatásaként a gyorshajtás okait és következményeit elemezte 2003-

ban. A tanulmányban gyorshajtókkal és közlekedési balesetben résztvevőkkel készített 

interjúk, valamint egy gyorshajtás elleni kampány eredményét ismertetik. A skót 

járművezetők gyorshajtáshoz való „hozzáállása” nem változott nagymértékben, viszont sokkal 

inkább elfogadják a forgalomcsillapító berendezéseket. A legtöbb szabálysértés lakott 
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területen belül csúcsórán kívül történt. A fiatal férfiak a leginkább érintett csoport a 

gyorshajtók között. Az 1996-os vizsgálathoz képest kiderült, hogy a kevésbé iskolázott, 

fizikai munkát végző gyorshajtók száma megnőtt, míg a képzettek száma felére csökkent. 

2.2.3. A sebesség változásának hatása a balesetek számának változására – a 

Nilsson modell 

A forgalombiztonsági szakterület egyik alapkérdése, hogy a forgalom sebességének 

megváltoztatása milyen hatást fog gyakorolni a balesetek/sérültek számára és kimenetelére. 

Elvi megfontolások alapján sem kétséges, hogy ha nő a sebesség, nagyobb lesz a balesetek 

száma, kimenetelük súlyosbodik, és fordítva, ha csökken a sebesség kevesebb és enyhébb 

kimenetelű baleset fog történni az adott helyen. A gyakorlati munka szempontjából az a 

kérdés, hogy milyen mértékű lesz a változás. Az egyik legismertebb összefüggést Göran 

Nilsson készítette a svéd VTI Kutató Intézetben, amelyet „hatvány-modellnek” (Power 

Model) neveznek [43]. A modell alapján a sebesség változása (v1/v0) maga után vonja a 

balesetek számának (y) és a balesetben megsérült személyek számának (z) változását [43]: 

Halálos balesetek száma:  

Halálos és súlyos sérüléses balesetek száma:  

Személysérüléses balesetek száma:  

Halálos sérültek száma:  

Halálos és súlyos sérültek száma:  

Sérültek száma:  
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Ha a sebesség 80 km/óráról 75 km/órára csökken, az utána/előtte sebesség arány 75/80, azaz 

0.94. E hányadost a 4-ik hatványra emelve (0.94)4 = 0.77-et kapunk, ami azt jelenti, hogy az 

egységnyi értékről 0.77-re csökken, ami a halálos balesetek számának 23%-os csökkenését 

eredményezi. 

A Nilsson-modellben a balesetszámra alkalmazott összefüggést az 7. ábra szemlélteti. 

7. ábra  A sebesség-változás hatása a balesetek számára [43] 

 

A 7. ábrán látható koordináta rendszerben a vízszintes tengelyen az átlagsebesség-változás, a 

függőleges tengelyen pedig a balesetszám-változás látható. A „1” az alaphelyzetet vagy 

viszonyítási pontot jelenti. A három különböző görbe a halálos kimenetelű, a halálos+súlyos 

kimenetelű és az összes személysérüléses balesetre vonatkozik. Láthatóan az átlagsebesség 

változására „legérzékenyebben” a halálos balesetek reagálnak, mindkét változási irányban. A 

Nilsson modell szerint a sebesség 5 %-os csökkenése, a halálos balesetek számának 20 %-os 

csökkenését vonja maga után. Hasonló a változás akkor is, ha 5 %-al nő az átlagsebesség, ez 

esetben 20 %-al több lesz a halálos áldozatok száma. Kisebbek a változások az összes 

személysérüléses baleset számaiban - ahhoz, hogy ez 20 %-al csökkenjen, az átlagsebesség 

csökkenésének 10 %-nak kell lennie. A másik változási irányban is hasonló a helyzet, az 

átlagsebesség 10 %-os növekedését az összes személysérüléses balesetszám 20 %-os 

növekedése kíséri. Érdekes, hogy a függvény ebben az értelemben szimmetrikus. A gyakorlati 
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életben az átlagsebesség 5-10 %-os csökkenését csak nagyon nehezen, csak nagyon szigorú 

intézkedésekkel, beavatkozásokkal lehet elérni. 

2.2.4. A Nilsson modell felülvizsgálata 

Nilsson modelljének három felülvizsgálatát leltem fel a szakirodalom tanulmányozása során. 

Hauer és Bonneson tanulmánya [15], valamint Cameron és Elvik [5] elemzése foglalkozott az 

összefüggések/kitevők pontosításával. Mindkét tanulmány megállapította, hogy a relatív 

sebességváltozás (pl.: 10%) hatása függ attól, hogy mekkora értékű a kiinduló sebesség 

értéke. Megállapították, hogy alacsonyabb sebességek (60 km/óránál kisebb) megváltozása 

kisebb hatással van a közlekedésbiztonságra, mint a magasabb (60 km/óránál nagyobb) 

sebességek megváltozása. A szerzők mindezek alapján két lehetőséget láttak a helyzet 

feloldására: vagy elvetik Nilsson modelljét, vagy olyan modellt készítenek, amelyben szerepel 

a „kezdő” sebesség. 

Elvik 2009-es tanulmányában [9] különválasztotta a modellt autópályákra/lakott területen 

kívüli utakra, illetve városi és helyi utakra. E két eltérő modellre dolgozta ki a hatvány-modell 

kitevőit. A kitevők kisebbre adódtak, mint Nilsson eredeti modelljében (1. táblázat). 

1. táblázat  A Nilsson-modell Elvik által javasolt kitevői [9] 

 Autópályák/lakott 

területen kívüli utak 

Városi/helyi utak Valamennyi út 

Halálos balesetek 4.1 2.6 3.5 

Súlyos sérüléses balesetek 2.6 1.5 2.0 

Személysérüléses balesetek 1.6 1.2 1.5 

 

Elvik felhívja a figyelmet arra, hogy ez nem azt jelenti, hogy eredményei alapján 

lebecsülendő a járművek sebességének hatása a közlekedés biztonságára: a sebesség mindig is 

a legfontosabb kockázati tényező volt és marad a jövőben is. 

2.2.5. A sebesség szerepe a hazai balesetekben 

Az ECMT és OECD 2006-ban kiadott összefoglalójának [50] bevezetője megfogalmazza, 

hogy a gyorshajtás széles körben elterjedt társadalmi probléma, esetenként a közlekedők 50 

%-a gyorsabban halad, mint a megengedett legnagyobb sebesség. Számos országban a halálos 

balesetek harmadánál a sebesség, mint befolyásoló tényező megjelenik és minden balesetnél a 

következményeket súlyosbító szerepe is van. 
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A továbbiakban a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) személysérüléses statisztikai 

adatbázisának adatai alapján vizsgálom a sebesség említett befolyásoló szerepét. A közutakon 

történt személysérüléssel is járó balesetek körülményeit, adatait a rendőrség helyszínelő 

csoportjai mérik fel és ezekről részletes statisztikai adatlapot készítenek. Ezeket a baleseti 

adatokat a Rendőrség számítógépen adatbázisba rögzíti és azután a KSH részére átadja. A 

közúti szakterület a KSH-tól rendszeresen átveszi a személysérüléses közúti balesetek adatait 

és a közútra vonatkozó helyazonosítás kiegészítése, valamint pontosítása után saját (WIN-

BAL) adatkezelő rendszerébe illeszti. 

A személysérüléses baleseti adatok elemzése során megállapítható, hogy a halálos, súlyos és 

könnyű sérüléses baleseteknél is a sebesség nem megfelelő alkalmazása ok-csoport fordult elő 

a leggyakrabban. Természetesen egy-egy megtörtént baleset oka a legritkább esetben egyetlen 

pontosan meghatározható tényező, két vagy több kedvezőtlen körülmény egyidejű jelenléte 

indíthatja el a baleseti folyamatot. Az, hogy ez a folyamat „hova vezet”, vagyis milyen súlyos 

következmények, sérülések keletkeznek a baleset során, szintén számos befolyásoló 

tényezőtől függ. A már hivatkozott KSH baleseti statisztikai adatok között ma már csak 

egyetlen baleseti okot ad meg a rendőri helyszínelő, ezt lehet az elemzéseknél felhasználni. 

Az ennek alapján végzett vizsgálat eredménye természetesen nem tekinthető teljesen 

pontosnak, - a baleseteknek általában nem csak egyetlen oka van a mélyelemzések tanúsága 

szerint - azonban az eredmények összességében a valós helyzetet tükrözik, a következtetések 

gyakorlati célokra elfogadhatóak. A 2. táblázatban a személysérüléses balesetek 

kimenetelének a balesetek okai szerinti arányai láthatók a KSH 2011. évi személysérüléses 

baleseti adatbázisa alapján. 

2. táblázat  Személysérüléses balesetek számának megoszlása kimenetel és ok szerint
*
 

Baleseti ok-csoportok halálos súlyos könnyű Összesen

Sebesség nem megfelelő alkalmazása 39% 33% 26% 29%

Irányváltoztatási, haladási, bekanyarodási hiba 19% 19% 24% 23%

Elsőbbség meg nem adása 11% 21% 24% 23%

Járművezető egyéb hibája 13% 12% 11% 11%

Gyalogosok hibája 8% 7% 6% 6%

Előzés szabályainak meg nem tartása 6% 5% 5% 5%

Megállási kötelezettség elmulasztása 3% 1% 2% 2%

Egyéb okok 1% 1% 1% 1%

Jármű hibája 1% 1% 0% 0%

Összesen 100% 100% 100% 100%

Balesetek kimenetele

 

* 1%-ra kerekített értékek 
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A „sebesség nem megfelelő” alkalmazását – a baleset okaként - a rendőrség az összes baleset 

28 %-ában jelölte meg. A második és harmadik leggyakoribb ok-csoport az „irányváltoztatási, 

haladási, bekanyarodási hiba” és a „elsőbbség meg nem adása” 23-23 %-kal. Egyértelműen 

látszik tehát, hogy a hazai közutakon 2011-ben történt 15.827 személysérüléses baleset 

bekövetkezésében leginkább - 4.497 esetben - a helytelenül, vagy szabálytalanul 

megválasztott sebességnek volt szerepe. A halálos kimenetelű baleseteknél sokkal 

hangsúlyosabban, 39%-kal jelenik meg a sebesség nem megfelelő alkalmazása baleseti 

okként. 

A fenti adatok is bizonyítják, hogy a baleseteknél, de különösen a halálos kimenetelű 

eseményeknél a leggyakoribb baleseti ok a sebességgel függ össze. Ez a magyarázata, hogy a 

baleset-megelőzésben a sebességgel kapcsolatos tevékenységnek elsőbbséget kell adni, így 

foglalkoznak ezzel a kérdéssel az európai országokban is, de így kell kezelni ezt a kérdést 

Magyarországon is. 

A 2. táblázat alapján megállapítható, hogy az elkövetkező időszak egyik legfontosabb feladata 

a közúti forgalom sebességszabályozásának fejlesztése lesz. Sikeres biztonságnövelés csak 

ennek segítségével lehetséges, jól mutatják ezt e területen sikeres országok példái is. 

Útkategóriánként tovább elemezve a baleseti adatokat, a „sebesség nem megfelelő 

alkalmazása” baleseti ok az autópályákon történt halálos kimenetelű balesetek 35%-ánál volt 

jelölve. Még nagyobb a sebesség szerepe a halálos baleseteknél az I. és II. rendű főutak 

külsőségi szakaszain, 38 %. Figyelemre méltó, hogy az összekötő útjainkon – lakott területen 

kívül történt halálos balesetek több mint felénél (54%) a rendőri helyszínelő a „sebesség nem 

megfelelő alkalmazása” ok-csoport valamelyik okát jelölte meg. 

Tendenciájában hasonló képet kapunk, ha a lakott területen történt halálos baleseti adatokat 

vizsgáljuk. A „sebesség nem megfelelő alkalmazása” volt a baleseti ok az I. és II. rendű 

főutak átkelési szakaszain történt balesetek 29 %-ánál, ugyanez az arány az összekötő utaknál 

35 %. 

Megállapítható, hogy – az autópályát nem tekintve – minden vizsgált útkategórián a 

sebességnek nagyobb befolyásoló szerepe van külsőségi szakaszokon, mint az átkelési 

szakaszokon. Lényegesen kevesebb halálos baleset történik az átkelési szakaszokon, mint 

azokon kívül. Pontos statisztikai összehasonlításnál természetesen figyelembe kellene venni 

az úthosszak közötti különbségeket is, de akkor is meglenne ez a különbség, ha ezt 

megtennénk. Az arányokat tekintve, az úthossznak nincs szerepe, egyértelmű, hogy a 
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külsőségi szakaszokon az okok között vezető szerepe van a sebességgel összefüggő hibáknak. 

Figyelemre méltó, hogy ez az arány növekszik, ahogyan csökkennek az út kiépítési, egyéb 

minőségi paraméterei. Ebből következik, hogy az általános sebességkorlátozás „olcsó” és 

egyszerű, de nem biztonságos megoldás, hiszen kedvezőtlen az, hogy ugyanaz a 90 km/óra a 

sebességkorlát a jó paraméterekkel rendelkező I. rendű főutakon és a kedvezőtlenebb 

kialakítású összekötő utakon: kulcsfontosságú a differenciált sebességkorlátozás alkalmazása 

hazánkban. 

Érdemes az egyes utak baleseti adatai alapján a sebességnek, mint baleseti oknak a szerepét 

vizsgálni. Kiugróan magas, 50%-nál nagyobb a sebességi ok miatti balesetek részaránya a 22., 

24., 25. sz. másodrendű főutakon és 20%-nál alacsonyabb például a 2., 21. sz. főutakon. 

További vizsgálatok nélkül is megállapítható, hogy azokon az utakon, ahol ez az arány nagy, 

célszerű az út sebességszabályozásával kiemelten foglalkozni: elképzelhető, hogy a 

sebességkorlátozások és a sebességcsökkentő megoldások száma, elhelyezése illetve 

hatékonysága nem megfelelő. 

2.3. A járművezetők sebességválasztásának befolyásolása 

Az egyik legnagyobb és igazi kihívást jelentő feladat annak kiderítése, hogy a járművezetők 

hogyan motiválhatók a környezetnek leginkább megfelelő sebesség megválasztására, vagy 

éppen a sebességkorlátozás betartására. Ehhez nemcsak műszaki, de pszichológiai ismeretek 

is szükségesek, ugyanakkor természetesen a sebességkorlátozás értékét is csak megfontoltan, 

a körülmények mérlegelése után lehet jól megválasztani. 

2.3.1. A lakott területen belüli gyorshajtásra irányuló szándék erősségét 

meghatározó tényezők 

Az 1994-ben, Siska Tamás és Papp Jánosné által Magyarországon végzett kutatást [48] Icek 

Ajzen és Martin Fishbein amerikai szociálpszichológusok elmélete [3] alapozta meg, amely 

szerint az akarati kontroll alatt álló magatartásformák végrehajtására irányuló szándék 

erősségét az alábbi tényezők határozzák meg: 

1. „Az attitűd a magatartás lehetséges következményei iránt. Az attitűdöt azoknak a 

vélekedéseknek az összessége határozza meg, amelyek arra vonatkoznak, hogy a 

magatartásunk lehetséges következményeit a magunk szempontjából mennyire tartjuk 

jónak illetve rossznak (előnyösnek, hátrányosnak; kellemesnek, vagy kellemetlennek 

stb.). Ezek az értékelések súlyozódnak azzal, hogy mekkora valószínűséget 
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tulajdonítunk az előnyös és mekkorát a hátrányosnak vélt események 

bekövetkezésének. 

2. A szubjektív norma, amelyik megmutatja, hogy milyen erősnek gondoljuk az adott 

magatartás végrehajtására irányuló szociális nyomást. A szubjektív norma számított 

értéke azt fejezi ki, hogy véleményünk szerint a számunkra fontos emberek inkább 

helyeslik, vagy inkább ellenzik az adott magatartás végrehajtását. A szubjektív norma 

erősségét meghatározza az is, hogy a személy mennyire kíván megfelelni a számára 

fontos emberek elvárásainak. 

3. A magatartási kontroll, amelyik kifejezi, hogy mennyire rendelkezünk az adott 

magatartás végrehajtásához szükséges feltételekkel, mennyire érezzük úgy, hogy a 

cselekvés végrehajtása elsősorban az egyén saját akaratától függ. A közlekedési 

szabálysértés nem mindig tudatos döntés alapján következik be. A magatartási 

kontroll erősségének méréséhez például a következő kérdéseket lehet feltenni: 

Mennyire érzi könnyűnek vagy nehéznek, hogy mindig tudatában legyen a vizsgált 

viselkedésnek? Milyen mértékben múlik saját elhatározásán a cselekvés megvalósítása 

(pl. a sebességhatár betartása)?” 

A felsorolt tényezők vizsgálata kérdőív segítségével történt (n=1066). A kérdőívre nem 

hivatásos személygépkocsi-vezetők válaszoltak, kérdezőbiztosok közreműködésével. A 

kérdőív összeállítását interjúk készítése előzte meg. Az interjúk során feltáródtak a vizsgált 

szabálysértések leggyakoribb vélt következményei, valamint azoknak a mérvadó 

személyeknek a köre, akik helyeselnék, illetve elleneznék a szabálysértések elkövetését.  

A lakott területen belüli gyorshajtáshoz kapcsolódó attitűdöt kedvezőtlen irányba elsősorban 

az alábbi magatartási vélekedések befolyásolják: „...hamarabb célhoz érek”, „...kocsim 

kevesebb üzemanyagot fogyaszt”, „...a mögöttem közlekedők haladását segítem”. Külön ki 

kell emelni a "hamarabb célhoz érek" vélekedést, amelyik a valószínűségi és az értékelő 

skálán egyaránt magas pontszámot kapott. Az attitűd negatív irányú alakulásához elsősorban a 

„...rendőrök megbüntetnek”, „...növekszik a gyalogoselütés kockázata”, „...növekszik a másik 

járműnek ütközésének kockázata” vélekedések járulnak hozzá. Legnagyobb szerepe a 

"rendőrök megbüntetnek" vélekedésnek van. Ezt a következményt erősen negatívnak 

értékelték és bekövetkezésének is viszonylag nagy valószínűséget adtak. 

A szubjektív normával kapcsolatban az eredmények azt mutatták, hogy a lakott területen 

belüli gyorshajtást elsősorban a rendőrök ellenzik a megkérdezettek szerint. Gyalogosok, 
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közeli családtagok, a partner (házastárs, ellentétes nemű barát, barátnő) szintén ellenzi ezt a 

magatartást, de közel sem olyan mértékben, mint a rendőrök. A gyors, nagy teljesítményű 

járművek vezetői, a többi személygépkocsi-vezető, az azonos nemű barátok helyeslik a 

gyorshajtást. A megkérdezettek úgy vélekedtek, hogy leginkább a rendőrök, a gyalogosok, és 

a partnerük elvárásainak szeretnének megfelelni a sebességre vonatkozó döntésük 

meghozatalakor, és legkevésbé a nagy teljesítményű, gyors autók vezetői elvárásainak 

A megkérdezett gépkocsivezetők a magatartási kontrollt a sebességválasztás 

vonatkozásában alacsonynak ítélték. 

Warner és Aberg 2006-ban készített vizsgálata [58] szerint az attitűd, és a szubjektív norma 

szoros kapcsolatban van a gépjárművezetők sebességválasztásával. Az érzékelt magatartási 

kontroll vonatkozásában ezt a kapcsolatot nem tudták kimutatni. A gépjárművezetők 

sebességválasztásával kapcsolatban nem csak szubjektív véleményeket tükröző adatokra 

támaszkodtak, hanem 112 önként jelentkezett személy gépkocsijába beépítettek egy olyan 

berendezést, amely folyamatosan mérte és regisztrálta a sebességet. 

2.3.2. A többi jármű észlelt sebességének hatása a sebességválasztásra 

A sebességválasztást jelentős mértékben befolyásolja, hogy a járművezetők milyen 

nagyságúnak érzékelik a többi jármű sebességét, amit viszonyítási értékként kezelnek. 

Hajlamosabb a sebességhatárt túllépni az a járművezető, aki azt gondolja, hogy a többiek is 

gyorsabban közlekednek a megengedettnél. 

Aberg és munkatársai megállapították, hogy a járművezetők mintegy 8-10 km/órával 

nagyobbnak gondolják a többiek sebességét a valóságosnál [2], ami gyorshajtásra 

ösztönözhet. A túlbecsült sebességet normális vezetői magatartásnak gondolják, és 

igyekeznek ehhez alkalmazkodni, jóllehet a többiek nem mennek olyan gyorsan. Ezért 

érdemes lenne kísérleteket végezni olyan sebesség-visszajelző táblákkal, amelyek a többi 

gépjármű valóságos sebességéről adnak tájékoztatást, illetve jelzik a megengedettnél 

gyorsabban közlekedők arányát. 

A motivációk fontosságára két finn kutató – Näätänen és Summala hívta fel a figyelmet az ún. 

„zéró-kockázat” elmélet keretében [42]. A járművezetők nem csupán alkalmazkodnak a 

közlekedési környezethez, hanem saját magatartásukkal jelentős mértékben alakítják is azt. 

Óvatos, nyugodt vezetéssel csökkenthetik a veszélyes helyzetek kialakulásának 

valószínűségét, vagy éppen előidézhetnek ilyet kockáztató, erőszakos vezetési móddal. 
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Lényeges kérdés tehát, hogy milyen motívumok ösztönzik a járművezetőket a fokozott 

kockázatvállalásra, aminek gyakori és veszélyes megjelenési formája a gyorshajtás. 

A „zéro-kockázat” elmélet lényege, hogy a járművezetők kerülik az olyan helyzetet, 

amelyben a baleset bekövetkezésének szubjektív kockázata nagyobb, mint nulla. A baleset 

bekövetkezésének lehetőségét a járművezetők félelemként vagy ijedtségként élik meg az 

utakon. Például, ha a túlzott sebesség miatt a jármű vezetője a kanyarban megijed, mert a 

gépkocsi elkezd kisodródni, és megnövekszik a valószínűsége a baleset bekövetkezésének, ez 

az érzés azonnali lassítást fog kiváltani. 

Joggal vetődik fel a kérdés, ha a járművezetők kerülik azokat a helyzeteket, amelyekben a 

baleset bekövetkezésének szubjektív kockázata nagyobb, mint nulla, akkor miért látni az 

utakon olyan sok kockázatosan közlekedőt? Az elmélet alkotói szerint a kockázatvállaló 

magatartás egyrészt annak következtében jön létre, hogy a járművezetők hibásan észlelik, 

illetve értékelik a közlekedési helyzeteket (pl. alábecsülik a saját, illetve a többi jármű 

sebességét, nem észlelik időben a veszélyre utaló jelzéseket stb.), másrészt viszont különböző 

motivációk hatására a szubjektív kockázat érzésének küszöbe túlságosan megnövekszik. 

Ennek következtében egy közlekedési helyzetet vagy magatartást akkor sem értékelnek 

kockázatosnak (a szubjektív baleseti kockázat szintje zéró), amikor a tényleges (objektív) 

baleseti kockázat szintje nagyobb, mint 0. 

Balesetmentesen eljutni egyik helyről a másikra - ez lenne a biztonság szempontjából 

megfelelő motívum a közlekedésben. A közlekedés azonban, elsősorban a sebesség, 

lehetőséget ad más jellegű - a közlekedés biztonságát kedvezőtlenül befolyásoló - motívumok 

kielégítésére is. Ezek az ún. extra motívumok arra ösztönzik a közlekedőket, hogy nagyobb 

sebességgel haladjanak, nagyobb kockázatot vállaljanak. 

Az egyik leggyakoribb ilyen jellegű motívum a sietés, az utazási idő lerövidítésének vágya 

időkényszer nyomása alatt, ami türelmetlenségben, gyorshajtásban, erőszakos, tolakodó 

vezetésben nyilvánul meg. Gyakran lehet találkozni az utakon azokkal a járművezetői 

magatartásformákkal is, amelyek indítéka a feltűnési vágy, illetve a vezetői ügyesség 

demonstrálása. Ez lehet a motivációja a hirtelen gyorsításoknak, a nagy sebességgel, csikorgó 

gumikkal történő kanyarodásoknak. A gyorshajtást és a gyakori előzést sokan a vezetési 

ügyesség megnyilvánulásának vélik, a mérsékelt sebességgel haladást viszont a csekélyebb 

vezetői rátermettség jeleként értelmezik. 
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A negatív érzelmek is elősegítik a gyorshajtást. Nem ritka, hogy annak a járműnek a vezetője, 

amelyiket meg akarják előzni indulatos lesz, és gyorsítással igyekszik az előzést meghiúsítani, 

vagy üldözni kezdi a gyorsabb járművet. Sokan feszült idegállapotban ülnek a volán mögé, és 

gyorshajtásban vezetik le érzelmi feszültségeiket. 

Az izgalom keresése szintén gyorshajtásra ösztönözhet. A sebesség növeli az aktivációs 

szintet, amely bizonyos határig kellemes. 

A „zéró-kockázat” elmélet tehát jelentős szerepet tulajdonít a különböző motívumoknak a 

szubjektív kockázat küszöbének emelésében. Sok olyan motívum van, amelyik a nagyobb 

sebességgel történő haladásra ösztönzi a gépjárművezetőket. Ha a közlekedési rendszer 

lehetővé teszi ezeknek a motívumoknak a kielégítését, akkor ezt a járművezetők meg is teszik. 

Nagyobb sebességgel, több objektív kockázatot vállalva vezetnek anélkül, hogy vezetés 

közben a baleset bekövetkezésének szubjektív kockázatát átélnék. Ha a közlekedési környezet 

úgy változik meg, hogy az objektíven biztonságosabb lesz, pl. egy éles kanyart enyhébb ívűre 

alakítanak, akkor a járművezetők gyorsabban fognak ezen a helyen közlekedni, mint a 

környezeti beavatkozás előtt, mert a környezeti feltételek jobban megengedik a nagyobb 

sebességre ösztönző motívumok kielégítését. 

Rothengatter négy motivációs faktort mutatott ki a sebességválasztással kapcsolatban: a 

vezetés öröme, a baleseti kockázat, az utazási idő, költségek [45]. A gyorshajtó és a nem 

gyorshajtó gépjárművezetők jelentősen különböznek a fenti tényezők vonatkozásában. A 

gyorshajtók a nagy sebességgel haladást sokkal élvezetesebbnek és kevésbé fárasztónak 

találják, mint a nem gyorshajtók. A nem gyorshajtók kockázatosabbnak érzik a gyorshajtást, 

mint azok, akik gyakran vezetnek nagy sebességgel. A gyorshajtók nem hiszik, hogy a nagy 

sebesség megnöveli a baleset bekövetkezésének valósszínűségét. A gyorshajtók és a nem 

gyorshajtók egyaránt úgy vélekednek, hogy a gyors vezetés növeli az utazási költségeket és 

csökkenti az utazási időt. Ugyanakkor a gyorshajtók az utazási költségek növekedését 

kevésbé érzik negatívnak, az utazási idő csökkenését pedig sokkal pozitívabbnak tartják. 

2.3.3. A kockázat-kompenzáció (kockázat-homeosztázis) elmélete 

Az elmélet szerint a járművezető fenntart egy bizonyos szintű baleseti kockázatot vezetés 

közben, amelynek mértéke nagyobb, mint nulla. Wilde ezt a kockázati szintet elfogadott 

(kívánt, vágyott) kockázatnak nevezte el [59]. A járművezető az észlelt baleseti kockázat 

mértékét viszonyítja folyamatosan az elfogadott baleseti kockázat mértékéhez. Ha az adott 

közlekedési helyzetben az észlelt baleseti kockázat szintje alacsonyabb, mint az elfogadott 
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kockázat, akkor addig növeli az objektív baleseti kockázatot (pl. a jármű gyorsításával), amíg 

az észlelt kockázat mértéke el nem éri az elfogadott kockázat mértékét. Ha az észlelt baleseti 

kockázat nagyobb, mint az elfogadott kockázat, akkor az előbbit csökkenteni igyekszik az 

objektív kockázat csökkentésével (pl. lassítja járművét). Másképpen fogalmazva: ha a 

járművezető bármilyen irányban eltérést tapasztal az elfogadott kockázati szint és az észlelt 

(vagy előrebecsült) kockázati szint között, akkor úgy vezet, hogy az eltérést nullára 

csökkentse. Ez a folyamat általában nem tudatos, sok benne az intuitív elem. Az észlelt 

kockázat feldolgozása a homeosztázis elv alapján következik be, amely az objektív kockázat 

változásainak kompenzációját és a kockázatvállalási készség állandóságát eredményezi. 

A járművezető azon törekvése, hogy egyensúlyt tartson fent az elfogadott és az észlelt beleseti 

kockázat között függ attól, hogy mennyire tudja helyesen felmérni annak a veszélynek a 

mértékét, amelyiknek ténylegesen ki van téve. A veszély-észlelés hiányosságai miatt a 

járművezető az elfogadott kockázati szintnél nagyobb vagy kisebb tényleges baleseti 

kockázatnak teheti ki magát. A veszély észlelés javításával csökkenteni lehet mind a pozitív, 

mind a negatív irányú eltéréseket a tényleges és az elfogadott kockázati szint között. 

A kockázatvállalási készség állandósága miatt egy populáció baleseti arányszámai hosszú 

időn keresztül változatlanok, és csak abban az esetben fognak megváltozni, ha módosulás 

következik be az elfogadott kockázat szintjében. Wilde szerint kizárólag azok a baleset-

megelőzési intézkedések lehetnek hosszú távon hatékonyak, amelyek csökkenteni tudják az 

elfogadott kockázat mértékét. Az objektív biztonságot növelő tényezőknek - biztonsági öv, 

bukósisak, útgeometria-, és a jelzésrendszer tökéletesítése - a legjobb esetben is csak időleges 

hatásuk lehet, mert a járművezetők a csökkent objektív baleseti kockázatot kockázatvállaló 

magatartással kompenzálják. Törekedni kell olyan módszerek (képzés, felvilágosítás, stb.) 

kialakítására, amelyekkel hatásuk hosszabb távon is fenntartható. 

Az Írországban élő pszichológus, Ray Fuller 2005-ben módosította a Wilde kockázat-

kompenzáció elméletét. Fuller szerint [11] minden járművezető el akarja kerülni a baleset 

bekövetkezését, egyáltalán nem vállalja a baleset okozásának kockázatát, viszont a 

járművezetés nehézségi fokát egy állandó – számára optimális – szinten akarja tartani. A 

járművezető nem az elfogadott és az észlelt baleseti kockázat között tart fenn egyensúlyt, 

hanem a vezetési feladat elfogadott és észlelt nehézségfoka között. Az elfogadott nehézségi 

szint függ a vezetéshez szükséges képességek szintjének szubjektív megítélésétől, továbbá a 

motivációtól (8. ábra). A feladat nehézségi fokát a sebesség megváltoztatásával könnyen lehet 
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szabályozni (de nem csak ezzel, hanem például a követési- és oldaltávolság változtatásával 

is). 

8. ábra A kockázat-kompenzáció Fuller érelmezésében 

 

A járművezetők – elsősorban a fiatalok – túlbecsülik saját vezetési képességeiket, és ennek 

megfelelően megnövelik a vezetési feladat nehézségi szintjét, nagyobb mértékben, mint 

amennyire az még biztonságos lenne. A gyorshajtásra ösztönző motívumok közül a fiatalokra 

különösen jellemző a vezetési ügyesség demonstrálása, a feltűnési vágy, az izgalom keresése. 

A képességek szintjének túlbecsülése, továbbá a gyorshajtásra ösztönző erős motiváció 

megemeli a vezetési feladat elfogadott nehézségi szintjét. Olyan mértékig fogják a vezetési 

feladat észlelt nehézségi szintjét megnövelni (például a jármű sebességének növelésével, a 

követési- és oldaltávolságok csökkentésével), ameddig az el nem éri az elfogadott nehézségi 

szintet. 

A fiatal járművezetőkre még az is jellemző, hogy nem rendelkeznek elég tapasztalattal a 

veszélyek felismerésében. A veszélyre utaló jelző ingerek közül sokat még nem vesznek 

észre, ezért a vezetési feladatot általában könnyebbnek gondolják a valóságosnál. A sebesség 

növelésével (vagy a távolságok csökkentésével) ezt az alulértékelt nehézségi szintet emelik az 

elfogadott nehézségi szintre. Ez adja meg a magyarázatot a fiatalok kockázatvállaló vezetési 

módjára. 

Az út minőségének javítása (pl. az út kiszélesítése), vagy a jármű stabilitásának növelése 

csökkenti a vezetési feladat észlelt nehézségi fokát, viszont nem csökkenti az elfogadott 

nehézségi szintet. A járművezető az egyensúlyt általában a sebesség növelésével állítja helyre, 

ami által könnyen elveszhet az infrastruktúra javításával remélt biztonsági előny. 

A gyorshajtás az egyik leggyakoribb tényező a közlekedési balesetekben. A Szövetségi 

Statisztikai Hivatal 2005-ben közreadott számításai szerint az Egyesült Államokban a 

gyorshajtásra visszavezethető balesetek vesztesége évente 40,4 milliárd $. 2005-ben a halálos 

balesetek 30%-át okozta a nem megfelelő sebesség, ami több mint 13 ezer emberélet 
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elvesztését jelentette. Leginkább a fiatal férfiak hajlamosak a gyorshajtásra, amihez nagyon 

sok esetben alkoholfogyasztás – és nem ritkán drogfogyasztás - is társul. A fiatal gyorshajtók 

kisebb arányban használják biztonsági övüket is, mint azok, akik megfelelő sebességgel 

közlekednek. A gyorshajtók között kétszeres azoknak az aránya (22%), akiknek nincs vezetői 

engedélyük. A jármű fajtáját tekintve a gyorshajtásban a motorkerékpárosok megelőzik a 

személygépkocsi-vezetőket és a tehergépkocsi-vezetőket is [56]. 

2.3.4. Az út jellemzőinek hatása a járművezetők sebességválasztására 

Zwielich és munkatársai a német Szövetségi Közúti Kutató Intézetben (BASt) végeztek 

kutatást annak feltárására, hogy az út különböző paraméterei miképpen hatnak a járművezetők 

magatartására. Elsősorban azt vizsgálták, hogy fákkal szegélyezett lakott területen kívüli 

útszakaszokon, hogyan változik meg a sebesség és a sávtartás [62]. 

Az útszakaszra érvényes sebességhatárnak volt a legnagyobb hatása a sebességválasztásra. 

Az aktuális sebesség növekedett, ha nagyobb lett a megengedett sebesség. 

Egyenes útszakaszokon az út szegélyét jelző oszlopoknak, a fehérre festett törzsű fáknak az 

út jobb szélén, a jobb oldali szegélyvonalnak - azaz olyan jelzéseknek, amelyek az út 

szélességét (kiterjedését) mutatják - sebességcsökkentő hatásuk volt. Az út középvonalát jelző 

terelővonalnak, fehérre festett törzsű fáknak az út bal szélén - azaz olyan jelzéseknek, 

amelyek tájékoztatják a járművezetőt arról, hogy a szemből jövő forgalom számára mekkora 

terület áll rendelkezésre, - de amelyik terület ugyanakkor igénybe vehető, ha nincs 

szembejövő forgalom - sebességnövelő hatásuk volt. 

Az útburkolati jelek hatását nagymértékben befolyásolja azok láthatósága, szélessége, 

távolsága az út szélétől. Bal kanyarokban az úttest közepét jelző terelővonalnak 

sebességnövelő, a szegélyvonalnak viszont sebességcsökkentő hatása volt. Jobb kanyarokban 

a felezővonal sebességcsökkentő, a szegélyvonal a kanyarok belső ívén sebességnövelő, a 

külső íven viszont sebességcsökkentő hatású. A szegélyvonal általában csökkentette, a 

felezővonal viszont megnövelte az oldalirányú kitérések nagyságát. A járművezetők közelebb 

közlekedtek az út jobb széléhez, ha nem volt felfestve a szegélyvonal. 

A szemből érkező forgalom hatására a járművezetők az úttest jobb széle felé húzódtak. A 

szembejövő forgalomnak a jobbos ívekben sebességcsökkentő, egyenes úton viszont 

sebesség-növelő hatása volt. 

Megnövekedett a sebesség olyan szakaszokon, ahol a fák koronája az úttest felett összeért. A 

fehérre festett törzsű fáknak a kanyarok külső oldalán (jobb ívű kanyarban az út bal szélén, 
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bal ívű kanyarban az út jobb szélén) sebességnövelő hatásuk volt.  A bal ívű kanyarok belső 

oldalán lévő fák mérsékelték a sebességet, a jobb ívű kanyarok belső oldalán lévő fáknak nem 

volt szignifikáns hatásuk a sebességre. 

Az út szélét jelző oszlopok hatására csökkent a sebesség az egyenes szakaszokon és a bal 

ívekben, viszont növekedett a jobb kanyarokban. Az oszlopoknak nem volt jelentős hatásuk 

az oldalirányú kitérésekre. 

A rossz minőségű útburkolat hatására a gépkocsivezetők alacsonyabb sebességgel 

közlekedtek ívekben és az egyenes útszakaszokon is. A vizes úttest ugyanakkor nem váltott ki 

minden esetben sebességcsökkentést. Meglepő módon, nyáron, a nappali órákban, egyenes 

útszakaszokon megnövekedett a sebesség vizes úttesten, és csak éjszaka következett be 

ugyanitt szignifikáns mértékű sebességcsökkentés . Az eredmények arra utalnak, hogy nyáron 

nappal, egyenes útszakaszokon a nedves úttest nem növeli meg a megcsúszás szubjektív 

kockázatát. Nyáron nappal, bal ívekben szignifikáns sebességcsökkenés következett be vizes 

úton, jobb kanyarokban viszont ugyanilyen feltételek mellett a nedves útburkolatnak nem volt 

szignifikáns hatása a sebességre. 

2.3.5. A sebességkorlátozás értékének megválasztása 

Az életminőség javításához és az utazáshoz fűződő célok illetve szükségletek közötti 

egyensúly létrehozásához olyan sebességhatárokra van szükség, amelyek figyelembe veszik a 

közlekedési sebesség, mint tényező hatását a környezetvédelmi és társadalmi célok, illetőleg a 

közlekedésbiztonsági célkitűzések elérésére. 

Az angol alsóbbrendű kétsávos közutakon érvényben lévő sebességhatárok általában jóval a 

60 mérföld/órás (96 km/óra) általános sebességhatár alatt vannak. Az Anglia szerte a lakott 

területen kívüli 2x1 sávos utak 270 mérési pontján 2004-ben rögzített megfigyelések szerint a 

60 mérföld/óra (Mph) sebességkorlátozású közutakon tapasztalt átlagsebesség jelentős 

eltéréseket mutat. Az adatokból (3. táblázat) az is látszik, hogy a közutak nagy részén az 

átlagsebesség a táblával jelölt sebességhatár alatt marad, vagy jellemzően csupán néhány 

mérföld/órás mértékű csökkentésre van szükség ott, ahol alacsonyabb megengedett 

sebességérték kívánatos [31]. 
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3. táblázat  Az angol alsóbbrendű közutak kétsávos szakaszainak 207 pontján 2004-ben mért 

átlagsebességek [31] 

Legnagyobb megengedett 

sebesség (mérföld/óra) 

Átlagsebesség (mérföld/óra) 

20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 

40 4 9 33 38 6 1   

50    1 11 11 2  

60 3 5 11 20 37 43 28 6 

 

A sebességhatárok önmagukban csak az egyik eszközt jelentik a sebességkorlátozás 

érvényesítése során. Azzal a céllal kell alkalmazni, hogy a sebességértékek ”biztonságos” 

határértékeken belül maradjanak, ami egyaránt tükrözi az adott közút funkcióját és a helyi 

közösségre gyakorolt hatását. A helyi szinten alkalmazandó sebességhatár értékét emiatt nem 

szabad a többi tényezőtől elszigetelten kialakítani; egyéb intézkedésekkel együtt kell 

alkalmazni a sebességkorlátozás érvényesítése érdekében. Ezek között szerepelnek bizonyos 

műszaki és tájvédelmi szabványok alkalmazásai is, amelyek figyelembe veszik az összes 

közlekedő igényeit és erősítik a járművezetők környezettudatosságát – mindezek mellett 

szükséges a járművezetők tájékoztatása, képzése és a megfelelő nyilvánosság biztosítása. 

Azokon a területeken, ahol a baleseti statisztikák különösen rosszak, a legfontosabb 

prioritásnak a baleseti szám csökkenését szolgáló alacsony költségű fejlesztéseknek kell 

lenniük. A megfelelő sebességhatárok alkalmazása során alapvető cél , hogy azok felhívják a 

járművezetők figyelmét a közút funkciójára, illetve a közút geometriai és környezeti 

jellemzőire, körülményeire. A közutak nagy részén a V85 (a sebesség-sűrűségfüggvény 85%-

os értékéhez tartozó sebesség) és a megengedett legnagyobb sebesség között nincs nagy 

eltérés. Ahol ez a megállapítás nem állja meg a helyét, az rendszerint azt jelzi, hogy a 

járművezetők nem tudják eldönteni, hogy mekkora az a megfelelő sebesség, amit az adott 

útszakaszon meg kell választani. Ez arra utal, hogy az út állapota, kialakítása és a 

meghatározott sebességhatár nincs összhangban. 

A járművezetők, motorosok, gyalogosok, kerékpárosok eltérő állásponton vannak azt illetően, 

hogy mekkora a legmegfelelőbb sebességhatár a vidéki utakon. A vélemények a tekintetben is 

különböznek, hogy milyen módon lehetne ésszerű egyensúlyt teremteni a baleseti veszélyek, a 

közlekedés hatékonysága és a környezeti hatások között. A sebességértékek növekedésével az 

utazási költségek csökkennek, a baleseti veszteség azonban nő (9. ábra) az angol TRL 

kutatóintézetben készült anyag alapján [55]. 
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9. ábra Utazási költségek változása a sebesség függvényében [55] 

 

Taylor és munkatársai azt javasolják [55], hogy minden úttípusra meg kell határozni azt az 

átlagsebességet, aminél az utazási költségek és a baleseti kárértékek összege minimalizálható 

(4. táblázat). Ez lényegében a veszteségek szempontjából optimális sebességhatár. Az 

átlagsebesség értékek azt tükrözik, hogy a járművezetők többsége számára mekkora az adott 

útszakaszon alkalmazandó megfelelő sebességérték. Egy bizonyos úttípus esetében a teljes 

költség összege nem mutat lényeges ingadozást nagyobb sebességtartományban sem, amikor 

is a sebesség csökkenésével a prioritási lista elején a mobilitás elsőbbségét átveszi a 

biztonságos közlekedés. 

4. táblázat  A vidéki utak különböző típusain a legkisebb összköltséget eredményező 

átlagsebesség értéke [55] 

Dombos, kanyargós utak 31 Mph 

Több irányból rácsatlakozható, kanyargós utak 43 Mph 

Kiegyensúlyozott forgalmi terhelésű, de magas csomópont sűrűségű utak 49 Mph 

Kiegyensúlyozott forgalmi terhelésű, alacsony csomópont sűrűségű utak 53 Mph 
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Lynam és munkatársai a sebességkorlátozás következetes alkalmazásának elősegítésére 

kifejlesztettek egy egységes értékelési módszert [31] az angol közutakra a következő 

szempontok alapján: 

 az utak osztályozása közlekedési funkciójuk alapján (5. táblázat); 

 minden olyan úttípus esetében, ahol megfelelő a 7. ábra és a 4. táblázat alapján a 

sebességhatár, az összes költség minimalizálása; 

 a „baleseti küszöb” szintek/értékek átgondolása a 6. táblázat alapján (ezek az értékek 

egy bizonyos útszakaszra adott helyzetben, adott útterhelés/forgalom mellett 

meghatározott értékek); 

 helyi lehetőségek figyelembe vétele. 

5. táblázat Az utak osztályozása funkciójuk alapján [31] 

Rang Funkció Sebességhatár 

Magasabb rangú Alapvetően átmenő forgalom lebonyolítása (jellemzően A/B 

osztályú közutak) 

50 vagy 60 Mph 

Alacsonyabb rangú Helyi vagy csatlakozó/bekötő közút funkció 40 vagy 50 Mph 

Az 511-es számú TRL jelentésben [55] meghatározott sebesség és a balesetek közötti 

összefüggés, a baleseti arányokkal kapcsolatban rendelkezésre álló információk, illetve egy 

adott sebességérték mellett meghatározható minimális veszteségszint alapján a TRL PPR 025 

[31] a 6. táblázatban levő baleseti küszöbértékeket határozza meg magasabb, illetve 

alacsonyabb rangú közutakra. 

6. táblázat  Baleseti küszöbértékek különböző rangú utakra 

Magasabb rangú közutak minden 100 millió járműkilométerre átlagosan 35 személysérüléses baleset 

Alacsonyabb rangú közutak minden 100 millió járműkilométerre átlagosan 60 személysérüléses baleset 

 

A sebességhatárt a szerint kell megválasztani, hogy az adott útszakaszon előfordult baleseti 

arány a 35-ös vagy 60-as, sérüléssel járó baleseti küszöbérték fölött-, vagy alatt van-e. 
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10. ábra Magasabb rangú utakon alkalmazott sebességhatárok az átlagsebesség és a baleseti 

arány függvényében[31] 

 

 

A 10. és a 11. ábrán látható grafikonokat arra kell használni, hogy kiértékeljük: vajon az 

éppen érvényes sebességhatárok megfelelnek-e az értékelési módszerben megjelölt 

sebességhatárok szerinti minimális veszteségszintnek. 

11. ábra Alacsonyabb rangú utakon alkalmazott sebességhatárok az átlagsebesség és a 

baleseti arány függvényében [31] 
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A 7. táblázat hat angol útszakasz sebességszabályozásának vizsgálatát szemlélteti. Az adatok 

alapán az „A” és „B” szakaszon alkalmazott sebességhatárt 60-ról 50 Mph-ra kell 

csökkenteni.  

7. táblázat Magasabb rendű útszakaszok sebességszabályozásának értékelése [31] 

Út-

szakasz 

Hossz 

(km) 

Balesetek száma 

6 év alatt Érvényes 

sebesség-

határ 

(Mph) 

ÁNF 

(Ej/nap) 

Átlagos 

sebesség 

értéke 

(Mph) 

100 millió, 

jármű- 

kilométerre jutó 

balesetek száma 
Javasolt 

sebessé

g-határ 

(Mph) 

Szükséges 

további 

intézkedés? Halálos 

és 

súlyos 

sérüléses 

Könnyű 

sérüléses 

Összes 

sérülés 

Halálos 

és 

súlyos 

sérülés 

A 0,65 0 7 60 6100 33 81 0 50 Igen 

B 1,55 4 10 60 9600 44 43 12 50 Igen 

C 2,35 2 18 40 9600 36 40 4 40  

D 1,60 1 8 60 6900 42 33 4 60/50  

E 1,00 4 3 40 6900 40 46 26 40  

F 1,65 1 7 60 6900 44 32 4 60  

 

Az „A” útszakasz esetében megfontolandók a baleseti arány további csökkentése érdekében 

szükséges intézkedések; a „B” útszakasz esetében további intézkedésekre volna szükség 

ahhoz, hogy biztosítható legyen az átlagsebesség új határok közé eső értéke. A D útszakasz 

esetében, bár a jelenlegi átlagsebesség érték jóval az 50 mérföld/órás határ alatt van, a baleseti 

arány a sebességhatár csökkentése nélkül is a határérték alatt van. A vizsgálatot célszerű 

rendszeres időközönként megismételni. 

2.3.6. A biztonságos előzés feltételei 

A közúti közlekedésbiztonság szempontjából az egyik legkockázatosabb manőver az előzés. 

Az előzés kezdete előtti követési távolság nagysága nem függ az előző jármű fajtájától és a 

megelőzendő jármű sebessége sem befolyásolja jelentősen. A követési távolságot elsősorban a 

gépjárművezető kockázatvállalási szintje, illetve az előzésre ösztönző motiváció erőssége 

határozza meg. Az előzés megkezdése előtti követési távolság nagysága a járművezetőre 

jellemző, meglehetősen merev, szűk határok között mozgó érték, amely alig alkalmazkodik a 

sebességhez, és a jármű menetdinamikai tulajdonságaihoz. Minél nagyobb a megelőzendő 

jármű sebessége, annál valószínűbb, hogy az előzés előtti követési távolság rövidebb, mint 

amekkorát a biztonság megkövetelne. 

Kimutatható gyorsító előzések esetén a sebességkülönbségnek egy olyan optimuma (22 

km/óra), amely a legrövidebb előzési időt biztosítja. Az optimumtól nagyobb 
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sebességkülönbség már megnöveli a követési távolságot és a besorolási távolságot (a teljes 

előzési úthosszt, ami miatt már nem csökken tovább az előzési idő). 

Az előzést végrehajtó járművek 80 %-a a sebességkorlátozást átlépve fejezte be az előzést. 

Tudatosítani kellene a járművezetőkben, hogy az előzés közbeni sebességhatár túllépés is 

gyorshajtásnak számít. A lakott terület vége felé közeledve megnő az előzési kedv, az 

összetorlódott járműveket már az előzési tilalomban is elkezdik előzni; megfigyelhető, hogy a 

jól belátható bal ívekben, lejtő irányában több előzés történik, mint azokon a szakaszokon, 

ahol a szemből jövők észlelése akadályozott. Kimutathatóan rövidebb idő alatt, rövidebb úton 

előznek a rosszul belátható ívekben [41]. 

2.4. A sebességkorlátozás betartásának kikényszerítése 

A közlekedők magatartásának szabályozása igen nehéz feladat, mert sokan úgy érzik, hogy ez 

a saját egyéni vezetési szabadságuk korlátozását jelenti. Képzéssel, ismeretterjesztő 

anyagokkal kell meggyőzni őket arról, hogy az olyan szabályozások, amelyek korlátozást 

jelentenek egyes személyek számára, feltétlenül szükségesek a teljes közösség érdekében és 

ezek a szabályozások igen sok esetben nem is érintik a többség cselekvési jogait. A 

forgalomszabályozási intézkedések bevezetésére jogosultaknak tisztában kell lenniük azzal, 

hogy az ésszerűtlen, vagy indokolatlan szabályozás, mint pl. a szükségtelenül alacsony 

sebességkorlátozások, valószínűleg nem tarthatók fenn eredményesen huzamosabb ideig. 

Ahhoz, hogy ésszerű és valóban hatásos forgalomszabályozási intézkedéseket lehessen 

előirányozni, forgalmi vizsgálatokra, a baleseti adatok elemzésére és a járművezetők 

szokásaira vonatkozó ismeretekre kell támaszkodni. Kerülendők az “érzésre“, általános 

rutinra, vagy "hivatali tekintélyre“ és egyéb nem kívánatos módszerekre alapozott 

megoldások. A múltban sok esetben a forgalomszabályozó rendelkezést csak azért adták ki, 

mert az illetékesek úgy érezték, hogy a feladatukhoz tartozik valamilyen intézkedés 

meghozatala, vagy a forgalmi viszonyok már olyan kaotikussá váltak, hogy az illetékesek 

kénytelenek voltak valamivel próbálkozni. Gyakran a szabályozások azért nem megfelelőek, 

mert késedelmes bevezetésük miatt már elavultak az igényekhez és a megváltozott 

körülményekhez képest. Külön-külön szabályozási mód felel meg a forgalom minden egyes 

fejlődési fázisának és ezeket a fázisokat - figyelemmel kisérve, a szükséges intézkedéseket - 

hozzájuk igazítva, folyamatosan és fokozatosan kell bevezetni. 

A kellően elő nem készített, túlságosan nagy léptékű változtatások radikálisnak és éppen ezért 

ésszerűtlennek tűnhetnek. Hasonlóképpen a forgalom és a közúti közlekedés egyéb 
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területeinek tervszerű fejlesztéséhez, a közlekedési szabályokat is hosszabb időszakra kell 

megtervezni, ezek hatását időközben gondosan ellenőrizni kell, hogy kisebb változtatásokat 

lehessen eszközölni, ha a tapasztalatok szerint ez szükséges. 

A "Developing Urban Management and Safety” (DUMAS) projekt a 4. Európai Közlekedési 

Kutatási Keretprogram keretében megvalósult meg [8]. Fő témája a városi közlekedés-

biztonság jelenlegi helyzetének figyelembe vételével megalkotni a biztonságot érintő 

kezdeményezések tervezésének és értékelésének főbb vonalait. A baleseti adatok gyűjtése és 

elemzése, a sebességkorlátozás, a védtelen közlekedőkés a politikai tényezők külön 

munkacsoportokban kerültek kidolgozásra. A projekt összefoglalója megállapítja, hogy a 

sebesség-korlátozás akkor lehet hatékony, ha a járművek sebességének ellenőrzése megoldott 

különböző módszerek alkalmazásával, megfelelő jogszabályi háttérrel, az útkialakítás segíti a 

törvények betartatását és hatékony kampányokkal a járművezetők hozzáállása is megfelelően 

alakítható. 

Fontos, hogy a sebességhatárok bevezetése következetes legyen annak érdekében, hogy a 

gépjárművezetők tudják, mit várhatnak hasonló közlekedési helyzetekben. A Suffolk County 

Council kiadványának [1] célja, hogy bemutassa a sebességhatárok bevezetésének módját. A 

honlap készítője megállapítja, hogy a 20 mérföld/óra korlátozás alkalmazása csak 

lakóterületeken, iskolák, bevásárlóközpontok közelében indokolt, más területeken a 

járművezetők gyakran figyelmen kívül hagyják ezt a korlátozást. A 30 mérföld/órás 

sebességkorlátozás bármely településen bevezethető, amelyik azt igényli. Azokon az 

útszakaszokon, amelyek ki vannak világítva, automatikusan 30 mérföld/órás a megengedett 

sebesség. Azokon a településeken, ahol nincs közvilágítás, először annak kialakítását kell 

elérni, azután következhet a sebesség-korlátozás bevezetése. A 60 mérföld/órás sebesség-

korlátozás, amely az ország külterületi útjain megengedett, nem minden esetben nyújt 

megfelelő biztonságot. Ilyenkor a 40 mérföld/órás korlátozás alkalmazása indokolt. Azokon a 

területeken, településeken is e korlátozást kell alkalmazni, ahol a 30 mérföld/órás 

korlátozáshoz nem megfelelő az út kialakítása. 

2.4.1. Sebességkorlátozás kikényszerítése automatikus ellenőrző és bírságoló 

rendszerrel Franciaországban 

A francia úthálózaton egyre fokozódó méretű gyorshajtás ellen automatikus sebességellenőrző 

és bírságoló rendszer kiépítésével léptek fel a francia hatóságok. Az úthálózat ellenőrzött 

pontjaira telepített radar mellett a megengedett sebességnél nagyobb sebességgel elhaladó 

jármű vezetője részére automatikusan, két lépésben bírságot szab ki a rendszer: 
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1. a helyszínen a mérőegység érzékeli a gyorshajtást, rögzíti a jármű adatait, és jelentést 

küld az országos központba; 

2. a beérkezett adatok alapján a központ a jármű tulajdonosának postázza a bírság 

összegének megjelölésével a fizetési felszólítást. 

 

A francia Minisztériumközi Közlekedésbiztonsági Tanács 2002 decemberében hozta meg 

döntését az Automatikus Intézkedésű Ellenőrzési Rendszer kialakításáról, melynek keretében 

1000 automatikus radar telepítését vette tervbe 2003 és 2005 között (12. ábra).  

12. ábra A francia sebességellenőrzési rendszer induló időterve [6] 

 

2003-ban törvénybe foglalták a közúti fegyelem erősítésének (szabályok betartatása, 

próbaidős gépjárművezetői engedély rendszere) fontosságát. 2005-ben 500 telepített radar 

kihelyezésével a rendszer működése elindult. 2006-ra a mobil kamerák bevezetéséről, 2007-re 

pedig újabb 500 radar telepítéséről hoztak határozatot. A projekt fő jellemzői a következők 

voltak: 

 automatizálás a gyorshajtás érzékelésétől a büntetés kifizetéséig – beleértve a 

szabálysértési eljárást is; 

 országos szintű központosítás; 

 valamennyi útkategórián való alkalmazás; 

 nulla tolerancia: technikailag minden járműre és a népesség minden részére kiterjedt; 

 biztonság és garancia az állampolgároknak 

 információ és kommunikáció. 
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Jogi környezet: 

 a közlekedési szabálysértések kiszabásához a továbbiakban nem szükséges a rendőr 

helyszíni vagy egyidejű jelenléte; 

 a sebességmérő kamerákat hitelesíteni és szabványosítani kell, az adatátviteli 

hálózatnak biztonságosnak (feltörhetetlennek) kell lennie, az adatfeldolgozás lépései 

ellenőrizhetők legyenek; 

 a szabálysértések jogi ügyintézése a feldolgozó központban legyen (Nemzeti 

Feldolgozó Központ létrehozása); 

 a jármű tulajdonosának pénzügyi felelősségét ki kell terjeszteni; 

 fellebbezés esetén letétbe kell helyezni a büntetést. 

 

Az állampolgárok garanciája 

 A Nemzeti Tanács (CNIL) javaslatai és egyetértése az állampolgárok védelmére: 

o a kamerák csak a szabálysértő járművek adatait rögzítsék, 

o a rendszer adatbázisa nincs más adatbázishoz kapcsolva, 

o az állampolgárok hozzáférhetnek a képekhez. 

 A rendszer a rendőrhatóság felügyelete alatt áll. 

 A Nemzeti Feldolgozó Központot az államügyész ellenőrzi. 

 Az állampolgárok bíróságon támadhatják meg a döntést. 

 

Büntetések: 

 50 km/óránál nagyobb sebességhatár-túllépés esetén a büntetést a bíróság állapítja 

meg; 

 50 km/óránál kisebb sebességhatár-túllépés esetén a büntetés 135 Euró (5 napon belül 

befizetve 90 euróra csökken, 45 napon túl fizetve 375 euróra nő, 3 hónapon túl eljárás 

indul a pénz behajtására); 

 lakott területen kívül, 20 km/óra alatti túllépés esetén a büntetés felét kell fizetni. 

 

A rendszer indulásakor nagyon fontosnak tartották a kommunikációt és a lehető legteljesebb 

nyilvánosságot, ezért külön web-lapot működtettek a telepítési helyszínek hivatalos, hiteles 

közzétételére (13. ábra), ugyanakkor a kamerák helyét elérhetővé tették egyéb térképészeti 

szolgáltatásokon is. 
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13. ábra  Automata és tervezett sebességellenőrzési pontok Franciaországban 2005-ben [6] 

 

Jelentős mértékben változott a helyzet 2012. január 3.-tól, amikor új törvény lépett hatályba, 

amely megtiltja minden olyan eszköz használatát, amely képes a sebességmérő kamerák 

előjelzésére. Ez a rendelkezés nemcsak a radar-detektorokra vonatkozott, hanem a GPS alapú 

navigációs alkalmazásokra is, nem kis gondot okozva e berendezések gyártóinak és 

használóinak, hiszen ezt a funkciót le kellett tiltaniuk a berendezésekben. 

Azokon a helyszíneken, ahol sebességmérő berendezés működik, a 14. ábrán látható 

közlekedési jelzőtáblát kell alkalmazni. 

Meglevő eszközök 
Új eszközök 

Több meglevő eszköz egy helyen 

Több meglevő eszköz új elemmel egy helyen 
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14. ábra  A sebességellenőrzési pontoknál levő jelzőtáblák [6] 

 

A rendszerben a 15. ábrán látható telepített (helyhez kötött) és mobil (járműbe épített) 

kamerákat alkalmaznak. 

15. ábra  Telepített és mobil kamerák Franciaországban 

 

 

A program közlekedésbiztonsági hatásai 

A 2002. év végén a kamerák által megfigyelt helyszíneken a járművezetők 89%-a 20 

km/óránál kisebb sebességgel lépte túl a megengedett sebességet (16. ábra). A 

járművezetőknek csak alig több, mint 1%-a haladt 40 km/h-nál nagyobb sebességgel 

gyorsabban, mint a megengedett sebesség, azaz a gyorshajtások száma csökkent. 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.013



 

 

44 

 

16. ábra A sebességhatár átlépések aránya az egyes sebességtartományokban [6] 

 

A rendszer üzembe helyezésével a jelentős mértékű (nagyobb, mint 30 km/h, illetve 40 km/h) 

sebességhatár-átlépések aránya folyamatosan csökkent (17. ábra). 

17. ábra  A jelentős sebességhatár átlépések arányának változása [6] 

 

 

Valamennyi járműkategóriában megfigyelhető a sebességhatárt 10 km/óránál nagyobb 

sebességgel átlépő járművezetők számának csökkenése (18. ábra). 
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18. ábra  A 10 km/óránál nagyobb sebességhatár átlépések arányának változása 

 

 

A személysérüléses balesetek számának változása 

A sebességmérő kamerákkal felszerelt helyszíneken a program első 2 évében 87 %-kal 

csökkent a személysérüléses balesetek száma. 

A kiépített rendszer első, 2006 márciusában [21] készült részletes elemzése megállapította, 

hogy: 

 a telepített radarok jelentős helyi sebességcsökkentő hatást értek el, a megfigyelt 

útszakaszokon bekövetkezett balesetek száma és súlyossága csökkent; 

 az úthálózaton elért sebességcsökkentő hatás kimutatható, de a kívánt hatékonyság 

eléréséhez további radarok telepítése szükséges; 

 a rendszer fogadtatása a lakosság körében kielégítő, a közlekedők nagy része elfogadja 

a sebesség és az erőszakos vezetés elleni küzdelem célkitűzéseit; 

 a rendszer működésének hiányosságai között említi az egyes radarok által elért 

sebességcsökkenés különbözőségét (és összefüggését a radar telepítési helyének 

kiválasztásával), a radar érzékelését gátló tényezők kiküszöbölésének fontosságát, és a 

motorosok észlelésének fejlesztését. 

A külföldi példák és a szakmai fórumok folyamatos tanulmányozása nem csak a program 

előkészítése során volt hasznos, hanem a működő kisebb sebességellenőrző és 

forgalomfigyelő rendszerek (Hollandia, Ausztria, Új-Zéland) tapasztalatai segítséget 

nyújtanak a felmerülő problémák megoldásához is. A rendszer várható jövőbeni hatásának 
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mérlegeléséhez megállapítja, hogy az első 1000 radar-készülék az összes megtett utazás 

(járműkilométer) 5-6%-ának ellenőrzését teszi lehetővé. 

Az elmúlt évben, 2011-ben 13 millió eljárást indítottak a sebességmérő rendszer felvételei 

alapján. A legaktívabb eszköz az A41 autópálya Annecy and Genève közötti szakaszán 

található, Saint-Julien-en-Genevois közelében. A kamerát azon a szakaszon helyezték el a 

svájci határ előtt, ahol 50 km/órás sebességkorlátozás van érvényben. A műszer 462 felvételt 

készített naponta, amely magasan a nemzeti átlagot jelentő 29 felett van [49]. 

Ma már összesen mintegy 2000 telepített sebességmérő kamera üzemel a francia utakon, 

számuk megkétszereződött az elmúlt 4 évben. A felvételek alapján kiszabott büntetésekből 

származó állami bevételek 630 millió eurót tettek ki 2011-ben, amelyből mintegy 100 millió 

euró a későn történt befizetések miatt kiszabott bírság. Összesen 1,7 milliárd eurót fizettek be 

a francia államkasszába a közlekedési szabályokat megsértő autósok. Az ellenőrzött 

útszakaszok száma várhatóan növekedni fog a közeljövőben, mert a francia kormány újabb 

400 kamera telepítéséről hozott határozatot  [49]. 

2.4.2. Szakasz-ellenőrzés Ausztriában 

A telepített, kamerával ellátott radarok alkalmazása Ausztriában nagy hagyományokra tekint 

vissza ismertette Klaus Machata előadásában [32]. A 19. ábrán a kamera és a sebességmérő 

berendezést védő doboz, illetve egy másik helyszínen a konzol látható. 

19. ábra  Sebességmérő kamera kétféle elhelyezése Ausztriában [32] 

  

Az osztrák KRESZ kismértékű módosítása után az első berendezést 2003-ban helyezték 

üzembe, Bécsben, az A22 autópálya egyik alagútjában, a Kaisermühlen Tunnel-ben. 

A rendszer működése az utazási idő mérésén alapul. Az egymástól 2,3 km távolságra 

elhelyezkedő kamerák nemcsak rögzítik, hanem le is olvassák a jármű rendszámát (20. ábra). 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.013



 

 

47 

 

20. ábra  Az osztrák rendszer működésének elvi rajza 

 

Amennyiben a távolság és az idő hányadosából adódó utazási sebesség magasabb, mint az 

adott járműre megengedett legnagyobb sebesség (80 km/óra személygépkocsikra, 60 km/óra 

tehergépkocsikra), a jármű gyorshajtónak minősül. A kamerákat és a lézer szkennereket (a 

személy- és tehergépkocsik megkülönböztetésére az eltérő sebességhatár miatt) sávonként, a 

portáltáblákra szerelték fel (21. ábra). 

21. ábra A kamerák és a detektorok elhelyezése konzolon Ausztriában 
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Ahhoz, hogy sötétben is jó minőségű felvételeket lehessen készíteni, minden kamera mellé 

egy-egy lámpát is rögzítettek. A számítógépes rendszer által rögzített képeket és adatokat a 

22. ábrán láthatjuk. A jármű és a helyszín azonosítói mellett a jármű kategóriája 

(személygépkocsi-tehergépkocsi) és az ebből adódó sebességkorlátozás értéke, illetve a mért 

sebesség is megtalálható. 

22. ábra A rendszer által rögzített képek és adatok [32] 

 Belépés a szakaszra Kilépés a szakaszról 

 

Az alagútban mért átlagsebesség több mint 10 km/órával csökkent a berendezés hatására, 

jelentősen kisebb az engedélyezett értéknél (23. ábra). A járművezetők csupán 2%-a lépi túl a 

sebesség-határt. 

23. ábra Az átlagsebesség változása [32] 
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Mind a személygépkocsik, mind a tehergépkocsik átlagsebessége csökkent, különösen az 

éjszakai órákban mért jelentős sebességhatár-túllépések megszűnése fontos (8. táblázat). 

8. táblázat  Az átlagsebesség(km/óra) változása 

 Személygépkocsik Tehergépkocsik 

 Előtte Utána Előtte Utána 

Nappal 85 75 70 55 

Éjszaka 95 75 75 55 

 

A sebességek szórása is csökkent, a homogén sebességeloszlás hatása a balesetek számának 

csökkenésében is jelentkezik. Az üzembe helyezést megelőző 18 hónapban 13 

személysérüléssel járó baleset történt az alagútban, melyek következtében 18 személy 

megsérült, 1 pedig életét vesztette. Az üzembe helyezést követő hasonló tartamú időszakban 

nem következett be személysérüléses baleset. 

Az intézkedés haszon/költség hányadosa 10,2 (2,532,661 / 246,337) volt a 9. táblázatban 

bemutatott alapadatok alapján, amely kiválónak tekinthető. 

9. táblázat  A szakasz kontroll pénzügyi mérlege 

 Haszon (Euró) Költség (Euró) 

Járművek emissziója 79,108  

Baleseti veszteség 1,025,903  

Büntetések 1,427,650  

Építési és működési költség  246,337 

Összesen 2,532,661 246,337 

 

2.4.3. Sebességellenőrző-kamerák telepítése Németország balesetveszélyes 

útjaira 

A rögzített sebességmérő készülékeket olyan helyekre telepítették Németországban, ahol több 

súlyos baleset történt a megengedett sebesség túllépése miatt [30]. A cél az volt, hogy a 

kijelölt sebesség-határt betartsák a gépjárművezetők, ezért a büntetés veszélyét folyamatosan 

fenntartották. A hatás nem maradt el: a súlyos sérüléses balesetek száma 50-85 %-kal 

csökkent, a balesetek költsége 25 %-kal a vizsgált, mintegy 1000 méteres szakaszokon (500 

m-rel a készülék előtt és után). Németországban összesen 1330 darab készülék került 

kihelyezésre, nagyrészt külterületi főutakon (10. táblázat). 
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10. táblázat  Telepített sebességmérő kamerák Németországban útkategóriánként [61] 

Útkategória Kamerák száma % 

autópálya 38 2,9 

országos gyorforgalmi út 983 73,9 

országos főút 284 21,3 

helyi út 25 1,9 

Összesen 1.330 100.0 

 

2.4.4. Sebességellenőrző kamerák hatása 

Az automata sebességmérő kamerák széles körben elterjedtek számos országban a járművek 

sebességének csökkentésére és a balesetek megelőzésére. A szakirodalomban számos 

vizsgálat foglalkozott hatásukkal:  

 az átlagsebesség 2-15 km/órás csökkentését lehet elérni velük Chen [7] 2002. évi, és 

Shin 2009 évi vizsgálatai [47] alapján; 

 a közúti közlekedési balesetek számának 10-39%-os csökkenése érhető el 

alkalmazásukkal, Elvik 2009-es összegző tanulmánya [10] szerint; 

E rendszer közvetlenül hat a járművezetők sebességválasztására, azonban néhány kutató 

(Blincoe és társai 2006-ban az Egyesült Királyságban [4], Jorgensen és Pedersen 2005-ben 

[24] Norvégiában) bemutatta, hogy erős a járművezetői szembenállás. 

Alapvetően a sebességellenőrzés kétféle módon végezhető: kézi, vagy automata kamerával. A 

kézzel végzett mérést vagy az út mellett elhelyezett, vagy járműbe szerelt berendezéssel 

végezhetik. E kamerák speciális berendezések, amelyek képesek a járművek sebességének 

mérésére, és az előre beállított határértéket átlépő járművek képének tárolására. A modernebb 

eszközök azonnal továbbítják e képeket a feldolgozó központba. A rendszer működtetését 

számos korlát határolja be: a rendelkezésre álló személyzet létszáma, a helyszínek száma, a 

bekerülési költség, és a büntetéseket kiállító központ kapacitása. 

A külföldi szakirodalom és a hazai tapasztalatok is megerősítik, hogy a gyorshajtó 

járművezetők általában jelentős ellenérzéseket táplálnak az automata sebességellenőrző 

kamerákkal szemben. Sok esetben előfordul, hogy ez a kamerák rongálásában nyilvánul meg. 

Goldenbeld és Schagen 2007-es vizsgálatában [12] megállapította, hogy a járművezetők által 

megválasztott legnagyobb sebesség és a járművezetők életkora, képzettségük, az elmúlt 3 

évben kapott büntetések száma és az életszínvonaluk között kapcsolatot lehet kimutatni. 
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Jorgensen és Pedersen 2005-ben bizonyította [24], hogy a gyakorlott vezetők általában 

gyorsabban vezetnek, mint a gyakorlatlanok. Williams és munkatársai 2006-os 

tanulmányukban [60] bemutatták, hogy a fiatalabb tulajdonosok járművei gyorsabbak, mint az 

idősebb tulajdonosok autói – a forgalmi engedély adatai alapján. Sőt, Blincoe és társainak 

kutatása [4] 2006-ban rávilágított arra, hogy számos járművezető meggyőződése: a 

sebességmérő kamerák több balesetet okoznak. 

2.5. A sebességhatár változásának hatása a járművezetők 

sebességválasztására és a baleseti helyzetre 

A sebességkorlátozásnak ésszerűnek kell lennie. A járművezetők által nem érthető 

előírásokat, megszorításokat nem lehet betartatni, legfeljebb csak ideig-óráig, akkor is csak 

különleges erőfeszítések és költségek árán. Ha a közlekedők szokásai az út-környezet 

kialakításából eredően nagymértékben eltérőek attól, amit a szabályozás rájuk akar erőltetni, 

nem várható eredmény jelentősebb időtartamra. 

2.5.1. Norvég útszakaszokon bevezetett sebességkorlátozás 

A 80 km/óráról 70 km/órára történő sebességhatár változást 207 veszélyes útszakaszon 

léptették életbe Norvégiában 2001 őszén. További 47, szintén veszélyes szakaszon 90 

km/óráról 80 km/órára csökkent a sebességhatár. Valamennyi, változással érintett útszakaszt a 

várható baleseti sérültek súlyossági indexe alapján (1 km-re jutó baleseti veszteségre 

alapozva) választottak ki, így a kiugró halálos és súlyos sérüléses balesetszámú szakaszokra 

esett a választás. A változtatások hatását Arild Ragnøy tanulmánya [44] előtte-utána 

vizsgálattal elemezte. A tanulmány kontroll-csoportos vizsgálatot alkalmazott, amelyben a 

két, összehasonlítandó halmaz a következő volt: 

1. Az 1. halmazba azok az útszakaszok kerültek, amelyeken a sebességkorlátozás értékét 

csökkentették (80, illetve 90 km/óráról); 

2. A 2. halmazba valamennyi norvégiai közút került (kivéve az 1. halmazt). 

A sebességadatokat a közútkezelő (Public Roads Administration) állandó mérőhely-hálózata 

szolgáltatta. E hálózat több mint 300 állomásból áll, ezek közül 29 mérőhely adatait dolgozták 

fel e vizsgálat során. 

Azokon a szakaszokon, ahol a változtatás előtt a sebességkorlátozás értéke 80 km/óra volt, 

összességében 2.1 km/óra és 4.1 km/óra közötti volt az átlagsebességek csökkenése. A 
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korábban 90 km/órás korlátozású szakaszokon 2.8 km/óra és 1.6 km/óra közötti 

csökkenéseket regisztráltak. 

A 11. táblázat összegzi a balesetek és sérültek számának a sebességkorlátozások módosítása 

következtében bekövetkezett változását. Azokon az utakon, ahol a sebességhatár 80 km/óráról 

70 km/órára csökkent, mind a balesetek, mind a sérültek száma csökkent. A legnagyobb 

változás a halálos áldozatok és kritikus sérültek (intenzív kórházi kezelés hiányában 24 órán 

belül nagy valószínűséggel meghaló sérültek) számában látható. 

11. táblázat  Balesetek és sérültek számának változása(%) a sebességkorlátozások módosítása 

következtében [44] 

(%) Sebességhatár-változás: 

80 km/óráról 70 km/órára 

Sebességhatár-változás: 

90 km/óráról 80 km/órára 

 1. halmaz 2. halmaz 1. halmaz 2. halmaz 

Balesetek -16 -14 50 41 

Halálos áldozatok -42 -25 -22 29 

Kritikus sérültek -78 -77 -29 13 

Súlyos sérültek -23 -12 36 78 

Könnyű sérültek -10 -6 64 45 

 

Összegzésül megállapítható, hogy a Norvégia balesetveszélyes útszakaszain 80 km/óráról 70 

km/órára csökkentett sebességkorlátozás kedvezően változtatta meg mind a járművek 

sebességét, mind a balesetek, mind a sérültek számát. A legnagyobb csökkenés a halálos 

áldozatok és a kritikus sérültek számában mérhető, a változás 95%-os szignifikancia szinten 

mérhető. A 90 km/óráról 80 km/órára csökkentett sebességhatárú útszakaszokon a hatás 

kevésbé kimutatható. A járművek sebessége csökkent, de kisebb mértékben, mint 80 

km/óráról 70 km/órára csökkentett sebességhatárú útszakaszokon. Általánosságban sem a 

balesetszámban, sem a sérültek számában nem volt kimutatható szignifikáns változás [44]. 

 

2.5.2. Ausztriai útszakaszokon bevezetett sebességkorlátozás 

2006 májusában, Karintiában kísérleti jelleggel bevezették a 160 km/h-s sebességhatárt a 

Spittal és Paternion közötti 12 km hosszú útszakaszon [13]. A sebességhatár felemelésével 

párhuzamosan a gyorshajtók bírságolását szigorúbbá és egységesebbé tették, hogy az új határt 

már ne lépjék túl. A bevezetés feltétele a változtatható sebességjelzők kihelyezése volt, 

amelyek segítségével szükség esetén (ködben, baleset esetén, torlódáskor) lecsökkenthető a 
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megengedett sebesség. Ezen kívül az útkialakítás minőségének (pl. körívsugár) is meg kell 

felelni az új paraméternek. A teszt eredménye azt mutatta, hogy sebességhatár felemelése ez 

esetben nem jár a balesetek számának és költségeinek emelkedésével. 

2.5.3. Sebességhatár csökkentése Dél-Ausztráliában 

Dél-Ausztráliában 2003-ban csökkentették az általános sebességkorlátot 1100 km hosszú 

úthálózaton 110 km/óráról 100 km/órára. Az intézkedés hatásának értékelését 2 éves előtte és 

2 éves utána időszakban végzett mérések alapján végezték [29]. Az eredmények szerint az 

említett 10 km/óra csökkentés hatására az átlagsebesség csökkenés 2 km/óra volt. Az utána 

időszakot túl rövidnek tartották és az útvonalon előforduló baleseti szám is nagyon kicsi volt, 

ezért annak változását nem minősítették megbízhatónak. Becslésük szerint valószínű, hogy az 

intézkedés tényleges hatása hosszabb távon a 4 %-os növekedés és a 44 %-os csökkenés 

tartományán belül van, az egyes útszakaszokat külön-külön elemezve. 

2.5.4. Lakott területen kívüli sebességhatár emelése Magyarországon 

2001. május 1-jei hatállyal lakott területen kívül valamennyi kategóriájú úton 10 km/órával 

emelkedett a személygépkocsik számára megengedett legnagyobb sebesség értéke. Ez azt 

jelentette, hogy 

 a lakott területen kívüli általános sebességhatár 80 km/óráról 90 km/órára; 

 az autóutakon érvényes sebességhatár 100 km/óráról 110 km/órára; 

 az autópályákon előírt sebességhatár pedig 120 km/óráról 130 km/órára 

emelkedett. 

A KRESZ módosítást követően a lakott területen kívüli közutak – elsősorban az elsőrendű 

főutak – közlekedésbiztonsága látványosan romlott. Ez különösebb elemzés nélkül is 

megállapítható a 24. ábráról, ahol a közúti baleset következtében meghaltak számának 

alakulása kísérhető figyelemmel lakott területen és lakott területen kívül. Jól látható, hogy 

míg lakott területen a 2001. évi kismértékű romlást követően 2002-ben folytatódott a 

csökkenő trend, addig lakott területen kívül jelentősen megnőtt a halálos áldozatok száma. 
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24. ábra  Közúti baleset következtében meghaltak számának változása [16] 

 

Dr. Holló Péter 1990-től 2003-ig havonta vizsgálta a halálos kimenetelű közúti közlekedési 

balesetek számát [16]. A havi adatok tendenciáját az idősoros elemzések (Time Series) közül 

az éves periódusokat figyelembe vevő simító elemzéssel, a „Seasonal Decomposition” 

módszerével elemezte. 

A havi értékek tendenciáitól való eltérések fordulópontját az ARIMA modell segítségével 

elemezte. Ebben a modellben az éves periódusokat figyelembe vevő simító elemzést egy 

mozgó átlaggal kombinált algoritmus egészíti ki. Az ARIMA modell a tapasztalatok szerint 

egy „szabályos”, normál eloszlású és éves periodikát mutató számsorozatot értékről-értékre, 

pontosan követ. Az elemzésekben minden olyan helyen, ahol az ARIMA által számolt érték a 

tapasztalati érték fölé, vagy alá kerül, tendencia-változás, más néven, fordulópont található. 

A tendencia-vizsgálat során a szélső értékeket eltávolították azon hónapok esetében, amikor a 

normál eloszlás várható értéke és a tapasztalati érték különbsége négyszeres, vagy nagyobb 

szórást mutatott (az eltávolított hónapok: 2003. február, 2000. március, 2000. január, 1997. 

február, 1993. október, 1991. február). Ezekben a hónapokban feltételezhetően a szélsőséges 

időjárási körülmények „borították fel” a tendenciákat. 

Lakott területen szinte egyenletesen csökkenő tendenciát követ a halálos kimenetelő közúti 

balesetek száma (25. ábra). 
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25. sz. ábra Halálos kimenetelű közúti balesetek lakott területen [16] 

 

 

Lakott területen kívül a statisztika nagy változásokat mutat, a korábban jellemző egyenletes 

csökkenés jelentős növekedésbe fordult, a 26. ábrán jól látható, hogy a halálos kimenetelű 

közúti balesetek száma lakott területen kívül tendenciájában megváltozik. Kimondható, hogy 

a halálos balesetek száma 2001 után havonta 18-cal növekedett. 

 

26. ábra Halálos kimenetelű közúti balesetek lakott területen kívül [16] 
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Ugyanezen vizsgálati eljárás alapján bizonyítható a meghaltak számának lakott területen kívül 

történt változása is: a halálos sérültek száma 2001 után havonta 20-szal növekedett. Az 

ARIMA modell segítségével kimutatható volt, hogy a baleseti halottak várható és tényleges 

havi számának tendenciája 2001 májusától válik el egymástól lakott területen kívül, azaz 

ekkortól (a sebességhatárok emelését követően) fordult növekedőre a tapasztalati értékek 

addig csökkenő tendenciája. [17] 

Dr. Holló Péter vizsgálati eredményei egyértelműen igazolták a lakott területen kívüli 

sebességhatárok emelésének negatív közlekedésbiztonsági hatását. Az elemzés során szerzett 

fontos tapasztalat, hogy – havi forgalmi adatok hiányában – az intézkedések hatásainak 

vizsgálatakor a reális statisztikai eredmények érdekében ki kell szűrni azon hónapok baleset,- 

és sérült számait, amelyeket szélsőséges időjárási viszonyok jellemezte [17]. 
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3. SEBESSÉGMÉRÉSEK KEZDETE MAGYARORSZÁGON 

A közúti forgalom sebessége az utóbbi másfél évszázadban jelentős mértékben 

megnövekedett. A régi postakocsival szemben először a vasút jelentett korábban szinte 

elképzelhetetlen mértékű sebességnövekedést a közlekedésben és hatalmas fejlődést a 

gazdasági életben. A XX. század elején a gépkocsi és repülőgép megjelenése újabb 

fellendülést eredményezett ezen a téren. Bár a közút üzemköltségei magasabbak, mint a vasúti 

üzemköltségek, mégis a közút egyes előnyei miatt - amelyek közt nagy súllyal szerepel a 

sebesség is - jelentős nagyságú forgalmat vett át a vasutaktól. 

Az 1950-es években épült, szilárd burkolatú utak új körülményeket teremtettek a közúti 

gépjárművek számára. Az egyre nagyobb jármű-sebességek felkeltették a közlekedési 

szakemberek, kutatók figyelmét: megjelent az igény a járművek sebességének mérésére, a 

mérési adatok tudományos igényű feldolgozására. 

3.1. Az Útügyi Kutató Intézet mérése 1959 tavaszán 

Elöljáróban meg kell említeni, hogy az útépítések gazdaságossági számításainál 

felhasználható módszer kidolgozását tűzték ki közvetlen célul, de megvizsgálták azt a kérdést 

is, hogy a sebesség növelésének milyen gazdasági eredményei vannak. A munka kezdetén 

rögzítették a közúti közlekedés sebességeinek fogalmát, - hogy a további vizsgálatok során 

használt sebességfogalmak egyértelműek legyenek - majd a vizsgálatok alapján 

meghatározták, hogy a különböző utakon milyen átlagos sebességek alakultak ki. 

A következő fogalmakra alkottak definíciót: jármű maximális sebessége, út kiépítési 

sebessége, menetsebesség, alapsebesség vagy utazási sebesség, forgalmi sebesség, helyi vagy 

keresztmetszeti sebesség. A menetsebesség a megállás nélkül megtett út hosszából és az 

utazási időből számítható, olyan esetekben, amikor csak az út jellemzőinek hatása érvényesül, 

de a forgalom nagyságának hatása még nem. Mérése során csak azokat az időket vették 

figyelembe, amíg a jármű mozgásban volt. 

A mérések során különféle kategóriájú és burkolatú főközlekedési utakon elérhető 

menetsebességeket, illetve a sebességek eloszlását vizsgálták. A hazai közutak külsőségi 

szakaszain mértek, ahol a vonalvezetési jellemzők olyanok voltak (egyenes szakaszok, vagy 

nagy sugarú ívek), hogy a járművezetőket nem késztették sebességcsökkentésre. A mérések 

ideje alatt alacsony volt a forgalom nagysága, így ez sem befolyásolta a vezetőket, azaz mai 
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fogalmaink szerint a „szabad sebesség”-et mérték. A mintavétel a személygépkocsikra, 

motorkerékpárokra, autóbuszokra és tehergépjárművekre terjedt ki. 

A burkolat minősége és állapota ugyancsak nagymértékben hatással volt a 

menetsebességekre. A mérési szakaszokat a következő három csoportba osztott 

burkolattípusnak megfelelően választották ki: 

 nehéz burkolatú utak: beton, aszfalt és kiskő burkolatok; 

 középnehéz és könnyű burkolatú utak: kötőzúzalékos, bitumenes hengerlés és felületi 

kezeléses makadámok; 

 makadám utak. 

Az út mindkét forgalmi irányának átlagos menetsebességét mérték, egyrészt az eltérő 

magassági vonalvezetés miatt, másrészt pedig azért, hogy a szél sebességnövelő, illetőleg -

csökkentő hatását kiküszöböljék. A kiválasztott útszakaszok legalább 5 km hosszúak voltak, 

hogy az útkategóriára jellemző ívek és emelkedők előforduljanak benne, és így az 

útkategóriára jellemző menetsebességeket kapják eredményül. 

A rendelkezésükre álló szerény eszközökhöz mérten a sebességmérést az útszakasz két végén 

felálló felvételező csoporttal szervezték meg. A felvételező csoportok az útszakaszon áthaladó 

jármű belépésének és kilépésének idejét jegyezték fel, valamint - az időadatok 

azonosíthatósága érdekében - a járművek rendszámát és a járműfajta megjelölését. Ahhoz, 

hogy a menetsebesség 60 km/óra sebességnél 5 km alaptávolságon 1 km/óra pontossággal 

meghatározható legyen, az utazási időt 5 mp pontossággal kell ismerni. Nagyobb sebességnél 

természetesen nagyobb pontosság kell. Figyelemmel arra, hogy mind a belépésnél, mind a 

kilépésnél az időpont felvételénél esetleg összeadódó előjelű hibák jelentkezhetnek, a kilépés 

és belépés időpontját 1 mp pontossággal kellett meghatározni. Ezért a felvételező csoport az 

időadatok feljegyzését összeegyeztetett stopperórával állapította meg és jegyezte fel. A 

felvételt négyszer két főből álló csoport végezte a két irány ki- és belépő állomásán. Az első 

felvételező a járműfajtát, az áthaladási időpontot és a jármű rendszámát olvasta le, míg a 

másik e bemondott adatokat az adatlapra rögzítette. A mérési helyszíneket és a mért forgalmi-

, sebességadatokat (vm) km/órában a 12. táblázat tartalmazza. 
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12. táblázat  Menetsebességek útszakaszonként és járműfajtánként [25] 

Út neve 
Km  

szelvény 
Útkategória 

Kiépítési seb. 

km/óra 

Személygk. Motorkp. Autóbusz Tehergk. Tgk.+pótk. Összes 

db vm db vm db vm db vm db vm db vm 

Beton, aszfalt, kiskő burkolaton: 

6. sz. út 45 - 50 Sík II. 100 99 68,4 53 57,3 9 58,0 106 52,7 17 48,7 284 58,9 

1. sz. út 92 - 97 Sík III. 80 99 68,7 27 50,6 5 52,5 58 48,6 10 51,0 199 59,1 

6. sz. út 183 - 188 Domb II. 60 107 67,1 72 50,2 17 44,6 67 47,8 5 36,7 268 55,7 

64. sz. út 4 - 9 Hegy II. 40 85 50,5 80 33,6 61 32,8 91 38,6 2 25,0 319 39,4 

Kötőzúzalékos, felületi kezeléses és bitumenhengerléses burkolaton: 

81. sz. út 3,2 - 8,2 Sík II. 100 66 62,4 100 52,2 10 45,0 89 51,1 11 41,1 276 53,6 

43. sz. út 14,0 - 19,0 Sík III. 80 52 61,9 69 49,2 19 48,8 53 48,7 6 37,5 199 52,0 

700. sz. út 6,0 - 11,0 Domb III. 60 71 60,1 55 51,6 4 45,0 25 53,3 1 37,5 156 55,6 

213. sz. út 38,0 - 43,0 Hegy II. 40 6 38,4 19 36,7 52 32,2 14 29,9 4 32,5 95 33,2 

Makadám burkolaton: 

48. sz. út 6 - 11 Sík III. 80 19 55,6 34 48,1 - - 30 51,3 2 37,5 85 50,7 

48. sz. út 21 - 26 Sík IV. 60 7 47,5 7 35,4 - 45,0* 17 36,9 3 40,8 48 38,8 

701. sz. út 5,6 - 9,9 Domb III. 40 13 38,0 17 33,5 7 28,9 11 33,0 - - 48 33,9 

22. sz. út 48 - 53 Hegy III. 30 31 37,0 10 32,5 2 35,0 37 30,9 2 27,5 82 33,4 

 

27. ábra  Átlagos menetsebességek eloszlása 1959-ben [25] 

 (6. sz. főút 45-50 kmszelvények között) Különböző burkolatú útszakaszokon 

  

A sebességmérések során az utakat mai szemmel nézve nagyon alacsony forgalmi mennyiség 

terhelte, azaz teljesen szabad forgalmi feltételek mellett történtek a mérések, vagyis 

összehasonlíthatók a mai szabad sebességekkel. A 27. ábrán látható, hogy a 6. sz. főúton, 

illetve nehéz aszfaltburkolaton mért adatok (6. sz. főút, 1. sz. főút, 64. sz. főút) V85 értéke 81 

km/óra, illetve 75 km/óra jelentősen alatta marad a mai sebességértékeknek. 

3.2. Az Útügyi Kutató Intézet mérése 1960 nyarán 

Az 1950-es években hazánkba is eljutottak azok az amerikai (HCM), német és ausztrál 

forgalomnagyság-sebesség összefüggések, amelyek alapul szolgálhattak az útépítések 
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gazdaságossági számításaihoz. Az évtized végére megérett az igény a hazai összefüggések 

megismerésére, amelynek alapjául az Útügyi Kutató Intézet által 1960 nyarán végzett 

sebességmérések szolgáltak [26]. 

A mérési szakaszok megválasztásánál az első és legfontosabb szempont az volt, hogy a 

sebességek mérése olyan útszakaszon történjék, ahol a kis forgalmi terheléstől kezdve a 

nagyobb forgalmi csúcsok mérése is lehetséges. A második szempont az volt, hogy a 

különböző forgalmi összetételek is vizsgálhatók legyenek, és főleg a nehéz motoros forgalom 

hatását is meg lehessen figyelni. A harmadik és ugyancsak döntő szempont volt, hogy a 

kiválasztott szakaszok feleljenek meg az akkori főközlekedési hálózatunk átlagos 

jellemzőinek, és így az itt kapott eredmények legalább tájékoztató jelleggel a nagyobb 

forgalmú főközlekedési hálózaton is felhasználhatók legyenek. 

A külföldi méréseket akkoriban rendszerint rövid – 40, 100, 200 méteres - szakaszokon 

végezték, így a levezetett törvényszerűségek és kapacitásértékek csak ilyen rövid szakaszokra 

voltak alkalmazhatók. A külföldi mérésekkel ellentétben meg kívánták vizsgálni, hogy a 

hosszabb, 4-5 km-es átlagos jellemzőkkel rendelkező útszakaszokon végzett méréseknél 

megállapíthatók-e hasonló törvényszerűségek. A sebesség-kapacitás összefüggéseket 

felhasználva olyan hosszabb útszakaszok forgalmi jellemzőit és kapacitását is meg lehetne 

állapítani, amelyeken a műszaki jellemzők nem változnak jelentős mértékben. 

A fentiek figyelembe vételével rövid, 100 méteres szakaszokat és hosszú, 4-5 km-es 

szakaszokat is kijelöltek. A rövid szakaszokat olyan egyenes, közel vízszintes, az előzési 

látótávolságot biztosító útvonalon vették fel, ahol az út műszaki jellemzőinek befolyása 

kevésbé, ugyanakkor a forgalom hatása erősebben érvényesült. A hosszú szakaszokat pedig 

úgy választották meg, hogy a rövid mérési szakaszokat magukba foglalják és így a két mérés 

közötti esetleges kapcsolat vizsgálható legyen. Mérési helyül — az előbbiek alapján — a 13. 

táblázat szerinti útszakaszokat jelölték ki. 

13. táblázat  A mérési helyszínek 1960-ban [26] 

Út száma burkolata A rövid szakasz A hosszú szakasz 

  hossza (m) szelvénye (m) hossza (m) szelvénye (m) 

7. aszfalt 100 27,8 – 27,9 5,0 26,0 – 31,0 

1. aszfalt 100 14,9 – 15,0 3,6 13,8 – 17,4 

2. kiskő és keramit 100 14,0 – 14,1 3,6 13,8 – 17,4 
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A kiválasztott szakaszok lényegében azonos jellegű útszakaszok, kb. a 80-100 km/óra 

kiépítési sebességű, síkvidéki III, útkategóriának megfelelő jellemzőkkel. A 7. sz. út tárnoki 

szakaszán a forgalom jellege inkább turista-forgalom, kevés nehéz motoros járművel és elég 

magas forgalmi csúcsokkal. Az 1. sz. út solymári szakaszán már átlagos a nehéz motoros 

járművek aránya, a 2. sz. úton viszont nagyobbrészt nehéz motoros forgalom bonyolódott le. 

A rövid szakaszokon a sebességeket stopperórával mérték úgy, hogy megállapították minden 

jármű kijelölt szakaszon való áthaladási idejét. A kijelölt 100 m-es szakaszra való belépéskor 

csengőjelzésre indították a szakasz végén elhelyezett stopperórát és a kilépést közvetlenül 

észlelve állították le. A sebességmérést mindkét forgalmi irányban egyszerre végezték. A 

mérési szakaszon egy időben áthaladó járművek sebességeinek méréséhez a szakasz végénél 

egy stopperóra nem volt elegendő, hanem két fő három stopperórával végezte a mérést és az 

adatok feljegyzését. Az adatokat jármű fajtánként vették fel, 0,2 mp-es pontossággal. Ez a 

pontosság 120 km/óra sebességnél ±7 km/óra hibát jelent, ami kisebb sebességnél elfogadható 

értéket ad: pl. 60 km/óránál ±2 km/óra. 

A hosszú szakaszokon végrehajtott sebesség-mérést rendszámos járműazonosítással 

szervezték meg. A több km-es szakasz elején leolvasták a belépő jármű rendszámát és a 

belépés idejét, majd azt a járműfajtájának megfelelően feljegyezték. A kilépő állomáson 

ugyanezeket az adatokat rögzítették. Itt az idő leolvasása már kisebb pontosságot követelt, 

mivel a hosszú útszakaszon egy másodperces pontossággal még nagy sebességek is ±1 km/óra 

eltéréssel számíthatók. Az idő leolvasása így állandóan járó órákról történt. Nehézséget 

jelentett, hogy a belépő és kilépő állomások stopperóráinak 1 mp pontossággal együtt kellett 

járniuk, hogy a felvett adatokból a sebesség pontosan számítható legyen. Ezt úgy oldották 

meg, hogy két, nagy megbízhatósággal együtt járó stopperórát választottak ki, amelyekhez 

mint vezérórához a mérési szakasz két végén a többi órákat óránként igazították. A vezérórák 

együtt-járását a déli pontos időjelzés alapján, rádión és a napi mérések befejezése után 

ellenőrizték. A sebességmérés mellett a hosszú szakaszokon félóránként keresztmetszeti 

forgalomszámlálást is végeztek, a forgalmi mennyiség pontos megállapítása céljából. 

A megmaradó forgalmi értékek viszont a forgalomnagyság elég széles skáláját adták (50-750 

jármű/óra egy irányban) és a forgalom összetétele általában a következő volt: 

 személygépkocsi 20-65%, átlagosan 42%; 

 motorkerékpár 35-65%, átlagosan 50%; 

 nehéz motoros jármű 0-15%, átlagosan 8%. 
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Ez az átlagos összetétel egységjárműre átszámítva (szgk-nál 1.0, mkp-nál 0.5, 

nehézgépjárműnél 2.4 szorzóval) ugyanolyan értéket ad, mint a tényleges jármű-

darabszámban kifejezett forgalom. Ezért a továbbiakban csak jármű/óra értékeket vizsgálták, 

amelyek közel azonosak az egységjármű/óra értékekkel. A sebességeloszlások normális 

eloszlását mérésenként khi-négyzet próbával igazolták. 

A 14. táblázatban a 7. sz. főút mérőhelyén készült egyik mérés osztályközökbe rendezett 

sebességadatai láthatók. 

14. táblázat  A 93. sz. mérés adatai (7. sz. főút Székesf. felé – 1960.08.27. 14
00

-15
00

)[26] 

Sebesség osztályközök (km/óra) Osztályköz középértékek (km/óra) Osztályközbe eső járműszám 

10 - 20 15 0 

20 – 30 25 3,0 

30 – 40 35 4,0 

40 – 50 45 56,0 

50 – 60 55 61,0 

60 – 70 65 70,5 

70 – 80 75 40,5 

80 – 90 85 10,0 

90 – 100 95 1,0 

100 – 110 105 1,0 

110 – 120 115 1,0 

120 - 130 125 0 

 

A keresztmetszeti forgalom és a sebesség között lineáris és parabolikus összefüggést kerestek. 

A forgalomnagyságok és a sebesség szórása között fennálló függvényből számított 

keresztmetszeti kapacitások és a hozzájuk tartozó átlagsebességek a következők [26] voltak: 

 rövid szakaszon mért értékek 1562 jármű/óra - 60,3 km/óra; 

 hosszú szakaszon mért értékek 2384 jármű/óra - 34,7 km/óra. 

A számított értékekből láthatóan jelentős eltérés tapasztalható a kapacitásnál, de az eltérés 

még nagyobb az átlagos sebességeknél. A rövid szakaszon, ahol az út műszaki jellemzői 

jobbak voltak (egyenes, vízszintes, kilátási akadály és oldalirányú akadály nélküli szakasz), a 

sebességek a forgalom növekedésével csak kis mértékben csökkentek, de a szórás nagyobb 

mértékű csökkenése miatt, már kisebb forgalomnál jelentkezett a maximális forgalmi 

mennyiség. A mérési adatokból is az állapítható meg, hogy már 700-800 j/óra forgalomnál a 

járművek 70-80%-a haladt 50-70 km/óra sebességgel, vagyis a sorképződés már hamarabb 

elkezdődik. A hosszú szakaszon végrehajtott mérés viszont kisebb emelkedőket, látási 
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akadályokat is tartalmazó útszakaszon történt, ahol a sebesség csökkent gyorsabban és a 

szórás lassabban. 

A kapott értékek nagyságrendben megfeleltek az akkori amerikai eredményeknek. A Highway 

Capacity Manual-ból levezethetően főforgalmi utaknál a sorképződés kezdete (azonos 

sebességgel haladók számának ugrásszerű növekedése), azaz a szórás 0 értéke kb. 2400-2600 

jármű/óránál állt elő. Az ausztráliai vizsgálatok szerint a lehetséges kapacitás értéke tisztán 

szgk. forgalomnál 2000 jármű/óra, 30% nehéz motoros forgalomnál 1350 jármű/óra. 

3.3. Az Útügyi Kutató Intézet mérése 1962 tavaszán 

Az előző években végzett sebességmérések feldolgozása során kapott alapösszefüggések 

különböző műszaki paraméterű utakra és eltérő forgalomnagyságokra való kiterjesztése volt a 

célja az 1962-ben végzett vizsgálatoknak [27]. A szakaszok kiválasztásánál az a cél vezetette 

a kutatókat, hogy megfelelő arányban szerepeljenek különböző tervezési sebességű 

útszakaszok. Annak érdekében, hogy a kiválasztott utakon a forgalmi csúcsokban, nagy 

forgalmi terhelésnél is vizsgálhassák a forgalom lefolyását és a sebességeket, a méréseket 

mindig szombaton és vasárnap végezték, olyan időpontokban, amikor az úton az 

üdülőforgalom erősebb jelentkezése miatt csúcsok voltak várhatók. A fenti szempontok 

vezettek arra is, hogy a mérési szakaszokat főleg a 7. sz. főúton és kisebb mértékben a 3. és 

11. számú utakon jelölték ki. 

A kiválasztott 2,0-5,0 km hosszú mérési szakaszokon az útkategóriára jellemző ívek és 

emelkedők fordultak elő - főbb jellemzőiket a 15. táblázat tartalmazza. A mérési szakaszokon 

általában négy szombati és vasárnapi napon 10-12 órán keresztül végeztek 

sebességméréseket, így minden útszakaszon 50-80 óra forgalmát, illetve 20.000 - 25.000 

jármű sebességét mérték meg. A 14 útszakaszon tehát közelítőleg 250.000 - 300.000 jármű 

sebességadatait gyűjtötték össze. Több óra mérési eredményeit a zavaró körülmények (eső, 

vihar, fogat-, kerékpáros forgalom stb.) miatt ki kellett hagyniuk a vizsgálatból, de az 

eredményeket még így is 150.720 jármű sebességadatából vezették le. 
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15. táblázat  Mérési helyszínek 1962-ben [27] 

Sorszám Az út száma 
Kijelölt útszakaszok Burkolat Korona-szélesség 

(m) szelvénye, km hossza (km) neme szélessége (m) 

1. 7. sz. út 7,5 - 9,8 2,3 Beton kiskocka 6,0 9,6 

2. 7. sz. út 10,8 - 14,0 3,2 Beton 6,0 10,0 

3. 7. sz. út 23,8 - 26,8 3,0 Aszfalt 6,0 10,5 

4. 7. sz. út 43,4 - 46,4 3,0 Aszfalt 8,0 9,5 

5. 7. sz. út 56,4 - 61,4 5,0 Beton 6,0 9,5 

6. 7. sz. út 99,0 - 102,0 3,0 Aszfalt 6,0 8,7 

7. 7. sz. út 103,0 - 108,0 5,0 Aszfalt 6,0 9,0 

8. 7. sz. út 123,0 - 126,0 3,0 Aszfalt 7,0 (+2x0,50) 12,0 

9. 3. sz. út 16,0 - 19,0 3,0 Aszfalt 7,0 12,0 

10. 3. sz. út 22,6 - 24,9 2,3 Aszfalt 7,0 10,0 

11. 3. sz. út 33,2 - 38,2 5,0 Aszfalt 6,0 10,5 

12. 11. sz. út 15,6 - 17,6 2,0 Kiskő 5,5 8,0 

13. 11. sz. út 31,7 - 35,6 3,9 Aszfalt 7,0 10,0 

14. 11. sz. út 56,0 - 61,0 5,0 Aszfalt 5,5 8,0 

 

A nagy mennyiségű adat pontos összegyűjtése az erős forgalmú útszakaszokon jól képzett 

felvételező gárdát és körültekintő szervezést igényelt. Műszerek hiányában a mérések 

sokszorosított felvételi lapokon, kézi adatfeljegyzéssel készültek. A mérés módszere 

stopperórás rendszámos sebességmérés volt: a sebességmérést jármű fajtánként (szgk, mkp, 

könnyű tgk /1,5 t-ig/, autóbusz, tgk, fogat, kerékpár, pótkocsis jármű), forgalmi irányonként, a 

rendszám- és időadatok feljegyzésével végezték úgy, hogy egy forgalmi irányban ki- és 

belépő állomáson a keresztmetszeten áthaladó járművek rendszámát jegyezték fel. Az 

időadatokat a felvételt végzők állandóan járó, összeegyeztetett stopperóráról olvasták le, 2 mp 

pontossággal. A vezérórákat a rádió pontosidő-jelzéseihez állították (10
00

, 12
00

, 17
00

 órakor). 

A ki- és belépő állomás rendszám-idő adataiból megállapították az utazási időt, majd a mérési 

szakasz hosszából osztással számították az útszakaszra vonatkozó menetsebességet. Jármű 

fajtánként és forgalmi irányonként kiszámították az egyes sebességkategóriákba eső 

előfordulások számát, a sebességek eloszlását, átlagát és szórását. A 7. sz. főúton mért 168 

jármű osztályközös sebességadatait a 16. táblázat tartalmazza. 
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16. táblázat  A 7. sz. út 56,4 - 61,6 kmsz. adatai (1962.május 5., 14-15 óra) [27] 

Sebesség osztályközök (km/óra) Osztályköz középértékek Osztályközbe eső járműszám 

10 - 20 15 0 

20 – 30 25 2 

30 – 40 35 7 

40 – 50 45 26 

50 – 60 55 52 

60 – 70 65 56 

70 – 80 75 15 

80 – 90 85 7 

90 – 100 95 1 

100 – 110 105 2 

110 – 120 115 0 

120 - 130 125 0 

Az útszakaszokra kapott regressziós egyeneseket összesítve a 28. ábra tartalmazza. Azokra az 

útszakaszokra vonatkozó forgalom-átlagos menetsebesség egyeneseket, amelyeknél a mért 

óránkénti forgalom mennyisége elég alacsony volt, és így a számított kapcsolat nem 

megbízható, illetve a nagyobb forgalmi mennyiségek esetére való extrapolálás pontatlan lehet, 

ebben az ábrában vékony vonallal tüntették fel. 

28. ábra  A forgalomnagyság és az átlagos menetsebesség kapcsolata 1962-ben [27] 

 

A 7. sz. úton – kivéve a ma már az M0-on belül levő szakaszt – a zavartalan forgalomhoz 

tartozó menetsebesség 58-68 km/óra értékekre adódott. A függvényvonalak 60 km/óra körül 

metszik a 0 jármű/órához tartozó tengelyt, amely érték a „szabad”, azaz zavarmentes 
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menetsebességek átlagának tekinthető. Ez az érték jelentősen alatta marad a lakott területen 

kívül ma mérhető „szabad” sebesség-értékeknek. 

Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Út-Vasútépítési és Közlekedésügyi Tanszéke 

ebben az évben szintén végzett sebességméréseket, amelynek során a forgalmasabb 

útszakaszokon még nagyobb mérőcsoport-létszámmal dolgozott. A 16 fős csoportból a 

nagyobb forgalmú irányban a ki- és belépő állomásokon 6-6 fő végezte az adatgyűjtést. Itt a 

járműfajták szerinti megosztáson felül még azt a munkamegosztást alkalmazták, hogy a 

rendszámokat és a be-, illetve kilépési időket külön felvételező olvasta le és diktálta be a 

jegyzőkönyv-vezetőnek. így egy csoport (3 fő) pl. a belépő állomáson a belépő 

személygépkocsik adatait, egy másik csoport (3 fő) ugyanazon irányban a belépő többi jármű 

adatait gyűjtötte össze. 
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4. SEBESSÉGMÉRÉSI, FELDOLGOZÁSI MÓDSZEREK HAZÁNKBAN 

A Magyar Közút szervezésében az országos közúthálózaton kialakított mérőhelyeken történik 

a forgalom egyes paramétereinek mérése. A mérőhelyeken elsősorban időszakos méréseket 

végeznek, vagyis hosszabb-rövidebb időszakokra kihelyezett műszerekkel gyűjtik a 

forgalomtechnikai adatokat. Vannak a közúthálózaton állandó mérőhelyek is, ahol a fixen 

telepített műszerek segítségével folyamatosan történik az adatgyűjtés. A mérési file-okat az 

országos közút kezelőjének, a Magyar Közút részére rendszeresen megküldik, ahol ezek az 

adatok archiválva megtalálhatók. 

4.1. Sebességmérésre alkalmas műszerek 

A közúti szakterületen jelenleg négyféle műszerrel történik a sebességmérés: 

 ADR 2000 (a sebességmérés ún. „pvr” üzemmódban történik, amikor minden egyes 

jármű paramétereit mérik); 

 RAKTEL (a műszer a sebességi adatokat osztályközökbe rendezve gyűjti); 

 QLD-6CX (a műszer a sebességi adatokat osztályközökbe rendezve gyűjti); 

 TDC (a legújabb készülékek, eredetileg a nagysebességű tengelyterhelés-mérő és 

rendszámolvasó pilot rendszer elemeiként kerültek alkalmazásra). 

Az ADR műszerrel „pvr” üzemmódban végzett mérés eredményei az ún. „pvr” adatfájlokban 

jelennek meg. Az adatfeldolgozás során ezeket először „txt” kiterjesztésű fájlokká kell 

alakítani, majd ezekből már bármilyen adatfeldolgozó programmal hasznosíthatók 

forgalomtechnikai számításokra. 

 Az ADR műszer pvr üzemmódban a járművek jellemzőit egyenként méri. A mérési 

alapadatokat tartalmazó txt file egy részlete a 17. táblázatban található. 
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17. táblázat  Az ADR műszer nyers mérési adatai 

001, "[PVROUT VERSION]", 2.02,"PVROUT V2.02 (10 DEC '96.)", 

"KPH","SPEED UNITS", "METRES","LENGTH UNITS", "  KIPS  ","WEIGHT UNITS", 

101, "[BASIC FILEHEADER]", 2,"VERSION NO", 

11:00,24/01/03,"START AT", 

08:34,04/02/03,"END AT", 

"0000009404600056","SERIAL NUMBER", 3.55,"FIRMWARE: ",1,"COMMS. ID", 

"000000001040","SITE ID.", 

"050000000000","STATION ID.", 

2,"ARRAYS", 

105, "[ARRAY INFORMATION]", 

"TYPE ID","FIRST FLOW","LAST FLOW","ARRAY TYPE", 

16,1,2,"LP-AX-LP [] | []", 

16,3,4,"LP-AX-LP [] | []", 

601, "[PVR FILE HEADER]", 

2,"VERSION NO", 

"A6","TYPE 1 INFO MASK", 

"84","TYPE 2 INFO MASK", 

"00","TYPE 3 INFO MASK", 

"HUNG0101","NAME OF CLASS TABLE", 

602, "[MAXIMUM LENGTHS]", 

33.53,"MAX VEHICLE LENGTH", 

12.19,"MAX INTER-AXLE DIST", 

608, "[CLASS MASK]", 

"FFFFFFFF","ARRAY 01 OF 02", 

"FFFFFFFF","ARRAY 02 OF 02", 

099, "[PVR HEADER STRING]", 

"DD/MM/YY HH:MM:SS ARR FLOW VEHNO CL SPD LPL ", 

501, "[START OF DATA]", 

24/01/03 11:00:21  1     +     1  1  81  44  

24/01/03 11:00:24  2     +     1 13  53  35  

24/01/03 11:00:27  1     +     2  1  67  36  

A fejlécben minden – a mérés körülményeivel és a műszer beállításával kapcsolatos – 

információ megtalálható. A műszer rögzíti az egyes sávokban az áthaladás dátumát, 

időpontját, a jármű kategóriáját (CL), sebességét (SPD), és hosszát (LPL). 

A RAKTEL műszer a „3.3” jelű mérési módban a mérési alapadatokat órás bontásban 

tárolja. A mérési alapadatokat xtx kiterjesztésű fájlokban kapja meg a Magyar Közút. A 18. 

táblázat az *.xtx fájl egy részletét mutatja. A fejlécben a beállításokkal kapcsolatos 

információk megtalálhatók. Az alapadatok a 90, 91, 20 és 23 sorszámmal jelölt rekordokban 

találhatók. 
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18. táblázat  A RAKTEL műszer nyers mérési adatai 

V0 105 000 XTX Data Format Version 1.05 

H1 1033                               00 0 

H2 030313 120000 030331 010000 030306 125000 030313 120000 030331 010000 

H6 20030313 120000 20030331 010000 20030306 125000 20030313 120000 20030331 010000 

H3 Log Program : 3.3  Lanes : 2 

H4 01 02 RAKTEL/F   9F000112WR MIK0000    TELCON 5.06D         TELCOM 5.06D 

L0 02 02 L M 

L1 01 0 1 02 1 1 1 1 0 0 0500 0150 01 

L1 02 4 1 01 1 1 1 1 0 0 0500 0150 02 

90 60 60 07 14 

91 60 60 M 10 060 070 080 090 100 110 120 130 140 

20 60 60 M 30 060 070 080 090 100 110 120 130 140 

23 60 60 M 060 070 080 090 100 110 120 130 140 

50 60 60 1 

94 60 60 M 10 0250 0450 0550 0750 0950 1250 1450 1650 1850 

H9 

90 0 030313 1300 60 01 0000 0490 0079 0009 0001 0001 0002 0003 0006 0036 0003 0000 0001 0000 

90 0 030313 1300 60 02 0002 0513 0091 0007 0001 0012 0003 0005 0005 0024 0002 0001 0005 0000 

91 0 030313 1300 60 01 0300 0244 0068 0016 0002 0000 0001 0000 0000 0000 00141 008476 

91 0 030313 1300 60 02 0229 0263 0129 0039 0011 0000 0000 0000 0000 0000 00158 010088 

20 0 030313 1300 60 01 0300 0244 0068 0016 0002 0000 0001 0000 0000 0000 05903 041 046 012 0344 0423 

20 0 030313 1300 60 02 0229 0263 0129 0039 0011 0000 0000 0000 0000 0000 06233 039 035 025 0287 0392 

23 0 030313 1300 60 01 0248 0202 0063 0016 0002 0000 0001 0000 0000 0000 052 042 005 000 000 000 000 000 000 000 046 012 0344 

23 0 030313 1300 60 02 0189 0224 0111 0038 0010 0000 0000 0000 0000 0000 040 039 018 001 001 000 000 000 000 000 035 025 0287 

50 0 030313 1300 60 01416 01486 

94 0 030313 1300 60 01 0002 0294 0187 0075 0015 0008 0011 0018 0016 0005 

94 0 030313 1300 60 02 0006 0249 0248 0081 0025 0010 0011 0008 0029 0004 

C5 0 030313 130000 3 138 

C5 0 030313 130000 2 04 08492 08341 08748 08594 

 

A mérési adatfile-ok részletesebb elemzése azt mutatta, hogy esetenként hiányzik a 20. rekord 

és a 23. számú rekordból pedig nem mindig lehet biztonsággal kiszámolni a 

személygépkocsik és könnyű tehergépkocsik, valamint a nehéz gépjárművek átlagsebességeit. 

A QLD-6CX műszerrel a kiépített mérőhelyeken folyamatosan végzik a méréseket. A 

forgalomtechnikai jellemzőket 10 perces időintervallumokban rögzíti a berendezés. Az 

Magyar Közút ún. paradox fájlokban kapja a mérési alapadatokat. Ebből – példaként – egy 

részletet mutat a 19. táblázat (Pl. a VA11 és VA21 oszlopokban találhatók a 

személygépjárművek 10 perces átlagsebességei irányok szerint.) 
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19. táblázat  A QLD-6CX nyers mérési adatai 

 

 

4.2. A sebességmérési adatok feldolgozása 

A sebességmérő műszerek által szolgáltatott adatok feldolgozásával a Magyar Közút 

megbízásából dr. Jankó Domokos foglalkozott [23]. Az általa kidolgozott elemzési módszer 

alapján készített eredménytáblákat két Excel file tartalmazza. Ezek megnevezése: 

„Sxxxx_datum óra perc_1” és „Sxxxx_datum_2”, ahol „xxxx” a mérőhely kódja. (Pl. 

„S1116_05091200_1” a 1116 kódszámú mérőhelyen 05. hónap 09.-én 12 óra 00 perckor 

kezdődő mérés eredményeit tartalmazó file neve.) 

Az Sxxxx_datum óra perc_1 megnevezésű Excel file táblázata 

A táblázat a mérési időszak alatti hétköznapokon végzett mérések eredményeit tartalmazza. A 

táblázat fejlécében a méréssel kapcsolatos legfontosabb információk megtalálhatók (20. 

táblázat). 
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20. táblázat  Feldolgozott, összesített ADR adatok [23] 

Időszak Jellemző 
1. Sáv 2. Sáv 

Szgk nem szgk Szgk nem szgk 

É
jj

el
+

h
aj

n
al

 (
2

4
-0

6
) 

Járműszám 607 527 1232 838 

Átlagsebesség (km/h) 87,4 77,3 90,2 77,3 

Szórás  (km/h) 17,7 12,3 15,8 13,6 

Max. sebesség (km/h) 150 124 142 122 

85 %-os sebesség (km/h) 104 89 107 90 

15 %-os sebesség 70 66 75 65 

Range (km/h) 34 23 32 25 

Korlátot átlépők %-a 40,2 72,5 45,6 72 

 

A táblázatban a teljes napi adatok mellett három napszakra kiszámolt eredmények is 

megtalálhatóak. Az ADR műszerrel végzett sebességméréseket több napon keresztül 

folyamatosan végzik. A mérés kezdetének és befejezésének dátuma a táblázatban szerepel. A 

fejléc jobb felső sarkában a teljes mérési intervallum órában van megadva. A táblázatban 

található forgalomtechnikai jellemzők: 

 Járműszám: sávonként személygépkocsi és „nem személygépkocsi” bontásban, a 

mérési intervallum alatti összes jármű száma. (A személygépkocsik kategória kódja = 

1, ettől eltérő kódszámú jármű a táblázatban a „nem személygépkocsi” kategóriába 

tartozik, kivéve a 13 kódszámot, ami „nem azonosítható” kategóriát jelent.) A 

„Járműszám” adat mértékegysége nem jármű/óra, vagy jármű/nap, hanem 

jármű/időszak; 

 Átlagsebesség (km/óra): az adott időszakban, sávban, az adott járműkategóriára 

vonatkozó átlagsebesség, (km/óra) mértékegységben; 

 Szórás (km/óra): az adott feltételek közötti sebességértékek statisztikai értelemben vett 

szórása. (Szórás= az átlagtól való eltérések négyzetes átlaga); 

 Max. sebesség (km/óra): az adott feltételek között mért legnagyobb sebesség érték; 

 85%-os sebesség (km/óra): a sebességértékekre meghatározott és %-ban kifejezett 

összegzett relatív gyakorisági görbén a 85 %-hoz tartozó sebességérték. Gyakorlatilag 

azt jelenti, hogy a mért járművek 85 %-a ilyen, vagy ennél kisebb sebességgel 

közlekedett. Más oldalról közelítve: a mért járművek 15 %-a ennél a sebességnél 

gyorsabban haladt; 
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 15 %-os sebesség (km/óra): jelentése hasonló, mint a 85 %-os sebességé. 

Gyakorlatilag az összegzett relatív gyakorisági görbe (eloszlásfüggvény) egy másik 

jellemző pontja; 

 Range (km/óra): a 85 %-os és 15 %-os sebesség érték különbsége, nagyságából a 

forgalomáramlás homogenitására lehet következtetni. 

 Korlátot átlépők %-a: az adott mérőhelyen érvényes sebességkorlátozást a műszer 

felprogramozása során paraméterként megadják. (A fejlécben a „STATION ID” jelű 

adatsorban.) Ennél a sebességkorlátnál gyorsabban haladó járművek %-ban kifejezett 

arányát jelenti ez az adat. 

Az „Sxxxx_datum óra perc_22 megnevezésű Excel file táblázata. 

A táblázat a mérési időszak alatti hétvégeken végzett mérések eredményeit tartalmazza. A _2 

kiterjesztésű táblázat formailag és jelentés tartalmát tekintve megegyezik az _1 kiterjesztésű 

file eredmény táblázatával. 

Hibaellenőrzés 

Az eredmény táblázatok alatt található az azonosítatlan (hibásan azonosított) járművek 

arányát mutató adatsor. A 13. járműkategóriába sorolja a műszer azokat a járműveket, 

amelyek kategóriáját nem tudja megállapítani. Ha az azonosítatlan járművek számaránya 

túlzottan nagy, akkor a mérőhely (általában a piezo érzékelő) hibás működésére lehet 

következtetni. 10 %-nál nagyobb arány esetén a mérési eredményeket fenntartással kell 

kezelni és ezek elfogadása csak gondos mérlegelés után javasolt (21. táblázat). 

21. sz. táblázat Megfelelő és hibás mérési eredmények [23] 

megfelelő mérési eredmény 1. sáv 2. sáv 3. sáv 4. sáv 

Hibásan azonosított járművek %-a (járműkat.=13) 2,4 1,0   

 

hibás mérési eredmény (elsősorban a 3. sáv) 1. sáv 2. sáv 3. sáv 4. sáv 

Hibásan azonosított járművek %-a (járműkat.=13) 11,9 11,4 72,6 13,7 

 

Tipikus hiba, amikor minden jármű sebessége azonosan 80 km/óra. (Ebben az esetben a 

legkisebb és a legnagyobb sebesség, valamint az átlagsebesség értéke is 80 km/óra). Ez 

gyakran csak egy keresztmetszet egyik sávjában fordul elő, miközben a másik sávban 

elfogadható mérési eredmények találhatók. 
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4.3. Sebességmérések elemzése 

A mért sebességértékek számtani átlaga, azaz az átlagsebesség a leggyakrabban használt 

érték a statisztikai elemzésben. Abban az esetben, ha a mérőműszer nem az egyéni 

sebességadatokat gyűjti, hanem osztályközepes gyakoriságértékeket tárol, a következőképpen 

számítható: 

 
n

Vf

v
i

k

i

i

1 , ahol 

 v  = átlagsebesség (km/óra), 

 i = osztályközép sorszáma, 

 k = osztályközök száma, 

 fi = az i osztályközbe eső sebességértékek darabszáma, 

 Vi = az i osztályközép sebességértéke (km/óra), 

 n = a minta elemszáma. 

Természetesen nem minden jármű halad azonos sebességgel, a sebességértékek az 

átlagsebesség körül szóródnak. A szórás (s) ezeknek az eltéréseknek a statisztikai mérőszáma. 

A szórást osztályközökbe sorolt sebességadatok esetén a következőképpen kell kiszámítani: 

 
n

VVf

s
i

k

i

i

2

12

)(

, ahol 

 s
2 

= szórásnégyzet (variancia), 

 V  = átlagsebesség (km/óra), 

 i = osztályközép sorszáma, 

 k = osztályközök száma, 

 fi = az i osztályközbe eső sebességértékek darabszáma, 

 Vi = az i osztályközép sebességértéke (km/óra), 

 n = a minta elemszáma. 

Ugyanakkora átlagsebességhez különböző szórásértékek tartozhatnak (29. ábra). Minél kisebb 

a szórás, annál homogénebb a sebességeloszlás, a járművek közötti sebességkülönbségek is 

kisebbek – kevesebb az előzés, kisebb a valószínűsége a ráfutásos balesetnek. Ebből 

következik, hogy a sebességeloszlások vizsgálata nem szorítkozhat csak az átlagsebességek 

összehasonlítására, több jellemzőt is elemezni kell. 

 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.013



 

 

74 

 

 

29. ábra  Azonos átlagsebesség, különböző szórások esetén (sűrűségfüggvény) 

 

A sebességmérések értékelését nagymértékben megkönnyíti az összegzett sebesség eloszlási 

diagram (eloszlásfüggvény) elkészítése (30. ábra). Az „előtte-utána” vizsgálatok során az 

ábrán látható, kiemelt sebességjellemzők összehasonlítása történik. 

A járművek haladási sebességének átlagos mutatója, V50 az a sebesség, amelynél a járművek 

fele gyorsabban, fele lassabban haladt. A V15 (V85) alatt azt a sebességet értjük, amelyet a 

járművek 15%-a (85%-a) elért, vagy alatta maradt. E két értékkel definiálható a 

sebességeloszlás variációs tartománya:  

v = V85 - V15 

Normális eloszlás esetén e „v” sebességtartományban halad a járművezetők mintegy 70%-a. 

Ez a tartomány közelítőleg megfelel az átlagsebességtől mindkét irányban mért szórásnak 

megfelelő tartomány nagyságának (V ± s), azaz v ≈ 2s. 
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30. ábra  Az összegzett relatív gyakorisági görbe jellemző értékei (eloszlásfüggvény) 

 

 

A V85 sebességérték a sebességkorlátozás értékének megállapításához használható fel, főleg 

ott, ahol a szélsőséges sebességek miatt konfliktushelyzetek alakulnak ki. Amennyiben a 

táblával jelzett sebességkorlátozás értéke megegyezik V85-el, a járművezetők jelentős része 

elfogadja a korlátozást, így az rendőri ellenőrzés nélkül is betartatható. 

Két sebességmérési adathalmaz átlagsebességének összehasonlítására leggyakrabban a 

kétmintás „t-próba” alkalmazható. A próba alkalmazhatóságának feltétele a szórások 

egyezése, amit külön statisztikai próba, az F-próba segítségével kell ellenőrizni. Csak akkor 

alkalmazhatjuk a kétmintás t-próbát, ha az F-próba nem mutat a szórások között szignifikáns 

különbséget. Ha szignifikáns különbséget mutat , akkor a kétmintás t-próbát nem lehet 

alkalmazni, de helyette alkalmazható az ugyanezt a null-hipotézist vizsgáló Welch-próba, ami 

nem igényli a szórások egyezését. 

Vizsgálataim során törekedtem arra, hogy a járművek szabad sebességét elemezzem. A 

szabad sebességgel haladó járművek azok a járművek, amelyek vezetőinek 

sebességválasztását a forgalmi körülmények nem befolyásolják, a járművezetők csak az út és 

a környezet jellemzőihez igazodóan választják meg sebességüket. Különösen fontos ez a 

megkötés az „előtte-utána” összehasonlító vizsgálatoknál. 
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5. AZ ÁLTALÁNOS SEBESSÉGHATÁROK VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSA A 

JÁRMŰVEK SEBESSÉGÉRE 

Az elmúlt évtizedekben több esetben történt olyan KRESZ-módosítás, amelyeknek célja a 

járművek haladási sebességének változtatása volt. E fejezetben az elmúlt 20 évben bevezetett 

módosítások elemzésével foglalkozom. E jogszabály változások hatásának értékelésére 

sebességméréseket végeztem, illetve nagyszámú sebességmérési adatot dolgoztam fel. 

5.1. Az 1993-ban bevezetett 50 km/órás általános sebességkorlátozás 

hatásának vizsgálata 

A KRESZ módosításával 1993. március 1-jén elrendelt személygépkocsik 50 km/órás lakott 

területi sebességkorlátozása hatásának értékelésére a Közlekedéstudományi Intézet 

munkatársaként végeztem sebességméréseket dr. Szilháti Sándor vezetésével 1993-1995 

között [54]. A mérési szakaszok kiválasztása az alábbi szempontok szerint történt: 

 kellő számú olyan szakaszon történjenek mérések, ahol a járművezetők 

elfogadhatónak tartják az 50 km/órás sebességhatárt; 

 szintén kellő számban szerepeljenek azok a megemelt sebességű szakaszok, ahol a 

sebességhatárok korábban is magasabbak voltak; 

 feltétlenül kerüljenek a mérőhelyek listájára azok a szakaszok, ahol az 1993. év mérési 

eredményei alapján a sebességhatárok megemelését javasolták, és ennek indoklását 

elfogadva az utakat kezelő szervezetek időközben ezt az intézkedést be is vezették. 

A mérési szakaszokat az út és környezetének főbb jellemzőivel együtt a 24. táblázat mutatja 

be. A mérések végrehajtásának legfontosabb elvei a következők voltak: 

 csak az ún. szabad sebességgel haladó járművek sebességének mérésére került sor, 

amelyek haladási sebességét a forgalmi körülmények nem befolyásolják, a 

járművezetők csak az út és a környezet jellemzőihez igazodóan választották meg 

sebességüket; 

 ahol indokoltnak látszott, a mérési minta felvétele irányonként (sávonként) 

különválasztva történt, több helyen megkülönböztetve a nyugati gyártmányú és a volt 

szocialista országok által gyártott személygépkocsik sebességét; 

 a mérések végrehajtására minden esetben kisebb forgalmú időszakban került sor, 

száraz útfelület esetén, zavartalan látási viszonyok mellett. 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.013



 

 

77 

 

 A mérések több mint 90 %-át nappali, természetes fény esetén végeztük. Kivételt azok 

az útszakaszok jelentették, ahol a kisebb forgalmú időszak csak az esti, vagy kora 

reggeli időszakban fordult elő (pl. Budapest, Budaörsi út), azonban a mesterséges 

világítási körülmények megfeleltek a zavartalan látási viszonyoknak. 

 

31. ábra  Egy mérési helyszín és a sebességeloszlás jellemző értékei (Bp., Attila út) 

  

A sebességmérések alapján készített sebesség-eloszlásgörbék következő öt jellegzetes 

értékének elemzését végeztük el valamennyi helyszínen (31. ábra): 

 15%-os sebesség; 

 50%-hoz tartozó érték; 

 85%-os sebesség; 

 megengedett sebességet túllépők aránya; 

 "r" értéke a sebességeloszlás értékelésére használatos mutató (V85/V15, amennyiben 

r=1,4-1,5, akkor biztonságos a sebességeloszlás.). 

Ezen öt értéket mutatja a 22. táblázat helyszínenként és mérési időpontonként az előírt vagy 

táblával jelzett sebességkorlátozások értékeivel együtt az 50 km/órás sebességkorlátozás 

bevezetését megelőző és az azt követő időszakra. 
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22. táblázat  Mérési időpontok, érvényes sebességhatár és jellemző értékek [54] 
 

Sorszám 

 

Helyszín 

megnevezése 

 

Mérés 

ideje 

Érvényes 

sebesség-

korlátozás 

(km/h) 

A sebességeloszlás jellemző 

értékei 

 

15%              50%             85% 

 

 

"r" 

A sebesség-

korlátozást 

túllépők aránya 

(%) 

1. '92 60 65 72 84 1.40 85 

Csepeli 
összekötő út 

(Soroksári út – 

Szabadkikötő 
között) 

'93.IV. 70 56 65 77 1.38 32 

'93.IX. 70 58 68 82 1.41 45 

'94.III. 70 58 66 77 1.33 36 

'95.VI. 70 61 72 81 1.33 55 

'95.X. 70 62 70 83 1.33 50 

2. '91.VII. 80 57 71 83 1.45 22 

71. sz. főút, 
Alsóőrs 

- - - - - - - 

'93.IX. 70 53 60 70 1.32 14 

'94.III. 70 43 52 64 1.49 10 

'95.VI. 70 51 57 65 1,27 10 

'95.X. 70 56 63 80 1.42 28 

3. '91.VII. 80  63 76 91 1.44 40 

Balatonszepezd 

Kossuth út  

- - - - - - - 

'93.IX. 70 56 67 77 1.38 35 

'94.III. 70 58 66 77 1.33 28 

'95.VI. 70 56 64 77 1.38 25 

'95.X. 70 56 65 84 1.50 45 

4. - - - - - - - 

Budapest, Budai 

Alsó rakpart 

(Batthyány tér 
alatt) 

'93.IV. 70 47 54 64 1.36 7 

'93.IX. 70 52 61 72 1.36 20 

'94.III. 70 48 54 62 1.29 2 

'95.VI. 50 53 63.5 72 1.36 96 

'95.X. 50 51 58 67 1.31 88 

8. '91.VII. 80 55 67 82 1.49 18 

71. sz. főút 

Balatonalmádi 

- - - - - - - 

'93.IX. 50 46 54 64 1.39 70 

- - - - - - - 

'95.VI. 50 45 52 60 1.33 64 

'95.X. 50 51 59 67 1.31 90 

9. '92 50 53 61 70 1.32 92 

11. sz. főút 

18+000 

Szentendre 

'93.IV. 50 48 56 64 1.33 82 

'93.IX. 50 47 57 67 1.43 78 

'94.III. 50 47 56 68 1.45 78 

'95.VI. 50 57 64 73 1.28 96 

'95.X. 50 51 60 72 1.41 86 

12. '92 50 52 61 73 1.40 93 

11. sz. főút 

23+000 
Szentendre 

'93.IV. 50 45 51 61 1.36 54 

'93.IX. 50 49 56 67 1.37 83 

'94.III. 50 49 57 68 1.39 85 

'95.VI. 50 49 57 68 1.39 82 

'95.X. 50 50 57 69 1.38 85 

13. '92. 60 53 64 77 1.45 64 

4. sz. főút 

Vecsés Fő út 
90. 

'93.III. 50 47 54 64 1.36 74 

'93.IX. 50 47 54 64 1.36 70 

'94.III. 50 46 52 57 1.24 58 

'95.VI. 50 46 54 63 1.34 70 

'95.X. 50 46 52 61 1.32 63 

14. '92 60 48 62 72 1.50 56 

71. sz. főút 

Zánka 

(ABC parkoló) 

'93.IV. 50 42 55 74.5 1.77 63 

'93.IX. 50 52 61 75.5 1.45 90 

- - - - - - - 

'95.VI. 50 47 56 65 1.38 80 

'95.X. 50 52 61 71 1.36 90 

15. '92.VII. 60 57 72 92 1.61 77 

Ferihegy I. 
repülőtér 

melletti út 

'93.III. 50 52 62 70 1.35 90 

'93.IX. 50 58 68 79 1.36 98 

'94.IV. 70 48 56 65 1.35 7 

'95.VI. 70 56 66 75 1.34 30 

'95.X. 70 61 68 79 1.29 36 
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22. táblázat( folytatás) 

 
Helyszín 

sorszáma 

 

Mérés 

ideje 

Érvényes 

sebesség-

korlátozás 

(km/h) 

A sebességeloszlás jellemző 

értékei 

 

15%              50%             85% 

 

 

„r” 

A sebesség-

korlátozást 

túllépők aránya 

(%) 

16. ’92 60 46 53 62 1.35 19 

Budaörs 

Károly út 60. 

'93.III. 50 40 47 55 1.38 34 

'93.IX. 50 47 54 61 1.30 70 

'94.III. 50 44 51 57 1.30 54 

'95.VI. 50 49 59 69 1.41 82 

'95.X. 50 48 55 65 1.35 21 

18. '92 60 47 57 69 1.47 42 

7. sz. főút 

135+000 
Balatonboglár 

'93.V. 50 48 55 69 1.44 78 

'93.IX. 50 48 54 65 1.35 75 

'94.III. 50 47 54 64 1.36 74 

'95.VI. 50 45 52 58 1.29 60 

'95.X. 50 46 58 67 1.45 75 

19. '91.X. 50 46 56 64 1.39 75 

7. sz. főút 

119+100 

Balatonföldvár 
(Bp. felé) 

'93.V. 50 51 64 80 1.57 89 

'93.IX. 50 50 58 74 1.48 85 

'94.III. 50 48 58 70 1.46 80 

'95.VI. 50 50 56 67 1.34 86 

'95.X. 50 53 61 71 1.33 89 

20. '92 60 49 58 68 1.39 38 

Budapest 
Attila út 101. 

(Moszkva tér 
felé) 

'93.V. 50 45 53 65 1.44 60 

'93.X. 50 47 53 62 1.32 68 

'94.III. 50 46 53 60 1.30 65 

'95.VI. 50 52 62 69 1.33 90 

'95.X. 50 50 58 64 1.28 74 

21. '92 60 52 60 67 1.29 54 

Budapest  
Külső Bécsi út 

Ürömhegyi út 

'93.V. 50 55 62 73 1.33 96 

'93.X. 50 47 55 64 1.36 72 

- - - - - - - 

'95.VI. 60 54 63 73 1.35 68 

'95.X. 60 54 62 72 1.33 60 

22. '92 60 49 62 70 1.43 54 

Budapest 

Budaőrsi út 
(város felé) 

'93.V. 50 45 54 68 1.51 65 

'93.X. 50 47 54 67 1.43 72 

'94.III. 70 52 60 69 1.33 13 

'95.VI. 70 61 67 79 1.30 35 

'95.X. 70 56 64 73 1.30 79 

23. '92 60 46 54 65 1.41 30 

Budapest 

Budafoki út 
(kábelgyári 

szakasz) 

'93.V. 50 45 51 62 1.38 55 

'93.X. 50 47 52 60 1.28 60 

'94.III. 60 50 58 64 1.28 39 

'95.VI. 60 54 62 70 1.30 60 

'95.X. 60 55 62 73 1.32 59 

24. '92 60 47 54 64 1.36 25 

Budapest 

Tétényi út 66. 

'93.V. 50 45 53 62 1.38 65 

'93.X. 50 46 52 60 1.30 64 

'94.III. 50 42 48 58 1.38 40 

'95.VI. 50 50 55 62 1.24 85 

'95.X. 50 47 55 66 1.40 79 

A mérési eredmények részletes elemzéseiből adódtak azok a feltételezések, amelyek szerint a 

sebességszabályozások elfogadottsága három mérési eredmény alapján minősíthető. Ezek a 

következők: 

 85%-os sebesség; 

 megengedett sebességet túllépők aránya; 
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 megengedett sebességet túllépők tűréshatárral csökkentett gyakorisága - túllépők 

korrigált gyakorisága (az összegzett sebességeloszlásnak, a megengedett sebesség 

15%-kal megnövelt értékéhez tartozó gyakoriságának 100%-ból levont eredménye). 

Az útszakasz sebesség-szabályozását az alábbi kritériumok alapján minősítettük: 

A) Jónak tekinthető, ha 

 a 85%-os sebesség nem nagyobb, mint a megengedett sebesség 15%-kal megnövelt 

értéke, és 

 a megengedett sebességet túllépők aránya 30% alatti . 

 

B) Megfelelőnek tekinthető, ha 

 a 85%-os sebesség nem nagyobb a megengedett sebesség 30%-kal megnövelt 

értékénél, és 

 a megengedett sebesség 15%-os tűréshatárral megnövelt értékét túllépők aránya nem 

nagyobb 30%-nál. 

 

A sebességszabályozások hatásának minősítése az 1994. évi mérések alapján a következő: 

I. Városi utak közepes forgalommal (60 km/óra helyett 50 km/óra) 

A) jelű kritérium szerint nem felel meg: V85 = 60 km/óra > 1,5 x Vmeg =57,5 km/óra. 

B) jelű kritérium szerint megfelel: V85 = 60 km/óra < 1,30 x Vmeg = 65 km/óra és a 

megengedett sebesség tűréshatárral növelt értékéhez tartozó túllépési gyakoriság: 22% < 

30%. 

 

II. Emelt sebességű városi főutak (60-ról 70 km/óra) 

A) Megfelelő: V85 = 72 km/óra < * 1,15 * Vmeg = 80,5 km/óra 

B) Megfelelő: Megengedett sebességet túllépők aránya: 4% < 30% 

 

III. 2x1 sávos emelt sebességű szakaszok (80-ról 70 km/óra) 

A) Megfelelő: V85 = 72 km/óra < 1,15 * Vmeg = 80,5 km/óra 

B) Megfelelő: Megengedett sebességet túllépők aránya: 19% < 30% 

 

IV. 2x2 sávos átkelési szakaszok idényjellegű csúcsforgalommal (50-ről 50 km/óra) 

Ezek az útszakaszok sem az A) sem pedig a B) jelű kritérium szerint nem értékelhetők, 

sebességszabályozásuk a sebességmérések eredményei alapján nem megfelelő. 

 

Megállapítottuk, hogy mind az 50%-os, mind a 85%-os sebességek szintjén csökkenések 

tapasztalhatóak a sebességkorlátozás bevezetését megelőző állapothoz képest, bár a 
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sebességkorlátozás elrendelését közvetlenül követő mérések adataihoz viszonyítva az 1993. 

évi őszi időszak mérései növekedést mutattak. Ez a növekedés viszont az 1994. évi tavaszi 

mérések alapján "visszabillent" az 1993. évi tavaszi állapot szintjére. 

A csökkenések mértéke, és a sebességszabályozások hatásának - 1993-ban kidolgozott 

értékelési módszer szerinti - minősítése azonban a mérési szakaszok típusától függően 

változott az alábbiak szerint: 

 Legkedvezőbbek a változások azokon a 2x1 sávos emelt sebességű szakaszokon, ahol 

a korábbi 80 km/óráról 70 km/órára változtatták a jelzett sebesség értékét. A javulás a 

85%-os sebességek szintjén 15 km/óra, a járművezetők 80%-a tartja be a 

sebességkorlátozás értékét. A sebességszabályozás jónak minősíthető. 

 Ezt követően szintén kedvezőek a változások azokon a többnyire 2x2 sávos emelt 

sebességű szakaszokon ahol a sebességkorlátozás értékét a korábbi 60 km/óráról 70 

km/órára emelték. A javulás a 85%-os sebességek szintjén 12 km/óra, és a 

járművezetők szintén 80%-a tartja be a sebességkorlátozás értékét. Itt a 

sebességszabályozás szintén jónak minősíthető. 

 Következők a javulás tendenciáit illetően a közepes forgalmú városi főutak, ahol 

jelenleg az 50 km/órás sebességkorlátozás érvényes. Itt a 85%-os sebességek szintjén 

10 km/órás javulás tapasztalható. Így a sebességszabályozás minősítése a megfelelő 

kategóriába sorolható. 

 Nem tapasztalható viszont javulás az idényjellegű csúcsforgalommal rendelkező 2x2 

sávos átkelési szakaszokon, ahol a sebességkorlátozás bevezetését megelőzően is 50 

km/órás szabályozás volt érvényben. Amennyiben baleseti helyzetük is indokolja 

érdemes ezekre a szakaszokra külön figyelmet fordítani a sebességszabályozás más 

módszereinek bevezetése céljából. 

Dr. Holló Péter 3 év előtte és 3 év utána baleseti adatait kontroll-csoportos vizsgálattal 

elemezte, és kimutatta, hogy 18,2%-al csökkent a közlekedési balesetek halálos áldozatainak 

száma, elsősorban a KRESZ módosításnak köszönhetően [50]. 

5.2. Az 1997. szeptember 15.-én életbe lépett, a vasúti átjárókban való 

közlekedést szabályozó KRESZ-módosítás hatásának elemzése 

Az 1997. szeptember 15.-én életbe lépett KRESZ-módosítás 40 km/óra sebességkorlátozást írt 

elő lakott területen kívüli, és 30 km/óra sebességkorlátozást lakott területen belüli vasúti 

átjárók előtt, a veszélyt jelző táblától kezdődően (2010. január 1.-től megszűnt e korlátozás). 

A jogszabály módosítás hatását sebességmérésekkel (a járművek szabad sebességét mértük, 

tehát csak a zavartalanul haladókat vettük figyelembe) mutattam ki, amelyeket az intézkedés 

bevezetése előtt és után végeztem el [33]. A mérések többségében a háromsávos előjelző - 

veszélyt jelző tábla együttes és az azt megelőző 20 méter keresztmetszetében történtek, ott 
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azonban, ahol erre lehetőség adódott a kétsávos, egysávos előjelzőknél, illetve a vasúti 

átjáróban is mérésekre került sor. A 32. ábra Pécel és Isaszeg között, lakott területen kívüli, a 

33. ábra Pomáz belterületén levő vasúti átjáró térségében végzett sebességmérések adatainak 

eloszlását mutatja. 

32. ábra  Szabad sebességek eloszlása vasúti átjáróban (Isaszeg, 3102. út - 80/A vasútv.-

Pécel felől) [33] 

 

33. ábra  Szabad sebességek eloszlása vasúti átjáróban (Pomáz, 1112. út - HÉV átjáró) [33] 

 

Az előtte-utána mérések átlagsebességeinek változását „u”-próbával vizsgáltam: a nyolc 

helyszín 14 mérési pozíciójából 7 esetben nem mutatható ki szignifikáns eltérés az előtte-
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utána mért átlagsebességek között, azonban a szignifikáns eltérést mutató helyszíneken sem 

tartják be az előírt 40 km/óra, illetve 30 km/óra sebességkorlátozást. 

A 34. ábrán látható a vasúti átjárókban és a teljes hazai közúthálózaton történt 

személysérüléses balesetek száma 1990-2005 között. A személysérüléses balesetek számának 

évenkénti változása hasonló: mind a két területen megfigyelhető az 1990-1993 közötti 

időszakban a balesetszámok jelentős csökkenése. Az 1997-es vasúti átjárókra érvényes 

sebességkorlátozás 1998-ban nem változtatta meg az ezekben történt balesetek számát, 

pontosan annyi személysérüléses baleset történt a vasúti átjárókban, mint egy évvel azelőtt. 

2000-től a vasúti átjárókban, majd 2001-től a teljes közúthálózaton növekedett a balesetek 

száma az előző évhez viszonyítva. 2002 után azonban elvált a két trend: a közúthálózaton 

további növekedés figyelhető meg, ugyanakkor a vasúti átjárókban csökkent a 

személysérüléses balesetek száma a félsorompósítási programnak köszönhetően. 

 

34. ábra Személysérüléses balesetek a MÁV Rt., a GYSEV Rt. és a BKV-HÉV szintbeni vasúti 

átjáróiban, illetve a teljes hazai közúthálózaton [38] 

 

Sebességmérésekkel és a vasúti átjárókban történt balesetek számának elemzésével is 

igazoltam az 1997. évi KRESZ módosítás e rendelkezésének teljes hatástalanságát. 
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5.3. A 2001. évi KRESZ módosítás hatásának vizsgálata 

A KRESZ 2001. május 1.-én életbe lépett módosítása magában foglalta a sebességhatárok 

emelését autópályán 120 km/óráról 130 km/órára, autóúton 100 km/óráról 110 km/órára és 

lakott területen kívüli utakon 80 km/óráról 90 km/órára. E fejezet célkitűzése annak 

meghatározása, hogy a sebességhatárok módosulása után milyen mértékben változik a 

járművek jellemző sebessége és a sebességek eloszlása. Ennek érdekében a 2001-ben és 2004-

ben mért sebességadatok feldolgozását végeztem el [37]. Az előző fejezetekben saját mérési 

adatokkal foglalkoztam, a következő fejezetekben pedig nagyszámú hurokdetektoros 

mérőeszköz által mért sebességadatok feldolgozását végzem el, amelyek minden jármű adatát 

eltárolják, ezért szükséges volt a mérési adatok szűrése, a szabad sebességgel haladó 

járművek kiválasztása. 

5.3.1. A mért egyéni járműadatok feldolgozása 

Az 1995-ben beszerzett forgalomszámláló berendezések és a telepített mérőpontok 1996-tól 

az eddiginél lényegesen kiterjedtebb és rendszeresebb sebességmérések lehetőségét 

teremtették meg az országos közúthálózaton. A hazánkban alkalmazott forgalomszámláló 

műszerek közül az ADR 2000-rel végzett mérések szolgáltatnak olyan egyedi járműadatokat, 

amelyek statisztikai elemzése lehetőséget ad a mérési hibák kiszűrésére. E mérőműszerek 

minden egyes jármű sebességét rögzítik, ezért lehetőség van az adatok megbízhatóságának 

ellenőrzésére, a hibás adatok kiszűrésére, részletes statisztikai elemzések elvégzésére. Az 

elemzés egyik fontos része volt a rosszul működő műszer, vagy detektor által szolgáltatott 

hibás adatok felismerése. 

A keresztmetszeti mérőhelyekről érkezett adatok mennyisége és minősége rendkívül változó 

volt. Néhány helyszínről szinte minden napról kaptam mérési adatokat, de volt olyan, ahol a 

KRESZ-módosítás előtt csak néhány nap, utána pedig több hét adatai gyűltek össze. A mérés 

kezdete többnyire délben volt (12:00), illetve többször előfordult, hogy egy-egy mérési napról 

csupán néhány órai mérési adat készült. Mivel éppen a csúcsidőszak maradhatott ki ily módon 

a feldolgozásból (jelentősen csorbítva a sebességmérés eredményét), azokat a napokat, amikor 

18 óránál rövidebb ideig tartott a mérés, nem vettem figyelembe. Fel kellett ismerni a rosszul 

működő műszer, vagy detektor által szolgáltatott hibás adatokat. Az egyes napokon más-más 

forgalomnagyságot, illetve eltérő sebességadatokat regisztráltam. Általában a hét első 

napjaiban alacsony sebességértékek, a hétvégéken, ünnepnapokon magasak adódtak. Ezért 

hibás végeredmény adódott volna, ha az „előtte-utána” vizsgálat során valamennyi, a 

módosítás előtti adatot a módosítás utáni összes mérési adattal hasonlítottam volna össze. 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.013



 

 

85 

 

Ugyancsak téves következtetés adódott volna abból, ha egy-egy véletlenszerűen kiválasztott 

hétközi, vagy hétvégi nap összevetését végeztem volna el. Mindezen szempontok 

figyelembevételével alakítottam ki azt a feldolgozási módszert, amelyet a következőkben 

ismertetek. 

Valamennyi mérési helyszín vizsgálatának kezdetén először egy összesítő adattáblát 

készítettem, amelynek oszlopai az 23. táblázatban szereplő adatokat tartalmazzák. A 

sebességadatok eloszlása standard normális , ezért a hibás adatok kiszűrése érdekében az 

adatokat naponként és forgalmi sávonként vizsgáltam a standard normális eloszlástól való 

eltérés elemzésével. Abban az esetben, ha a mért sebességek eloszlása jelentősen eltér a 

standard normális eloszlástól, akkor vagy valamilyen forgalmi folyamat zavarta meg a mérést, 

vagy a mérőműszer hibásodott meg. Mindkét eset azt indokolja, hogy ne használjam fel a 

hibás adatokat, amelyben a „normál illeszkedés” oszlop nyújt segítséget úgy, hogy a standard 

normális eloszlástól való eltérésre ad egy értéket, amely minél közelebb van a 0-hoz, annál 

megbízhatóbb a mérés. A mérési adatok elemzése alapján a –3…+3 közötti értékek még jó 

adatokat jelentenek, a hibás mérési adatokra általában 20, vagy ennél nagyobb értékek 

utalnak. Ha nem is számítható ez az érték, akkor teljesen használhatatlanok az adatok. 

23. táblázat  Az ADR 2000 összesített adatai [37] 

Megnevezés Tartalom 

Dátum nap – hónap – év 

Hét napja H = hétfő, K = kedd, Sze = szerda, Cs = csütörtök, P = péntek, Szo = szombat,  V = vasárnap 

Forgalomnagyság az adott napon a mérőhurkon áthaladt járművek száma (jármű/nap) 

Átlagsebesség az adott napon a mérőhurkon áthaladt járművek átlagsebessége (km/óra) 

Min. seb. az adott napon a legkisebb sebességgel haladó jármű sebessége (km/óra) 

Max. seb. az adott napon a legnagyobb sebességgel haladó jármű sebessége (km/óra) 

Szórás az adott napon a mérőhurkon áthaladt járművek sebességének szórása (km/óra) 

Sebesség >50 km/h az 50 km/h-nál nagyobb sebességgel haladó járművek aránya (%) 

Sebesség >90 km/h a 90 km/h-nál nagyobb sebességgel haladó járművek aránya (%) 

Normál illeszkedés a mért adatok megbízhatóságát jellemző érték 

Átlagos követési távolság a járművek sebességéből és a követési időből számított érték (m) 

 

A 24. táblázatban egy hibás mérés-sorozatra látható példa, amely az 1040-es mérőhelyen, az 

1. sávban április 15-25. napokon készült. Sárga színnel jelöltem a hibás, a vizsgálat 

szempontjából használhatatlan mérési napokat, amelyek a „normál illeszkedés” értékei 

alapján könnyen kiszűrhetők. Ezeken a napokon, ebben a sávban a szórás, és az 50 km/h-nál 

nagyobb sebességgel haladó járművek száma is hibás működésre utal. 
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24. táblázat  A 44. sz. főút 5+250 kmsz mérőhelyén (1040) az 1. sáv adatai 
 

                    Forgalom  Átlag    Min.    Max.                           Normál   Átlagos 

              Hét   nagyság   sebes.  sebes.  sebes.  Szórás   > 50    > 90   illesz-  követési 

   Dátum     napja  (j/nap)   (km/h)  (km/h)  (km/h)  (km/h)   km/h    km/h    kedés   táv. (m) 

___________  _____  ________  ______  ______  ______  ______  ______  ______  _______  ________ 

05-APR-2004      H      6938    52.8       6     133     9.2   59.0%     .1%       .6     193.4 

06-APR-2004      K      7116    53.5       5     102     9.3   62.9%     .2%       .4     189.1 

07-APR-2004    Sze      6813    53.3      15     131     9.1   61.9%     .2%       .6     156.3 

15-APR-2004     Cs      3532    79.9       1      80     3.2   99.8%     .0%    -24.2     542.9 

16-APR-2004      P      4116    40.2       1      90    31.1   37.9%     .0%       .5     267.7 

17-APR-2004    Szo      2916    16.0      16      16      .0     .0%     .0%        .     131.7 

18-APR-2004      V      2168    16.0       1      16      .3     .0%     .0%    -46.6     177.0 

19-APR-2004      H      3161    16.0      16      16      .0     .0%     .0%        .     121.4 

20-APR-2004      K      3271    16.0       1      16      .3     .0%     .0%    -57.2     117.4 

21-APR-2004    Sze      3898    37.1       1     176    17.8   53.0%     .1%       .1     218.6 

22-APR-2004     Cs      3853    53.0       1      53      .8  100.0%     .0%    -62.1     332.2 

23-APR-2004      P      4316    53.0       3      53      .9  100.0%     .0%    -50.8     294.1 

24-APR-2004    Szo      3350    52.9       1      53     1.9   99.9%     .0%    -25.9     379.9 

25-APR-2004      V      2290    53.0      53      53      .0  100.0%     .0%        .     554.4 

11-JUN-2004      P      9083    53.9       6     164     9.2   65.2%     .2%       .5     148.7 

12-JUN-2004    Szo      7222    57.6      13     117     9.0   81.6%     .3%       .5     197.7 

13-JUN-2004      V      5194    59.1      23     228     9.5   85.9%     .5%      1.6     277.6 

 

A 25. táblázatban az 1222. kódszámú mérési hely (5. sz. főút kétsávos, vegyes forgalmú 

szakasza a 163+800 km-szelvényben) feldolgozott 2001. évi adatai láthatók (a december 9.-

13. közötti napokat terjedelmi okokból kihagytam a táblázatból). Ezen adatok 

felhasználásával mutatom be a feldolgozás módszerét. 
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25. táblázat  Az 5. sz. főút 163+800 kmsz. mérőhelyének (1222) 2001. évi adatai 
 

1. sáv adatai 

                    Forgalom  Átlag    Min.    Max.                           Normál   Átlagos 

              Hét   nagyság   sebes.  sebes.  sebes.  Szórás   > 50    > 90   illesz-  követési 

   Dátum     napja  (j/nap)   (km/h)  (km/h)  (km/h)  (km/h)   km/h    km/h    kedés   táv. (m) 

09-APR-2001      H      5912    77.5      16     153    14.6   98.3%   16.5%       .5     331.9 

10-APR-2001      K      5527    78.5      24     149    15.1   98.1%   18.9%       .6     359.2 

11-APR-2001    Sze      7333    78.3      20     150    15.3   97.4%   18.7%       .4     273.2 

12-APR-2001     Cs      9000    77.6      30     158    14.2   98.4%   16.2%       .7     221.0 

13-APR-2001      P     11656    77.8       1     154    17.8   94.8%   19.3%      -.7     171.8 

14-APR-2001    Szo      5894    85.4      19     168    14.6   99.7%   30.5%       .7     358.6 

09-MAY-2001    Sze      6694    79.4       2     175    14.9   98.5%   18.2%       .3     298.1 

10-MAY-2001     Cs      7399    78.4       2     228    14.7   97.7%   15.9%       .8     265.1 

11-MAY-2001      P      7976    77.7       2     212    14.7   97.4%   14.5%       .7     247.7 

12-MAY-2001    Szo      6431    82.3      23     173    14.6   98.7%   22.9%       .5     316.0 

13-MAY-2001      V      4932    86.3      34     202    13.5   99.7%   30.2%       .7     425.9 

16-JUL-2001      H      6183    79.6       1     154    14.9   98.8%   19.7%       .6     322.6 

17-JUL-2001      K      6309    78.3      18     149    14.9   98.0%   18.2%       .5     316.1 

18-JUL-2001    Sze      6595    79.5       8     170    15.2   97.9%   20.1%       .4     303.8 

19-JUL-2001     Cs      7223    79.3      14     173    15.0   98.9%   20.0%       .7     279.8 

20-JUL-2001      P      9007    74.0       1     164    19.0   92.0%   15.0%      -.7     215.3 

21-JUL-2001    Szo      8510    83.8       2     171    14.0   99.3%   26.7%       .4     245.6 

14-AUG-2001      K      6650    80.9       3     212    15.8   98.3%   22.6%       .6     311.2 

15-AUG-2001    Sze      6806    78.2       3     173    17.4   94.3%   20.2%       .2     295.3 

16-AUG-2001     Cs      6882    79.3       9     159    15.4   98.1%   19.3%       .3     298.5 

17-AUG-2001      P      8002    77.3      14     192    14.6   97.1%   15.3%       .4     250.6 

18-AUG-2001    Szo      6867    83.2       6     194    14.5   99.1%   26.0%       .5     302.2 

19-AUG-2001      V      5434    86.0      21     164    14.6   99.5%   32.7%       .6     390.3 

20-AUG-2001      H      4392    86.1      25     217    15.0   99.5%   32.8%       .7     487.3 

11-SEP-2001      K      6108    76.9      12     150    15.0   96.7%   14.7%       .3     323.9 

12-SEP-2001    Sze      6117    80.4      12     154    15.6   98.1%   21.7%       .6     334.1 

13-SEP-2001     Cs      6840    78.3       5     168    15.6   97.1%   17.6%       .4     291.2 

14-SEP-2001      P      7285    79.1       7     170    15.9   97.4%   20.7%       .2     279.7 

15-SEP-2001    Szo      6667    81.6      13     212    15.1   98.7%   23.1%       .6     304.8 

16-SEP-2001      V      4808    84.0      36     175    14.6   99.5%   27.1%       .6     425.0 

11-NOV-2001      V      4331    84.3      16     162    14.9   99.4%   29.2%       .5     476.8 

12-NOV-2001      H      5512    77.9      14     149    16.1   96.7%   18.5%       .4     360.4 

13-NOV-2001      K      5858    74.6      25     154    14.6   96.6%   12.8%       .5     331.6 

14-NOV-2001    Sze      6120    77.8      17     168    15.5   97.4%   18.8%       .4     325.4 

15-NOV-2001     Cs      6614    79.4       2     182    15.7   97.6%   20.6%       .5     308.4 

16-NOV-2001      P      7077    78.5      22     168    15.8   97.4%   19.5%       .4     285.7 

Összesen              267566    78.8       1     228    16.0   96.9%   19.7%       .2     306.5 

 

2. sáv adatai 

                    Forgalom  Átlag    Min.    Max.                           Normál   Átlagos 

              Hét   nagyság   sebes.  sebes.  sebes.  Szórás   > 50    > 90   illesz-  követési 

   Dátum     napja  (j/nap)   (km/h)  (km/h)  (km/h)  (km/h)   km/h    km/h    kedés   táv. (m) 

09-APR-2001      H      5315    78.5      22     173    13.8   98.7%   16.5%       .5     359.8 

10-APR-2001      K      5398    80.5      10     209    15.1   98.3%   20.7%       .5     365.3 

11-APR-2001    Sze      5816    80.5      17     168    14.7   98.3%   20.7%       .5     342.3 

12-APR-2001     Cs      6017    80.1      19     158    14.3   98.5%   19.9%       .4     326.4 

13-APR-2001      P      5593    77.9      19     154    13.6   98.1%   14.8%       .4     345.5 

14-APR-2001    Szo      3810    83.3      25     154    13.7   99.4%   26.0%       .5     532.2 

09-MAY-2001    Sze      5892    81.6      15     164    15.0   98.5%   23.9%       .3     341.1 

10-MAY-2001     Cs      6140    80.8      15     168    15.1   98.0%   22.0%       .2     323.1 

11-MAY-2001      P      6289    80.9       1     157    14.5   98.5%   21.2%       .3     315.2 

12-MAY-2001    Szo      5438    83.3      18     202    14.6   98.9%   26.0%       .5     374.0 

13-MAY-2001      V      4775    86.4      11     162    14.8   99.4%   34.1%       .4     440.6 

16-JUL-2001      H      5679    83.5      15     169    15.5   98.4%   28.1%       .3     359.3 

17-JUL-2001      K      5881    80.1      10     159    14.5   98.2%   20.2%       .2     337.8 

18-JUL-2001    Sze      5979    82.6      19     159    14.8   99.0%   24.9%       .5     340.3 

19-JUL-2001     Cs      6189    82.4      16     228    14.9   98.8%   24.5%       .5     327.4 

20-JUL-2001      P      6633    78.5       1     154    15.7   95.7%   18.8%       .1     296.4 

21-JUL-2001    Szo      5521    84.0       2     171    14.0   99.2%   26.8%       .3     373.6 

14-AUG-2001      K      6834    81.8       3     169    14.6   98.5%   24.3%       .2     294.4 

15-AUG-2001    Sze      7277    79.9       2     203    16.3   96.7%   22.2%      -.1     273.6 

16-AUG-2001     Cs      7858    81.0      12     164    14.3   98.5%   21.3%       .3     256.4 

17-AUG-2001      P      8951    80.6       9     145    14.5   98.1%   20.2%       .1     222.2 

18-AUG-2001    Szo      9038    84.8       3     150    13.7   99.4%   29.2%       .2     231.3 

19-AUG-2001      V      7395    87.4       1     158    14.1   99.5%   37.0%       .2     289.6 

20-AUG-2001      H      5491    86.6       2     162    15.0   99.2%   34.9%       .2     386.2 

11-SEP-2001      K      6060    79.0       4     154    14.1   98.3%   17.4%       .3     324.2 

12-SEP-2001    Sze      6177    82.0      18     180    15.4   98.3%   24.7%       .3     326.2 

13-SEP-2001     Cs      6363    80.8      16     158    14.9   98.3%   21.5%       .3     310.3 

14-SEP-2001      P      6744    82.0      12     158    14.5   98.5%   23.6%       .3     300.9 

15-SEP-2001    Szo      5974    80.8       1     217    14.2   98.7%   20.2%       .4     332.8 

16-SEP-2001      V      5308    84.7      18     159    14.2   99.2%   30.2%       .3     381.1 

11-NOV-2001      V      4493    85.6      17     164    15.0   99.1%   32.8%       .4     455.8 

12-NOV-2001      H      5621    80.0      16     150    14.7   97.9%   20.4%       .1     346.4 

13-NOV-2001      K      5564    76.9      18     187    13.9   97.7%   14.6%       .3     345.1 

14-NOV-2001    Sze      5761    79.5       7     171    15.1   97.7%   19.5%       .3     335.0 

15-NOV-2001     Cs      5707    80.8       1     158    15.1   97.9%   22.3%       .3     346.2 

16-NOV-2001      P      6097    80.4      20     168    14.6   98.3%   21.2%       .3     324.5 

Összesen              244246    80.7       1     228    15.2   97.9%   22.4%       .2     332.4 
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5.3.2. A követési időközök vizsgálata 

A 25. táblázatból látható, hogy a napi forgalomnagyság 3810 jármű/nap és 11656 jármű/nap 

közötti. Ezek az értékek jelentősen eltérnek egymástól, és természetesen e 

forgalomnagyságok – a fundamentális diagramnak megfelelően - a napi átlagsebességek 

értékében (83,3 és 77,8 km/óra) is tükröződnek, ahogyan az a 26. táblázatban látható. 

 

26. táblázat  A legnagyobb és legkisebb forgalmú napok az 1222. mérőhelyen 2001-ben 

Dátum forgalomnagyság 

(jármű/nap) 

átlagsebesség 

(km/óra) 

sáv 

2001. április 13., péntek  11656 77,8 1 

2001. április 14., szombat 3810 83,3 2 

 

Első pillantásra érthetetlen a kiugróan magas forgalomnagyság és a nagyon alacsony 

átlagsebesség. A naptárra nézve megoldódik a „rejtély”: április 13. Nagypéntekre esett 2001-

ben. Az ilyen, elemzésre alkalmatlan adatok kiszűrésére vizsgálatokat végeztem választ 

keresve arra, hogy hogyan lehetne a forgalomnagyságtól függetleníteni a sebességértékeket. 

Mivel a műszer másodpercre pontosan rögzítette a járművek áthaladási idejét, számítható volt 

a követési időköz értéke. A követési időköz felhasználásával elemzéseket végeztem, amelyek 

alapját az SPSS statisztikai programcsomag ANOVA (ANalysis Of VAriance = variancia-

analízis) eljárása képezte. A variancia-analízis alkalmas annak a hipotézisnek az eldöntésére, 

hogy az összehasonlítandó értékek átlaga egyenlő-e. Ez a technika gyakorlatilag egy 

kibővített kétmintás t-próbának felel meg. A modul képes arra, hogy a vizsgált változó 

valamennyi értéke szerint csoportosított adatok között elvégzi a t-próbát, ezzel egy t-próba 

mátrix jön létre, amely megmutatja, hogy az egyes csoportok között van-e szignifikáns 

eltérés. A „Post Hoc Tests” modul ezután létrehozza a „Homogén csoportok” táblázatot. A 

táblázat 1. oszlopa a követési időközöket, 2. oszlopa a követési időközökhöz tartozó 

járműszámokat, a további oszlopok pedig az átlagsebességeket (km/óra) tartalmazzák. Az 

ezekben az 1-7-ig számozott oszlopokban (az 1. sáv esetén 7 db homogén csoport) szereplő 

adatok között nincs szignifikáns különbség. A példa-helyszín 1. sávjának csoportjait a 27. 

táblázat tartalmazza. 
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27. táblázat  Az 1. sáv követési időközeinek elemzése 

Követési időköz N 95%.os szignifikancia-szinten homogén csoportok 

(mp)  1 2 3 4 5 6 7 

1 52476 72,90             

2 49140 73,25             

3 23437   75,67           

0 5538   75,70           

4 13792     78,74         

5 9456       80,90       

6 7411       82,34 82,34     

7 6199         83,29 83,29   

8 5458         84,13 84,13 84,13 

23 2085           84,46 84,46 

24 2052           84,87 84,87 

25 1898           84,90 84,90 

14 3408           85,06 85,06 

18 2859           85,07 85,07 

10 4582           85,07 85,07 

9 5011           85,09 85,09 

22 2274           85,10 85,10 

12 3908           85,10 85,10 

11 4181           85,22 85,22 

20 2403           85,29 85,29 

16 3131             85,46 

17 2873             85,50 

15 3325             85,61 

19 2597             85,62 

13 3654             85,63 

21 2360             85,75 

Sig.   1,000 1,000 1,000 ,852 ,332 ,103 ,609 

Az 1. sávban a 6 másodperces, a 2. sávban pedig a 3 másodperces követési időköz jelenti a 

határt. Az ennél nagyobb követési időközökkel érkező járművek átlagsebességei között a 

követési időköz szempontjából nincs különbség. Az összes mérési helyszín elemzése alapján 

azt az eredményt kaptam, hogy az átlagosan 5 másodpercnél nagyobb követési időközök 

esetén már nincs szignifikáns különbség az egyes járművek sebessége között. A további 

vizsgálatokban tehát már csak azok a járművek szerepelnek, amelyek 5 másodpercnél 

nagyobb időközzel követik az előttük haladó járművet. Ha az előzőek alapján kihagyom az 

oszlopban közlekedő járműveket (követési időköz > 5 sec.), a 26. táblázatban szereplő két nap 

adatai a 28. táblázatban szereplőkre módosulnak. 

 

28. táblázat  A 2001-ben regisztrált legnagyobb forgalmú napok az 1222. mérőhelyen, szabad 

sebességű járművekkel 
Dátum vizsgált (maradt) 

járművek száma 

átlagsebesség 

(km/h) 

sáv 

2001. április 13., péntek  3408 (29%) 85,2 1 

2001. április 14., szombat 2234 (59%) 84,1 2 
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A két átlag-sebességérték „közelebb került” egymáshoz, a követési időköz, mint korlátozó 

kritérium alkalmazásával sikerült kiszűrni a torlódások okozta alacsony sebességértékeket, és 

ily módon a továbbiakban már csak a zavartalanul, ún. szabad sebességgel haladó járműveket 

vizsgáltam. 

5.3.3. A vizsgálandó napok kiválasztása 

Az ADR műszerek nem folyamatosan, az év minden napján végeznek méréseket: általában 

évente 3-10 alkalommal kb. 1 hét adatait méri a műszer. Ebből az következik, hogy nem 

lehetett ugyanazokat a napokat kiválasztani az előtte-utána vizsgálathoz. Egy – alábbiakban 

részletezett, általam kidolgozott - statisztikai eljárás segítségével határoztam meg azokat, az 

adott helyhez kötött, jellemző napokat, amelyeket bevontam a vizsgálatba. 

A KRESZ módosítás bevezetésének időpontja (2001. május 1.) előtt és után olyan napokat 

kerestem, amelyek között a sebességértékek szempontjából nincs szignifikáns különbség. A 

29. táblázat a példaképpen kiválasztott, 1222. mérőhely „előtte” mérési napjainak 

csoportosítását tartalmazza. Az első oszlop a mérési napokat, a második a járművek számát, a 

további oszlopok pedig az átlagsebességeket (km/óra) tartalmazzák. Az 1. sávban az 1101, 

1102, 1103. napokat (ápr. 11-13, szerda, csütörtök, péntek), a 2. sávban pedig az 1100, 1101, 

1102. napokat (ápr. 10-12, kedd, szerda, csütörtök) sorolta egy csoportba az algoritmus. 

29. táblázat  A 2001. május 1. előtti mérési napok  

1. sáv 
Dátum N 

95%-os szignifikancia-szinten 

homogén csoportok 

1 2 3 4 

1099 2624 82,95       

1100 2541 83,38 83,38     

1102 3105   84,37 84,37   

1101 2855     84,81   

1103 3408     85,21   

1104 2947       89,14 

Sig.   ,957 ,326 ,535 1,000 

 

2. sáv 
DATUM N 

95%-os szignifikancia-

szinten homogén 

csoportok 

1 2 3 

1099 2900 79,30     

1103 2807 79,33     

1102 3060   81,07   

1100 2932   81,42   

1101 2995   81,93   

1104 2234     84,07 

Sig.   1,000 ,525 1,000 
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Kieső napok a legkisebb sebességű hétfő (1099) és a legnagyobb sebességű vasárnap (1104). 

Az utolsó sorban levő érték az egyes csoportokban levő átlagsebesség-elemek közötti 

hasonlóság erősségét jelzi (1,00 a legerősebb). 

A 30.-31. táblázatok az 1222. mérőhely „utána” mérési adatainak csoportosítását 

tartalmazzák. Itt sokkal több mérési napot találhatunk, mint az „előtte” időszakban. 

30. táblázat A 2001. május 1.utáni mérési napok csoportosítása az 1. sávban 
Dátum N 95%.os szignifikancia-szinten homogén csoportok – sebességértékek km/óra dimenzióban 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1347 2255 62,42                                   

1346 2462   73,27                                 

1345 2540     78,89                               

1317 2556     81,06 81,06                             

1201 3161       82,30 82,30                           

1130 3072       82,89 82,89 82,89                         

1131 3195       82,98 82,98 82,98 82,98                       

1254 2588       83,04 83,04 83,04 83,04 83,04                     

1318 2601       83,52 83,52 83,52 83,52 83,52 83,52                   

1198 2782       83,72 83,72 83,72 83,72 83,72 83,72 83,72                 

1129 2961         83,99 83,99 83,99 83,99 83,99 83,99                 

1316 2597         84,03 84,03 84,03 84,03 84,03 84,03 84,03               

1344 2521         84,34 84,34 84,34 84,34 84,34 84,34 84,34 84,34             

1256 2804         84,41 84,41 84,41 84,41 84,41 84,41 84,41 84,41             

1229 2865         84,63 84,63 84,63 84,63 84,63 84,63 84,63 84,63 84,63           

1199 2925         84,71 84,71 84,71 84,71 84,71 84,71 84,71 84,71 84,71           

1197 2871         84,81 84,81 84,81 84,81 84,81 84,81 84,81 84,81 84,81 84,81         

1200 2939         85,03 85,03 85,03 85,03 85,03 85,03 85,03 85,03 85,03 85,03         

1227 2787         85,17 85,17 85,17 85,17 85,17 85,17 85,17 85,17 85,17 85,17 85,17       

1320 2846           85,33 85,33 85,33 85,33 85,33 85,33 85,33 85,33 85,33 85,33       

1228 2778             85,81 85,81 85,81 85,81 85,81 85,81 85,81 85,81 85,81 85,81     

1319 2750               85,92 85,92 85,92 85,92 85,92 85,92 85,92 85,92 85,92     

1132 2940                 86,01 86,01 86,01 86,01 86,01 86,01 86,01 86,01     

1257 2952                 86,16 86,16 86,16 86,16 86,16 86,16 86,16 86,16     

1258 2851                 86,28 86,28 86,28 86,28 86,28 86,28 86,28 86,28 86,28   

1255 2656                   86,46 86,46 86,46 86,46 86,46 86,46 86,46 86,46   

1226 2787                     86,91 86,91 86,91 86,91 86,91 86,91 86,91 86,91 

1315 2450                       87,04 87,04 87,04 87,04 87,04 87,04 87,04 

1259 2481                         87,33 87,33 87,33 87,33 87,33 87,33 

1343 2276                           87,67 87,67 87,67 87,67 87,67 

1230 2881                             88,00 88,00 88,00 88,00 

1133 2792                               88,48 88,48 88,48 

1202 3179                               88,49 88,49 88,49 

1232 2410                                 89,18 89,18 

1231 2736                                   89,72 

Sig.   1,000 1,000 ,802 ,203 ,065 ,464 ,085 ,060 ,127 ,132 ,060 ,162 ,173 ,070 ,080 ,189 ,053 ,096 

 

Az 1. sávban az „utána” mérési napok csoportjai közül a 9. és a 10. csoport tartalmazza a 

legtöbb napot, 17-et. A legutolsó sor értéke a csoport tagjai közötti kapcsolat erősségét 

mutatja (Minél nagyobb ez az érték, annál homogénebb a csoport összetétele.). Ez az érték a 

10. csoport esetén a nagyobb, ezért a 10. csoportba tartozó 17 nap kerül be az 

összehasonlítandó napok közé. 

A 2. sávban az „utána” mérési napok csoportjai közül a 4. tartalmazza a legtöbb napot, 18-at. 

Ezért a 4. csoportba tartozó 18 nap kerül be az összehasonlítandó napok közé a 2. sáv 

esetében. 
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31. táblázat A 2001. május 1.utáni mérési napok csoportosítása a 2. sávban 

DAT

UM N 

95%.os szignifikancia-szinten homogén csoportok – sebességértékek km/óra dimenzióban 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1347 2901 60,73                           

1346 3067   71,41                         

1345 2917   73,78                         

1317 2998     78,64                       

1201 3302     80,61 80,61                     

1254 3145     80,71 80,71                     

1318 3066     80,75 80,75                     

1316 2997     81,09 81,09 81,09                   

1227 3414       81,63 81,63 81,63                 

1320 3164       81,73 81,73 81,73                 

1198 3107       81,79 81,79 81,79 81,79               

1258 3077       81,90 81,90 81,90 81,90               

1344 2954       81,97 81,97 81,97 81,97 81,97             

1130 3165       82,01 82,01 82,01 82,01 82,01             

1131 3188       82,21 82,21 82,21 82,21 82,21 82,21           

1256 3218       82,23 82,23 82,23 82,23 82,23 82,23           

1319 3009       82,26 82,26 82,26 82,26 82,26 82,26           

1129 3127       82,83 82,83 82,83 82,83 82,83 82,83 82,83         

1229 3566       82,92 82,92 82,92 82,92 82,92 82,92 82,92         

1228 3424       83,05 83,05 83,05 83,05 83,05 83,05 83,05         

1255 3200       83,30 83,30 83,30 83,30 83,30 83,30 83,30 83,30       

1226 3266       83,38 83,38 83,38 83,38 83,38 83,38 83,38 83,38       

1257 3217         83,71 83,71 83,71 83,71 83,71 83,71 83,71 83,71     

1199 3172           83,93 83,93 83,93 83,93 83,93 83,93 83,93     

1200 3164           84,21 84,21 84,21 84,21 84,21 84,21 84,21     

1132 2912             84,59 84,59 84,59 84,59 84,59 84,59 84,59   

1197 3173               84,73 84,73 84,73 84,73 84,73 84,73   

1343 2652                 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00   

1202 3030                   85,17 85,17 85,17 85,17   

1259 2865                   85,29 85,29 85,29 85,29   

1315 2711                     86,04 86,04 86,04 86,04 

1230 3607                       86,41 86,41 86,41 

1133 2793                         87,13 87,13 

1232 3069                         87,40 87,40 

1231 3432                           88,57 

Sig.   1,000 ,457 ,334 ,068 ,164 ,201 ,055 ,074 ,058 ,336 ,080 ,102 ,054 ,251 

 

5.3.4. Az „előtte-utána” vizsgálat kétmintás t-próbával 

Az előző pontban kiválasztottam a KRESZ-módosítás előtt, illetve után azokat a napokat, 

amelyek között átlagsebességeik alapján nincs szignifikáns különbség. Az adott mérési 

helyhez kiválasztott mérési napok sebességadatait kétmintás t-próbával hasonlítottam össze. 

Az elvégzett statisztikai próba 95%-os szignifikancia-szinten dönti el: a két minta azonos, 

vagy különböző.  

A 32. táblázat első sorában a „előtte”, a második sorában pedig az „utána” adatok 

(N=járművek száma, Átlagsebesség standard hibája = a szórás osztva a járművek 

darabszámának négyzetgyökével) láthatók forgalmi sávonként. 
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32. táblázat  Az összehasonlított „előtte-utána” időszakok főbb adatai 

 MIKOR N 

Átlagsebesség 

(km/óra) 

Szórás 

(km/óra) 

Átlagsebesség 

standard hibája 

1. sáv előtte 6513 84,81 16,57 ,21 

  utána 47825 85,11 15,67 7,17E-02 

2. sáv előtte 5867 80,24 15,52 ,20 

  utána 57389 82,04 16,27 6,79E-02 

 

A kétmintás t-próba alkalmazása előtt F-próbával ellenőrizni kell, hogy a szórásnégyzetek 

(varianciák) egyformának tekinthetők-e. Amennyiben az F próbafüggvény értéke 1 körül 

ingadozik, illetve a várható szignifikanciaszint 0,05-nél kisebb (Sig. < 0,05) 95%-os szinten 

elvetjük azt a Ho hipotézist, hogy a varianciák egyenlőek: ez esetben a Welch-próbát 

alkalmazzuk. Ha elfogadjuk Ho-t (a varianciák egyenlőek), akkor alkalmazhatjuk a Student-

féle kétmintás t-próbát. 

A 33. táblázatban a kétmintás t-próba főbb adatai láthatók. Az első sorban az egyenlő 

varianciákat feltételezve, a második sorban pedig különböző varianciákat feltételezve készült 

el a kétmintás t-próba. A első két oszlop az F-próba értékeit tartalmazza, amely az 1. sáv 

esetén (F=1,445 és Sig.=0,229) a varianciák egyenlőségét mutatja, ezért az 1. sor adatait kell 

figyelembe venni. A 2. sáv esetén (F=21,791 és Sig.=0,000) a varianciák különbözőek, ezért a 

2. sorban elvégzett próba jellemzői az irányadók. Ha t   2, akkor 95%-os 

szignifikanciaszinten az átlagsebesség változására következtetünk. 

33. táblázat  A kétmintás t-próba főbb adatai forgalmi sávonként 

1. sáv F Sig. t df 

Sig. 

(2-mintás) 

Átlagos 

különbség 

különbség 
standard 

hibája 

Az átlagsebesség 
95%-os konfidencia 

intervalluma 

                Alsó Felső 

Egyenlő varianciákat 

feltételezve 
1,445 ,229 -1,43 54336 ,152 -,30 ,21 -,71 ,11 

Különböző varianciákat 
feltételezve 

    -1,37 8177,7 ,170 -,30 ,22 -,73 ,13 

 

2. sáv F Sig. t df 

Sig.  

(2-mintás) 

Átlagos 

különbség 

különbség 

standard 

hibája 

Az átlagsebesség 

95%-os konfidencia 

intervalluma 

                Alsó Felső 

Egyenlő varianciákat 

feltételezve 
21,79 ,000 -8,085 63254 ,000 -1,80 ,22 -2,23 -1,36 

Különböző varianciákat 

feltételezve 
    -8,400 7248,153 ,000 -1,80 ,21 -2,21 -1,38 

Az 1. sáv esetén 84.81 km/óráról 85.11 km/órára nőtt az átlagsebesség: t = –1.43, amelynek 

abszolút értéke kisebb, mint 2, ezért a 0.3 km/óra átlagsebesség-növekedés nem szignifikáns. 

A 2. sáv esetén 80.24 km/óráról 82.04 km/órára nőtt az átlagsebesség: t = –8.4 amely abszolút 

értékben nagyobb mint 2, ezért megállapítottam, hogy a KRESZ-módosítás utáni időszakban 
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1,8 km/h-val nőtt az átlagsebesség az előtte időszakhoz hasonlítva. A 2. sávban az 

átlagsebesség-növekedés 95%-os szinten szignifikáns. 

5.3.5. A feldolgozott „előtte-utána” sebességadatok változása 

Az ily módon feldolgozott sebességadatokból adódó változások értékei és mérési helyszínek 

fontosabb adatai a 34. táblázatban láthatók. 

34. táblázat  A 2001.május 1. előtti és 2001.május 1. utáni átlagsebességek összehasonlítása 

 

K = külterület, L = lakott terület, h. a. = hibás adat, n. a. = nincs adat 

 

A keresztmetszeti mérések vizsgálatát forgalmi sávonként végeztem (narancs-sárgával 

jelöltem a növekedést, zölddel a csökkenést). Lakott területen kívül 15 mérőhely 29 

forgalmi sávjában mért sebességadatok elemzése során 5 esetben nem volt kimutatható 

szignifikáns eltérés, 2 esetben csökkenést tapasztaltam, 22 sáv adatai pedig szignifikáns 

sebességnövekedést mutattak. Lakott területen 25 mérőhely 58 sávjának elemzése során 

8 esetben nem volt kimutatható szignifikáns eltérés, 13 sáv adatai szignifikáns 

sebességcsökkenést, 37 sáv adatai pedig sebességnövekedést mutattak. 

Ugyanezzel a vizsgálati eljárással hasonlítottam össze a 2001. január-áprilisi hónapokat a 

2001. május-decemberi hónapokkal, illetve 2002 és 2004 évek adataival. Az útkategóriánkénti 

Kód
megye útkategória

ANF

[j/nap]

közút 

száma
szelv.

fek-

vés
sáv

1. sáv 2. sáv 3. sáv 4. sáv

1357 Jász-Nagykun-Szolnok I. rendű főút 8031 4 148+900 K 2x1 h. a. 80.38 83.12 2.74

1031 Bács-Kiskun I. rendű főút 9209 5 80+000 K 2x2 81.22 85.27 103.14 106.55 h. a. h. a. 81.36 h. a. 4.05 3.41

1222 Csongrád I. rendű főút 11038 5 163+800 K 2x1 84.81 86.80 81.47 85.18 1.99 3.71

1550 Zala I. rendű főút 6926 7 199+600 K 2x1 82.42 84.97 84.68 86.13 2.55 1.45

1081 Pest II. rendű főút 37183 11 13+254 K 2x2 72.55 74.53 79.40 74.26 76.76 77.31 66.78 67.67 1.98 -5.14 0.55 0.89

1116 Heves II. rendű főút 5645 33 33+053 K 2x1 n. a. 71.17 88.21 17.04

1139 Bács-Kiskun I. rendű főút 4983 44 29+800 K 2x1 h. a. 78.32 79.81 1.49

1356 Bács-Kiskun II. rendű főút 2495 54 62+200 K 2x1 81.89 84.28 83.87 85.40 2.39 1.53

1220 Fejér II. rendű főút 5699 81 26+400 K 2x1 63.87 63.80 64.36 64.10 0.00 0.00

1224 Veszprém II. rendű főút 2404 82 48+900 K 2x1 81.13 81.91 84.83 84.88 0.78 0.00

1230 Vas II. rendű főút 11609 84 61+990 K 2x1 60.44 60.04 59.62 59.62 -0.40 0.00

1252 Csongrád II. rendű főút 6046 451 33+400 K 2x1 82.73 87.08 81.23 84.55 4.35 3.32

1310 Bács-Kiskun Összekötő út 1447 5501 49+800 K 2x1 73.65 77.51 70.74 74.00 3.86 3.26

1329 Veszprém Összekötő út 2998 7301 19+000 K 2x1 67.78 69.27 68.12 69.45 1.49 1.33

1709 Pest I. rendű főút 11689 2A 27+800 K 2x2 97.93 98.10 94.16 95.36 0.00 1.20

1015 Győr-Moson-Sopron I. rendű főút 8876 1 164+975 L 2x1 62.85 h. a. 63.11 66.72 3.61

1221 Csongrád I. rendű főút 10378 5 140+200 L 2x1 61.68 60.31 64.14 62.28 -1.37 -1.86

1059 Baranya I. rendű főút 31102 6 196+500 L 2x2 37.40 44.48 43.31 46.19 52.86 52.50 46.31 47.19 7.08 2.88 -0.36 0.88

1064 Somogy I. rendű főút 9686 7 164+170 L 2x1 63.16 66.11 65.15 66.07 2.95 0.92

1200 Fejér I. rendű főút 21329 7 64+767 L 2x2 54.76 57.33 61.25 60.60 64.50 65.89 55.53 57.04 2.57 -0.65 1.39 1.51

1358 Vas I. rendű főút 8223 8 162+516 L 2x2 52.81 53.29 61.35 61.79 58.72 59.81 58.09 59.08 0.48 0.44 1.09 0.99

1106 Borsod-Abaúj-Zemplén II. rendű főút 6678 25 68+200 L 2x1 48.29 48.03 47.15 47.66 -0.26 0.51

1108 Borsod-Abaúj-Zemplén II. rendű főút 4396 27 9+500 L 2x1 56.02 56.18 57.79 58.04 0.00 0.25

1040 Bács-Kiskun I. rendű főút 9485 44 5+250 L 2x1 56.40 56.33 61.28 61.38 0.00 0.00

1141 Békés I. rendű főút 9405 44 76+180 L 2x1 48.72 47.10 48.08 46.06 -1.62 -2.02

1151 Békés II. rendű főút 4196 47 80+650 L 2x1 53.00 51.36 51.93 51.55 -1.64 -0.38

1161 Bács-Kiskun II. rendű főút 4500 51 116+800 L 2x1 48.16 49.46 50.33 52.00 1.30 1.67

1181 Baranya II. rendű főút 5236 58 24+800 L 2x2 50.33 51.95 57.92 56.02 h. a. 52.25 55.56 1.62 -1.90 3.31

1185 Somogy II. rendű főút 11206 61 122+000 L 2x1 63.15 64.27 58.99 61.05 1.12 2.06

1188 Fejér II. rendű főút 7968 63 55+700 L 2x1 57.20 57.96 55.18 55.67 0.76 0.49

1192 Baranya II. rendű főút 5465 66 27+200 L 2x1 53.07 53.52 53.76 55.41 0.45 1.65

1197 Somogy II. rendű főút 3623 67 45+600 L 2x1 62.60 62.31 61.39 61.33 0.00 0.00

1355 Somogy II. rendű főút 4974 68 35+730 L 2x1 42.61 43.27 46.67 46.59 0.66 0.00

1204 Veszprém II. rendű főút 12740 71 38+050 L 2x2 54.94 57.33 61.10 63.79 64.50 66.26 55.53 56.72 2.39 2.69 1.76 1.19

1296 Békés Összekötő út 2117 4432 42+830 L 2x1 52.58 52.88 55.50 56.27 0.30 0.77

1316 Baranya Összekötő út 1467 5804 21+600 L 2x1 53.39 52.99 53.58 52.20 0.00 -1.38

1320 Somogy Összekötő út 2166 6505 30+180 L 2x1 68.17 71.06 68.20 67.15 2.89 -1.05

1323 Somogy Összekötő út 2092 6607 17+200 L 2x1 54.47 56.09 60.38 59.58 1.62 -0.80

1210 Zala Összekötő út 8280 7410 9+200 L 2x1 51.07 51.24 51.74 51.88 0.17 0.00

1330 Veszprém Összekötő út 8229 8404 0+400 L 2x1 37.96 38.84 42.10 43.21 0.88 1.11

1. sáv

előtte  utána

2. sáv

előtte  utána

3. sáv

előtte  utána

4. sáv

előtte  utána
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különbség-értékeket km/órában a 35. ábra tartalmazza. A vizsgálatok eredményei alapján 

egyértelmű, hogy a szabad sebességek átlagának 2001-ben tapasztalt kismértékű 

növekedése 2004-ben fokozódott. A 36. ábrán lakott területen kívüli/belüli bontásban, 

összesítve ábrázoltam az adatokat. A lakott területen kívüli I. rendű főutakon már nem, a II. 

rendű és összekötő utakon azonban tovább növekedtek a sebességek. Az I. és II. rendű 

főutakon azonban továbbra is növekedő tendenciát mutat a szabad sebességek átlaga. 

35. ábra  Útkategóriánkénti változás a sebességhatár felemelése előtt és után 

 

 

36. ábra Lakott területen belüli és kívüli változás a sebességhatár felemelése előtt és után 
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Az ADR 2000 műszerek méréseit felhasználva, megállapítottam, hogy lakott területen kívül 

2,06 km/órával, lakott területen pedig 0,74 km/órával nőtt a járművek szabad 

sebességének átlaga KRESZ-módosítás utáni (2004) időszakban a bevezetés előtti időszakhoz 

(2001 május. 1. előtt) viszonyítva (összességében 1,18 km/óra a növekedés). Különösen 

figyelemre méltó, hogy – bár a KRESZ-módosítás nem változtatta meg a lakott területen 

érvényes általános sebességkorlátozás értékét – itt is folyamatos, egyértelmű emelkedés 

tapasztalható. 
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6. HELYI BEAVATKOZÁSOK SEBESSÉGRE GYAKOROLT HATÁSÁNAK 

VIZSGÁLATA 

Az általános sebességszabályozás változtatása mellett egy-egy helyszíni beavatkozással: 

átépítéssel, forgalomtechnikai eszközök alkalmazásával általában eredményesebben lehet 

hatni a járművezetők sebességválasztási szokásaira. Ez természetesen csak abban az esetben 

igaz, ha a módosításra kellő helyismerettel, a forgalomlefolyás jellemzőinek ismeretében 

kerül sor. A továbbiakban a KTI munkatársaként végzett vizsgálataimat ismertetem. 

6.1. Körforgalom létesítése 

Annak bemutatására, hogy a csomóponti szabályozás hogyan hat a járművezetők 

sebességválasztására, egy 1997-ben a Közlekedéstudományi Intézet által végrehajtott kísérlet 

ad lehetőséget: a 70-es sz. főúton, Székesfehérváron, a Horváth I. út - Deák F. utca telezöldes 

jelzőlámpás csomópontját körforgalommá építettük át a Fejér Megyei Közútkezelő Kht. 

segítségével [18]. 

37. ábra  Szabad sebességek sűrűség-, és eloszlásfüggvénye a csomópont átalakítása előtt és 

után [36] 

 

A 37. ábra a 70. sz. főút siófoki ágán, a gyalogátkelőhelyen mért (a csomópontot elhagyó 

járművek sebességét mértük) szabad sebességértékek sűrűség-, és eloszlásfüggvényét 

ábrázolja: valamennyi sebességtartományban átlagosan ~10 km/óra sebességcsökkenés 

következett be. Az előírt, táblával jelzett sebességkorlátozást (40 km/órát) a Budapest felé 

haladók 82 %-a tartja be körforgalmú, és csupán 45 %-a jelzőlámpás szabályozás esetén. 

Nyilvánvaló, hogy a sebességkorlátozó táblán jelzett értéket semmibe vevő járművezetők a 

körforgalom hatására kénytelenek lassítani. Az ábrán jól láthatók azok a rendkívül magas 
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értékek (77 km/óra, 60 km/óra), amelyek nagyon veszélyesek az adott helyszínen, hiszen a 

csomópont környezete sűrűn lakott, a közelben óvoda, iskola található. 

38. ábra  Szabad sebességek szórása a csomópont 4 ágán az átalakítás előtt és után [36] 

 

A sebességek szórása (38. ábra) jól mutatja, hogy az átalakítással az egyes csomóponti ágak 

közötti sebesség-eltérések kisebbek lettek és a körforgalom hatására a sebességeloszlás 

homogénebb lett [36]. 

A kísérlet nagy jelentőségű volt, mert a vizsgálati eredményekkel eloszlattuk azt a 

tévhitet, hogy a körforgalom megnöveli a járművek veszteségidejét és kevésbé 

biztonságos - főleg nagyforgalmú főutakon -, mint a jelzőlámpás útkereszteződés. A 

sebességadatok, járműkésedelmi értékek, zajmérési adatok, kérdőíves felmérések 

igazolták hipotézisünket: körforgalom kedvezőbb szolgáltatási szintet biztosít. A kísérlet 

után indult meg a körforgalmak számának növekedése hazánkban [19] 

Az 1997-es kísérlet óta több száz körforgalom épült hazánkban. Sok olyan is, ahol nem a 

biztonságos kialakítás, sokkal inkább a minél nagyobb kapacitás volt a tervező fő szempontja. 

A hazai szemlélet egy kis módosításra szorul e tekintetben, azaz nem elég egy csomópontot 

körforgalommá átépíteni – a cél az, hogy az elkészült csomópont megfelelő kialakítása minél 

kisebb kockázatot jelentsen az azt használókra. [40] 

6.2. Lakott terület határán sávelhúzás létesítése 

Vizsgálataim során arra is találtam példát, hogy egy jól sikerült forgalomcsillapításon is át 

lehet haladni nagy sebességgel. Méréseimet Tokodaltárón, a 10. sz. főút Budapest felőli 

belépési pontján végeztem, amelynek során csak a szabad sebességgel haladó járművek 

adatait rögzítettem. A „Lakott terület kezdete” jelzőtábla és a sávelhúzás előtt már 200 m-re 
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60 km/óra sebességkorlátozó jelzőtábla és sárga keresztirányú, sebességcsökkentésre 

figyelmeztető útburkolati jelek kötelezik a járművezetőket a lassabb haladásra. Innen a 

településhez közeledve először a középszigetre figyelmeztető „Egyéb veszély” jelzőtábla, 

majd előzési tilalom mellett a „40 km/óra sebességkorlátozás” jelzőtábla következik. A 

középszigetet úgy alakították ki, hogy – sávszűkítést is alkalmazva - csaknem teljesen kitéríti 

az egyenes járóvonaltól az autóvezetőket. 

A 39. ábrán (a haladási irány balról jobbra) a függőleges tengelyen a járművek sebessége, a 

vízszintes tengelyen pedig a mérési ponttól való távolságuk látható. Az ábra tanúsága szerint 

csak 3 járművezető (2%) kockáztatta meg azt, hogy 70 km/óránál nagyobb sebességgel 

áthaladjon a kitérítésen. A járművek 60%-a haladt el 50 km/óránál kisebb sebességgel a 

középsziget mellett. A járművezetők jelentős többsége tehát kénytelen elfogadni a 

sebességkorlátozást. 

39. ábra  Járművek áthaladási sebessége a sávelhúzáson [35] 

 

Nagyon fontos része a 41. ábrának arra a néhány járműre vonatkozó mérési eredmény, 

amelyet sikerült hosszasan követnem a településen belül is. Jellemző valamennyire, hogy nem 

gyorsítottak, azzal a sebességgel közlekedtek tovább, amellyel elhaladtak a sávelhúzás mellett 

(Sajnos, van, akinek 78 km/h-val sikerült ezt megtennie). A beavatkozás tehát – a néhány 

különösen nagy sebességű autóstól eltekintve – hatékonynak mondható. Kérdés, hogy 
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célszerű-e nagyobb kitérítést alkalmazni az ilyen kirívó szabálytalanságok ellen, hiszen az 

már balesetveszélyt is hordozhat magában. 

6.3. Sebességkorlátozó jelzőtábla kihelyezése és sebességcsökkentő 

útburkolati jelek létesítése 

A GRSP („Global Road Safety Partnership” – „Összefogás a Közlekedésbiztonságért”) 

projekt keretében 2001. április elején – a 3M Hungária segítségével- a 83. sz. főút Győr 

melletti, ún. METRO csomópontjában történt forgalomtechnikai beavatkozás, amelynek célja 

a balesetek számának csökkentése volt. Ennek első lépéseként az 40. ábrán látható jelzőtáblák 

kihelyezésére került sor, majd a 41. ábrán látható sebességcsökkentésre figyelmeztető jeleket 

helyezték el az útburkolaton [34]. 

40. ábra  A csomópont a táblák kihelyezése után 

 

M1 autópálya felől                                                           Pápa felől 

 

41. ábra  A sebességcsökkentésre figyelmeztető útburkolati jelek 
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A csomópont keresztmetszetében mértem a 83. sz. főúton haladó járművek szabad sebességét 

mindkét irányban. A 42-43. ábra irányonként a járművek szabad sebességének eloszlását 

mutatja a csomópont keresztmetszetében a táblák kihelyezése előtt (2001.02.09.), majd után 

(2001.04.27.), valamint az útburkolati jelek elkészítése után (2001. 12. 01.). 

A Győr → Pápa irány sebességeloszlása (42. ábra) nem változott a táblák kihelyezése után 

sem: 84 km/óra a 85 %-os sebesség a 60 km/óra sebességkorlátozás ellenére (a 60 km/óra 

sebességkorlátozás az M1 autópálya támfalának károsodása miatt már a vizsgálat kezdetén is 

érvényben volt). 

42. ábra  A járművek szabad sebességének eloszlása a Győr → Pápa irányban [34] 

 

A másik irányban (Pápa → Győr) a sebességkorlátozó jelzőtábla (kiemelve, sárga, 

fluoreszkáló háttérben) teljes hatástalanságát mértem (43. ábra). A 85 %-os sebesség 82 

km/óra volt az előtte-utána időszakban, csupán a 80 km/óránál gyorsabban haladó járművek 

sebessége csökkent (ez is eredmény!). 

43. ábra:  A járművek szabad sebességének eloszlása a Pápa → Győr irányban [34] 
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Sokkal egyértelműbben mutattam ki a sárga keresztirányú útburkolati jelek hatását, 

mindkét irányban 4-6 km/h sebességcsökkenést mértem valamennyi sebesség-osztályközben. 

 

6.4. Sebességkorlátra figyelmeztető változtatható jelzésképű tábla 

kihelyezése 

Leányfalun, a 11. sz. főút átkelési szakaszán változtatható jelzésképű táblát helyeztek el. A 

tábla telepítésével - amely a mellette elhaladó járművek sebességét jelezte ki – azt szerették 

volna elérni, hogy a járművezetők csökkentsék sebességüket. A tábla hatását FÁMALASER 

II. lézeres sebességmérő berendezéssel vizsgáltam oly módon, hogy először kikapcsolt 

állapotban, majd bekacsolt állapotban mértem a szabad sebességgel (más járműtől nem zavart 

módon közlekedő) elhaladó járművek sebességét [28]. A méréshez sikerült olyan helyet 

találnom, ahol a járművek vezetői nem láthatták a mérőműszert, így a mérés során semmilyen 

zavaró körülmény nem merült fel. A jelzőtábla kikapcsolt és bekapcsolt állapota közötti 

különbség és a jelzőtábla a 44. ábrán látható. A bekapcsolt állapotban az átlagsebesség 5,5 

km/órás csökkenése 95%-os szignifikancia-szinten eltér a kikapcsolt állapottól, így 

megállapítható volt a berendezés kedvező hatása. E hatást erősíti, hogy a sebességek szórása 

is csökkent működő állapotban. 

44. ábra  Változtatható jelzésképű jelzőtábla és hatása [28] 
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6.5. Sebességeloszlás vizsgálata ív térségében 

Az ADR berendezések sebességadatainak felhasználásával a járművezetők 

sebességválasztását egy ívben történt személysérüléses baleset helyszínén is elemeztem. 

Ehhez átvizsgáltam a 2004. évben történt személysérüléses balesetek adatait: volt-e olyan 

helyszín, amelynek közelében sebességmérő berendezés működik. Mivel az ADR műszerek 

nem folyamatosan működnek, több esetben előfordult, hogy a mérőhurkok közelében volt a 

baleset, de éppen nem működött az adatrögzítő berendezés. Egy helyszínen azonban a baleset 

bekövetkezésekor működött a műszer, amelynek adatait vizsgáltam [37]. 

A baleset 2004. június 20.-án történt éjfél után 34 perccel (a KSH baleseti állománya szerint) 

a 67. sz. út 45+750 km szelvényében, lakott területen kívül. A mérőműszer a 45+600-as km-

szelvényben van (fekete vonallal jelölve), még lakott területen. A jármű vezetője a nyíl 

irányában haladt (45. ábra) és az ívben pályaelhagyásos balesetet szenvedett. 

45. ábra   A baleset helyszíne és a jármű haladási iránya 

  

A jármű egy 2002-ben gyártott Renault gyártmányú személygépkocsi volt, amelyet egy 26 

éves férfi vezetett alkoholos állapotban. A KSH adatbázisából kiderült, hogy esős éjszaka 

volt, nedves útburkolaton közlekedtek a járművek. 

A 46. ábrán a baleset helyszíne előtt 150 méterre levő ADR mérőhelyen mért valamennyi 

sebességadat láthat (az 1. sávban, azaz a balesetet szenvedett járművel egyező irányban) éjfél 

és éjjel 1 óra közötti időszakban. Ebben az időpontban egy jármű haladt az órára jellemző 72 

km/órás átlagsebességnél jelentősen nagyobb sebességgel (153 km/órával). Valószínűleg e 
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jármű vezetője szenvedett balesetet, hiszen ekkora sebességgel különösen nedves 

útburkolaton nem lehet biztonságosan áthaladni ezen az íven. 

46. ábra   A járművek sebessége a baleset órájában az 1. sávban 

 

A 47. ábrán az előző napi, 12 órával korábbi óra járművenkénti sebességadatai láthatók 

(szintén valamennyi jármű adata). Jól érzékelhető, hogy kisebbek a sebességek: az 

átlagsebesség 60 km/óra, ugyanakkor a baleset órájában 72 km/óra volt. 

47. ábra   A járművek sebessége előző nap az 1. sávban 

 

Általános tapasztalat, de a két ábra összehasonlításából is látható, hogy éjjel gyorsabban 

haladnak a járművek (nem csak a kisebb forgalom miatt, de az is közrejátszik), nagyobb 

a sebességek szórása. Különösen nagy balesetveszélyt hordoz az a körülmény (mint ennél a 

balesetnél is), ha sötétben, esős időben, rossz látási viszonyok esetén, nedves útburkolaton 

gyorsabban közlekednek a járművek, mint nappal, jó látási viszonyok esetén. 
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7. AZ ÁTLAGSEBESSÉG-BALESETSZÁM ÖSSZEFÜGGÉS VIZSGÁLATA 

HAZAI ADATOK ALAPJÁN 

Az elmúlt években kedvezően alakuló közúti közlekedési baleseti mutatók hazánkban is, de a 

hasonló jellemzőkkel rendelkező országokban is számos kérdést vetettek fel. A egyik 

legfontosabb: mi az oka a személysérüléses balesetek, a halálos áldozatok számában 

bekövetkezett csökkenő tendenciának? Egyes vélekedések szerint az üzemanyag-árak 

drasztikus növekedése, mások szerint a forgalomnagyság csökkenése, újabb autópálya-

szakaszok átadása, körforgalmú csomópontok építése, a biztonságosabb autók, vagy az 

„objektív felelősség” jogi intézményének bevezetése lehet a kedvező adatok hátterében. A 

Nilsson által bizonyított összefüggés alapján valószínűleg a járművek sebességének 

csökkenése állhat a háttérben, azonban e feltételezés bizonyítására eddig nem került sor. 

Hazánkban számos helyszínen folyik sebességmérés, ezek közül csak az ADR típusú 

berendezések által gyűjtött adatok nyújtanak lehetőséget 10 évre visszamenőleg egyéni 

sebességadatok elemzésére. E fejezetben ezen adatok felhasználásával kerestem az 

összefüggést a járművek sebessége és a személysérüléses baleseti adatok között. 

7.1. A rendelkezésre álló adatok felmérése 

A 2001 és 2011 közötti években 86 ADR mérőhelyen történt sebességmérés, ezek között 

mindössze 32 olyan helyszín (37. táblázat) volt, ahol legalább 5 évben történt mérés. A 

továbbiakban ezen mérőhelyek adatainak feldolgozását végeztem el. A mérési helyszínek 

térképes megjelenítését a 48. ábra tartalmazza, amelyek közül 14 lakott területen kívül (zöld 

színnel jelölve), 18 pedig lakott területen (sárga jelzés) található. 

48. ábra   A mérési helyszínek elhelyezkedése 
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A kiválasztott mérési keresztmetszetek közül egy autóúton (M2), 13 elsőrendű főúton, 13 

másodrendű főúton, 5 pedig összekötő úton helyezkedik el. A 35. sz. táblázatban e 

mérőhelyek főbb adatai láthatók. A táblázatban „1” jelzi, ha az adott évből rendelkezésre 

álltak mérési adatok. 

 

35. táblázat   A vizsgálatban szereplő ADR mérőhelyek főbb adatai 
Kód Település 

(közeli 

település) 

Út- 

szám 

Km-

szelvény 

Fekvés Seb. 

határ 

(km/ó) 

Megye 2001 2003 2004 2007 2008 2009 2010 2011 

1001 Dunakeszi 2 14+774 K 90 Pest 1 1 1 1 1 1 1 1 

1022 Hort 3 66+800 L 50 Heves     1 1 1 1 

1026 Nyékládháza 3 172+500 L 50 BAZ. 1 1  1 1 1 1 1 

1031 Kecskemét 5 80+000 K 90 Bács-K. 1 1 1  1 1 1  

1040 Kecskemét 44 5+250 L 50 Bács-K. 1 1 1  1 1 1 1 

1059 Pécs 6 196+500 L 50 Baranya 1 1 1    1 1 

1064 B.keresztúr 7 164+170 L 50 Somogy 1 1 1    1 1 

1071 Devecser 8 92+300 K 90 Veszprém 1    1 1 1 1 

1108 Edelény 27 9+500 L 50 BAZ. 1 1 1 1 1 1 1 1 

1116 Tiszafüred 33 32+998 K 90 JNSz. 1 1 1  1 1 1 1 

1139 Tiszaug 44 29+800 K 90 Bács-K. 1 1 1  1 1 1 1 

1141 Szarvas 44 76+180 L 50 Békés 1 1 1  1 1 1 1 

1142 Békéscsaba 44 120+950 L 50 Békés 1 1 1  1 1 1 1 

1161 Kalocsa 51 116+800 L 50 Bács-K. 1 1 1  1 1 1 1 

1185 Kaposvár 61 122+000 L 50 Somogy 1 1 1    1 1 

1197 Kaposvár 67 45+600 L 50 Somogy 1 1 1    1 1 

1204 B.füred 71 38+050 L 50 Veszprém 1 1 1 1 1 1 1 1 

1210 Zalaegerszeg 7410 9+200 L 50 Zala 1 1 1  1 1 1 1 

1221 Kistelek 5 140+200 L 70 Csongrád 1 1 1  1 1 1 1 

1222 Szeged 5 163+800 K 90 Csongrád 1 1 1 1 1 1 1 1 

1289 Kisar 4127 16+200 K 90 Szabolcs 1 1   1 1 1 1 

1296 Tótkomlós 4432 42+830 L 50 Békés 1 1 1    1 1 

1310 Bácsbokod 5501 49+800 K 90 Bács-K. 1 1 1  1 1 1 1 

1329 Nagyvázsony 7301 19+000 L 50 Veszprém 1 1 1 1 1 1 1 1 

1355 Nagyatád 68 35+730 L 50 Somogy 1 1 1    1 1 

1356 Kecel 54 62+200 K 90 Bács-K. 1 1 1  1 1   

1357 Kisújszállás 4 148+900 K 90 JNSz. 1 1 1  1 1 1 1 

1358 Körmend 8 162+516 L 50 Vas 1 1 1 1 1 1 1 1 

1550 Zalasárszeg 7 199+600 K 90 Zala 1 1 1 1 1 1 1 1 

1709 Göd M2 27+300 K 80 Pest 1 1 1 1 1    

1019 Szeged 55 4+650 K 90 Csongrád    1 1 1 1 1 

1055 Érd 6 23+200 K 90 Pest    1 1 1 1 1 

 

 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.013



 

 

107 

 

7.2. A mért adatok feldolgozása 

A keresztmetszeti mérőhelyekről érkezett adatok mennyisége és minősége rendkívül 

heterogén volt. Általában évente 2-3 hónapban, havonta 1-2 hétig voltak a műszerek 

rácsatlakoztatva a mérőhurkokra. Előfordult azonban olyan helyszín és olyan év is, amely 

esetben csaknem minden hónapban volt mérés. Fel kellett ismerni a rosszul működő műszer, 

vagy detektor által szolgáltatott hibás adatokat.  

Az egyes napokon más-más forgalomnagyságot, illetve eltérő sebességadatokat regisztráltam: 

a 49. ábrán az egyik mérőhely 2004. évi napi átlagsebességei, átlagos követési időközei és 

átlagos követési távolságai láthatók forgalmi sávonként (irányonként). A vízszintes tengely 

legalsó sorában a dátum (hónap/nap), a hét napjának megnevezése és a szolgáltatási szint 

látható. Az átlagsebesség változása mintegy 10 km/óra a legnagyobb átlagsebességű áprilisi 

vasárnap és legkisebb átlagsebességű augusztusi szerda között. Általában a hét első napjaiban 

alacsony sebességértékek, a hétvégéken, ünnepnapokon magasak adódtak. 

49. ábra  A 2. sz. főút 14+774 kmsz .mérőhely 2004. évi adatait 

 

A hibás adatok kiszűrésére, a hiányzó adatok kompenzálására, a kiugró sebességek 

finomítására alakítottam ki azt a feldolgozási módszert, amelyet a következőkben a 1108 

számú mérőhely (Edelény, 27. sz. főút 9+500 kmsz.) adatainak feldolgozásának menetével 
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ismertetek. A választás legfőbb oka az volt, hogy e helyszínről 8 év adatai álltak 

rendelkezésre. 

7.2.1. A járműosztályozás elemzése 

A 36. táblázatban látható, hogy a mérőhelyen a járműveket 23 osztályba sorolja a műszer. Az 

első sorban, „1”-gyel jelölve a személygépkocsik láthatók, ezután a további kategóriájú 

járművek következnek. A legutolsó, 60-as sor a be nem azonosított járműveket tartalmazza. A 

mérőhelyek adatainak statisztikai elemzése után megállapítottam, hogy az „1” és „2” 

járműkategóriák sebességadatai között nincs szignifikáns különbség, ezért a továbbiakban az 

„1” és „2” kódú járműveket tekintettem személygépkocsinak és csak e járművek elemzésével 

foglalkoztam. A mérőhelyen 1,88 millió jármű adatait regisztrálták 2001-2011 között (2002, 

2005, 2006 és 2007 adatai nem álltak rendelkezésre). 

36. táblázat  Osztályozott járművek 

Járműosztályok Jármű % Összegzett % 

 1 1241077 65,9 65,9 

  2 125810 6,7 72,6 

  3 72335 3,8 76,4 

  4 2062 ,1 76,5 

  5 10326 ,5 77,1 

  6 1165 ,1 77,1 

  7 5960 ,3 77,4 

  8 9125 ,5 77,9 

  9 18012 1,0 78,9 

  10 3882 ,2 79,1 

  11 837 ,0 79,1 

  12 30421 1,6 80,7 

  13 243171 12,9 93,6 

  14 325 ,0 93,7 

  15 206 ,0 93,7 

  16 50 ,0 93,7 

  17 1081 ,1 93,7 

  18 518 ,0 93,8 

  19 2681 ,1 93,9 

  20 482 ,0 93,9 

  21 339 ,0 93,9 

  22 39 ,0 94,0 

  60 113951 6,0 100,0 

  Összesen: 1883855 100,0   

 

Valamennyi mérési helyszín vizsgálatának kezdetén először egy összesítő adattáblát 

készítettem, amelynek oszlopai a 25. táblázatban szereplő adatokat tartalmazzák. A hibás 

adatok kiszűrését naponként és forgalmi sávonként vizsgáltam a standard normális eloszlástól 
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való eltérés elemzésével az 5.3.1. fejezetben ismertetett módon. A vizsgálat szempontjából 

használhatatlan mérési napokat a „normál illeszkedés” értékei alapján szűrtem ki. 

A mérőhelyről 8 év adatait sikerült összegyűjteni. A 37. táblázatban példaképpen a 2011. 

évben a mérőhurkon áthaladt valamennyi jármű (ez évben csak novemberben és decemberben 

volt mérés) legfontosabb ismérvei láthatók. 

37. táblázat  Részletezett mérési adatok 
1. SÁV 

                    Forgalom  Átlag    Min.    Max.                           Normál   Átlagos 

              Hét   nagyság   sebes.  sebes.  sebes.  Szórás   > 50    > 90   illesz-  követési 

   Dátum     napja  (j/nap)   (km/h)  (km/h)  (km/h)  (km/h)   km/h    km/h    kedés   táv. (m) 

___________  _____  ________  ______  ______  ______  ______  ______  ______  _______  ________ 

04-NOV-2011      P      3324    46,0       1     149     8,1   20,4%     ,2%      1,1    359,71 

05-NOV-2011    Szo      2798    47,7       1     114     8,2   27,8%     ,1%       ,8    429,23 

06-NOV-2011      V      1835    48,4       2     124     8,0   31,6%     ,2%      1,5    649,96 

07-NOV-2011      H      3062    46,7       1     102     7,3   22,5%     ,1%       ,8    393,27 

08-NOV-2011      K      3027    46,6       1     168     8,0   21,7%     ,2%      2,2    388,47 

09-NOV-2011    Sze      3109    46,9       2      95     7,8   25,1%     ,1%       ,3    391,38 

10-NOV-2011     Cs      3146    46,5      12     130     7,7   21,8%     ,2%      1,5    371,20 

11-NOV-2011      P      3514    46,1       1     109     7,5   21,3%     ,1%       ,7    339,11 

12-NOV-2011    Szo      2870    47,6       1     120     8,0   26,8%     ,2%      1,4    417,97 

13-NOV-2011      V      1889    48,7      23     207     8,7   31,8%     ,3%      4,2    638,86 

14-NOV-2011      H      3042    46,9       1     154     7,8   23,5%     ,1%      1,5    398,05 

15-NOV-2011      K      3086    46,9      13      99     7,0   23,4%     ,1%      1,0    386,83 

16-NOV-2011    Sze      3205    46,3       1     113     7,3   21,6%     ,1%       ,5    373,23 

17-DEC-2011    Szo      2405    50,6      10      99     7,9   45,7%     ,2%      1,0    528,49 

18-DEC-2011      V      1926    50,6       6     100     8,1   47,4%     ,1%       ,6    657,45 

19-DEC-2011      H      3017    48,7       1     115     8,0   34,2%     ,1%       ,5    402,38 

20-DEC-2011      K      3221    48,6       1     102     8,2   35,4%     ,1%       ,3    388,72 

21-DEC-2011    Sze      3408    47,8       1     101     8,4   31,1%     ,1%       ,2    363,46 

22-DEC-2011     Cs      3258    48,1       1     122     8,4   33,1%     ,2%       ,6    366,79 

23-DEC-2011      P      3252    49,2      10     105     8,0   38,1%     ,2%       ,7    382,48 

 

Összesen              942665    53,2       1     234     9,8   58,8%     ,3%      1,0    477,14 

 

 

2. SÁV 

                    Forgalom  Átlag    Min.    Max.                           Normál   Átlagos 

              Hét   nagyság   sebes.  sebes.  sebes.  Szórás   > 50    > 90   illesz-  követési 

   Dátum     napja  (j/nap)   (km/h)  (km/h)  (km/h)  (km/h)   km/h    km/h    kedés   táv. (m) 

___________  _____  ________  ______  ______  ______  ______  ______  ______  _______  ________ 

04-NOV-2011      P      3335    50,7       1     118     9,2   53,1%     ,1%      -,8    379,18 

05-NOV-2011    Szo      2802    52,4       4     231    10,0   59,3%     ,5%      2,4    469,48 

06-NOV-2011      V      1974    53,5       3     118     8,8   62,9%     ,5%      1,0    673,96 

07-NOV-2011      H      3129    51,8       1     225     9,6   56,0%     ,2%      2,1    403,11 

08-NOV-2011      K      3091    51,3       1     193     9,8   52,5%     ,3%      1,0    431,50 

09-NOV-2011    Sze      3169    51,6       1     149     9,5   55,1%     ,3%       ,2    415,55 

10-NOV-2011     Cs      3159    51,8       1     171     9,2   56,3%     ,3%       ,6    420,33 

11-NOV-2011      P      3502    50,8       1     107     8,9   50,6%     ,1%      -,3    368,58 

12-NOV-2011    Szo      2833    53,0       1     193    10,7   59,4%     ,8%      2,6    460,39 

13-NOV-2011      V      2017    53,6       3     118     8,8   63,0%     ,5%      1,3    662,52 

14-NOV-2011      H      3109    51,8       1     137     9,1   55,9%     ,3%       ,3    410,48 

15-NOV-2011      K      3077    51,6       1     121     9,1   53,8%     ,4%       ,3    439,93 

16-NOV-2011    Sze      3230    51,4       1     124     9,0   55,3%     ,2%       ,1    411,33 

17-DEC-2011    Szo      2363    53,1       2     127     9,4   60,3%     ,4%       ,7    556,33 

18-DEC-2011      V      1951    52,6       1     116     9,4   60,9%     ,5%       ,3    668,52 

19-DEC-2011      H      3034    51,1       1     102     8,8   51,2%     ,1%       ,0    426,26 

20-DEC-2011      K      3240    50,3       1     117     9,3   47,7%     ,2%      -,1    396,79 

21-DEC-2011    Sze      3316    49,7       4     111     9,5   42,1%     ,2%       ,1    387,92 

22-DEC-2011     Cs      3200    49,3       1     164    10,0   42,4%     ,3%       ,7    389,42 

23-DEC-2011      P      3066    51,2       5     106     9,3   51,5%     ,4%       ,4    421,89 

 

Összesen              941190    56,2       1     231    10,8   72,3%     ,8%       ,7    503,46 

 

A standard normális eloszlástól való legnagyobb eltérések vasárnapi, illetve szombati 

napokon voltak. A hétvégéken, illetve a munkaszüneti napokon mind a járművek sebessége, 

illetve annak szórása (természetesen a forgalomnagyság is) jelentős eltéréseket mutatott mind 
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a munkanapokon, mind más munkaszüneti napokon tapasztalt jellemzőkhöz képest. Ezért a 

továbbiakban csak a munkanapokon mért sebességadatokkal dolgoztam. 

A 39. táblázat alapján az látható, hogy a napi forgalomnagyság 1835 és 3514 közötti. Ezek az 

értékek jelentősen eltérnek egymástól, és természetesen e forgalomnagyságok - a 

fundamentális diagramnak megfelelően - a napi átlagsebességek értékében (48,4 és 46,1 

km/óra) is tükröződnek. Tekintettel arra, hogy a mérési helyszínek között volt olyan, ahol 

évente mindössze 1-1 hét mérési adatai álltak rendelkezésre, rendkívül fontos volt, hogy 

összehasonlítható, a forgalomnagyságtól független sebességadatokkal dolgozzam. 

7.2.2. A követési időközök vizsgálata 
A további elemzésekre alkalmas adatok körének meghatározására megvizsgáltam, hogyan 

lehetne a nagyobb forgalom, illetve más járművek zavaró hatását kiszűrni. Mivel a műszer 

másodpercre pontosan rögzítette a járművek áthaladási idejét, számítható volt a követési 

időköz értéke. A követési időköz felhasználásával valamennyi mérőhely adataival elvégeztem 

az 5.3.2. fejezet szerinti variancia-analízist. A példa-helyszín főbb adatait a 38. és 39. táblázat 

tartalmazza, amelyben sávonként két összesítő táblázatot láthatunk. 

38. táblázat  Az 1. sáv követési időköz – sebesség variancia vizsgálata 

Követési 

időköz (mp) 

Járműszám 

(db) 

95%.os szignifikancia-szinten homogén csoportok 

1 2 3 4 5 6 

2,00 84375 49,96           

1,00 49350   50,73         

3,00 61282   50,74         

4,00 42268     52,05       

5,00 33406       52,84     

6,00 28836         53,45   

7,00 26347         53,66   

17,00 16232         53,72   

13,00 19434         53,75   

11,00 21260         53,78   

9,00 23528         53,78   

12,00 20097         53,79   

8,00 24731         53,79   

,00 8725         53,81   

14,00 18523         53,82   

15,00 17891         53,82   

19,00 14874         53,83   

16,00 17013         53,83   

10,00 22337         53,84   

18,00 15580         53,89   

20,00 376576           54,48 

Sig.   1,000 1,000 1,000 1,000 ,284 1,000 
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Az 1. sávban az 5 másodperces, a 2. sávban pedig a 4 másodperces követési időköznél 

nagyobb követési időközökkel érkező járművek átlagsebességei között a követési időköz 

szempontjából 95%-os szignifikancia-szinten nincs különbség. 

39. táblázat  A 2. sáv követési időköz – sebesség variancia vizsgálata 

Követési 

időköz (mp)  

Járműszám 

(db) 

95%.os szignifikancia-szinten homogén csoportok 

1 2 3 4 5 

2,00 67227 53,09         

1,00 40206 53,64 53,64       

3,00 52628   54,14       

4,00 40691     55,27     

5,00 34967       55,93   

,00 8258       56,17   

6,00 31490       56,19   

16,00 18651       56,19   

17,00 17719       56,20   

13,00 21613       56,21   

14,00 20690       56,24   

10,00 25578       56,27   

8,00 27985       56,27   

7,00 29430       56,30   

15,00 19643       56,31   

12,00 22962       56,34   

9,00 26545       56,34   

19,00 16138       56,37   

11,00 24250       56,39   

18,00 16712       56,48   

20,00 377807         57,40 

Sig.   ,058 ,149 1,000 ,056 1,000 

 

Ebből következik, hogy ha csak az 5 másodpercnél nagyobb követési időközű járművekkel 

dolgozom tovább, akkor már csak az oszlopban közlekedő járművek első járművét, vagy az 

egyedül haladó járműveket veszem figyelembe. A követési időköz, mint korlátozó kritérium 

alkalmazásával sikerült kiszűrni a torlódások okozta alacsony sebességértékeket, és ily módon 

a továbbiakban már csak a zavartalanul ún. szabad sebességgel haladó járműveket 

vizsgáltam. 

Az összes mérési helyszín elemzése alapján az eredmény az volt, hogy átlagosan 5 

másodpercnél nagyobb követési időközök esetén már nincs szignifikáns különbség az 

átlagsebességek között. A további vizsgálatokban tehát már csak azok a járművek 

szerepelnek, amelyek 5 másodpercnél nagyobb időközzel követik az előttük haladó járművet. 
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7.2.3. Az egyes évekre jellemző értékek meghatározása 

A különböző évek közötti egyezőség megállapítására szintén az SPSS programcsomag 

variancia-analízis (ANOVA) funkcióját használtam. A 40-41. táblázatban látható, hogy az 1. 

sávban a 2003-2004, illetve 2001a-2003, a 2. sávban pedig 2010-2011, 2001a-2007, illetve 

2001a-2003-2004 évek átlagsebességei egyezőséget mutatnak, azonban minden más év 

esetében 95%-os szignifikancia-szinten különböznek. 

40. táblázat  Az egyes évekre jellemző szabad sebesség-átlagok ANOVA táblája az 1. sávra 

év N 

95%.os szignifikancia-szinten homogén csoportok 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2011 27516 48,12               
2010 10495   49,11             
2009 51758     50,81           
2008 46990       52,47         
2007 16001         53,97       
2004 88429           55,44     
2003 81908           55,69 55,69   
2001a 8867             55,97   
2001b 24709               56,91 
Sig.   1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 ,478 ,317 1,000 

 

A 2001. májusában életbe lépett KRESZ módosítás miatt a 2001 január-áprilisi 

sebességadatokat külön kezeltem a 2001. május-decemberi adatoktól, és „2001a”, illetve 

„2001b” címkével jelöltem meg. 

41. táblázat  Az egyes évekre jellemző szabad sebesség-átlagok ANOVA táblája a 2. sávra 

év N 95%.os szignifikancia-szinten homogén csoportok 

    1 2 3 4 5 6 

2011 28572 51,85           
2010 11171 52,26           
2009 55367   53,35         
2008 26863     55,42       
2007 3785       57,61     
2001a 11489       58,05 58,05   
2004 74439         58,28   
2003 82916         58,51   
2001b 55806           59,13 
Sig.   ,158 1,000 1,000 ,108 ,066 1,000 

 

Az utolsó sorban levő érték (Sig.) az egyes csoportokban levő átlagsebességek közötti 

hasonlóság erősségét jelzi (1,00 a legerősebb). Valamennyi mérőhely ANOVA tábláját a 

melléklet tartalmazza. 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.013



 

 

113 

 

 

50. ábra   Az egyes évekre jellemző szabad sebességátlagok az 1. sávra 

 

 

51. ábra   Az egyes évekre jellemző szabad sebességátlagok a 2. sávra 

 

Az 50.-51. ábrákon jól látszik, hogy e mérési keresztmetszetben mindkét irányban nőtt a 

személygépjárművek szabad sebessége 2001-ben a 2001. május 1. és május 1. utáni 

időszakban. Figyelemre méltó e változás, hiszen a mérési keresztmetszet lakott területen belül 

található, ahol a 2001. évi KRESZ-módosítás nem változtatta meg az általános 

sebességkorlátozást. A 42.-43. sz. táblázatok mutatják, hogy a növekedés mértéke 95%-os 

megbízhatósági szinten szignifikáns változás. Ezután 2003-ban és 2004-ben stagnáló 

értékeket (nincs szignifikáns változás) olvashatunk le a táblázatból. 2007-től kezdődően, 

évről évre statisztikai értelemben is egyértelműen csökkenő tendencia érvényesül a 

szabad sebességgel haladó személygépkocsik átlagsebességének tekintetében. 

További érdekességet rejtenek az 52.-53. ábrák, amelyek a vizsgált helyszínen az egyes 

évekhez tartozó szórás-értékeket ábrázolják. 
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52. ábra   Az egyes évekre jellemző szórások az 1. sávra 

 

 

53. ábra   Az egyes évekre jellemző szórások a 2. sávra 

 

Különösebb elemzés nélkül is jól látható, hogy 2007-től kezdődően – a korábbi évek 

stagnálása után – jelentős mértékben csökkent a szórás értéke (Figyelemre méltó, hogy 2011-

ben megfordulni látszik e kedvező trend.) Az elmúlt évek javuló baleseti statisztikája és a 

sebességek csökkenő szórása között is látható kapcsolat, azaz nemcsak az alacsonyabb 

sebességek, hanem a homogénebb sebességeloszlás is fontos tényező a baleseti mutatók 

értékeinek csökkentése szempontjából. 

7.3. Az átlagsebesség változása az elmúlt években 

A 32 mérőhely adatainak az előzőekben bemutatott feldolgozása után, az egyes mérőhelyek 

sávonkénti és évenkénti szabad sebesség-átlagainak felhasználásával képeztem az évenkénti 

átlagsebességeket. Az 54. ábrán lakott területi és lakott területen kívüli útszakaszokra, illetve 

összesítve láthatók 7 év jellemző értékei. 
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54. ábra   A szabad sebességek átlagának változása 2001-2011 között 

 

Az 54. ábrából leolvasható, hogy az elmúlt 4 évben folyamatosan csökkent a szabad 

sebességgel haladó személygépjárművek átlagsebessége, lakott területen kívül 5,7 

km/órával, lakott területen belül pedig 3,2 km/órával. 

7.4. A sebesség és a balesetek száma közötti összefüggés 

meghatározása 

A személysérüléses balesetek, illetve a közúti közlekedési balesetekben megsérültek 

számának – az elmúlt években mért – csökkenése és az átlagsebességek változása között 

feltételezhetően kapcsolat van. E kapcsolat erősségének vizsgálatára a 2.2.3. fejezetben 

bemutatott Nilsson modell hazai adaptálása tűnik célszerűnek. Nilsson a következő 

összefüggést állapította meg a balesetek számának változása és a sebesség változása között 

[43]: 

 = (  

A „kitevő” értéke halálos balesetek esetén 4, halálos és súlyos sérüléses balesetek esetén 3, 

személysérüléses balesetek esetén pedig 2. Ha a sebesség 80 km/óráról 75 km/órára csökken, 

az utána/előtt sebesség arány 75/80, azaz 0.94. E hányadost a 4-ik hatványra emelve (0.94)
4
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0.77-et kapunk, ami azt jelenti, hogy az egységnyi értékről 0.77-re csökken, ami a halálos 

balesetek számának 23%-os csökkenését eredményezi. 

Az általam feldolgozott sebességadatok alapján számított évenkénti átlagsebességeket és 

személysérüléses baleset-számokat lakott területi utakra a 42. sz. táblázat, lakott területen 

kívüli utakra pedig a 43. táblázat tartalmazza. Az átlagsebességeket a korábban már 

ismertetett módon, a szabad sebességgel haladó járművek sebességének átlagolásával 

képeztem. Az általam kidolgozott módszer biztosította azt, hogy egy adott helyszínen a 

különböző forgalomnagyság és összetétel melletti, különböző napokon és különböző 

hónapokban készült évenkénti átlagsebességek összevonhatók és ezért 

összehasonlíthatók voltak. 

42. táblázat  Átlagsebesség és személysérüléses balesetszám évenként lakott területen 

Év Átlagsebesség 

(km/óra) 

Személysérüléses 

balesetek száma 

Halálos és súlyos sérüléses 

balesetek száma 

Halálos balesetek 

száma 

2001 53,9 12853 4807 518 

2003 53,1 13735 4867 452 

2004 53,0 14149 4921 465 

2008 52,6 13180 4409 392 

2009 50,5 12243 3961 292 

2010 49,8 11273 3512 260 

2011 49,4 10980 3166 225 

 

43. táblázat Átlagsebesség és személysérüléses balesetszám évenként lakott területen kívül 

Év Átlag-sebesség 

(km/óra) 

Személysérüléses 

balesetek száma 

Halálos és súlyos sérüléses 

balesetek száma 

Halálos balesetek 

száma 

2001 81,1 5652 2998 614 

2003 81,2 6241 3172 683 

2004 81,4 6807 3357 703 

2008 78,8 5994 2651 498 

2009 78,3 5621 2374 460 

2010 73,3 5027 2073 389 

2011 73,1 4847 1924 338 

E két táblázat alapján kerültek megállapításra az átlagsebesség-változások és balesetszám-

változások közötti összefüggések, amelyeket lakott területen az 55. ábra, lakott területen kívül 

pedig az 56. ábra mutat. A 32 mérési keresztmetszet, a hasonló számú lakott területi és 

lakott területen kívüli mérőhely, a mérőhelyek térbeli eloszlása, a helyszínenkénti több 

százezer elemzett sebességadat alapján eredményeim jól reprezentálják a hazai 

járművek sebességét, évenkénti változásukat. Ennél pontosabb és reprezentatívabb 

eredményt kaphatnánk, ha valamennyi, sebességmérésre alkalmas mérőállomás adatai 
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elemeznénk, azonban a különböző adatgyűjtési eljárások miatt ez jelenleg komoly 

nehézségekbe ütközik, de mindenképpen további kutatásra érdemes terület. Új vizsgálati 

lehetőség adnak majd a jövőben a GPS alapú sebességrögzítő berendezések. 

55. ábra   Az átlagsebesség-balesetszám összefüggése lakott területi utakon 

 

A sebesség-változásra - hasonlóan a Nilsson modellhez - a legérzékenyebben a halálos 

balesetek száma reagál. Kevésbé változik a halálos és súlyos sérüléses balesetek száma, és 

legkisebb kitevőjű a személysérüléses balesetekre vonatkozó összefüggés. A 6 függvényből 5 

–kivétel a lakott területen kívüli utak személysérüléses balesetek trendvonala – gyakorlatilag 

az 1-1 pontokon halad át, amely azt mutatja, hogy jó összefüggéseket kaptam: ha nem 

változik az átlag-sebesség, a balesetek száma sem. 
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56. ábra  Az átlagsebesség-balesetszám összefüggése lakott területen kívüli utakon 

 

A Nilsson modell [43] és a számításaim alapján készített modell kitevőit a 44. sz. táblázat 

tartalmazza. Zárójelben megjelenítettem az Elvik modellben [9] szereplő kitevőket is. 

44. táblázat  Kitevők a Nilsson-modellben és elemzéseim alapján 

 Nilsson-

modell 

Lakott területen Lakott területen kívül 

Halálos balesetek 4 8,7 (2,6) 5,3 (4.1) 

Halálos és súlyos sérüléses balesetek 3 4,6 4,2 

Személysérüléses balesetek 2 2,7 (1,2) 2,8 (1,6) 

 

A lakott területi és lakott területen kívüli kitevőket összehasonlítva a legnagyobb különbség a 

halálos balesetek esetén adódik: sokkal nagyobb mértékű változást okoz a sebesség-változása 

lakott területen, mint lakott területen belül. 

A hazai lakott területi, halálos balesetek számára vonatkozó összefüggés sokkal nagyobb 

kitevővel, azaz sokkal nagyobb meredekségű függvénnyel jellemezhető, mint a Nilsson és 

Elvik által megállapított. Az 57. ábrából leolvasható, hogy 5%-os átlagsebesség-csökkenés 

64%-ra, azaz 36%-al csökkenti a halálos balesetek számát. 

A külföldi eredményektől való eltérésnek több oka lehet: 

 A közúti közlekedési balesetek száma az elmúlt években sokkal kedvezőbben alakult, 

mint más országokban, - 2012-ben hazánk ezért kapta a közlekedésbiztonsági PIN-
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díjat - ezen belül is jelentősebb csökkentést regisztráltunk a lakott területi 

útszakaszokon. 

 Lakott területen belül a szabad sebességek átlagai magasabbak, mint a valamennyi 

jármű sebességadatából számolt átlagsebességek, hiszen a csomópontok közelsége, a 

jelzőlámpák száma e szakaszokon okoz torlódásokat. 

 A külföldi modellekben számos országból származó aggregált adatot vettek 

figyelembe, ezért az egyes országokra jellemző sebesség-balesetszám összefüggések 

kiolthatták egymást. 

Vizsgálataim alapján, az általam meghatározott összefüggések szoros korrelációt 

mutatnak a szabad sebességek átlagának változása és a balesetek száma között.  
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8. TÉZISEK 

 

1. Bizonyítottam, hogy a vasúti átjárókban 1997-ben bevezetett – 2010-ben 

megszüntetett - általános sebességkorlátozás nem befolyásolta 

szignifikánsan sem a járművek szabad sebességét, sem a balesetek számát. 

2. Összefüggést találtam az általános sebességkorlát emelése és a 

járművezetők sebességválasztása között lakott területen kívüli utakon. A 

KRESZ-módosítás hatását kimutattam az emeléssel nem érintett lakott 

területi utakon is. 

3. Megállapítottam, hogy ugyanazon a helyszínen, ugyanolyan forgalmi 

viszonyok mellett mért sebességadatok elemzése alapján közúti biztonsági 

szempontból kedvezőbb a körforgalom telezöldes jelzőlámpa helyett. 

4. Megállapítottam, hogy az 5 másodpercnél nagyobb követési időközű 

járművek kiválasztása esetén már nincs szignifikáns különbség a 

különböző követési időközű járművek sebességei között, azaz e járművek 

„szabad sebességgel” haladóknak tekinthetők. 

5. Megállapítottam, hogy az általam vizsgált mérőhelyeken az elmúlt 4 évben 

(2008-2011) folyamatosan csökken hazánkban a szabad sebességgel 

haladó járművek átlagsebessége lakott területen kívüli és belüli utakon 

egyaránt. 

6. Összefüggést határoztam meg a - 32 mérőhely adataiból számított - szabad 

sebességgel haladó járművek átlagsebességének változása és a 

személysérüléses, halálos és súlyos, valamint a halálos balesetek számának 

változása között lakott területen kívüli és belüli utakra. 
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9. ÖSSZEFOGLALÁS 

A közúti biztonság alakulásának egyik legfontosabb - ha nem a legfontosabb - minőségi 

mérőszáma a járművek sebességének alakulása. Kutatási munkám arra irányult, hogy a 

kapcsolódó hazai és külföldi szakirodalom feltárásával és mért sebességadatok 

feldolgozásával rávilágítsak a sebesség közúti közlekedésbiztonságra gyakorolt hatására. 

Az általános sebességszabályozás hazai alkalmazásán túlmenően számos egyedi építési és 

forgalomtechnikai beavatkozás sebességválasztásra, sebességszint kialakulására gyakorolt 

hatását is vizsgáltam lézerradarral végzett mérésekkel. A vizsgált során a szabad sebességgel 

haladó járművek sebességadatait elemeztem, mert e járművek vezetőinek sebességválasztását 

csak az út keresztmetszeti kialakítása határozza meg és független a forgalmi viszonyoktól 

(torlódások okozta sebességcsökkenéstől). 

Kimutattam, hogy a vasúti átjárókon való áthaladás sebességének KRESZ általi szabályozása 

nem változtatta meg a járművezetők sebességválasztását és a vasúti átjárók biztonsági szintjét, 

aminek elemzésével, az okok feltárásával nem foglalkoztam, magát a tényt igazoltam. 

Az ADR 2000 hurokdetektoros forgalomszámláló és sebességmérő műszerek értékelhető 

sebességadatainak elemzésével egyértelműen igazolni tudtam, hogy a vizsgált helyszíneken 

csökkent a szabad sebességgel haladó járművek átlagsebessége az elmúlt 4 évben. Az általam 

kidolgozott statisztikai elemző módszerrel egyértelműen kiszűrtem a hibás mérési adatokat, 

hogy megbízható eredményeket kapjak. A Power-modell magyarországi alkalmazásával 

igazoltam, hogy mind az átlagsebességek értékének szignifikáns csökkenése és a 

személysérüléses balesetek számának számszerű csökkenése között korreláció van. 

Elvileg lehetőség van Magyarországon a forgalomszámláló állomásokon elhelyezett 

mérőműszerek sebességmérésre való felhasználására, azonban ennek módszertana, az 

átállítási időszakok tudományos igényességű tervezése még nem történt meg. A pontos 

adatok, a hibajavítás megköveteli, hogy a jövőben járművenkénti és nem összesített adatokat 

gyűjtsenek a mérőállomások. A külföldi mérési adatokkal való összevethetőség és a hazai 

közúthálózat sebesség-monitoringjának szükségessége szintén tudományos igényességű 

adatfeldolgozási eljárásokat igényel. 

A sebességmérési-, és sebességszabályozási módszertan biztonságnövelést célzó 

kidolgozásával és módszeres alkalmazásával nemzetgazdasági szintű nyereséget lehetne 

elérni a közúti baleseti sérültek számának csökkenése által a közutakon. 
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11. MELLÉKLET 

A vizsgált mérőhelyek variancia-analízis táblázatainak első oszlopa a vizsgált éveket, 

második oszlopa az adott évben elemzett – szabad sebességgel haladó - járművek számát, a 

további oszlopai a 95%-os szignifikancia-szinten szignifikáns homogén csoportok 

átlagsebességét (km/óra) tartalmazza. A táblázatok utolsó sora az egyes csoportok 

átlagsebességei közötti kapcsolat erősségét mutatja. 

 

1001          

1. sáv jármű 1 2 3 4 5    

2007 19 467 66,30        

2010 19 968 66,49        

2011 28 468  66,97       

2001 64 121  67,16       

2009 71 271  67,25       

2008 62 847   67,96      

2003 84 230    68,96     

2004 81 918     69,30    

          

2. sáv  1 2 3 4 5 6   

2011 36 098 65,40        

2010 39 671 65,57 65,57       

2009 88 159  65,82       

2007 23 164   67,10      

2008 76 975    67,65     

2001 66 937     68,19    

2004 94 252      69,77   

2003 95 159      69,80   

          

          

1022          

1. sáv jármű 1 2 3 4     

2011 53 672 45,95        

2010 51 371  46,38       

2009 53 932   46,90      

2008 32 009    47,30     

          

2. sáv  1 2 3 4     

2010 47 253 44,92        

2011 48 472  45,34       

2009 48 687   46,53      

2008 28 752    47,19     
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1026          

          

1. sáv jármű 1 2 3 4 5    

2003 6 492 54,56        

2000 18 683  55,02       

2001 40 441   55,74      

2010 22 864    56,28     

2011 10 700    56,41     

2008 26 786     58,60    

2007 12 358     58,62    

Sig.  1,00 1,00 1,00 0,98 1,00    

          

2. sáv  1 2 3 4 5 6   

2010 28 433 57,23        

2011 11 905  58,12       

2000 22 539   59,31      

2008 44 234   59,53 59,53     

2009 43 831   59,62 59,62     

2001 49 022    59,82     

2003 30 312     60,44    

2007 13 913      60,98   

Sig.  1,00 1,00 0,13 0,16 1,00 1,00   

          

3. sáv  1 2 3 4 5 6 7  

2000 22 397 57,48        

2001 46 303  58,51       

2003 28 206   59,03      

2011 5 547    60,42     

2010 22 335    60,83     

2009 40 429     62,67    

2008 38 796      63,66   

2007 13 296       64,68  

Sig.  1,00 1,00 1,00 0,09 1,00 1,00 1,00  

          

4. sáv  1 2 3 4     

2000 21 735 55,81        

2011 11 148  57,79       

2010 25 533  57,82       

2001 44 465  57,86       

2003 26 726  57,93       

2008 28 630   60,28      

2007 12 990    61,50     

Sig.  1,00 0,93 1,00 1,00     
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1031          

1. sáv jármű 1 2 3 4 5    

2000 20 097 81,74        

2001 76 747 81,89        

2003 81 974  84,04       

2009 61 945   85,52      

2004 55 416    86,99     

2008 48 587     88,31    

Sig.  0,67 1,00 1,00 1,00 1,00    

          

2. sáv  1 2 3 4 5 6   

2001 32 599 102,51        

2000 7 860  103,61       

2003 40 998   104,12      

2009 36 535    105,97     

2004 44 320     108,17    

2008 41 504      108,87   

Sig.  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

          

          

1040          

1. sáv  1 2 3 4     

2001 45 647 58,52        

2010 25 079 58,71 58,71       

2009 44 478  58,86       

2011 30 169   59,28      

2008 52 014   59,53 59,53     

2003 60 366    59,65     

2004 34 900    59,65     

Sig.  0,35 0,59 0,07 0,84     

          

2. sáv  1 2 3 4     

2011 36 432 59,58        

2010 27 552 59,70        

2009 56 168 59,82        

2008 60 379  60,37       

2001 46 650   61,15      

2004 38 856    61,94     

2003 61 756    62,03     

Sig.  0,13 1,00 1,00 0,97     
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1059          

1. sáv  1 2 3 4 5 6   

2003 457 445 36,92        

2000 93 329  38,18       

2001 413 678   39,06      

2010 248 096    40,10     

2011 281 063    40,22     

2004 82 121     43,33    

2009 3 385      44,06   

Sig.  1,00 1,00 1,00 0,95 1,00 1,00   

          

2. sáv  1 2 3 4 5 6   

2003 465 728 40,08        

2011 291 073  42,38       

2010 244 243   42,94      

2001 383 632   43,11 43,11     

2000 87 112    43,36     

2004 89 964     46,67    

2009 4 216      48,39   

Sig.  1,00 1,00 0,76 0,27 1,00 1,00   

          

3. sáv  1 2 3 4     

2003 395 780 46,41        

2010 135 920 46,52        

2011 152 077 46,67        

2000 88 015  48,03       

2004 52 234  48,15       

2009 2 134   49,19      

2001 325 202    49,72     

Sig.  0,67 0,99 1,00 1,00     

          

4. sáv  1 2 3 4     

2003 461 539 41,76        

2011 180 135 41,91        

2009 2 431  44,88       

2001 346 806   45,44      

2000 67 786   45,89      

2004 66 955    47,22     

Sig.  0,97 1,00 0,11 1,00     
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1064          

1. sáv  1 2 3 4 5    

2011 18 016 56,07        

2010 18 653  56,74       

2000 12 883   63,72      

2004 53 898    65,15     

2001 17 599    65,26     

2003 23 694     66,55    

Sig.  1,00 1,00 1,00 0,98 1,00    

          

2. sáv  1 2 3 4     

2011 18 383 57,84        

2010 18 752 58,22        

2000 14 507  65,74       

2001 19 453   67,22      

2004 61 516   67,27      

2003 26 530    68,72     

Sig.  0,12 1,00 1,00 1,00     

          

          

1071          

1. sáv  1 2 3      

2000 20 091 92,48        

2010 26 327 92,80        

2011 31 210 92,87        

2009 41 895  93,66       

2001 55 779  93,97       

2008 44 615   95,10      

Sig.  0,09 0,31 1,00      

          

2. sáv  1 2 3 4     

2009 44 357 90,20        

2011 32 810 90,34        

2010 25 587  90,89       

2000 21 094   91,77      

2008 47 012   92,16      

2001 48 259    92,73     

Sig.  0,95 1,00 0,14 1,00     
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1108          

1. sáv 1 2 3 4 5 6 7 8 

2011 27 516 48,12        

2010 10 495  49,11       

2009 51 758   50,81      

2008 46 990    52,47     

2007 16 001     53,97    

2004 88 429      55,44   

2003 81 908      55,69 55,69  

2000 8 867       55,97  

2001 24 709        56,91 

Sig.  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,48 0,32 1,00 

          

2. sáv  1 2 3 4 5 6   

2011 28 572 51,85        

2010 11 171 52,26        

2009 55 367  53,35       

2008 26 863   55,42      

2007 3 785    57,61     

2000 11 489    58,05 58,05    

2004 74 439     58,28    

2003 82 916     58,51    

2001 55 806      59,13   

Sig.  0,16 1,00 1,00 0,11 0,07 1,00   

          

          

1116          

1. sáv  1 2 3 4     

2010 17 739 79,69        

2009 27 980  82,73       

2008 55 646   83,58      

2004 19 082    88,09     

2003 6 099    88,45     

Sig.  1,00 1,00 1,00 0,34     

          

2. sáv  1        

2011 17 739 82,10        

2009 27 980 85,70        

2008 55 646 86,20        

2004 19 082 90,30        

2003 6 099 91,00        

2000  89,00        
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1139          

1. sáv  1        

2010 20 260 81,00        

2011 18 203 81,90        

          

2. sáv  1 2 3 4 5    

2004 45 119 76,23        

2001 40 474  78,58       

2000 3 730   80,77      

2002 5 921   80,91      

2008 56 553    83,07     

2003 40 484    83,47     

2009 45 342    83,62     

2010 20 260     84,78    

2011 18 203     84,83    

Sig.  1,00 1,00 1,00 0,40 1,00    

          

          

1141          

1. sáv  1 2 3      

2004 83 421 46,23        

2003 207 663  48,58       

2000 51 106   49,54      

2001 96 495   49,63      

Sig.  1,00 1,00 0,27      

          

2. sáv  1 2 3 4 5 6 7  

2009 73 270 37,86        

2008 68 787 37,93        

2010 37 659  40,36       

2011 15 036   41,49      

2004 88 532    45,15     

2003 219 762     47,38    

2001 98 314      48,27   

2000 7 212       49,36  

Sig.  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  
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1142          

1. sáv  1 2       

2010 27 233 41,32        

2011 24 41,33        

2003 11 598 41,84        

2009 73 441 43,31        

2008 45 848 43,57        

2004 42 387 45,75 45,75       

2001 87 463 47,00 47,00       

2000 55 092  51,01       

Sig.  0,07 0,12       

          

2. sáv  1 2 3 4 5    

2003 619 47,42        

2010 21 372 48,75        

2004 22 497  50,77       

2011 527  51,01       

2009 58 429  52,09 52,09      

2008 23 452   52,93      

2001 83 634    54,65     

2000 51 466     56,97    

Sig.  0,07 0,07 0,63 1,00 1,00    

          

3. sáv  1 2 3      

2011 54 42,69        

2010 27 156 43,90 43,90       

2009 74 836 45,23 45,23       

2004 40 224 46,47 46,47       

2003 64 351 46,79 46,79       

2008 39 795  47,26       

2001 57 787   57,89      

2000 51 137   58,14      

Sig.  0,06 0,26 1,00      

          

4. sáv  1 2 3 4     

2004 36 161 42,00        

2003 19 214  46,41       

2001 53 576   50,03      

2000 31 187    53,97     

Sig.  1,00 1,00 1,00 1,00     
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1161          

1. sáv  1 2 3 4 5    

2010 29 390 44,68        

2011 27 489  45,09       

2009 58 581   46,25      

2008 67 958    47,00     

2003 50 645     47,91    

2004 57 564     48,00    

2000 7 118     48,06    

Sig.  1,00 1,00 1,00 1,00 0,85    

          

2. sáv  1 2 3 4     

2010 24 302 47,92        

2011 22 875 48,24        

2009 50 444  49,47       

2008 61 709   50,13      

2002 4 722   50,20      

2001 38 517    50,87     

2000 5 805    50,98     

2004 49 922    51,00     

2003 50 002    51,24     

Sig.  0,32 1,00 1,00 0,16     

          

          

1185          

1. sáv  1 2 3 4 5    

2011 91 003 59,02        

2010 85 458  60,37       

2001 5 769   63,73      

2000 20 609    64,45     

2003 55 282     65,21    

2004 75 787     65,23    

Sig.  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00    

          

2. sáv  1 2 3 4 5    

2011 73 419 56,14        

2010 77 213  56,60       

2001 5 918   58,89      

2003 50 267    59,53     

2000 26 040    59,62     

2004 69 630     60,29    

Sig.  1,00 1,00 1,00 0,95 1,00    
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1197          

1. sáv  1 2 3 4     

2010 25 348 51,84        

2004 60 077  61,76       

2003 25 185  61,76       

2001 9 984   62,94      

2000 12 828    63,37     

Sig.  1,00 1,00 1,00 1,00     

          

2. sáv  1 2 3      

2010 24 034 49,60        

2004 41 201  60,84       

2003 26 034  61,01       

2000 12 904   61,52      

2001 10 026   61,90      

Sig.  1,00 0,80 0,07      

          

1204          

1. sáv  1 2 3 4 5    

2009 65 817 49,31        

2011 77 982 49,41        

2010 39 830  49,94       

2008 87 640   50,73      

2001 55 980    51,44     

2003 81 225    51,44     

2000 25 850     51,76    

2004 63 753     51,90    

Sig.  0,82 1,00 1,00 1,00 0,36    

          

2. sáv  1 2 3 4 5 6 7  

2010 25 134 54,36        

2011 43 623  54,82       

2009 35 137   55,17      

2008 53 228    56,06     

2004 37 273     58,90    

2003 55 084     59,02    

2001 29 735      59,61   

2000 9 135       60,80  

Sig.  1,00 1,00 1,00 1,00 0,97 1,00 1,00  

          

3. sáv  1 2 3 4 5    

2010 25 449 56,15        

2009 37 899 56,30        

2011 45 945  56,78       

2008 57 077   57,60      

2004 44 290    60,90     

2003 64 484    60,91     

2001 47 752    60,94     

2000 15 887     61,70    

Sig.  0,84 1,00 1,00 1,00 1,00    
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4. sáv  1 2 3 4 5 6   

2011 87 505 50,97        

2010 49 488 51,08 51,08       

2009 75 536  51,20       

2008 101 289   51,91      

2001 71 741    54,34     

2003 84 106     54,72    

2000 28 719     54,82    

2004 58 158      55,07   

Sig.  0,79 0,69 1,00 1,00 0,86 1,00   

          

          

1210          

1. sáv  1 2 3 4 5 6   

2010 41 519 50,06        

2011 51 176 50,10        

2009 70 538  51,03       

2001 91 444   51,29      

2008 39 967   51,49 51,49     

2000 36 625    51,54     

2004 138 083     51,89    

2003 137 951      52,64   

Sig.  1,00 1,00 0,10 0,99 1,00 1,00   

          

2. sáv  1 2 3 4 5 6 7  

2011 47 253 50,33        

2010 38 336  50,72       

2009 64 042   51,60      

2008 36 431    52,14     

2004 129 009     52,45    

2001 86 645      52,70   

2000 34 293      52,71   

2003 126 598       53,69  

Sig.  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  
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1221          

1. sáv 1 2 3 4 5 6 7 8 

2011 17 874 47,93        

2010 24 565  50,71       

2009 72 057   53,31      

2008 33 252    54,52     

2004 94 329     59,44    

2003 139 165      60,24   

2000 11 906       62,42  

2001 78 466        63,21 

Sig.  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

          

2. sáv  1 2 3 4 5 6   

2011 18 732 50,10        

2010 24 000  52,60       

2009 68 575   55,42      

2008 24 803   55,53      

2004 91 339    61,65     

2003 129 815     62,22    

2001 69 462      64,81   

2000 9 955      64,99   

Sig.  1,00 1,00 0,99 1,00 1,00 0,86   

          

          

1222          

1. sáv 1 2 3 4 5 6   

2010 19 997 62,46        

2008 86 859  67,32       

2011 44 271  67,58 67,58      

2009 81 539   67,96      

2007 11 423    72,66     

2000 11 870     86,31    

2003 107 901      87,09   

2004 96 006      87,10   

2001 47 415      87,26   

Sig.  1,00 0,74 0,27 1,00 1,00 0,98   

          

2. sáv  1 2 3 4 5 6 7 8 

2011 47 553 65,39        

2010 22 079  66,35       

2009 88 224   72,94      

2008 91 297    75,06     

2007 21 392     77,57    

2000 12 158      82,54   

2001 57 747       84,90  

2003 125 077        85,50 

2004 117 267        85,57 

Sig.  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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1289          

1. sáv  1 2 3      

2010 12 996 41,70        

2008 16 399  44,49       

2009 26 687  44,64       

2011 7 705  44,85       

2000 580   47,12      

2001 510   47,65      

2003 9 978   48,26      

Sig.  1,00 0,99 0,25      

          

2. sáv  1 2 3 4     

2010 12 547 43,82        

2001 505  45,43       

2000 726  46,87 46,87      

2009 25 952   47,78      

2011 12 855   48,09      

2008 16 181   48,31      

2003 8 630    50,68     

Sig.  1,00 0,06 0,06 1,00     

          

          

1296          

1. sáv  1 2 3 4 5    

2011 8 997 46,11        

2010 16 442  47,31       

2004 25 548   52,31      

2000 24 524    53,16     

2001 30 936    53,19     

2003 35 137     54,13    

Sig.  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00    

          

2. sáv  1 2 3 4 5    

2011 5 790 47,08        

2010 14 372  49,59       

2004 6 139   54,56      

2001 30 497    55,28     

2000 9 208     56,57    

2003 8 364     56,76    

Sig.  1,00 1,00 1,00 1,00 0,97    
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1310          

1. sáv  1 2 3 4     

2001 10 514 75,22        

2000 3 529 76,00 76,00       

2003 1 072 76,35 76,35       

2011 8 358  76,95 76,95      

2010 3 128  77,08 77,08      

2004 10 219   78,03 78,03     

2009 11 447   78,25 78,25     

2008 14 100    79,23     

Sig.  0,20 0,27 0,08 0,14     

          

2. sáv  1 2 3 4     

2001 12 120 72,54        

2000 3 837 73,73 73,73       

2010 3 527  74,09       

2003 1 112  74,46 74,46      

2011 5 078   75,39 75,39     

2004 11 148   75,64 75,64     

2009 6 650    75,73     

2008 12 445    76,26     

Sig.  0,0569 0,6353 0,0634 0,4093     

          

          

1329          

1. sáv  1 2 3 4 5    

2011 4 651 62,98        

2010 13 189  63,82       

2009 29 777   65,11      

2007 11 504    66,87     

2004 59 170     67,71    

2000 13 016     67,73    

2003 31 298     68,05    

Sig.  1,00 1,00 1,00 1,00 0,59    

          

2. sáv  1 2 3 4 5 6 7  

2011 4 684 61,67        

2010 13 568 62,11        

2009 28 974  64,34       

2008 24 509   66,05      

2007 11 149    67,00     

2001 40 699     67,95    

2004 59 683     68,58 68,58   

2000 8 687      68,96 68,96  

2003 32 219       69,39  

Sig.  0,50 1,00 1,00 1,00 0,06 0,72 0,54  
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1355          

1. sáv  1 2       

2000 8 837 41,70        

2001 36 782 41,71        

2010 33 267 41,80        

2011 33 018 41,86        

2003 47 390  42,54       

2004 54 090  42,78       

Sig.  0,80 0,39       

          

2. sáv  1 2 3 4 5 6   

2011 32 249 44,01        

2010 31 951  44,62       

2001 35 404   46,30      

2000 8 453    46,62     

2004 50 410     47,01    

2003 45 318      47,51   

Sig.  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

          

          

1356          

1. sáv  1 2       

2000 6 263 82,95        

2001 18 472 83,90        

2002 2 685  85,25       

2003 23 520  85,59       

2004 13 673  85,63       

Sig.  0,18 0,90       

          

2. sáv  1 2       

2000 6 255 84,05        

2003 24 538  86,47       

2004 6 012  86,58       

2002 2 657  86,70       

Sig.  1,00 0,97       

1357          

1. sáv  1 2 3 4     

2001 58 272 82,91        

2010 24 732  83,53       

2011 5 966  84,01       

2003 24 706   84,82      

2009 55 616   85,12      

2004 5 329    86,16     

Sig.  1,00 0,19 0,71 1,00     
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2. sáv  1 2 3      

2011 14 006 84,09        

2000 4 028  86,61       

2001 58 807  86,86       

2003 20 664   88,23      

2004 11 822   88,45      

2009 53 810   88,61      

Sig.  1,00 0,91 0,60      

          

1358          

1. sáv  1 2 3 4 5 6   

2011 26 277 49,03        

2010 41 438  49,72       

2009 59 987   50,69      

2001 93 339    52,49     

2007 14 772    52,64 52,64    

2000 16 772     52,76    

2003 96 052     52,83    

2004 99 521      54,06   

Sig.  1,00 1,00 1,00 0,70 0,45 1,00   

          

2. sáv  1 2 3 4 5    

2010 28 155 54,35        

2011 15 746  54,70       

2007 10 406   59,22      

2004 140 070    60,83     

2000 18 120    61,02     

2001 113 083    61,13     

2003 118 323     62,00    

Sig.  1,00 1,00 1,00 0,13 1,00    

3. sáv  1 2 3 4     

2011 22 956 53,57        

2010 38 863 53,86        

2007 14 550  57,87       

2000 25 634   58,41      

2004 148 635   58,61      

2001 81 169   58,68      

2003 131 572    59,54     

Sig.  0,07 1,00 0,13 1,00     

          

4. sáv  1 2 3 4 5 6   

2011 16 106 52,10        

2010 27 627  52,60       

2008 18 330   54,96      

2007 10 114    56,62     

2004 81 449     58,20    

2000 11 267     58,30    

2001 69 471     58,52    

2003 74 297      59,51   

Sig.  1,00 1,00 1,00 1,00 0,33 1,00   
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1550          

1. sáv  1 2 3 4     

2011 22 982 82,74        

2000 25 869  84,49       

2004 118 628   86,12      

2007 7 875   86,15      

2001 76 304   86,45      

2003 100 150    87,22     

Sig.  1,00 1,00 0,76 1,00     

          

2. sáv  1 2 3 4 5    

2011 23 768 79,61        

2010 29 188  82,78       

2000 25 660   86,73      

2007 7 641   86,86      

2004 96 996    87,94     

2001 75 766     89,00    

2003 80 079     89,08    

Sig.  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00    

          

          

1709          

1. sáv  1 2       

2000 8 837 41,70        

2010 33 267 41,80        

2011 33 018 41,86        

2001 33 169 41,88        

2004 54 090  42,78       

2003 41 713  42,97       

Sig.  0,67 0,63       

          

2. sáv  1 2 3 4 5    

2011 32 249 44,01        

2010 31 951  44,62       

2000 8 453   46,62      

2001 21 485   46,69      

2004 50 410    47,01     

2003 34 690     48,25    

Sig.  1,00 1,00 0,99 1,00 1,00    
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1019          

1. sáv  1 2       

2007 66 893 61,33        

2011 30 884 61,42        

2008 68 352 61,46        

2010 23 689  61,84       

2009 87 125  61,87       

Sig.  0,25 1,00       

          

2. sáv  1 2 3 4 5    

2011 26 041 67,82        

2007 53 025  68,19       

2010 14 641   68,52      

2008 61 867    69,60     

2009 73 466     70,68    

Sig.  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00    

          

          

1055          

1. sáv  1 2 3 4 5    

2011 53 913 77,10        

2007 35 987  77,85       

2008 126 700   78,70      

2010 35 014    78,97     

2009 89 875     79,59    

Sig.  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00    

          

2. sáv  1 2 3 4     

2007 43 507 74,79        

2008 128 932  75,95       

2011 51 411  76,03 76,03      

2010 24 584   76,26      

2009 77 560    78,20     

Sig.  1,00 0,88 0,06 1,00     
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12. ABSTRACT 

One of the most important key factors of road safety is the speed of cars. The aim of my study 

was to find vehicle’s speed effects on road safety with findings of international literature and 

with analysis of measured speed data. 

I have investigated the effects of changes of general Hungarian speed limits, traffic 

engineering modifications, type of intersection with speed data, measured by laser radar. This 

survey measures drivers’ choice of speed and provides information on the effectiveness of 

speed enforcement measures. Free speeds are speeds at which drivers choose to travel when 

unconstrained by road geometry, weather conditions or traffic conditions (e.g. congestion). 

I have demonstrated, that Hungarian special speed limit in road-railway crossings did not 

have any effects on vehicles’ speeds and the safety level of these crossings. 

I proved by analysis of validated speed data of ADR 2000 traffic counters, that average free 

speeds of cars decreased at examined sites in the last 4 years. I used my self-developed 

statistical method in this analysis for reliable results. I have found relationship between 

significant decrease of average free speeds and decrease of injury accidents. I used Nilsson’s 

Power-model to find this correlation. 

It is theoretically possible to use traffic counters for measuring speeds in Hungary, but 

statistical methods for data analysis/corrections and seasonal scientific measuring plans are 

missing. It is very important to collect speeds of all individual vehicles in the future, because 

these kinds of data are necessary for error-correction. Scientific data processing methods are 

necessary for speed monitoring of Hungarian roads and for comparing Hungarian results with 

results of other countries. 

Elaboration and use of speed measuring methods and speed regulation methods for increasing 

road safety are very important, because with these tools it is possible to decrease the number 

of road accident victims. 
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