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1. A KUTATÁS TÉMÁJA ÉS CÉLKITŰZÉSEI 

A közlekedéspolitika célkitűzései között folyamatosan a legfontosabbak között 

szerepel a biztonságosabb közlekedés, ezen belül is a közúti közlekedésbiztonság 

javítása [8]. 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. 

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 és milyen irányban változott a járművek sebessége az elmúlt 

években? 

 A mért sebességadatok milyen módszerrel tehetők alkalmassá következtetések 

levonására? 

 A közúti személysérüléses baleseti mutatók kedvező változása kimutatható-e az 

átlagsebességek értékének és eloszlásának változásában? 

 Milyen mértékű és irányú az átlagsebesség változása? 

 Milyen jellegű és milyen erős a kapcsolat az átlagsebesség és a balesetek, 

sérültek száma között? 

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 

kell összegyűjteni a járművezetők sebességválasztásáról, e választást meghatározó 

tényezőkről. 

Az elmúlt években jelentősen csökkent a személysérüléses balesetek száma hazánkban 

[3, 13]. Megvizsgáltam, hogy a járművek sebességének volt-e szerepe ebben a 

kedvező folyamatban, és ha igen, mekkora? 
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2. ALKALMAZOTT KUTATÁSI MÓDSZEREK 

 Szakirodalom, hazai és nemzetközi gyakorlat áttekintése, értékelő elemzése 

 Jelenségek okainak feltárása, következményeik előrebecslése 

Az átlagsebességek változásának okát, irányát és mértékét is meghatároztam 

vizsgálataim során, így hasonló beavatkozások esetén az eredményeim 

felhasználhatók. 

 Hipotézisek felállítása 

A sebességmérési adatok feldolgozása előtt feltételeztem a változás irányát, az 

elemzések alapján a mérték meghatározása volt a feladatom. 

 Adatgyűjtés, adatbázis felépítése 

A forgalmi, baleseti, és a mért sebességadatokra alapoztam az elemzéseket. 

 Összehasonlító elemzés 

A közúton végzett beavatkozások hatásait ún. „előtte-utána” vizsgálattal 

elemeztem. 

 Hipotézisek igazolása, verifikálása 

 

Megválasztott körülmények között sebességméréseket végeztem Doppler-radaros, és 

korszerű lézer-radaros sebességmérő műszerrel. Méréseim során a szabad sebességgel 

(más jármű által nem befolyásolt) haladó járművek sebességét mértem. A nagyszámú 

hurokdetektoros mérési adat elemzése előtt saját módszert dolgoztam ki a hibás 

sebességadatok kiszűrésére és a különböző naptári napokból származó adatok 

összehasonlíthatóságára. E méréseket eddig nem használt statisztikai módszerekkel 

elemeztem: az egyedi jármű-sebességadatok eloszlásfüggvényeinek paramétereit 

vizsgáltam, és az ismert variancia-analízis módszerét közúti szakterületen elsőként 

használtam a sebességadatok értékét jelentősen befolyásoló, zavaró körülményeinek 

kiszűrésére. 
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3. 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. 

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. A 

jogszabály módosítás hatását sebességmérésekkel vizsgáltam, amelyeket az intézkedés 

bevezetése előtt és után végeztem el. A mérések során csak az ún. „szabad 

sebességgel” haladó, azaz más jármű által nem befolyásolt járművek sebességét 

rögzítettem [5]. 

Az előtte-utána mérések átlagsebességeinek változását „u”-próbával vizsgáltam: a 

nyolc helyszín 14 mérési pozíciójából 7 esetben nem mutatható ki szignifikáns eltérés 

az előtte-utána mért átlagsebességek között. Azonban a szignifikáns eltérést mutató 

helyszíneken sem tartják be az előírt 40 km/óra, illetve 30 km/óra sebességkorlátozást. 

Sebességmérésekkel és a vasúti átjárókban történt balesetek számának elemzésével is 

igazoltam az 1997. évi KRESZ módosítás e rendelkezésének teljes hatástalanságát. A 

KRESZ-módosítás nem érte el célját. 

 

Kapcsolódó saját publikációk: 

[5] Mocsári, T. – Siska, T.: Gépjárművezetők magatartásának megfigyelése és 

elemzése vasúti átjárókban, KTI kutatási jelentés, Budapest, 1998 

[10] Mocsári, T.: Járművezetők sebességválasztása, Közúti és Mélyépítési Szemle 8. 

szám, p. 9-15., 2008 

[11.] Mocsári, T.: The driver’s speed choice affecting parameters, On Safe Roads in 

the XXI. Century – 3nd Conference, Magyar Útügyi Társaság, CD disk, 2004 

[14] Mocsári, T.: A sebesség szerepe a közlekedésben, hatása a forgalombiztonságra 

In: Koren Cs. (szerk.): A közúti infrastruktúra biztonsága, Győr, Universitas Győr 

Nonprofit Kft., pp.97-106, ISBN 978-963-9819-86-3, 2012  
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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. 

A KRESZ 2001. május 1-jén 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. A 

változás hatásának vizsgálatát 40 forgalomszámláló mérőhely 87 forgalmi sávjában 

mért sebességadat feldolgozásával végeztem. Az általam kidolgozott vizsgálati 

eljárással hasonlítottam össze a 2001 január-áprilisi hónapokat a 2001 május-

decemberi hónapokkal, illetve 2002 és 2004 évek adataival. 

Megállapítottam, hogy lakott területen kívül átlagosan 2,06 km/órával, lakott területen 

pedig 0,74 km/órával nőtt a járművek szabad sebessége a KRESZ-módosítás után 

(2004) a bevezetés előtti időszakhoz viszonyítva - összességében 1,18 km/óra a 

növekedés. Figyelemre méltó, hogy lakott területen – bár a KRESZ-módosítás itt nem 

változtatta meg az érvényes általános sebességkorlát értékét – is folyamatos, 

egyértelmű emelkedés tapasztalható [4]. 

 

Kapcsolódó saját publikációk: 

[4] Mocsári, T.: A hazai forgalomszámláló berendezések 2004. évi sebességadatainak 

feldolgozása közlekedésbiztonsági szempontból, KTI kutatási jelentés, Budapest, 2005 

[11.] Mocsári, T.: The driver’s speed choice affecting parameters, On Safe Roads in 

the XXI. Century – 3nd Conference, Magyar Útügyi Társaság, CD disk, 2004 

[15] Mocsári, T.: Sebességváltozások beavatkozások hatására In: Koren Cs. (szerk.): 

A közúti infrastruktúra biztonsága, Győr, Universitas Győr Nonprofit Kft., pp. 121-

130, ISBN 978-963-9819-86-3, 2012 
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3. Megállapítottam, hogy ugyanazon a helyszínen, ugyanolyan forgalmi 

viszonyok mellett mért sebességadatok elemzése alapján közúti biztonsági 

szempontból kedvezőbb a körforgalom telezöldes jelzőlámpa helyett. 

Annak bemutatására, hogy a csomóponti szabályozás hogyan hat a járművezetők 

sebességválasztására, egy „ceterus paribus” elven végzett kísérlet ad lehetőséget, 

amelyben a Közlekedéstudományi Intézet munkatársaként vettem részt: egy telezöldes 

jelzőlámpás csomópontot körforgalommá alakítottunk át a Fejér Megyei Közútkezelő 

Kht. segítségével [2]. A csomópontot elhagyó, szabad sebességgel haladó járművek 

sebességét mértem és dolgoztam fel, majd valamennyi sebesség-osztályközben 

átlagosan ~10 km/óra sebességcsökkenést mutattam ki az átalakítás után. Az előírt, 

táblával jelzett sebességkorlátozást (40 km/órát) a Budapest felé haladók 82 %-a tartja 

be körforgalmú, és csupán 45 %-a jelzőlámpás szabályozás esetén. A körforgalommá 

alakítás után a csomóponti ágai közötti sebesség-eltérések kisebbek lettek és 

homogénebb lett a sebességeloszlás. A legkedvezőbb változást a korábbi főirány egyik 

ágán mértem, ahol 9,1 km/óráról 5,6 km/órára csökkent a szórás értéke. 

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: a körforgalom kedvezőbb szolgáltatási szintet biztosít. E 

kísérlet után indult meg a körforgalmak számának növekedése hazánkban. 

Kapcsolódó saját publikációk: 

[2] Hóz, E., Mocsári, T. Különböző csomóponti forgalomtechnikai megoldások 

esetén érvényes forgalomlefolyási jellemzők és összefüggések meghatározása, KTI 

kutatási jelentés, Budapest, 1998 

[4] Hóz, E., Mocsári, T., Jákli, Z: Road Safety Survey of the two-lane roundabouts 

in Hungary, On Safe Roads in the XXI. Century – 2nd Conference, Magyar Útügyi 

Társaság, CD disk, 2002 

[11] Mocsári, T.: The driver’s speed choice affecting parameters, On Safe Roads in 

the XXI. Century – 3nd Conference, Magyar Útügyi Társaság, CD disk, 2004  
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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. 

Az egyedi járműsebességek rögzítésére is alkalmas hurokdetektoros műszer által 

gyűjtött sebességadatok elemzése során megvizsgáltam, hogyan lehetne a nagyobb 

forgalom, illetve más járművek zavaró hatását kiszűrni [6]. A járművek sebességének 

és követési időközének felhasználásával, 32 mérőhelyen forgalmi sávonként végeztem 

el a variancia-analízist, amelynek főbb adatait egy példa-helyszínen az 1. táblázat 

tartalmazza. 

1. táblázat  Követési időköz – sebesség variancia vizsgálata [10] 

Követési 

időköz 

(mp) 

járműszám 

95%.os szignifikancia-szinten homogén csoportok 

átlagsebessége (km/óra) 

(db) 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 

 

Az egyes forgalmi sávok vizsgálatának összegzése után megállapítottam, hogy 5 

másodpercnél nagyobb követési időközzel érkező járművek átlagsebességei között a 

követési időköz szempontjából 95%-os szignifikancia-szinten nincs különbség. 
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Kapcsolódó saját publikációk: 

[6] Mocsári, T. A hazai forgalomszámláló berendezések 2004. évi 

sebességadatainak feldolgozása közlekedésbiztonsági szempontból, KTI kutatási 

jelentés, Budapest, 2005 

[9] Mocsári, T.: Analysis of the overtaking behaviour of motor vehicle drivers, 

Acta Technica Jaurinensis Vol.2. No.1., Széchenyi István Egyetem Műszaki 

Tudományi Kar, p. 97-106., 2009 

 [11] Mocsári, T.: The driver’s speed choice affecting parameters, On Safe Roads 

in the XXI. Century – 3nd Conference, Magyar Útügyi Társaság, CD disk, 2004 
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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. 

Összesen 32 olyan helyszínt vontam be vizsgálataimba, ahol legalább 5 évben történt 

sebességmérés 2001 és 2011 között. Ezen mérőhelyek adatainak feldolgozását 

végeztem el, amelyek közül 14 lakott területen kívül, 18 pedig lakott területen 

található. A feldolgozás során normalitás-vizsgálat segítségével kiszűrtem a hibás 

sebességadatokat, az elemzéshez csak a szabad sebességgel haladó személygépkocsik 

adatait használtam. Az általam kidolgozott módszerrel biztosítottam, hogy egy adott 

helyszínen a különböző forgalomnagyság és összetétel melletti, különböző napokon és 

különböző hónapokban készült évenkénti átlagsebességek összevonhatókká és ezért 

összehasonlíthatókká váltak. 

1. ábra   Az egyes évekre jellemző szabad sebesség-átlagok a 1108-as mérési helyszín 

(Edelény, 27. sz. főút 9+500 kmsz.) 2. sávjában 

 

Az 1. ábrából is leolvasható, hogy e lakott területi mérési keresztmetszetben nőtt a 

2001. évi KRESZ-módosítás hatására a járművek sebessége. A növekedés mértéke 

95%-os megbízhatósági szinten szignifikáns változás. Ezután 2003-ban és 2004-ben 

stagnáló értékeket (nincs szignifikáns változás) olvashatunk le az ábráról. 2007-től 

kezdődően, évről évre statisztikai értelemben is egyértelműen csökkenő tendencia 

érvényesül a járművek átlagsebességének tekintetében.  

Különösebb elemzés nélkül is jól látható a 2. ábrán, hogy 2007-től kezdődően – a 

korábbi évek stagnálása után – jelentős mértékben csökkent a szórás értéke (Figyelmet 

érdemel, hogy 2011-ben megfordulni látszik e kedvező trend.) Az eddigi kutatásaim 

alapján javaslom, hogy a baleseti mutatók és a sebességek szórása közötti pontos 

összefüggés meghatározása legyen kutatási téma. 
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2. ábra   Az egyes évekre jellemző szórások a 1108-as mérési helyszín 2. sávjában 

Az egyes mérőhelyeken számított szabad sebességek sávonkénti és évenkénti 

átlagainak felhasználásával képeztem az évenkénti átlagsebességeket. A 3. ábrán lakott 

területi és lakott területen kívüli útszakaszokra, illetve összesítve láthatók 7 év 

jellemző értékei. A 3. ábrából leolvasható, hogy az elmúlt 4 évben folyamatosan 

csökkent a vizsgált helyeken a szabad sebességgel haladó járművek 

átlagsebessége, lakott területen kívül 5,7 km/órával, lakott területen belül pedig 

3,2 km/órával. 

3. ábra   A szabad sebességek átlagának változása 2001-2011 között 
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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. 

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 erősségére a Nilsson féle „power-

modell” hazai adaptálása tűnik célszerűnek. Nilsson a következő összefüggést 

állapította meg a balesetek számának változása és a sebesség változása között: 

[12]. 

Az általam feldolgozott sebességadatok alapján számított átlagsebesség-változás és a 

balesetek számának változását mutató összefüggéseket lakott területen a 4. ábra 

mutatja. 

4. ábra   Az átlagsebesség-balesetszám összefüggése lakott területen 

 

A Nilsson modell [12] és a számításaim alapján készített modell kitevőit a 2. táblázat 

tartalmazza. Zárójelben megjelenítettem az Elvik modellben [1] szereplő kitevőket is. 
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2. 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) 

 

Az általam meghatározott összefüggést összehasonlítottam a Nilsson modelljében 

szereplőkkel és megállapítottam, hogy a hazai - lakott területen belüli és kívüli – 

kapcsolat sokkal nagyobb meredekségű függvénnyel jellemezhető. 

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 nagyon valószínű, hogy a járművek sebességének csökkenése 

okozta az általános hazai közlekedésbiztonsági helyzet javulását, de ennek 

bizonyításához további mérőhelyek adatainak feldolgozása és reprezentatív 

mérőhálózat szükséges. 
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4. KÖVETKEZTETÉSEK 

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 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. 

Szükséges a hazai sebesség-monitoring rendszer felállítása, amelyhez a 

forgalomszámláló mérőműszereket sebességmérésre is fel kell használni. A pontos 

adatok, a hibajavítás megköveteli, hogy a jövőben járművenkénti és nem összesített 

adatokat gyűjtsenek a mérőállomások. A járműsebességek kedvezőtlen változásának 

gyors felismerése lehetőséget teremt a beavatkozásra, balesetek megelőzésére. 
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