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Bevezetés 

A közúti közlekedésbiztonság kiemelt figyelmet kap világszerte, azon belül is az Európai Unióban. Hazánk 2004. május 1-jén 

csatlakozott az Európai Unióhoz, és tagállammá válva a kötelezettségek, az elérendő célok az országra és lakosságára is 

vonatkoznak. Az Európai Unió számos közúti közlekedésbiztonsággal kapcsolatos irányelvet dolgoz(ott) ki, melyek közül a 

legfontosabb a közúti közlekedési baleset következtében meghaltak számának felére csökkentése volt a 2001-2010-es 

időszakban [7]. Ugyanezt a számszerű célt tűzték ki a 2011-2020 közötti időszakra is, hozzátéve, hogy 2050-re lehetőleg senki 

se veszítse életét közúti közlekedési balesetben.  

A közúti közlekedési balesetek kérdése több szempontból is megközelíthető. Így például a balesetet elszenvedő sérült oldaláról, 

a hozzátartozók részéről, illetve a társadalmi-gazdasági veszteségek oldaláról. A közúti balesetek közvetett veszteségei az 

Európai Unióban évente 160 milliárd Euróra tehetők, amelyek 3-4-szer nagyobbak a közvetlen veszteségeknél, ami az Európai 

Unió bruttó nemzeti termékének mintegy 2%-a. [7]. A balesetek és sérültjeik számának, valamint a sérülések súlyosságának 

csökkenése tehát mindannyiunk érdeke.  

A közúti közlekedésben három olyan fő területet tudunk megkülönböztetni, ahol jól elkülöníthetők az intézkedések: ember-

jármű-út és környezete. . A közúti közlekedési balesetek legnagyobb részét az emberi tényezőre vezethetjük vissza, azonban 

hangsúlyozni kell, hogy egy-egy baleset általában több ok miatt következik be. [10] 

Az Európai Unió Fehér Könyve szerint is a 14-25 éves korcsoport vezető halálokai között szerepel a közúti baleset [7].  

 Egységes definíciót - egy-egy ország kivételével – még csak a halálos sérülésekre találunk (30 napos meghatározás), és jelenleg 

is erőfeszítések történnek a súlyos sérülések definíciójának egységesítésére [9].  

Értekezésem témájául olyan területet választottam, amelyben (még) egységes tanterv, egységes vizsgáztatási rendszer, sőt, 

meghatározott irányelv sincs az Európai Unióban, nem úgy, mint a közlekedési balesetek halálos sérültjeire. A gépjárművezető-

képzésnek és –oktatásnak kiemelt szerepet kell kapnia a közlekedésbiztonsági tevékenységben a Fehér Könyv szerint.  

  

 

 

 

 

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

közúti balesetek halálos áldozatainak számán belül [11] 

A fiatalok népességen belüli és a közúti balesetek halálos áldozatainak számán belüli részaránya jelentős eltérést mutat, ami  

aggodalomra ad okot. 

A fiatalok,kezdő gépjármű-vezetők kiemelt baleseti kockázattal jellemezhetők, ami az életkor előrehaladtával folyamatosan 

csökken, de a gépjármű-vezetési tapasztalat növekedésével ez a csökkenés felgyorsítható, vagyis szignifikáns lesz. 



4 
 

 

2. ábra: Az életkor, gyakorlat és nem szerepe a baleseti kockázat alakulásában [11] 
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A kutatás aktualitása 

Kutatásom és értekezésem célja, hogy feltárjam és bemutassam azokat a módszereket, eszközöket, amelyeket a külföldi 

képzésekben sikeresen alkalmaznak, és azon lehetőségeket, amelyek a hazai gépjárművezető-képzésbe integrálhatóak lennének. 

Hazánkban a rendszerváltás után, 1990. évtől a gépjárművezető-képzés már nem csak központosított/állami keretek között zajlik, 

hanem engedéllyel rendelkező képzőszervek (vállalkozások) is tarthatnak tanfolyamokat. A képzés kikerülése a versenyszférába 

magában rejtette a korrupció veszélyét és a minőség romlását a szakmai tartalom rovására. Az Európai Unióhoz való 

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

vizsgáztatásának részletes szabályairól” c. előírás célja az állami kézből kikerült oktatási rendszer hibáinak helyrehozása volt 

[12]. 

A kutatás fő célját egyrészt a halálos baleseti sérültek számának elvárt csökkentése, másrészt a fiatal, kezdő gépjárművezetők 

baleseti kockázatának mérséklése motiválta, figyelembe véve a rendelkezésre álló lehetőségeket. Ezek függvényében a cél tehát 

olyan változtatások kezdeményezése a képzési rendszerben, amelyek pozitív változást eredményeznek a közlekedési 

magatartásban, a szabálykövetés szintjében, ezzel pedig emberéleteket menthetnek meg, sérüléseket kerülhetnek el. 

A disszertáció elkészítése folyamán a következő kérdéseket határozom meg a leírt célok elérése érdekében: 

 Hogyan épülnek fel a legjobb gépjárművezető-képzési rendszerek? 

 Miben különbözik a hazai képzési rendszer a legjobbaktól? 

 Átvehető-e teljesen a legjobb gyakorlat, vagy annak csak egyes elemei integrálhatóak a hazai képzési rendszerbe? 

A meghatározott kérdések megválaszolása már most tartalmaz szűk keresztmetszeteket, azonban további kutatási irányok vonalát 

vázolják fel: 

 A képzés megváltoztatása mikor fejti ki hatását? 

 A képzés megváltoztatása meddig fejti ki hatását? 

 Milyen mértékben csökkenti a baleseti kockázatot a fiatal, kezdő gépjárművezetők körében a megváltoztatott képzés? 

 Meg tudjuk-e becsülni a „meg nem történt” balesetek számát? [13] 

 Hogyan reagál a piac (kereskedő és vásárló szektor) a megváltozott kínálatra, és ennek költségeire? 

 A megváltozott képzés hatására „meg nem történt balesetek” gazdasági-társadalmi és egyéni hasznainak kimutatása? 

Alkalmazott módszerek 

A disszertáció írása során számos matematikai módszer alkalmazásának lehetőségét vizsgáltam a tézisek alátámasztására. A 

dolgozat alappillérének a sokasági arányra felállított konfidencia-intervallumok vizsgálatát tekinthetjük, mely a későbbiek során 

a tézisek alátámasztásában kiemelkedő szerepet kapott. Meg kell jegyeznem, hogy a sokasági arányra (valószínűségre) több, 

egymástól eltérő módon is adhatunk konfidencia intervallumot. 

Ezen felül a McNemar teszt Edwards-féle változata a 3. számú tézis helyességét igazolja. 

Az egyszerűbb módszerek, mint a kikérdezések, felmérések készítése, illetve „előtte-utána kérdőív” készítése pedig olyan eljárás, 

ami a fent leírt matematikai módszerekhez szükséges adatokat hivatott összegyűjteni. 
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Alkalmazott matematikai módszerek 

Munkám során igyekeztem megkeresni a megfelelő módszert ahhoz, hogy téziseimet megfelelően alá tudjam támasztani. 

A kutatás során elsősorban hipotézisvizsgálatra gondoltam, mivel ez alapján „soha nem arról döntünk, hogy a felállított 

hipotézisünk igaz vagy nem. A döntésünk csak az lehet, hogy az adott minta (minták) alapján a hipotézisünk elfogadható, hihető-

e, vagy sem” [8]. Azt az eljárást, amely segítségével döntünk a hipotézis elfogadásáról, illetve elutasításáról, statisztikai próbának 

nevezzük.  

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

Azonban ahhoz, hogy például a biztonsági övviselési hajlandóságot mérni tudjuk, célszerűbb volt a relatív gyakoriságokat, tehát 

az azok alapján a sokasági arányra felállított konfidencia intervallumokat összehasonlítani. Ha az intervallumok diszjunktak, 

akkor a becsült sokasági arányok statisztikailag szignifikánsan eltérnek egymástól, ez azonban fordítva nem igaz, ha átlapolóak, 

még statisztikailag lehetnek eltérőek. 

A sokasági arányra (valószínűségre) többféleképpen is lehet konfidencia intervallumot felállítani. Meg kell jegyezni, hogy a 

számítási kapacitás drasztikus emelkedésével precízebb, régebben nem preferált módszerek is előtérbe kerültek. 

Néhány módszer a teljesség igénye nélkül: 

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

- Jeffreys 

- Wald (közelítő módszer a normális eloszlás alapján) 

- Agresti-Coull (korrigált Wald-módszer) 

- Wilson. 

A felsoroltak közül a Wilson-féle módszert választottam, mivel kis elemszámú minta és szélsőséges valószínűségek esetén is jó 

becslést ad. A disszertáció írása során 95%-os konfidencia intervallumot használtam.  

Az alábbiakban ezt a módszert ismertetem röviden: 

Valamely A esemény p=P(A) valószínűségére többféle módon szerkesztünk konfidencia intervallumot annak megfelelően, hogy 

nagy minta vagy csupán kisszámú megfigyelés áll-e rendelkezésre. [14]  

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

𝑛𝛾𝑛 − 𝑛𝑝

√𝑛𝑝(1 − 𝑝)
 

valószínűségi változó közel normális eloszlású.”  

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

számíthatjuk ki. Ha nn jelöli a gyakoriságot; ennek eloszlása binomiális, és így feltételezzük, hogy a p az igazi paraméter, adott 

(1-)-hoz találunk olyan c1 és c2 egész számokat, amelyekre az alább adandó értelemben közelítően fennáll [14], hogy 

 

𝑃(𝑐1 ≤ 𝑛𝛾𝑛 < 𝑐2) = ∑ (𝑛
𝑘
)

𝑐2−1
𝑘=𝑐1

𝑝𝑘(1 − 𝑝)𝑛−𝑘 ≈ 1 − 𝜀”. 

Relatív gyakoriság: „Ha egy kísérletet n-szer azonos körülmények között megismételve az A esemény kA esetben következik be, 

akkor ezt a kA számot az A esemény gyakoriságának nevezzük. A gyakoriság és a kísérletek számának hányadosát, 
𝑘𝐴

𝑛
  pedig az 

A esemény relatív gyakoriságának hívjuk.” [20] 

„Ha n olyan nagy szám, hogy 1 𝑛⁄  elhanyagolható 1
√𝑛
⁄ -hez képest, akkor a konfidencia intervallum [14]: 

𝛾𝑛 −
𝑢𝜀

√𝑛
√(1 − 𝛾𝑛)𝛾𝑛 < 𝑝 ≤ 𝛾𝑛 +

𝑢𝜀

√𝑛
√(1 − 𝛾𝑛)𝛾𝑛”. 
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A konfidencia intervallumok kiszámítása során a mintanagyságot, valamint a pozitív válaszok számát, és a konfidencia szintet 

is (0.95)  meg kellett határozni. 

Konfidencia (megbízhatósági) intervallumoknál tudunk beszélni pontbecslésről, illetve intervallumbecslésről is.  

Intervallumbecslés esetén „olyan intervallumot keresünk, amelybe előre adott, nagy valószínűséggel beleesik a becsült paraméter 

valódi értéke. A becsült paraméter értékére tehát egy intervallumot adunk meg, ezzel az adott mintából származó 

bizonytalanságot csökkentjük.” [8] 

Az összehasonlítás alapján szignifikáns különbséget tudunk meghatározni, ha a konfidencia intervallumok nem fedik egymást, 

hanem diszjunktak. 
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Az értekezés téziseinek összefoglalása 

1. tézis 

Megállapítottam, hogy a „B” kategóriás járműkezelési vizsga megszüntetése, és a forgalmi vizsgák 50 percről 60 percre 

történő növekedésének hatására a vizsgasikerességben csökkenés figyelhető meg. A vizsgasikeresség romlását a két 

időszak 95%-os diszjunkt konfidencia intervallumai igazolják. 

A disszertáció írása során az elődleges célom az volt, hogy feltárjam azokat a hiányosságokat a hazai gépjárművezető-képzésben, 

amelyek megváltoztatásával lassan, de biztosan haladhatunk a biztonságosabb járművezetés felé. Kezdeti lépésként olyan 

elemeket vizsgáltam, amelyek a jogszabályi környezet változásának hatását tükrözték. Nem a tananyag módosítására, nem egy 

új módszer bevezetésére került sor, hanem a járműkezelési vizsga megszűnése és a forgalmi vizsga idejének 10 perccel történő 

megnövekedése történt meg 2012. január 1-jén. A vizsgált időszak nem lehet számottevő, hiszen értekezésem írását már 2015 

nyarán megkezdtem. Ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű adatot tudjak összehasonlítani, amely elemzéséből megbízható 

következtetések is levonhatók, másfél évet kellett várnom. A két időszak azonos terjedelme (2008-2011 közötti 4 év, és 2012-

2015 közötti 4 év) adja a megfelelő alapot a tézisek kidolgozásához. 

 

A vizsgálat kezdeténél elsősorban a statisztikai adatok romlására figyeltem fel, ezért azok alakulását később folyamatosan 

figyelemmel kísértem.  A kutatás során nem csak diagramon ábrázoltam a mérhető különbséget. A negatív tendenciájú adatsor 

táblázata: 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

január 55,62049 55,65802 57,96872 58,06921 54,36841 56,43283 57,87453 56,54283 

február 54,86495 54,33773 56,73671 57,37378 53,74168 55,56846 54,28222 55,85173 

március 54,23335 53,70602 54,41857 55,59170 51,09602 53,30933 54,36887 54,59163 

április 52,80131 52,90157 54,59020 56,71947 51,50100 53,82552 55,26958 54,31910 

május 53,52223 52,19363 54,08218 56,38269 52,53283 52,94543 53,81704 54,05131 

június 54,56279 52,63844 55,25758 56,83884 52,11316 54,55979 54,53664 53,20785 

július 54,96952 53,93931 55,63596 58,18291 54,36092 54,65341 54,48419 54,56436 

augusztus 55,21114 54,54528 56,26297 57,96713 54,65821 54,90188 53,45639 53,03275 

szeptember 55,04998 53,56052 56,40667 56,97045 53,30183 53,51339 54,26552 54,11621 

október 54,75606 54,29448 57,03574 56,96042 54,33909 54,52020 53,91269 54,49134 

november 53,53674 53,66846 56,87301 58,49806 55,14870 55,39651 54,62209 55,07537 

december 54,78227 55,42145 57,47758 59,03764 51,32260 55,82726  55,19416 55,53540 

1. táblázat: Az alap-, és pótvizsga vizsgasikerességének átlagértékei 

Ezek az adatok az alap-, és a pótvizsga vizsgasikerességének átlagértékei mutatják. Szembetűnő lehet, hogy vannak értékek a 

második időszakban, melyek jobbak az előzőnél. Azonban, ha a két időszak diszjunkt konfidencia intervallumait vizsgáljuk meg, 

azok egyértelműen elkülönülnek egymástól. Itt nem az átlagértékeket vettem alapul, hanem a vizsgázók számát és az összes 

sikeres vizsgát (alap-, és pótvizsga). Ha az intervallumok diszjunktak, akkor az általunk becsült sokasági arányok statisztikailag 

szignifikánsan eltérnek egymástól (ez fordítva nem igaz: ha átlapolóak, még lehetnek statisztikailag eltérőek). 

A 2008-2011 terjedő időszakban összesen 659.310 fő vizsgázott, melyből sikeres vizsgát 364.587 fő tett le (első vizsga, és első 

pótvizsga). A 2012-től 2015-ig  terjedő 4 évben pedig 537.872 fő vizsgázott, melyből 292.189 fő tett sikeres vizsgát.  
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0,53 0,535 0,54 0,545 0,55 0,555 0,56

Diszjunkt konfidencia intervallumok

2008-2011

2012-2015

 

2. táblázat: Konfidencia intervallumok  

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

intervallumok bemutatására. 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra: A vizsga sikerességi mutató diszjunkt konfidencia intervallumai 

A tézishez kapcsolódó publikációk: [2] [4] [5] 

A disszertációban található fejezetszám: 6.2 

  

 Pozitív válaszok 

száma 
Mintanagyság Arány Alsó 95% KI Felső 95% KI 

2008-2011 364587 659310 0.5530 0.5518 0.5542 

2012-2015 292189 537872 0.5432 0.5419 0.5446 
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0,05 0,25 0,45 0,65 0,85

Diszjunkt konfidencia intervallumok

Baleset elemzése hatott a
közlekedésre

Baleset elemzése nem hatott
a közlekedésre

2. tézis 

Megállapítom, hogy a baleset(ek) elemzése az elméleti oktatás során megváltoztatta a tanulók többségének 

kinyilatkoztatott viselkedését a közlekedésben. Elővigyázatosabbak lettek, mely állítást 95%-os diszjunkt 

konfidencia intervallumokkal támasztottam alá.  

 

Az elméleti oktatás során a Nemzeti Közlekedési Hatóság tanterve szerint kötelező lenne legalább egy közlekedési baleset 

megbeszélése. A kiküldött kérdőívre adott válaszok alapján a megkérdezettek 30%-a nem beszélt balesetről a tanfolyamon. A 

70%-kal kapcsolatban, akik legalább egy balesetet megbeszéltek, válaszaik alapján megállapítható volt, hogy döntő többségben 

befolyásolta közeledésüket a balesetelemzés. Elővigyázatosabbak lettek, megértették a közlekedésben rejlő veszélyeket. 

A tézis megállapításának statisztikai helyességét a diszjunkt konfidencia intervallumok bizonyítják. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

4. ábra: Diszjunkt konfidencia intervallumok a balesetek elemzésénél 

 

 Pozitív válaszok száma Mintanagyság Arány Alsó 95% KI Felső 95% KI 

Előtte 14 72 0.1944 0.1195 0.3003 

Utána 58 72 0.8056 0.6997 0.8805 

  

3. táblázat: Konfidencia intervallumok értékei a baleset elemzésénél 

 

A tézishez kapcsolódó publikációk: [3] [4] [5] 

A disszertációban található fejezetszám: 7. 
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3. tézis 

Megállapítom, hogy a gépjárművezető-képzés során, az elméleti tanfolyamon a tantermi képzési keretek között a 

balesetet átélt személy tapasztalatának megismerése, valamint a balesetekkel kapcsolatos videók lejátszása növeli a 

kinyilatkoztatott biztonsági övviselés hajlandóságot.  

Kutatásom során egyik fő célkitűzésem az volt, hogy olyan apró hiányosságokat tárjak fel a képzésben (elsősorban az elméleti 

részben), amelyek módosításával, bővítésével változtatni lehet a fiatal gépjárművezető-jelöltek viselkedésén, és a közlekedéshez 

való hozzáállásán. A Nemzeti Közlekedési Hatóság „B” kategóriás tantervében szerepel a „Járművezetés elmélete” c. tantárgy, 

melynek része a „Veszélyhelyzetek-balesetek és tanulságaik”. Elvileg a tanulók hallanak legalább 1-1 balesetről, és annak 

következményeiről. Azonban a tapasztalat azt mutatja (és itt nem az autósiskolákra kell gondolni, hanem a rendelkezésre álló 

időre), hogy erre nem kerül sor. A felmérés egyik célja az volt, hogy megvizsgáljam, valóban szükségszerű és hatásos lenne-e, 

ha egy balesetet átélt személy beszámolója hangzana el, és sor kerülne egy valós életben felvett – témával foglalkozó - videó, 

valamint egy kampányfilm lejátszására. A felmérés időigényes volt, hiszen a helyszíneket, az időpontokat a balesetet átélt 

személlyel és az autósiskolákkal is össze kellett hangolni. Így kb. fél évet vett igénybe a 109 fővel történő felmérés elvégzése.  

 Az eredmény alátámasztásához a beszámoló és videó lejátszása előtt történt egy felmérés, majd azokat követően is. A kérdőívek 

anonimek, és a személyeken történő változás pontosan nyomon követhető, így a McNemar teszt Edwards féle változatának 

számításhoz a táblázat megfelelően felírható, valamint a 95%-os konfidencia intervallum is kiszámítható. 

 

4. táblázat: Konfidencia intervallumok „előtte-utána” 

Láthatjuk, hogy az Alsó 95% KI és az Felső 95% KI intervallumok nem átlapolóak. Mivel a konfidencia intervallumok 

diszjunktak, ezért az általuk becsült sokasági arányok szignifikánsan eltérnek egymástól.  

A McNemar teszt Edwards-féle változatának adatai az 5. táblázatban láthatóak.  

 

Előtte és utána is igen  Előtte nem utána igen Összesen 

78 24 102 

Előtte igen utána nem Előtte nem utána nem   

0 7 7 

78 31 109 

5. táblázat: Biztonsági öv bekapcsolásának hajlandósága a felmérés előtt és után 

24 fő volt az, akinek a véleményét sikerült megváltoztatni a biztonsági övviselésre vonatkozóan. A McNemar teszt Edwards-

féle változatával igazoltam, hogy nem függetlenek egymástól a tanulók viselkedései.  

 

 

 

 

 

 

 Pozitív válaszok száma Minta nagyság Arány Alsó 95% KI Felső 95% KI 

Előtte 78 109 0.7156 0.6247 0.7918 

Utána 102 109 0.9358 0.8733 0.9685 
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5. ábra: Diszjunkt intervallumok a kérdőív előtte-utána értékeiből számolva 

A tézishez kapcsolódó publikációk: [1] [3] [6]  

A disszertációban található fejezetszám: 8. 
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Összegzés 

Kutatási területként azért választottam a „B” kategóriás gépjárművezető-képzést, mert a leírtak alapján lényegi elemnek tartom 

a közlekedés rendszerében.  Minimális képzési változtatásokat bevezetve eredményes előrelépés következhet be. A képzés 

felépítését még számos szempontból meg lehetne vizsgálni, azonban azok kivitelezéséhez több időre és terjedelemre volna 

szükség (további kutatási irányokban néhányat felsorolok), nem is említve a szükséges adatok mennyiségét. 

A doktori kutatás során három tézist állapítottam meg, melyek alátámasztják azt a feltevést, hogy a hazai gépjárművezető-képzési 

rendszer hatékonysága növelhető. A vizsgasikeresség romlása világosan megmutatta, hogy a 10 perces vizsgaidő-növekedés 

mekkora terhet ró a tanuló vezetőre, gépjárművezető-jelöltre.  

Az E-learning bevezetése sokak számára egyenértékű volt az oktatás elszemélytelenedésével, és a tananyag nem megfelelő 

elsajátításával. Ennek ellenére a tanulók létszámának folyamatos emelkedése, valamint az új kérdéskör bevezetése után az új 

képzési formában résztvevők nagyobb arányban tettek sikeres vizsgát, mint a hagyományos, tantermi képzésben résztvevők.   

Az elméleti oktatás során az elvégzett kísérlet - mely magában foglalta két baleseteket bemutató videó megtekintését és egy 

balesetet átélt személy beszámolóját – alátámasztotta, hogy a szemléletes módszer mennyiben, és hogyan befolyásolja a tanulók 

biztonsági övviselési hajlandóságát. Az eredmények nagyon pozitív képet mutattak, ezért javasolható azok  képzésbe történő 

beépítése. A „B” kategóriás járművezetési képzési rendszer tantervi bővítésének költségoldalát nem is elemeztem hiszen a 

közlekedésbiztonsági videó levetítése nem jár kiadással. A kutatásom során számos olyan hiányosságot fedeztem fel a hazai 

gépjárművezető-képzésben, amelyek megváltoztatásával a fiatal gépjárművezetők baleseti kockázatát csökkenteni lehetne.  
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