
KTI TUDOMÁNY A GYAKORLATBAN

A BIZTONSÁGOS 
KÖZLEKEDÉSRE NEVELÉS ANOMÁLIÁI

A közlekedésbiztonsági mutatókat vizsgálva, valamint 
az eredményeket a kívánt értékekkel összevetve világszerte 
újra és újra megfogalmazódik, hogy a közlekedésbiztonság 
területén jelentôsebb eredményeket kell (kellene) elérni.
A szakemberek, civilek, hivatali személyek olykor elszigetelt 
küzdelmet folytatnak a sokszor nem kellôen átfogott, talán 
nem elég bátor programok, propaganda-hadjáratok 
alkalmával.
Sokszor éri vád a közlekedésbiztonsággal foglalkozókat 
(legyenek szakemberek vagy sem), hogy a fôképp 
forgalomtechnikai jellegû intézkedések nem kellôen 
hatékonyak.
A probléma azonban mélyebben gyökerezik.
Vizsgáljuk csak meg a közúti közlekedést a jól ismert 
ÚT-JÁRMÛ-EMBER rendszer vonatkozásában, a magyarországi 
helyzetre koncentrálva!

A közlekedés 
javítását célzó intézkedések
A közlekedés 
javítását célzó intézkedések

KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET ROVATA

Út és környezet
A közlekedés alapvetô eszkö
zeként megjelenô gépjármû
vek, amelyek a gazdaság, a 
technika és az emberi igények 
fejlôdésével messze túlszárnyal
ják a régóta meglévô utak 
vonalvezetésének meghatáro
zásakor (ha egyáltalán volt 
ilyen) napvilágot látott meré
szebb elképzeléseket is.
Egyes útszakaszok burkolata, 
alapozása stb. nem a mostaná
ban jellemzô dinamikai terhe
lésre, a mostanra jócskán meg
nôtt jármûszámra és legkevés
bé a napjainkban közúton 
elszállítható tömegekre készül
tek. 
A nem túl rózsás adottságok 
magas üzemeltetési költségek
hez vezetnek, amelyek a szû
kös erôforrások mellett alapve
tôen aláássák a jelentôs és 
hathatós építési beruházáso
kat. A 22es csapdája. Mind
eközben a közvélemény jogo
san elégedetlenkedik az utak 
állapota és az üzemeltetés 
nehézségei láttán; nem keresi 
és nem is kell keresnie a mélyen 
meghúzódó okokat.
Az útburkolat állapotának van
nak olyan jellemzôi is, amelyek 
az egyszerû úthasználó szeme 
elôtt rejtve maradnak, úgymint 
érdesség, tapadás stb. Ma a 
gépjármû vezetôje hazánkban 
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semmiféle adatot és garanciát 
nem kap arra vonatkozóan, 
hogy az általa éppen használt 
útszakaszon a jármûve és az 
útfelület között minden esetben 
megfelelô a kapcsolat; így 
aztán ugyanazokat a manôve
reket és ugyanolyan módon 
hajtja végre bárhol. A magyar
országi jármûpark bár homo
genizálódik, de még mindig 
vegyesebb képet mutat a nyu
gaton jellemzônél, emellett a 
morális szórás is jelentôs rela
tív sebességkülönbségeket 
eredményez az utakon. Az elô
zési szakaszok hiánya így 
aztán sokszor bizonytalan 
kimenetelû elôzésekhez vezet, 
az útkeresztmetszet pedig leg
többször nem segíti a korrekci
ót, a környezet nem megbocsá
tó, a padka laza, az árok mély, 
vagy éppen a fa túl közeli és 
halálos…
Amikor a balesetszám már kel
lôen magas egy szakaszon, és 
némi szerencsével ez ki is derül 
(például a balesetek jó helyre 
vannak kódolva), akkor a köz
lekedésbiztonsági, forgalom
technikai szakértôkön a sor: 
oldják meg a feladatot. 
A megoldás legyen olcsó (vagy 
ingyenes), minél kisebb beavat
kozással járó, lehetôleg min
dennemû problémát orvosoló, 
nagyon hatékony. 

Jármû
A közúti gépkocsik fejlôdése 
közismert. Mindez egy olyan 
társadalomban, ahol az embe
rek mentalitása nem követhette 
fokozataiban a fejlôdést, rend
kívüli veszélyeket rejt magá
ban. Egy egészségesen fejlôdô 
társadalomban a technika fej
lôdésével együtt járt az embe
rek lehetôségeinek szélesedése 
is. Vegyünk például egy átla
gos (nyugat)német családfôt, 
aki pár évtizeddel ezelôtt meg
vette az elsô Golfját. Nagysze
rû autó volt, nagy ugrás volt az 
addigiakhoz képest, de nem 
túl nagy; megszokta. Pár év 
használat után – miközben sze
mélyisége a technikával együtt 
fejlôdött a mindennapokban – 
teljesen természetes módon vál
tott az eggyel újabb modellre, 
a nagyszerû Golf IIre. A vál
tás már nem olyan nagy, nem 
„sokkoló”. Egy jó családapá
hoz méltóan a „régi autót” az 
éppen 18. életévét betöltött fiú
gyermekére ruházta át, min
dennemû jó tanácsával, és 
azzal a biztos tudattal, hogy a 
német gépjármûvezetôképzés 
gyakorlot t jármûvezetôket 
enged a volán mögé. Az évek 
múlásával már természetessé 
vált a német családokban a 
Gorenje fagyasztószekrény 
jelenléte (Magyarországon 
ekkor talán az elsô mendemon
dák röppentek fel arról, hogy 
Ausztriában ilyesmit lehet kap
ni), csakúgy, mint az a gyakor
lat, hogy pár év elteltével a 
család ismét egy új típusra cse
rélte az autót.
Nálunk a keleteurópai jármû
park nemes példányait fokoza
tosság nélkül váltották fel a 
csodaszámba menô autók. 
A magyar (és keleteurópai) 
jármûvezetôk addig ismeretlen 
élményt és lehetôségeket kap
tak, a látómezô szélesedésével 
elöntötte környezetüket a nyu
gati életérzés, aminek kellô hát
tere nem lévén, a rendelkezés
re álló momentumát ragadták 
meg: a szabadságvágy a 
sebességben testesült meg. 
A változás nemcsak az egyéne
ket érte váratlanul, de az özön
vízszerûen elmosta az addigi 
– esetleg vitatható, de minden
képpen szervezett – intézmény

rendszert is, ami a képzés, 
oktatás és a propaganda 
mögött állt. Olyan helyzet állt 
elô, természetesen az érzékel
tetéshez szükséges némi túlzás
sal, mintha lándzsával vadá
szó törzsek kezébe géppisz
tolyt adtak volna. Tapasztalat 
híján vagy a korábbi eszköz
höz hasonlóan a kiszemelt vad 
felé hajítanák, a fegyver elsül
ne és sérüléseket okozna, vagy 
összevissza lövöldözne minden
ki (a veszélyét nem ismerve) és 
egymást sebesítenék meg. 
Vagy ami a legrosszabb, egye
sek visszaélnének a megszer
zett erôvel, tekintet nélkül társa
ikra. El is érkeztünk a bûnözés 
megszületéséig, ami esetünk
ben a közlekedési banditizmus 
képében jelenik meg. A jelen
ség oka a felkészületlenség, a 
tudattalanság, a létbizonyta
lanság, és még ki tudja hány 
dolgot említhetnénk, de egy 
bizonyos, a hiba a fejekben 
keresendô.
Most már nagyon elszakad
tunk a jármûvektôl. Szóval az 
egyre újabb és újabb modellek 
megjelenésével és a lakosság 
anyagi gyarapodásával a kép 
kissé jobb lett, a jármûpark fia
talodik, homogenizálódik, a 
biztonságot szolgáló technikai 
újdonságok mind szélesebb 
körben válnak ismerté és elfo
gadottá.
Csakhogy amit a jármûipar az 
egyik kezével ad (a közlekedés 
biztonságának), azt a másik
kal el is veszi. Odanyújtja pél
dául a légzsákot, hogy egy 
ütközésnél védje az utast (ami 
kezdetben kifejezetten frontális 
ütközések esetére vonatkozott). 
Ezzel szemben a nagyobb 
sebességre, elôzésekre ösztö
nöz a teljesítménnyel. Ja..., ha 
rohanunk, ütközünk, de majd 
úgyis megvéd ám a légzsák! 
Hát persze. Természetesen ezt 
a gondolatmenetet is kellô óva
tossággal kell fogadni. Senki 
sem vitatja, hogy ezek a beren
dezések jók, sôt szükségesek, 
és a tervezôk a legnagyobb 
jóindulattal „álmodták meg” 
ôket. Csak hát mirôl is van szó? 
Igyekszünk a bekövetkezett bal
eset következményeit enyhíteni, 
kivédeni. Ez viszont nem meg
elôzés!
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mányok, civilek, különbözô 
szakterületek konstruktív, kont
rollált együttmûködésének, 
hiszen látjuk, hogy a közleke
désbiztonság ügye nem áll 
meg a közlekedés szintjén.

Berta Tamás
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Mindazonáltal én igazán nagy 
csodálattal tekintek a jármû
ipar technikai újdonságaira, és 
különösen azok tervezôire. 
Ezért is gondolkodtam el azon, 
hogy valóban felelôse ez a 
szegmens a közlekedésbizton
ság növelésén fáradozók 
nehézségeiért.
Mindent összevetve úgy gondo
lom, hogy nem. Sokkal inkább 
azok a személyek, intézmé
nyek stb., amelyek a közízlést, 
a személyes vágyakat formál
ják, meglovagolják, befolyásol
ják. A tudatalattinkba ültetett 
képek, vágyak, felfogás kihat 
a mindennapjainkra, a viselke
désünkre. A jármûreklámok 
mit üzennek? Sebesség, dina
mizmus, szabadság, öntörvé
nyûség, egyéniség, „tedd 
meg”, „légy önmagad”, „ne 
félj megtenni” és így tovább. 
Nem esküdnék fel egy poro
szos világra, de azt azért 
érzem, hogy bizonyos terüle
ten szabályozásra és kollektív 
felelôsségtudatra, ha úgy tet
szik, együttmûködésre van 
szükség a biztonságos mûkö
déshez. Hát az elôbb felsorolt 
fogalmak – fogalmazzunk fino
man – nem segítenek ebben.
Nézzünk csak rá pár modellre! 
(1., 2.  kép)
Mit sugallnak? Nyugodt, ren
deltetésszerû közlekedést, kellô 
óvatosságot, az egyenrangú 
partnerséget?
És itt van még a legérdekesebb 
kérdés, az ember és társada
lom.
Tulajdonképpen az eddig érin
tett témák is mind a humánum
ról szóltak.
A felkészületlen jármûvezetôk, 
az oktatás hiányosságai, a 
keleteurópai sajátosan fejlôdô 
normák, ön és köztudat, a 
morál. Ezek mind hatással van
nak a közlekedés biztonságá
ra.
A rendszerváltás utáni aktuális 
„jármûvezetôgeneráció” tag
jai többnyire még az elmúlt 
rendszer keretei között készül
tek fel a közlekedésre. Közülük 
sokan még utaztak lovas 
kocsin, aztán átélték azt a kor
szakot, amikor a Trabant csúcs
technika volt, a tévé térhódítá
sával megismerték a Futrinka 
utca lakóit; bizonyos szempont

ból akkoriban egy védett világ
ban a lelket jobb irányba terel
gették, mint napjainkban.
Mire gondolok? Egy példa:
Hajdan (3., 4. kép):
A maiakat nap mint nap láthat
juk a médiában, a számítógé
pek monitorjain… 
Értékké vált az erô, a renitens 
viselkedés, a vakmerôség stb.
A közlekedésbiztonsággal fog
lalkozók kénytelenek árral 
szembe úszni, sokszor pedig 
kényszerûen olyan megoldás 
mellett megállapodni, amelyek 
általuk is tudottan ellentétesek 
az emberi természettel (de 
csak a jelenlegivel!). 
A magyar társadalom még 
nem jellemzôen szabálykövetô 
– legalábbis nem felelôsségi 
szinten –, továbbra is erôjogon 
mûködik, így a közlekedésbiz
tonsági intézkedések is súlyta
lanok megfelelô rendôri ellen
ôrzés és szankciók nélkül.
Hosszasan lehetne még sorolni 
az okokat, a problémákat, de 
nem ez a cél. Mindössze arra 
szerettem volna rávilágítani, 

hogy nem csupán – vagy nem 
elsôsorban – forgalomtechni
kai és útüzemeltetési problé
mákból adódnak a kedvezôt
len baleseti mutatók. 
Társadalmi, morális kérdés is, 
amelynek kezelése hosszú távú 
stratégiát, a társadalmi szférák 
ö s s z e f o g á s á t 
igényli. A straté
gia kifejezetten 
közlekedésbiz
t onság i  ke l l 
legyen, társított 
ügyként könnyen 
elsiklik.
Talán eljött az 
ideje más tudo

1. és 2. kép

közlekedéstudományi intézet rovata

3. és 4. kép
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