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1 A KUTATÁSI TÉMA AKTUALITÁSA 

A közúti közlekedés kiemelten fontos az európai integráció és kohézió támogatásában, a magas 

szintű jólét biztosításában, melynek alapvető feltételként kell megteremtenie a magas 

közlekedésbiztonsági szintet. A közúti közlekedésbiztonság ezért kiemelt helyet kapott abban 

a fehér könyvben, amely a 2010-től 2020-ig tartó időszakra vonatkozó közlekedéspolitikával 

foglalkozik. 

A balesetet1 szenvedő úthasználók számának csökkentése kiemelt fontosságú a közlekedési 

rendszer átfogó teljesítményének javítása, valamint a polgárok és a vállalkozások igényeinek 

és elvárásainak kielégítése szempontjából, ezért „olyan koherens, holisztikus és integrált 

megközelítésre van szükség, amely érvényre juttatja a többi szakpolitikai céllal fennálló 

szinergiát. Arra kell törekedni, hogy a közúti közlekedésbiztonsággal kapcsolatos 

szakpolitikákba – helyi, országos, európai és nemzetközi szinten egyaránt – beépüljenek más 

közpolitikák célkitűzései, és ez fordítva is igaz.” (Európai Bizottság, 2010). 

„A legtöbb halálos kimenetelű baleset a külterületi utakon történik (2008-ban az összes halálos 

közlekedési baleset 56%-a ezeken történt, az autópályákon bekövetkezett balesetek 6%-ot tettek 

ki). Meg kell találni tehát annak a módját, hogy az infrastruktúra biztonságos irányítására 

vonatkozó elveket a szubszidiaritás elvének figyelembevételével fokozatosan ki lehessen 

terjeszteni a tagállamok alsóbbrendű közúthálózatára is. 

A Bizottság gondoskodni fog arról, hogy a közúti infrastruktúra uniós finanszírozása iránti 

tagállami kérelmek a biztonsági követelményeknek is megfeleljenek. A későbbiekben vizsgálat 

tárgyát fogja képezni, hogy ezen elvet a külső segítségnyújtás esetében is alkalmazni lehessen.” 

(Európai Bizottság, 2010). 

Ezért a Bizottság alapvető intézkedéseket fogalmazott meg: 

1. „gondoskodni fog arról, hogy európai forrásokból csak olyan infrastruktúra 

részesülhessen támogatásban, amely összhangban áll a közutak és alagutak 

biztonságára vonatkozó irányelvekkel;  

2. ösztönözni fogja, hogy az infrastruktúra biztonságos irányítására vonatkozó 

elvek alkalmazandóvá váljanak a tagállamok alsóbbrendű közútjaira is, 

különösen a bevált módszerek megosztása révén.” (Európai Bizottság, 2010). 

                                                           
1 A „baleset” alatt minden esetben személysérüléses közúti balesetet értek. 
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Mindezek ismeretében, különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az európai forrásokból, 

jellemzően azok az infrastrukturális beruházások részesülhetnek megfelelő intenzitású 

támogatásban, melyek a biztonságra vonatkozó irányelvekkel összhangban vannak és 

alapvetően teljesítik a Bizottság elvárását, mely szerint kimutatható a társadalmi-gazdasági 

hasznosság. 

Az „Útiterv az egységes európai közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes 

és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé” című, 2011. 03. 28.-án kiadott Fehér Könyv 

kitűzte azt a célt is, hogy 2050-re az Európai Unió útjain bekövetkezett halálesetek számának 

szinte nullára kell csökkennie, valamint az EU célul tűzte ki azt is, hogy a közúti baleseti 

sérültek száma a felére csökkenjen. 

Az elmúlt években, többek között a sikeres intézkedéseknek köszönhetően javult számos 

közlekedésbiztonságot jellemző mutató. Azonban, az Európai Bizottság 2015. márciusi „Közúti 

közlekedésbiztonság az Európai Unióban” című jelentéséből az derült ki, hogy 2014-ben a 

közlekedési balesetek halálos áldozatainak száma Európában 1%-kal csökkent, ami jelentősen 

alacsonyabb érték, mint az előző években (2012–2013) mért 8%. 

Ezért az Európai Parlament 2015. szeptember 9-i állásfoglalása, a közlekedésről szóló 2011. 

évi fehér könyv végrehajtásáról: számvetés és a fenntartható mobilitás felé vezető út 

(2015/2005(INI)) című dokumentumban – amely a Bizottságnak az „Útiterv az egységes 

európai közlekedési térség megvalósításához – Úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony 

közlekedési rendszer felé” című fehér könyvére (COM(2011)0144), a Bizottság „Európai 

közlekedéspolitika 2010-ig: ideje dönteni” című bizottsági fehér könyvre (COM(2001)0370), a 

Bizottság „Európai digitális egységes piaci stratégia” című közleményére (COM(2015)0192), 

a Bizottság „Együtt a versenyképes és erőforrás-hatékony városi mobilitás felé” című 

közleményére (COM(2013)0913) dokumentumok ismerete alapján készült – az alábbiakat kéri 

a 34. pontban, a közúti közlekedésbiztonság tekintetében: 

 „azon célkitűzés haladéktalan elfogadását, hogy a súlyos sérüléseket szenvedő 

személyek száma 2020-ig 40%-kal csökkenjen, teljes körű uniós stratégia bevezetése mellett; 

felszólítja a tagállamokat, hogy annak érdekében, hogy a Bizottság felállíthassa e célt és 

stratégiát, haladéktalanul bocsássanak rendelkezésére minden releváns statisztikai adatot; 

   –azon intézkedések megerősítését, melyek célja a közúti balesetekben elhalálozó vagy 

sérüléseket szenvedő személyek számának csökkentése, 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2015/2005(INI)
http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=hu&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2011&DocNum=0144
http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=hu&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2001&DocNum=0370
http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=hu&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2015&DocNum=0192
http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=hu&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2013&DocNum=0913
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   –a 2020-as közúti közlekedésbiztonsági célkitűzés megvalósítása érdekében tett fellépést 

a halálesetek számának 15 000 alá történő csökkentésére, költség-hatékony közúti 

közlekedésbiztonsági intézkedések uniós és nemzeti szintű bevezetése és végrehajtása révén, 

   –a veszélyeztetett védtelen úthasználókat – különösen a kétkerekű járműveket használó 

személyeket, a városi környezetben közlekedő gyalogosokat és az idősebb járművezetőket − érő 

balesetek számának csökkentésére irányuló intézkedéseket, 

   –közlekedésbiztonsági intézkedéseket a közelgő közúti intézkedéscsomag keretén belül, 

valamint a Bizottság 2011–2020-as közúti közlekedésbiztonsági programjának félidős 

felülvizsgálatát, 

   –a közúti biztonsági infrastruktúra igazgatásának a 2008/96/EK irányelv 

felülvizsgálata keretében történő bővítését, az irányelv fő intézkedéseinek kiterjesztésével a 

közúti hálózat egyéb részeire, többek között az autópályák valamennyi szakaszára, valamint 

a vidéki és városi utakra is.” (Európai Parlament, 2015) 

„A 2008/96/EK irányelv elfogadásával az Unióban első alkalommal jött létre a közúti 

infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezelésének közös kerete. Ez az irányelv ugyanakkor csak 

a TEN-T folyosókra alkalmazandó, Unió-szerte eltérően értelmezik és hajtják végre, és a közúti 

közlekedésbiztonság nyomon követésének csupán az eljárási szempontjaira összpontosít.” 

(Európai Parlament, 2014) 

Az EU elvárásaival, direktívákkal és az iránymutatásokkal természetesen a hazai stratégiai 

dokumentumokban megfogalmazott célok összhangban állnak. 

Az Európai Unió 3. Cselekvési Terve a tagállamokat arra ösztönözte, hogy a közúti 

közlekedésbiztonság fejlesztésére vonatkozó nemzeti terveket állítsanak össze. Ez a célkitűzés 

adta Magyarország közúti közlekedésbiztonsági programjának kiinduló feltételét is és határozta 

meg alapvető feladatait. Így született meg a Magyar Közlekedéspolitika 2003-2015 című 

stratégiai dokumentum, melynek egyik célja a közlekedésbiztonság javítása. Így Magyarország 

közlekedéspolitikai programja a „Magyar Közlekedéspolitika 2003-2015” címet viseli. A 

Magyar Országgyűlés 19/2004. (III. 26.) OGY határozatával elfogadott programja a 

közlekedésbiztonság területén az európai unióban megfogalmazottnál enyhébb célkitűzéseket 

tartalmaz. A korábban megfogalmazott cél: a személysérüléses balesetek és a halálos áldozatok 

számának 2010-ig történő 30%-os, valamint 2015-ig történő 50%-os csökkentése a 2001. évi 

helyzethez képest (“Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram (2014-2016),” 2014). 
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A Nemzeti Közlekedési Stratégiában (NKS) megjelenő közlekedésbiztonsági irányokat az 

eddigi eredmények tükrében határozták meg. Az NKS-ban megjelölt beavatkozási területek 

szorosabban igazodnak az európai programhoz, továbbá könnyebben igazíthatók hozzá a hazai 

akciók és célok. 

A közösségi stratégiai dokumentumokban megjelenő közlekedésbiztonsági célkitűzések 

részletes akcióprogramja a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram (2014-2016), amely az 

ország közlekedésbiztonságának fejlesztésére irányuló szükséges intézkedéseket, javaslatokat, 

pénzügyi forrásokat három évet felölelő időszakra kiadott akcióprogramban foglalja össze. A 

2. fő pillérben került azonosításra a biztonságos infrastruktúra témaköre, ahol az úthálózat 

magasabb biztonsági szintjének elérése a kitűzött stratégiai cél. 

2 CÉLKITŰZÉSEK 

Értekezésem célja olyan – az Európai Parlament és a Tanács 2008/96/EK irányelvéhez és a 

176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelethez szorosan kapcsolódó – a közúti infrastruktúra 

közlekedésbiztonsági fejlesztését megalapozó modell kidolgozása, mely gyakorlati 

alkalmazásával elősegíti az Európai Unió közlekedésbiztonsági elvárásaiban megfogalmazott 

stratégiai célok elérését. 

Az értekezés kidolgozása során nagy hangsúlyt fektettem a közlekedésbiztonság területén, 

különösen a közúti balesetek bekövetkezését becslő matematikai-statisztikai eljárásoknál 

alkalmazott elméleti modellek megismerésére, és a modellek alkalmazási lehetőségeinek, 

illetve a hazai adaptálás vizsgálatára. 

A nemzetközi és hazai gyakorlatban alkalmazott eljárások tapasztalatainak, a kutatási 

eredmények, a balesetek és az infrastruktúra összefüggéseinek és az alkalmazott becslő 

modellek feltárásának segítségével célom egy olyan modell kialakítása, amely a rendelkezésre 

álló és származtatott adatok alapján, a beruházások értékelései során szükségszerűen 

alkalmazott költség-hatékonyság és költség-haszon elemzés módszertanainak megfelelő 

bemenő adatokat képes előállítani. Így az értekezés meghatározó célja egy lehatárolt közúti 

hálózatra vonatkoztatott baleseti veszteségértékek és baleseti gyakoriságok becslése. 

Ennek érdekében célom a társadalmi-gazdasági szempontrendszert is figyelembe vevő 

javíthatósági lehetőségek alapján lehatárolni a további vizsgálatok alapját képző 

közúthálózatot. 
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Célom a modellezéshez szükséges bemenő adatok előállítására alkalmas moduláris eljárás 

kifejlesztése, amely képes a közúti mérési adatok automatikus feldolgozására. 

A felmért és származtatott adatok meghatározását követően célom a személysérüléses közúti 

balesetek térbeli eloszlásának az elemzése újszerű, térstatisztikai eljárásokkal. 

A térbeli vizsgálatok eredménye alapján további célom a vizsgált közúti hálózatra 

vonatkoztatott Biztonsági Teljesítmény Függvények meghatározása, melyek alkalmasak az 

országos közúthálózat előrebecsült baleseti, halálozási és sérülési gyakoriságának becslésére. 

Hipotéziseim 

 Moduláris eljárás fejleszthető, amely képes közúti mérések által rögzített GPS adatok 

automatikus feldolgozására, a vízszintes és a függőleges vonalvezetés ívparamétereinek 

meghatározására. 

 Megállapítható, hogy a Poisson-eloszlást alkalmazó Biztonsági Teljesítmény Függvény 

kialakítás a II. rendű főúthálózaton korlátos. 

 Megállapítható, hogy a II. rendű főúthálózaton történt közúti balesetek területi 

eloszlásában szabályszerűség figyelhető meg. 

 Meghatározhatóak azok a Biztonsági Teljesítmény Függvények, melyek alkalmasak az 

országos közúthálózat előrebecsült baleseti, halálozási és sérülési gyakoriságának 

modellezésére. 

 A közúti infrastruktúrát és a forgalmat jellemző meghatározó paraméterek és historikus 

adatok együttes felhasználásával megbecsülhetők a közút baleseti veszteségértékei. 
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3 A KUTATÁS MÓDSZERE 

Az értekezésben a célokkal összhangban a klasszikus kutatási módszerek széles körét 

alkalmaztam. Ezek közül is kiemelendők a területi matematikai statisztikai elemzésekhez 

használt térinformatikai és matematikai megoldások alkalmazása, továbbá az azok 

alkalmazásához általam továbbfejlesztett eljárások, valamint modellek. 

Vizsgálataim során feltártam a nemzetközi és a hazai szakirodalom alapján a közúti közlekedési 

szektor közlekedésbiztonságra vonatkozó, fogyasztói negatív externális mechanizmusának a 

becslési, közelítési módszereit. A szakirodalom kutatása elsősorban nemzetközi szakirodalmi 

cikkek, nemzeti kutatási tanulmányok és európai kutatási projektek eredményein alapszik. A 

hazai adaptációkat elemző cikkek Gulyás, Holló, Jankó, Koren, Reimann munkásságának 

eredményei, valamint Borsos – rendkívül szorosan a témámhoz kapcsolódó – publikációi, 

melyekre a megfelelő helyen az értekezésem későbbi részében hivatkozom. 

Az európai gyakorlatban alkalmazott módszerek alkalmazási lehetősége kapcsán 

értekezésemben ismertetem az általam kialakított, illetve továbbfejlesztett eljárásokat. Ezek a 

megállapítások azokra az eredményekre épülnek, amelyeket a tanszéki kutatóműhely2 tagjaként 

magam, vagy témavezetőként hallgatóim segítségével dolgoztam ki. Munkámban a közúti 

közlekedési gépjárművek üzemszerű használata során a külső gazdasági hatások közül a 

legjelentősebb hatást, vagyis a bekövetkező baleseteket vizsgáltam. 

 

1.ábra Külső költség kategóriák megoszlása személygépjárművek esetében EU-27-ben 2012-ben 

forrás: (Becker et al., 2012)  

  

                                                           
2 BME Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék 
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4 ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

1. A baleseti gyakoriságok modellezéshez szükséges hiányos bemeneti adatok 

előállítására alkalmas moduláris eljárást fejlesztettem ki, amely képes közúti 

mérések által rögzített GPS adatok automatikus feldolgozására, a vízszintes és a 

függőleges vonalvezetés ívparamétereinek meghatározására. 

A rendelkezésre álló alapparaméterek halmazát úgy ítéltem meg, hogy az általam elképzelt 

modellhez képest nem tartalmaz minden szükséges paramétert, ezért a legszükségesebbnek 

ítélt, a vízszintes vonalvezetés sugarával kiegészítsem. A paraméter meghatározásának 

módszertanára tettem javaslatot, majd egy példán keresztül bemutattam a módszertan 

alkalmazását, amit később kiterjesztettem a teljes hálózatra vonatkozóan. 

Egy olyan szoftver-rendszert dolgoztam ki, amely elősegíti a közutak ívsugarainak 

meghatározását GPS koordináták alapján. Moduláris eljárást fejlesztettem ki, mely 

automatikusan dolgozza fel és értékeli ki a mérési adatokat. 

A mért WGS 84 koordinátarendszerű GPS beadatok beolvasását követően a program az 

ellipszoid koordinátarendszerben rögzített értékeket az Egységes Országos Vetületi (EOV) 

térképre vetíti. Ebben a koordinátarendszerben történik a közút vizsgálata. A geometriai 

analízis során a program egyenes, körívű, valamint tetszőleges ívű szakaszokra osztja fel az 

útszakaszt és számítja a jellemző karakterisztikákat. Az így meghatározott geometriai 

paraméterek alapján pedig elvégezhető a további közlekedésbiztonsági tényezők számítása. 

Célom minél hosszabb egyenes szakaszok identifikálása. Ennek érdekében szekvenciális 

eljárást alkalmaztam, mely során az adatpontok számát folyamatosan növeltem (Björk, 1996). 

Az útszakasz kezdő koordinátáitól haladva először három mérési pontra illesztettem egyenest, 

majd vizsgáltam az R2 mérőszámot. Amennyiben egy előre meghatározott küszöbértéknél 

magasabb értéket kaptam, úgy egyel bővítettem az adatpontok számát és megismételtem az 

illesztést és a jóság vizsgálatot. Ezt addig folytattam, míg a küszöbértéknél alacsonyabb 

illesztési jóságot nem kaptam. Ily módon meghatározhatóak az adatsorban szereplő egyenes 

szakaszok, melyeket kezdő- és végpontjukkal, valamint hosszukkal együtt eltároltam (Nocedal 

& Wright, 2006). 
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2. ábra: Körívek 
forrás: saját szerkesztés 

A körívek meghatározása optimalizálási eljárással történt, mely során az előzőleg 

meghatározott egyenesek közötti szakaszok pontjait vizsgáltam. A minél pontosabb illesztés 

érdekében két lépéses optimalizálást alkalmaztam (Nocedal & Wright, 2006). 

A sem egyenessel, sem körívvel nem leírható adatpontok matematikai modellezésére köbös 

spline interpolációs eljárást alkalmaztam. 

Miután az adatpontok intervallumaira meghatároztam a szakaszokat leíró spline függvényeket, 

lehetőség van a lokális görbület (κ), illetve a lokális érintőkör sugarának (ρ) meghatározására. 

A tézishez kapcsolódó publikációim:(Baranyai és Sipos, 2015; Sipos, 2014, 2011a; Sipos és 

Török, 2010, Sipos és Török, 2011a) 

2. A II. rendű országos főúthálózaton bekövetkező balesetek gyakoriságainak 

modellezése során megállapítottam, hogy a Poisson-eloszlású megközelítést 

alkalmazó Biztonsági Teljesítmény Függvények a kategóriában csak korlátozottan 

alkalmazhatóak. 

A BTF-ek meghatározásához Általánosított Lineáris regressziót (GLM), a BTF paramétereinek 

kiszámításához pedig az IBM SPSS programcsaládját alkalmaztam. 

A megfelelő paraméterek kiválasztásához, a magyarázó változók több lehetséges kombinációja 

alapján, 56 modellváltozatot futtattam. A legfontosabb szempont az volt, hogy olyan modellt 

találjak, amely a függő változót a legkevesebb paraméter alkalmazásával, a lehető legjobban 

írja le. A célom tehát nem az volt, hogy az adatsorokra „tökéletesen” illeszkedő modellt 



Sipos Tibor, 2016.  Ph.D. tézisek 

9 

 

keressek, hanem olyat, amely a következő évekre vonatkozó adatsorokat, feltehetően, a 

legjobban jelzi előre. Új változó hozzáadásával ugyan az adatsorokhoz való illeszkedés 

javítható, de a hozzáadott változók számának növekedésével a paraméterbecslés jelentősen 

bonyolódik. A modellek összehasonlíthatóságának érdekében a GLM-eljárás alkalmazása során 

több, hatékonyságot jelölő mutatót számoltam ki. A legfontosabbak ezek közül az Akaike 

Információs Kritérium (Akaike’s Information Criterion), a másik pedig a Bayesi Információs 

Kritérium (Bayesian Information Criterion). 

táblázat 1: A modell jóságát jelölő mutatók 

forrás: saját szerkesztés 

Modell jósága 

 Érték df Érték/df 

Deviancia 33914,174 72071 ,471 

Skálázott Deviancia 33914,174 72071  

Pearson Chi-négyzet 114334,477 72071 1,586 

Skálázott Pearson Chi-négyzet 114334,477 72071  

Log Likelihoodb -22348,195   

Akaike Információs 

Kritérium(AIC) 
44716,391 

  

Bayes Információs 

Kritérium(BIC) 
44808,246 

  

A legeredményesebb modellfuttatás során az AIC értéke 44716, míg a BIC értéke 44808 volt. 

Az összes többi esetben ennél magasabb értéket kaptam, így – csupán az illeszkedés 

hatékonyságának vizsgálata alapján – ez a modell tűnt megfelelőnek. Ezt követően, 

természetesen, további tesztek végrehajtása indokolt, melynek első lépése az Omnibus-teszt, 

amely kimutatja, hogy az Intercept-only modellhez képest van-e szignifikáns hatás. Az 

Omnibus-teszt értéke arra engedett következtetni, hogy a magyarázó változóknak, kizárólag az 

Intercept-only modellhez képest, szignifikáns hatása van. A modellek futtatása során, minden 

esetben túlszórás mutatkozott, amelynek értéke 1,2-2,4 volt. Ezek az értékek nem kiugróan 

magasak, azonban az alapfeltevést sértik. 

táblázat 2: A modell jóságát jelölő mutatók 

forrás: saját szerkesztés 

Modell változóinak szignifikanciája 

Változó Type III 

Wald Chi-négyzet df Sig. 

Metszék 1216,297 1 ,000 

HOSSZ * log_ANF 1346,214 1 ,001 

FSVV 294,575 3 ,001 

SZAKJEL 174,606 1 ,002 

TEREP 79,584 2 ,003 

VSUGOK_KM 58,976 1 ,002 

RKSZ 146,256 1 ,001 
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A legsúlyosabb következmény, hogy az együtthatók becsült standard hibái a ténylegesnél 

kisebbek lesznek, s ennek az alulbecslésnek a következtében a szignifikanciatesztek hamis, a 

valóságosnál kedvezőbb képet mutatnak (Moksony, 2006). Tehát könnyen kaphatunk 

statisztikailag szignifikáns eredményt annak ellenére, hogy valójában a feltevéseink 

helytelenek, a standard hibák meghatározása során az átlagot és a varianciát azonosnak vesszük. 

Mivel az időbeliség a vizsgálatom során nem döntő fontosságú, ezért a probléma egyik 

lehetséges okának a „baleseti klaszterek” térbeli kialakulását tartottam. 

A tézishez kapcsolódó publikációm: (Baranyai és Sipos, 2015; Sipos, 2017, 2011a; Sipos et 

al., 2012b; Sipos és Török, 2011b) 

3. A globális Moran I területi autokorrelációs index segítségével megállapítottam, 

hogy a II. rendű főúthálózaton 2010-2012 között bekövetkezett személysérüléses 

közúti balesetek területi eloszlásában szabályszerűség figyelhető meg: a teljes 

vizsgált időszakban, a baleseti gyakoriság vonatkozásában a területi 

autokorreláció pozitív. 

A rendelkezésre álló térstatisztika eszközrendszereket alkalmazva, a közúti balesetek térbeli 

sűrűsödését vizsgáltam. A II. rendű főúthálózaton 2010 és 2012 között bekövetkezett balesetek 

statisztikai sűrűsödésének elemzésére a térbeli autokorrelációs eljárásokat alkalmaztam. A II. 

rendű országos főúthálózaton, a 2010-2012 között bekövetkezett baleseteket vizsgáltam. 

A balesetek térbeli autokorrelációját az ArcGIS 10.2 programmal vizsgáltam. A vizsgálat során 

valamennyi balesetet, a Descartes-féle planimetrikus koordináták alapján, egyetlen ponttal 

azonosítottam. Jelen esetben ezek az Egységes Országos Vetületi Rendszer EOV HD72 

megfelelő koordinátái. 

Az országot lefedő 1 km2-es nagyságú elemekből álló, ún. fishnet-et alakítottam ki, melynek 

minden eleméhez a háló aktuális elemét fedő balesetek kumulált értékének térbeli 

hozzárendelését hajtottam végre. A Moran I standardizált értékét a szomszédsági mátrix d 

távolságértékének lépésközös növelésével határoztam meg. A d távolság alsó határa 4000 m 

volt, mely 200 m-es lépésközökkel nőtt 6000 m-ig. Ezzel a módszerrel a Getis -szűréshez az az 

optimális távolság meghatározható, melynél az autokorrelációs hatás a maximális. 
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3. ábra: Optimális távolság mellett meghatározott Globális Moran index 
forrás: saját szerkesztés ArcGIS 10.2 alapján 

Megállapítottam, hogy 1% alatti annak az esélye, hogy a klaszterezettség a véletlen műve. Tehát 

egyértelműen megállapítható, hogy a II. rendű főúthálózaton 2010 és 2012 között bekövetkezett 

balesetek térbeli aggregálásával képzett területi egységek térben autokorreláltak; így statisztikai 

elemzéseik kizárólag ennek a tudatában végezhetők. 

A tézishez kapcsolódó publikációm: (Sipos, 2017; Sipos és Tánczos, 2013) 

4. Rövid távú historikus gyakorisági adatokat felhasználva, meghatároztam azokat a 

Biztonsági Teljesítmény Függvényeket, amelyek alkalmasak a II. rendű országos 

főúthálózat baleseti, halálozási és sérülési gyakoriságainak előrebecslésére. 

A túlszórási problémára talált, a megoldás alapján a további modellezési eljárásban 

általánosított lineáris regressziót (Generalized Linear Regression - GLM) alkalmaztam, 

azonban a Poisson-eloszlás mellett jelentkező túlszórási probléma eliminációja érdekében a 

negatív binomiális regresszió alkalmazására rátérek. 

A modellek eredményeit minden esetben megvizsgáltam és a lehetséges torzító pontokat a 

reziduumok segítségével is elemeztem. A torzító pontok azonosításához minden egyes 

megfigyelésre, az ún. Cook-féle D-statisztikát, vagy Cook-távolságot kiszámítottam. A Cook-

távolság meghatározása mellett Leverage-vizsgálatot hajtottam végre. Az outlierek 

meghatározásával a modell paramétereinek további finomhangolását elvégeztem. 

  

 

Moran- index: 0,204887  

z-érték: 55,099093 
 

p-érték: 0,001  

d-küszöbérték: 5030 m  

 

p-value: 0,000 
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táblázat 3: Baleseti BTF modell paraméterei  

forrás: saját szerkesztés 

Paraméter β 
Standard. 

Hiba 

95% Wald Konfidencia 
p 

Alsó Felső 

Metszék -2,621 ,0817 -2,781 -2,461 ,000 

HOSSZ 3,948 ,2133 3,529 4,366 ,020 

ANF_ATLAG 8,091E-005 2,6358E-006 7,574E-005 8,607E-005 ,012 

PSZEL_ATL -,237 ,0289 -,294 -,181 ,000 

[SZAKJEL=1] -,323 ,0377 -,397 -,249 ,002 

[SZAKJEL=2] 0a . . . . 

[JP_OTGK_OJ=1] ,222 ,0798 ,065 ,378 ,005 

[JP_OTGK_OJ=2] ,263 ,0715 ,123 ,403 ,003 

[JP_OTGK_OJ=3] ,128 ,0715 -,012 ,268 ,037 

[JP_OTGK_OJ=4] ,139 ,0791 -,016 ,294 ,044 

[JP_OTGK_OJ=5] ,117 ,0906 -,060 ,295 ,025 

[JP_OTGK_OJ=6] 0a . . . . 

[VVJL=1] -,108 ,0399 -,186 -,030 ,007 

[VVJL=2] -,080 ,0402 -,158 -,001 ,048 

[VVJL=3] 0a . . .  

A balesetek gyakoriságát prognosztizáló Biztonsági Teljesítmény Függvény ezek alapján a 

következőképpen alakult: 

40 3 3 51 2 _ _ji k
VVJL jPSZEL SZAKJEL i JP OTGK OJ kHOSSZ ANF

BBTF e e e e e e e
      

      
        (1) 

ahol: 

 BTFB  baleseti gyakoriság [eset], 

 β   a modell koefficiensei [-], 

 HOSSZ  a szakasz hossza[km], 

 ANF    átlagos napi forgalom [j/n], 

 PSZEL  a padka szélessége [m], 

 SZAKJEL  a szakasz jellege [1 külterület, 2 belterület], 

 VVJL    vízszintes vonalvezetés jellege növekvő szelvényszám szerint 

  [1 bal ív, 2 jobb ív, 3 egyenes], 

 JP_OTGK_OJ      a teherforgalmi részarány kategóriája [1-6]. 

táblázat 4: Baleseti BTF modellezés során alkalmazott tehergépjárműforgalom részarány kategóriák 

forrás: saját szerkesztés 

Teherforgalmi arány 

OTGK/OJ arányból képzett kategória [%] 

1 0 – 5 

2 5 – 10 

3 10 – 15 

4 15 – 20 

5 20 – 25 

6 25 – 
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A modellbe vont paraméterek koefficienseinek vizsgálatát végeztem el. Meghatároztam 

minden egyes paraméter standard hibáit, valamint számoltam a 95 %-os Wald-féle konfidencia 

intervallumot. Majd a hipotézisvizsgálatot követően a paraméterekre jellemző empirikus 

szignifikancia szintet számoltam. A továbbiakban meghatároztam a halálos, súlyos, könnyű 

sérüléseket becslő modellek koefficienseit is, a baleseti gyakoriságok becslésére alkalmas 

modellel azonos vizsgálatok elvégzése mellett. 

A tézishez kapcsolódó publikációm: (Sipos, 2017; Sipos et al., 2012b) 

5. A közúti infrastruktúrát és a forgalmat jellemző meghatározó paraméterek és 

historikus adatok felhasználásával, a hihetőségi elmélet és a súlyozási faktor 

alkalmazásával, minden egyes szakasz baleseti veszteségértékét megbecsültem. A 

kategorikus veszteségértékek és az egyedi szakaszra jutó veszteségértékek 

felhasználásával, a II. rendű országos főúthálózat veszteségérték alapú 

közlekedésbiztonsági javíthatósági értékeit meghatároztam. 

Az infrastruktúra és a forgalmi adatok közúti baleseti gyakoriságra gyakorolt hatásának 

vizsgálata mellett, megmutattam, hogy a hihetőségi elmélet a különböző forrásból származó 

(becsült és historikus) baleseti gyakorisági adatok egyesítésére megfelelő eszköz lehet, és, az 

adatok rendelkezésre állása esetén, alkalmazása célszerű és indokolt. 

A modellezés eredményeképpen kapott baleseti, halálos áldozati, súlyos sérüléses és könnyű 

sérüléses BTF által megbecsültem a teljes II. rendű főúthálózatra vonatkozó baleseti, halálozási 

és sérülési gyakoriságokat. Majd a KSH 2011 és 2013 közötti baleseti adatainak alapján, a 

hihetőségi becslés alkalmazásával a becsült baleseti, halálozási és sérülési gyakoriságokat 

korrigáltam. A hihetőségi becslést követően a becsült halálos áldozatok, a súlyos sérülések és 

a könnyű sérülések száma alapján minden egyes szakasz baleseti veszteségértékét 

kiszámítottam, ahol egyenértékként a 2013-as baleseti veszteségértéket választottam. A 

historikus baleseti halálozási és sérülési adatok alapján korrigált, szakaszra jutó 

veszteségértékek alapján, minden egyes szakasz javíthatósági lehetőségét előállítottam. 

Ezek alapján a szakaszon kialakuló baleseti gyakoriságok historikus adatsorból és BTF-ből 

történő hihetőségi becslése a következő általános alakot veszi fel: 

 
(1 )i i i i iw w BTF    

 
(2)
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ahol: 

 BTFi  a becslőmodell által meghatározott baleseti gyakoriság, 

 w  a hihetőségi súly, 

 i   a historikus baleseti gyakoriság, 

 i  a szakasz indexe. 

A paraméterekhez tartozó Bühlmann (hihetőségi) tényezők általánosan a következőképpen 

határozhatóak meg. 

 
( )

( )

i E

D

N
w

N



 


 
(3)

 

ahol: 

 E(θ)  a becsült paraméter átlaga, 

 D(θ) a becsült paraméter szórása, 

 N  a rendelkezésre álló historikus adatsor hossza. 

A hihetőségi súlyok meghatározásához a szakaszokra jellemző túlszórása paraméter 

meghatározása szükséges (Hauer, Harwood, Council, & Griffith, 2002). 

A hihetőségi súlyokat a BTF által becsült baleseti gyakoriságok és a szakszokra jellemző 

túlszórási tényező figyelembe vételével a következő képlet szerint határoztam meg. 

 
i

i

i BTF

N
w

N

 


 
(4) 

ahol: 

 φi az i-edik szakasz túlszórása ,  

 BTFi  az i-edik szakasz becsült gyakorisága,  

 

4. ábra: Hihetőségi súly változása a becslés szórása és a historikus adathossz függvényében 
forrás: saját szerkesztés  
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Tehát ezek alapján minél magasabb a rendelkezésre álló historikus adatsor hossza, vagy pedig 

minél nagyobb a BTF becslések szórása, a historikus adatok annál magasabb súlyt kapnak a 

hihetőségi becslésben. 

A historikus baleseti halálozási és sérülési adatok alapján korrigált szakaszra jutó 

veszteségértékek alapján előállítottam minden egyes szakasz becsült javíthatósági lehetőségét. 

Annak érdekében, hogy vizuális képet is kapjunk az eredményekről, a becslések eredményeit 

geoadatbázishoz kapcsoltam és az eredményeket ArcGIS környezetben szemléltettem. 

A tézishez kapcsolódó publikációm: (Sipos, 2017; Sipos et al., 2012a, 2012b; Sipos és 

Tánczos, 2015) 

5 AZ ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK HASZNOSÍTHATÓSÁGA ÉS A 

TOVÁBBFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI  

1. Alkalmazási terület bemutatása 

Az elmúlt években, számos esetben kapott másodmunkaadóm, a Közlekedéstudományi Intézet 

Közlekedésbiztonsági és Forgalomtechnikai Tagozata, majd a Közlekedésbiztonsági Központ 

megbízást, közlekedésbiztonsági beruházások hatékonyságának értékelésére. Kutatásom 

részeredményeit felhasználtam, és a kidolgozott módszertanokat a hatékonyságértékelési és 

költség-haszon elemzési feladatok ellátásában alkalmaztam. 

A jelentősebb megbízások közé tartozik: 

- Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (ÁAK) üzemeltetésében lévő, gyorsforgalmi 

úthálózaton megvalósítandó, 2012 és 2019 között megvalósuló, 11 db építési 

engedélyköteles közlekedésbiztonsági beruházáscsomag költség-hatékonysági és 

költség-haszon elemzése. A feladatok ellátása során a tervezett beruházások 20 éves 

baleseti gyakoriságára és sérülési gyakoriságára, valamint a prognosztizált baleseti 

veszteségértékekre becslést adtam. 

- Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. (ÁAK) üzemeltetésében lévő gyorsforgalmi 

úthálózaton megvalósítandó, 2012 és 2019 között megvalósuló, közel 600 db nem 

építési engedélyköteles közlekedésbiztonsági beruházás költség-hatékonysági és 

költség-haszon elemzése; ennek során a tervezett beruházások 20 éves baleseti 

gyakoriságára és sérülési gyakoriságára, valamint a prognosztizált veszteségértékekre 
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becslést adtam. Az externális tételek közül, a közlekedésbiztonságra vonatkozó 

költségcsökkenésből eredő társadalmi hasznok összességét meghatároztam. 

- 534 db, 2007 és 2011 között végzett, kisköltségű közlekedésbiztonsági beavatkozás 

hatékonyságának értékelése, ahol historikus adatok felhasználásával és modellezési 

eljárással a beavatkozások hatékonyságát vizsgáltam. 

- Országos helyközi buszmegállók veszteségérték alapú biztonsági rangsorolásához a 

baleseti gyakoriságot és a társadalmi-gazdasági szempontrendszert vettem figyelembe. 

-  

5. ábra: Buszmegállók baleseti veszteségértéke 
forrás: saját szerkesztés (ArcGIS ArcView) 

A Magyar Útügyi Társaság megbízásából a KözOP-3.5.0-09-11-2012-0018 projekt által 

finanszírozott, bevezetés előtt álló „2+1 – 1+2 sávos problémakör a hazai gyorsforgalmi utakon 

és autópályákon” című kutatási anyag kidolgozásában részt vettem. 

A kutatási területemet is érintő fejezetnek a célja az új úttípus bevezetési lehetőségeinek, 

továbbá kiegészítő javaslatként - a lokális háromsávos útszakasznak tekinthető - előzési 

szakaszok vizsgálata. 

A kutatási eredmények elemzése során a hálózati, geometriai, keresztmetszeti, forgalmi és 

forgalombiztonsági adatok alapján kerültek bemutatásra azok a gyorsforgalmi és főúti 

szakaszok, ahol 2+1 sávos keresztmetszetű út létesítése – az előzés ellehetetlenülése, a 

sebességalakulás, a forgalom-összetétel, a szolgáltatási színvonal vagy a baleseti helyzet miatt 

– szükséges, indokolt lehet. 
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A kutatás során a 2+1 sávos keresztmetszetű út és a lokális előzési szakaszok 

közlekedésbiztonsági szempontú kiválasztására tett javaslat kidolgozásában vettem részt, ahol 

az értekezésemben kidolgozott eljárásokat is hasznosítottam. 

2. Továbbfejlesztés lehetőségei 

A közlekedési – és kifejezetten közlekedésbiztonsági – beruházások költség-hatékonyság és 

költség-haszon elemzésében, a folyamatosan továbbfejlesztett és így egyre pontosabb becslést 

adó Biztonsági Teljesítmény Függvények alkalmazása szükségszerű. Az értekezésemben 

kidolgozott országos II. rendű főúthálózatra vonatkozó BTF-ek meghatározásán kívül 

Magyarországon jelenleg a dr. Borsos Attila által kidolgozott, az országos elsőrendű 

főúthálózatra vonatkoztatott baleseti BTF áll rendelkezésre. Annak érdekében, hogy a teljes 

országos közúti hálózatra vonatkoztatott baleseti és sérülési gyakoriságok becsülhetők és ezek 

által tetszőleges jövőbeli, akár új nyomvonalon épülő beavatkozás teljes körű költség-

hatékonyság és költség-haszon – a jelenleg elérhető és számszerűsíthető korszerű módszereket 

felhasználva – értékelhető legyen, célszerű lenne a BTF-eknek az egész országos 

közúthálózatra való kiterjesztése. 

Annak érdekében, hogy megfelelő BTF-ek kialakítók legyenek, szükségszerű az alapadatok – 

esetemben kifejezetten a közlekedési balesetek – helyhez kötéseinek pontosítása, a tévesen 

rögzített helykoordináták feltétlen javítása. A pontatlanságok ugyanis mind a baleseti, mind 

pedig a sérülési gyakoriságok vizsgálatának értékelésében jelentős mértékű torzulást okoznak. 

A sok téves alapadatból képzett BTF-ek eredő becslési hibával terheltek, így a jövőben 

kialakuló balesetek és sérülések számának várható értékeit hibásan határozzák meg. A 

gazdasági értékelésekben így téves, a valóságtól eltérő eredményekre juthatunk, és a tervezett 

beruházás indokoltságának megítélése ilyen esetben félrevezethető lehet. 

Az alapadatok helyreigazítását követően a továbbfejlesztett modell becslési hatékonyságának 

növelése érdekében, célszerű a mintanagyság és a historikus adatsorok bővítése. 

A BTF-ek továbbfejlesztési lehetőségei közé tartozik, a függő változók kategorizálása, ami 

alapján a különböző típusú balesetek becslése válna lehetségessé, ezáltal kifejezetten 

típusspecifikus beavatkozások hatásvizsgálata is elvégezhető lenne. 

Az értekezésben felhasználásra kerülő térstatisztikai módszerek kiterjesztésével, melyekkel az 

országos II. rendű főutak területi autokorrelációs vizsgálatát tettem meg, a balesetsűrűsödési 

helyek kiválasztására alkalmas korszerű modell kialakítása érhető el. 
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