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1. A KUTATÁSI TÉMA BEMUTATÁSA 

1.1. A kutatási téma időszerűsége, a témaválasztás indoklása 
A közlekedési alágazatokat tekintve a közúti közlekedésben következik be a legtöbb 

személyi sérüléses baleset. 2000-ben az Európai Unió országaiban több mint 40000 ember 
halt meg és több mint 1,7 millióan sérültek meg közúti közlekedési balesetben. A személyi 
sérüléses baleseteknél a legveszélyeztetettebb korcsoport a 14-25 évesek korosztálya. 

A halálos gyalogos balesetet szenvedettek részaránya az összes közúti halálos balesetet 
szenvedettek számához viszonyítva az európai országokban 12-33 % között ingadozik, a 
legkisebb Hollandiában, a legmagasabb pedig Nagy-Britanniában, átlagos értéke 20 % körüli. 

A közúti gyalogosbalesetben elhunytaknak a lakosság számához viszonyított aránya az 
európai országokban 10-50 fő/millió lakos közötti, átlagosan 25 fő/millió lakos, legmagasabb 
Görögországban és legalacsonyabb Hollandiában. [24] 

Az Európai Unió direktívában rögzítette a közúti közlekedési balesetek halálozási 
arányának csökkentését. A halálozási mutató tervezett csökkenését mutatja az 1. ábra. Az 
intézkedéseknek megfelelően az elmúlt években a közúti gyalogos balesetek száma - az 
összes közúti baleset mennyiségével arányosan – kis mértékben csökkent. Az európai 
országokban a gyalogos közúti közlekedési balesetek számánál tapasztalható csökkenés 
okaként a következő tényezőket emelik ki: 

• a gyalogos helyváltoztatások mennyiségének csökkenése, 
• a gyalogos és a járműforgalom térbeli és időbeli szétválasztásának növekedése, 
• a járművek műszaki fejlődése, 
• a közvilágítás bővülése, 
• a forgalomirányítás kiterjesztése, 
• az infrastruktúra korszerűsítése. [68] 

 

 
1. ábra: A közúti közlekedési halálozási ráta csökkentésére készítet EU direktíva [41] 

 

Az európai tendenciákkal ellentétben Magyarországon a közúti közlekedési balesetek és a 
balesetben megsérültek száma 2000. évtől folyamatosan növekszik (2. ábra). A 2006. év során 
a megelőző évhez képest 1 %-kal tovább nőtt a közúti közlekedési balesetek száma és ezen 
belül pedig 2 %-kal több személy vesztette életét. A közúti közlekedési balesetek egytizedét a 
gyalogosok idézik elő, a gyalogos baleseteknél az okozók fele részben a gyalogosok és a 
járművezetők. A meghaltak és súlyosan sérültek több mint fele vétlen áldozat volt. [65] 
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2. ábra: A személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek és a sérültek számának alakulása 

Magyarországon 2000-2004 között [64] 

A Magyarországon végzett vizsgálatok alapján a gyalogos balesetek arányának és 
súlyosságának mérséklődése a lakóterületen belüli csomópontok esetén elsősorban a 
megengedett sebesség 50 km/h, illetve 30 km/h-ra korlátozásának, a lakott területen kívüli 
csomópontoknál pedig a gépjárművek kötelező nappali kivilágításának tudható be. [37] 

A közúti közlekedési balesetekben megsérült gyalogosok száma az elmúlt években közel 
4000 fő/év, amely az összes személyi sérüléses közúti baleset egyötöd része, azonban az 
elmúlt tízéves időszak átlagát tekintve a halálos kimenetelű baleseteket tekintve a gyalogosok 
száma az összes közúti balesetben meghaltak több mint egyötöde (3. ábra). A súlyos vagy 
halálos közúti gyalogos balesetek száma több mint a felét teszi ki az összes gyalogos 
baleseteknek (4. ábra). 
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3. ábra: A gyalogosok aránya a személyi sérüléses közúti közlekedési balesetekben 

Magyarországon a 2006. évben [65] 
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4. ábra: A személyi sérüléses közúti balesetek száma Magyarországon a 2006. évben [65] 

 
A gyalogos baleseteknél megfigyelhető kedvező folyamatok, a javuló statisztikai adatok 

ellenére a közlekedésbiztonsági vizsgálatok fontossága továbbra is megmarad, mivel a 
közlekedési szokások folyamatosan változnak az életmód, a motorizáció és más befolyásoló 
tényezők együttes alakulásának hatására, ezért a korábbi vizsgálatokat is időről időre meg kell 
ismételni. A kutatók további tanulmányainak fő célja a közlekedésben résztvevők szokásainak 
és magatartásának megismerése, valamint az eredmények alkalmazása a forgalomirányítás 
valamint a közlekedési infrastruktúra kialakítás további fejlesztése érdekében. 

A közlekedés folyamatának további, minőségileg új vizsgálatát, az emberi viselkedés 
mozgatórugóinak feltárását nehezíti, hogy jelenleg nincs olyan eszköz, amely lehetővé teszi a 
közlekedő gyalogosok és a járművezetők magatartásának, kölcsönös egymásráhatásának a 
vizsgálatát. A klasszikus közúti szimulációs modellek elsősorban a lebonyolódni képes 
forgalom nagyságának, a forgalomáramlás minőségének a tanulmányozására készültek, az 
első ismert magatartási szimulációs modell, az ARCHISIM [51] pedig csak a járművezetők 
viselkedését tartalmazza. 

Korábban nagyon kevés tanulmány készült a gyalogosok közlekedési szokásairól, 
magatartásáról, a járművek és a gyalogosok kölcsönös egymásra hatásáról, a baleseteket 
előidéző okokról. 

A közúti balesetek megelőzése érdekében az egyik fontos lépés a közlekedés szereplőinek 
magatartás vizsgálata, a szereplők viselkedésének, szokásainak és döntési folyamatainak 
elemzése. A közlekedési szokásjellemzők vizsgálata számára hatékony segítséget nyújtanak a 
magatartási szimulációs modellek. [6] 

A témaválasztás indoklását az alábbi pontokban lehet összefoglalni: 
• a közúti közlekedési balesetek, ezen belül a gyalogos balesetek gyakoriságának és 

súlyosságának elemzése, 
• a közúti gyalogos átkelés baleseti kockázatának meghatározása és a 

gyalogátkelőhelyek minősítése és osztályozása a baleseti kockázat szerint, 
• a közlekedésben résztvevők folyamatosan változó szokásainak és közlekedési 

magatartásának tanulmányozása. 
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1.2. Az értekezés célkitűzései és módszerei 

1.2.1. Az értekezés célkitűzései 
A gyalogos közlekedési balesetek megelőzése érdekében az egyik legfontosabb tényező a 

közúti gyalogátkelőhelyek biztonságának növelése: 
• az átkelőhely típusának megfelelő megválasztása, 
• az átkelőhely kialakításának fejlesztése, 
• a járművek sebességének csökkentése, 
• az érzékelés és a felismerés javítása. 

 
A gyalogátkelőhelyek kialakításánál alkalmazandó tervezési alapelvek: 

• a járművek sebességének csökkentése, 
• a láthatóság (jármű-gyalogos) biztosítása, 
• az átkelés hosszának (távolság, időtartam) csökkentése, 
• a túlzó és a gyalogosok által nem elfogadott megszorítások elkerülése. [81] 

 
Az értekezés célkitűzése a közúti gyalogosátkelés közlekedésbiztonságának javítása, 

amelynek során megoldandó feladatok: 
• a közlekedési szereplők szokásainak és magatartásának elemzése, 
• az átkelési kockázat minősítése, 
• a forgalomáramlás szimulációs modellezése, 
• a szimulációs számítások eredményeinek értékelése, 
• a különböző gyalogátkelő típusok minősítése az átkelési kockázatnak megfelelően. 

1.2.2. Az értekezés elkészítése során alkalmazott módszerek 
A kutatási feladat megoldásához az alábbi lépéseket kellett végigjárni: 

• a szakirodalom alapján megismert szimulációs modellek értékelése, 
• az alkalmazásra kerülő matematikai módszerek kiválasztása, 
• a közlekedők magatartásának elemzését segítő szimulációs modell kidolgozása, 
• a modellhez kapcsolódó számítógépes program elkészítése, 
• a szimulációs vizsgálat lefolytatása, 
• a szimulációs számítások eredményeinek értékelése a közlekedési magatartás, a 

gyalogosátkelés kockázata és a forgalomáramlás szempontjából. 
 
A közlekedés összetett és bonyolult rendszer, amelynek vizsgálata a közlekedéstudomány 

ismereteinek és eszközeinek felhasználásával történik. A közlekedéstudomány 
interdiszciplináris jellegét bizonyítja, hogy a közlekedéstervezés, irányítás és szabályozás 
számára nélkülözhetetlenek a telematika, az informatika, a pszichológia, a matematika 
eredményei. 

A közlekedés szereplőinek viselkedésének elemzését a magatartási mikroszkopikus 
szimulációs modellek teszik lehetővé, amelyekben minden egyes közlekedési szereplő önálló, 
saját tulajdonságokkal rendelkezik és a kialakuló forgalom jellemzői az egyes szereplők 
kölcsönös egymásra hatásának az eredményeként jönnek létre. 

A szakirodalom feldolgozása alapján és a saját kutatásaim során megismert szimulációs 
modellek korlátai miatt, a kitűzött feladat megoldásához egy új szimulációs modellt 
készítettem el, amely az angol és francia nyelvű publikálás miatt a SIMPAS (Simulation de 
Passage Piéton – a gyalogos átkelés szimulációja) nevet kapta. 
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A SIMPAS szimulációs modellel szemben támasztott alapvető elvárás, hogy közvetlenül 
segítse elő: 

• a közlekedés szereplőinek viselkedését, 
• a baleseti kockázatokat (bekövetkezett baleseteken kívül a minősített eseményeket 

is) és 
• a közúti forgalomáramlás minőségét 
leíró adatok összegyűjtését. 

 
Közvetett módon tegye lehetővé: 

• a biztonságnak és forgalmi igényeknek legmegfelelőbb átkelőhelytípus 
megválasztását, 

• új átkelőhely kialakítások biztonságos kipróbálását, tesztelését. 
 

A leggyakrabban alkalmazott mesterséges intelligencia módszerek: szakértői rendszerek, 
neurális hálózatok, fuzzy rendszerek, genetikus algoritmusok. 

Napjainkban a mesterséges intelligencia módszereit egyre több területen alkalmazzák, 
mégpedig elsősorban azokon a területeken, ahol a vizsgált rendszerek olyan összetettek, hogy 
a hagyományos lineáris és nem-lineáris programozás módszerei nem nyújtanak kielégítő 
megoldásokat. [11] 

A minősítő halmazelmélet, a fuzzy logika alkalmazása lehetővé teszi a döntési folyamatok 
modellezése során a természetes emberi intelligenciát jobb hatásfokkal leképező, adott 
közelítő pontosság mellett, kisebb számításigényességű modellek és algoritmusok előállítását. 
[25] 

 

1.3. A kutatási téma szakirodalmának áttekintése 
A kutatási téma kiválasztását követően elvégeztem a rendelkezésre álló szakirodalom 

feldolgozását és értékelését. Ebben nagy segítséget jelentett az Institut National de Recherche 
sur les Transports et leur Sécurité (INRETS) közlekedési publikációs adatbázisa, majd később 
az egyre nagyobb számban elektronikus formában is hozzáférhető publikációk, valamint az 
internetes keresőprogramok dinamikus fejlődése. Az áttanulmányozott publikációkat a 
disszertáció témaköreinek megfelelően rendeztem csoportokba. 

 
A szimulációs modellezés módszertana 

A számítógépes szimulációs modellezés gyakorlata együtt fejlődik és alkalmazási területe 
folyamatosan bővül a számítógépek kapacitásának növekedésével. A szimulációs modellezés 
módszertanának legfontosabb általános elemeit, technikai eszközeit, a különböző eloszlású 
véletlenszámok előállítását, a modellek verifikációját ismertetik MEIER, NEWELL és 
PAZER [73] valamint HORVÁTH, SZLÁVI és ZSAKÓ [43], a diszkrét rendszerek 
szimulációját TARLÓS [89], a valószínűségszámítási alapokat KÁTAI [54]. A sztochasztikus 
rendszerek működésének törvényszerűségeit mutatják be KARLIN és TAYLOR [53], a 
szimulációs vizsgálatok módszereit ismerteti BUSZLENKO [13]. 

 
A közúti közlekedés szimulációs modellezése 

A közúti közlekedés számítógépes szimulációs modellezése az 1960-as években kezdődött 
az Egyesült Államokban az autópályák forgalomáramlásának tanulmányozása, az általános 
törvényszerűségek feltárása céljából [46]. 

A klasszikus szimulációs modellek kidolgozása esetén a mért, megfigyelt adatokból, 
matematikai (főként statisztikai) módszerekkel történő empirikus, a forgalom áramlását leíró 
összefüggéseket számítanak ki [15][17][46][98]. Az egyes közlekedési szereplők egymástól 
eltérő tulajdonságait, a véletlenszerű folyamatok működését a modellekben adott eloszlású és 
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szórású véletlenszámokkal biztosítják [95]. Következésképpen a klasszikus modellek 
általában csak a megfigyelt rendszer, a közlekedési szereplők működésének reprodukálására 
alkalmasak. 

A klasszikus közlekedési szimulációs modellekkel vizsgált fő jellemzők és összefüggések: 
egy adott útvonal vagy közúthálózat forgalomáramlásának jellemzői: a lebonyolódni képes 
forgalomnagyság, a járműsűrűség, a járművek átlagos sebessége, a fundamentális egyenlet, a 
forgalmi műveletek lefolyása VÁSÁRHELYI [95] és WIEDEMANN [98], a forgalmi 
áramlatok találkozásának, keresztezésének jellemzői: a kapacitás, a késleltetés, a különböző 
infrastruktúra kialakítások, a forgalomirányítási módszerek összehasonlítása CERTU [15] és 
FI [21] [22]. 

A közlekedés szereplői, elsősorban a járművezetők közlekedési magatartásának vizsgálatát 
lehetővé tevő szimulációs modellek kidolgozása az 1990-es években Franciaországban indult 
el, amelyek közül a legismertebb az ARCHISIM modell [51]. 

Az elmúlt években a gyalogosok közlekedésének tanulmányozására számos szimulációs 
modell készült, amelyek elsősorban a közlekedési létesítmények (aluljárók, peronok, 
közlekedő terek, stb.) méretezéséhez BERÉNYI [8], a gyalogos átkelés időszükségletéhez 
TEKNOMO, KARDI, TAKEYAMA, INAMURA [90] és az esetlegesen bekövetkező 
veszélyhelyzetre vonatkozó menekülési útvonalak és -idők elemzéséhez nyújtanak segítséget 
KÜPFEL, MEYER-KÖNIG, WAHLE [67]. Az elkészített modellek nagyrészt a 
gyalogosforgalom áramlását GIPPS, MARKSJO [27], HELBRING, MOLNÁR [30], 
HELBRING, MOLNÁR, FARKAS, BOLAY [31], a gyalogosok egymás közötti konfliktusait 
elemzik HELBRING, FARKAS, VICSEK [32][33], TEKNOMO, KARDI, TAKEYAMA, 
INAMURA [90], BLUE, ADLER [10]. A jármű és gyalogos közötti kapcsolatot ZHANG, 
WANG, LI [100] és a gyalogos közúti átkelésének irányítását vizsgálja LIU, DA SILVA, DA 
MAIA SECO [72], a gyalogosok átkelési döntését KEßEL, KÜPFEL, WAHLE, 
SCHRECKENBERG [55]. 

A gyalogosok mozgásterének modellezésére kétféle megoldás található a szakirodalom 
alapján megismert modelleknél: a gyalogosok a tetszőleges irányú haladást lehetővé tevő 
vektortérben mozognak [47][90], illetve a tér elemi cellákra van felbontva és a gyalogosok 
diszkrét lépésekkel, celláról-cellára lépve haladnak [55][67][83]. A cellák mérete igazodik a 
gyalogosok által elfoglalt felületdarab nagyságához, általában 40x40 cm [82] illetve 
48x28 cm [100]. A gyalogosok mozgásának befolyásolására gyakran alkalmaznak különféle 
erőtereket [32][33][67][77]. 

 
A neurális hálózatok és a minősítő halmazelmélet 

Az Egyesült Államokban és az Európai Unióban már az 1990-es évektől folynak kutatások 
a gépjárművek irányításának automatizálásával kapcsolatosan [11]. A neurális hálózatok 
elméleti alapjait és műszaki alkalmazási lehetőségeit ismerteti HORVÁTH [42]. A közúti 
forgalomáramlás jellemzőinek alakulását neurális hálók alkalmazásával vizsgálta 
KISGYÖRGY [57]. 

A minősítő (fuzzy) halmazelmélet és logika megalapozója ZADEH professzor [99]. A 
minősítő halmazelmélet elméletét ismerteti BOUCHON-MEUNIER [12], COX [18] és 
ZIMMERMANN [101], gyakorlati alkalmazásait mutatja be KÓCZY és TIKK [62], 
GACÔGNE [26], BARANYI és YAM [7]. 

A neurális hálózatok és a minősítő halmazelmélet együttes alkalmazási lehetőségét 
ismerteti BORGULYA [11], VÖRÖS [97], LIN és LEE [71]. 
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A közlekedés szereplőinek magatartása a gyalogos átkelőhely környezetében 
A közúti közlekedésbiztonság alakulását folyamatosan figyelemmel kell kísérni [68]. 

Ehhez egyrészt a baleseti adatok, másrészt a közlekedés szereplői magatartásának 
megfigyelései szolgáltatnak forrást. 

A balesetek és a sérültek számának, a sérülések súlyosságának időbeli alakulását 
tartalmazzák a KSH által összegyűjtött adatok [64]. A közúti közlekedésbiztonság 
magyarországi helyzetét mutatja be és a belterületi csomópontok közlekedésbiztonságának 
kérdéseit taglalja HOLLÓ [36][39]. A gyalogosbalesetek statisztikáinak elemzését, a 
levonható következtetéseket ismertetik FONTAINE, GOURLET és ZIANI [24][25]. 
ASALLY a gyalogosbaleseteket, a gyalogosok közlekedési magatartását korcsoportonként 
vizsgálta és dolgozott ki javaslatokat a közlekedésbiztonság fokozására [5][6]. A gyalogosok 
közlekedését, a közúti átkelést tanulmányozta ROBIN [81], a baleseteket vizsgálva a döntések 
elméleti modelljét készítette el O’NEILL [76]. A hazai gyalogosbalesetek elemzésének 
eredményeit mutatja be a KÖTUKI kiadványa [66], a különböző korcsoportok halálozási 
kockázatát elemezte HOLLÓ [38]. A közúti gyermekbalesetek okait vizsgálta PAPPNÉ [78]. 
Az idős emberek közlekedését, veszélyeztetettségét tanulmányozta HÉAM, DEJEAMES [29] 
és PAPPNÉ [80], az idős emberek veszélyérzékelését KOCH [58], az idős személygépkocsi-
vezetők jellegzetes baleseteit és vezetési hibáit SISKA [86], az idős gyalogosok közúti 
baleseteinek elemzését PAPPNÉ [79] ismerteti. 

A közlekedési szükségletekből fakadó mobilitást és a társadalom öregedésének 
következményeit, a vizsgálat eredményeit tartalmazza az OECD kiadvány [69].  

CARRÉ és JULIEN ismertetnek egy a gyalogosközlekedés, a gyalogos közlekedés 
kockázatainak mérésére és elemzésére készített módszert [14]. A közlekedési kockázatokat 
vizsgálta BÉNYEI [9] és HOLLÓ [37]. 

A közúti gyalogos átkelés motivációit ismerteti HENDERELSON [34], a jelzőlámpás 
gyalogátkelőhely továbbfejlesztésének lehetőségét vizsgálja LEVELT [70]. A járművezetők 
és a gyalogosok közlekedési szokásjellemzőit tanulmányozta HERMAN, HUANG és 
CYNECKI [35]. A gyalogosok és a járművezetők közötti konfliktus helyzeteket elemezte 
TAKÁCS [88]. A megemelt gyalogátkelőhely forgalomáramlási és a közlekedésbiztonsági 
tapasztalatait ismertető tanulmány a [16]. 

A francia INRETS kiadványa [45] bemutatja a közlekedéspszichológiai kutatások céljait és 
eredményeit. A közlekedésbiztonság emberi tényezőit vizsgálta DULIN [19][20], ANDICS 
[4] és SISKA [85], a kezdő gépjárművezetők által okozott közúti baleseteket elemezte 
HOLLÓ, SISKA és VLASZÁK [40], a közúti pálya, a forgalomtechnika és a 
forgalombiztonság összefüggéseit KOREN [60][61]. 

 
A gyalogátkelőhelyek kialakítása 

A közúti infrastruktúra kialakításával kapcsolatban a közutak tervezésére vonatkozó 
KHVM közlekedési ágazati szabványát [56], az Útügyi Műszaki Előírást [93], az utak 
forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM 
rendelet [2] hatályos előírásait kell alkalmazni. A csomópontok és a közúti gyalogos-
átkelőhelyek kialakításait ismerteti NAGY és SZABÓ [75], valamint FI [23]. A jelzőlámpás 
forgalomirányítás tervezésénél az Útügyi Műszaki Szabályzat előírásait [94] kell figyelembe 
venni. A megemelt gyalogátkelőhely létesítését ismerteti a francia CERTU tanulmánya [16]. 
A forgalomlefolyás törvényszerűségeit és mutatószámait tartalmazza a HCMT [28]. 

A közlekedés rendjére vonatkozó előírásokat a többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM-
BM együttes rendelet, hétköznapi nevén a KRESZ tartalmazza [1]. 

A közúti közlekedés konfliktustechnika vizsgálatát és gyakorlati alkalmazását mutatja be 
JÁKLI [50]. A közúti forgalomtechnikai létesítmények auditálásának módszerét ismerteti 
JANKÓ [49]. 
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A járművek menetdinamikai jellemzői 
A forgalom szimulációs modell kalibrálása számára szükséges járműdinamikai jellemzőket 

TERNAI [91], ILOSVAI [44], KOLLER [59] valamint NAGY és SZABÓ [75] könyvei 
tartalmazzák. 

 

1.4. Az értekezés felépítése 
Az értekezés fő részei: 

• az önálló alkotás ismertetésének előkészítése, a kutatási téma szakirodalmi 
áttekintése: a szakirodalom alapján megismert szimulációs modellek értékelése, az 
alkalmazott matematikai módszerek, a gyalogátkelőhelyek kialakítására vonatkozó 
előírások, a közlekedés szereplői szokásjellemzőinek bemutatása, 

• a gyalogos közúti átkelés kockázatának definiálása, 
• az önálló alkotás ismertetése: a SIMPAS szimulációs modell bemutatása, 
• az önálló alkotás gyakorlati alkalmazása: a szimulációs számítások bemutatása, a 

kapott eredmények értékelése és a következtetések ismertetése. (5. ábra) 
 
 

 
5. ábra: Az értekezés felépítése 

 

2. fejezet: A közlekedési 
szimulációs modellek rendszerezése 

3. fejezet: Az alkalmazásra kerülő 
matematikai módszerek rövid 

bemutatása 

4. fejezet: A gyalogátkelőhelyek 
kialakítására vonatkozó előírások 

összefoglalása 

5. fejezet: A közlekedés 
szereplőinek magatartása a 

gyalogátkelőhely környezetében 

7. fejezet: A SIMPAS szimulációs 
modell ismertetése 

8. fejezet: A SIMPAS gyakorlati 
alkalmazása, a kapott 
eredmények értékelése 

9. fejezet: A következtetések 
ismertetése, az eredmények 

gyakorlati hasznosítása 

6. fejezet: A közúti gyalogos 
átkelés baleseti kockázatának 

definíciója 

1. fejezet: Bevezetés 



  9  

2. A KÖZÚTI FORGALOMÁRAMLÁS SZIMULÁCIÓS MODELLEZÉSE 

2.1. A szimulációs modellezés 

2.1.1. A szimulációs modellek jellemzői 
A szimulációs modellek közös jellemzője, hogy bonyolult rendszerek esetén a valóságnak 

csak a vizsgálat szempontjából lényeges elemeit veszik figyelembe. A modell készítés 
folyamatának egyik legnehezebb része annak meghatározása, hogy a valóságnak mely elemei 
épüljenek be a modellbe, hogy az leképezze a valóságot, de áttekinthető és kezelhető legyen. 
Egy modell jóságát nem a beépített változtatható paraméterek száma határozza meg, hanem 
az, hogy az általa szolgáltatott eredmény és a valóság között milyen szoros kapcsolat van. 

A kibernetika fejlődésével párhuzamosan a közlekedési forgalom szimulációs modellek 
egyre bonyolultabbakká váltak, egyre több vizsgálati paramétert tartalmaznak. Jelenleg a 
modellek finomítása figyelhető meg, amelyre példa a téma szakirodalomban fellelhető 
számos járműlassítási, -gyorsítási és előzési stratégia modellje. 

Az elkészített modell, a rendszer jellegétől függően, lehet determinisztikus vagy 
sztochasztikus aszerint, hogy a benne lezajló folyamatok végeredménye előre meghatározható 
vagy a véletlentől függő. A számítógépes sztochasztikus szimulációs modellek esetén a 
véletlen szerepét a számítógép véletlen szám előállító programja biztosítja. 

A modellek osztályozásának egyik további lehetséges formáját mutatja a 6. ábra, amelyről 
leolvasható, hogy a diszkrét szimuláció matematikai, dinamikus és numerikus modell. [89] 
 

Fizikai

Modell

Matematikai

Dinamikus Statikus

Numerikus Analítikus

Szimuláció  
6. ábra: A modellek osztályozása 

 
A közlekedésben a forgalomáramlás folytonosan változó, számos véletlentől függő elemet 

tartalmaz, a leképezésére készült matematikai modellek dinamikusak, numerikusak és 
sztochasztikusak. 

2.1.2. A szimulációs modellezés jelentősége a közlekedési folyamatok 
elemzésében 

Egy valós rendszer modellezésének az a célja, hogy ismereteket szerezzünk annak 
működéséről, viselkedéséről vagy belső összefüggéseiről. 

A szimulációs modellezés alkalmazását a közúti közlekedés forgalomáramlás vizsgálatára 
számos érv támasztja alá: 

• technikai ok: a költségek, a biztonság, a megfigyelés és kísérlet megvalósításának 
problémái, a kísérletek megismétlésének nehézségei; 

• a közlekedési folyamatok összetettsége és bonyolultsága: a szimuláció lehetőséget 
biztosít a vizsgálandó tulajdonságok kiemelésére. 

A különböző jellegű valóságos forgalmi helyzetekről, a baleseteket előidéző magatartási 
formákról, a forgalomáramlás véletlenszerűsége következtében csak nagyon költséges, 
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folyamatos megfigyeléssel lehetne adatokat gyűjteni. Az esetleges beavatkozás pedig a 
közlekedés szereplőinek biztonságát veszélyeztethetné. 

A szimuláció lehetőséget nyújt a különböző esetek tanulmányozására és összehasonlító 
elemzésére. A számítógépes szimulációs modellezés tetszőleges közlekedési körülmények 
esetén megfelelő mennyiségű adatot szolgáltat a forgalomáramlás és a közlekedési szereplők 
magatartásának elemzése számára. 

A szimulációs módszerek alkalmazása a közlekedési folyamatok vizsgálatára az 1960-as 
években kezdődött az Egyesült Államokban, az autópályák forgalomáramlásának elemzésére. 
A közúti csomópontok forgalomlebonyolódásának tanulmányozására készített szimulációs 
modellek csak sokkal később, mintegy tíz éves késéssel jelentek meg. A megnövekedett 
járműállomány közlekedésének irányítása a meglévő úthálózaton egyre bonyolultabb 
feladatok elé állítja a szakembereket, így egyre bővülő igény van a tervezést segítő, a 
forgalom természetét elemző módszerek kidolgozására. A forgalom szimulációs modellek 
fejlesztése jelenleg is töretlen lendülettel folytatódik, mivel az újabb és nagyobb teljesítményű 
számítógépek és az egyre hatékonyabb programozási nyelvek arra ösztönzik a kutatókat, hogy 
a valóságos folyamatokat leképező modelljeiket tovább fejlesszék, valamint új eljárásokat 
dolgozzanak ki. 

A kezdeti időkben a számítógépes szimulációs módszerek alkalmazása csak nagyon kevés 
kutatóhelyen volt lehetséges, mert a programok kidolgozása és futtatása nagy számítógépeken 
történt. Jelenleg, kevés kivétellel, a modelleket személyi számítógépen fejlesztik, ennek 
hatására a felhasználók köre kibővült azokkal a mérnökökkel, akik nem vesznek részt a 
modellek kidolgozásában, hanem a szimulációs programokat munkájuk során felhasználják, 
például különböző forgalomtechnikai tervváltozatok összehasonlító elemzésére. 

2.1.3. A sztochasztikus rendszerek megfigyelésen alapuló vizsgálat 
megbízhatósága 

A modellkísérletek eredményének pontossága és az elvégzendő megfigyelések száma 
között négyzetes összefüggés áll fenn. [89] Ebből következik, hogy a közúti 
forgalomlebonyolódás adott forgalom esetén történő vizsgálatának lehetséges eszközei között 
jelentős szerepet tölthet be a szimuláció, mivel a számítógépes szimulációs eljárások lehetővé 
teszik tetszőleges forgalmi áramlatok kötetlen ideig történő megfigyelését, így a kísérlet 
megfelelő pontosságának biztosítását, amely a hagyományos eljárások esetén csak 
nehézkesen oldható meg. A nagy számok törvényét alkalmazva kiszámítható, hogy egy 
konkrét pontosság eléréséhez, minimálisan mennyi megfigyelés szükséges. 

A közúti forgalomáramlás vizsgálatára készült szimulációs modellek két csoportba 
sorolhatók aszerint, hogy az események alakulása a számítások során előre ismert és 
meghatározott (determinisztikus) vagy a véletlentől függő (sztochasztikus) módon történik. A 
közúti forgalom elemeinek viselkedése nagyon összetett. A sok tényező a számítások 
bonyolultságát és időigényét növeli, ezért a forgalom szimulációs modellek többségénél a 
pontosan meg nem határozható, illetve a vizsgálat szempontjából erre megfelelő paraméterek 
a véletlentől függő módon kapnak értékeket. [17] 

A szimulációs modellek felhasználását megelőzi az alkalmazott összefüggések és a kapott 
végeredmények érvényességének, megfelelőségének az ellenőrzése és a kalibrációs 
paraméterek beállítása, korrigálása. A sztochasztikus modellek számítási eredményeinek 
pontossága növelhető a megfigyelések számának és idejének a növelésével. 

2.1.4. A szimulációs modellezés munkafázisai 
A számítógépes szimulációs modellezés több munkafázisból álló feladat. A legfontosabb 

tevékenységek, illetve tevékenység csoportok a modellezés során: 
1. A feladat meghatározása 
2. A valós rendszer tanulmányozása, elemzése 
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3. A matematikai modell meghatározása 
4. A számítógépes program elkészítése 
5. A számítógépes szimulációs számítások elvégzése 
6. A modell ellenőrzése, verifikálása 
7. A számítások eredményeinek elemzése 
 
A feladat meghatározása során rögzíteni kell, hogy a szimulációs vizsgálat mely rendszer 

működésének vizsgálatára irányul, milyen kérdésekre keressük a választ, a rendszer 
működésével kapcsolatos, ellenőrizendő hipotéziseket, valamint a megvizsgálandó 
eseményeket, eseteket. 

A valós rendszer tanulmányozása alapvető feltétele a modellkészítésnek, amelynek során 
meg kell határozni a rendszer részeit, elemeit, a külső és belső változókat, a paramétereket, 
valamint a rendszer elemei és a változók közötti kapcsolatokat. 

A rendszer elemei azok az alkotórészek, amelyeket egymástól elkülönítve kell kezelni és 
amelyek együttes állapota vagy éppen állapotváltozása határozza meg a rendszert. A forgalom 
szimulációs modellek alkotó elemei például az útpálya, a járművek, a gyalogosok, a 
jelzőberendezések, stb. A rendszer változói azok, amelyek segítségével a rendszer pillanatnyi 
állapota jellemezhető. A rendszer belső változói azok, amelyek értékét a rendszer belső 
működése határozza meg, ellentétben a külső változókkal, amelyek értéke a rendszeren kívüli 
hatásoktól függ. A paraméterek a szimulációnak a modellező által meghatározott bemenő 
adatai, melyek egy szimulációs vizsgálat során nem változnak. A rendszer elemei, változói és 
paraméterei közötti kapcsolatok lehetnek strukturálisak, függvénykapcsolatok és sorrendi 
kapcsolatok. 

A számítógépes szimulációs modellezés során a valós rendszer működését matematikai 
modell segítségével írjuk le. A modellkészítés legkényesebb része a figyelembe vett külső és 
belső változók és paraméterek mennyiségének és minőségének meghatározása. A vizsgálat 
szempontjából kevés változó és paraméter esetén a modell nagy valószínűséggel nem tudja 
megfelelően leírni a valós rendszer működését, míg túlságosan sok változó és paraméter a 
számítógépes program elkészítését teszi bonyolulttá, költségessé vagy éppen lehetetlenné. 
Hasonló a hatása a belső változók figyelembe vett egymásra hatásának, a kapcsolatok 
összetettségének is. A matematikai modell elkészítése során figyelembe kell venni a rendszer 
sajátosságain kívül, hogy a szimulációs modell milyen számítástechnikai eszközzel valósul 
meg, annak milyen korlátjai, sajátosságai vannak. Meg kell határozni a modell típusát és az 
ennek megfelelően a bemenő és kimenő adatokat, a szimulációs időkezelést. 

A számítógépi program elkészítésének egyik legfontosabb eleme a programozási eszközök 
meghatározása, amely egyrészt a szoftver, másrészt a hardver, a lehetőségeket is figyelembe 
vevő, megfelelő kiválasztása. Az alkalmazott technikai eszközök meghatározzák a fejlesztés 
és a felhasználás lehetőségét. A nagy teljesítményű számítógépek alkalmazása lehetővé teszi a 
nagy bonyolultságú modellek alkalmazását. A program fejlesztése kényelmes, gyors, viszont 
költséges, valamint korlátozza a felhasználók körét. A személyi számítógépen történő 
fejlesztés, az eszközök gyors fejlődése következtében több előnyt tartalmaz, mivel nem 
helyhez kötött és a felhasználási lehetőségek tágabbak. A szoftver kiválasztása során az 
előnyöket és a hátrányokat figyelembe véve el kell dönteni, hogy a fejlesztés általános célú 
programozási nyelven, vagy szimulációs nyelven történjen. Az algoritmus és adatszervezés 
megtervezése során törekedni kell arra, hogy a program jól strukturálható, modulokból álló 
legyen, amely lehetővé teszi a program egyes részeinek további fejlesztését, bővítését. 

A számítógépi program alkalmazását a különböző számítások elvégzésére megelőzi a 
modell verifikációja, amelynek során rögzített bemenő adatokra a szimuláció által 
szolgáltatott eredményeket hasonlítjuk össze ismert, általában megmért adatokkal. A 
verifikáció szolgál a modell paramétereinek beállítására, kalibrálására. 
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A szimulációs számításokat követően történik az adatok, eredmények műszaki-gazdasági 
elemzése, amely a vizsgált rendszer tulajdonságainak, viselkedésének tanulmányozására 
irányul. 

 

2.2. A közúti forgalom szimulációs modellek jellemzői 

2.2.1. A forgalom szimulációs modellek csoportosítása 
A forgalom szimulációs modellek bemutatására és tulajdonságaik összehasonlítására a 

legelterjedtebb szempontok a következők [46]: 
• a forgalom modellezésének módszere, 
• a szimulációs idő kezelése, 
• a megvalósítás eszközei, 
• a felhasználási lehetőség. 

 
A forgalom modellezése 

A makroszkopikus szimulációs modellekben, amelyek a forgalomáramlás minőségének 
elemzésére készülnek, a forgalom résztvevői nem rendelkeznek egyedi tulajdonságokkal. 
Ezeket a modelleket nagy méretű közúthálózatok forgalomáramlásának vizsgálatára 
alkalmazzák. 

A mikroszkopikus szimulációs modellek azok, amelyek figyelembe veszik a forgalom 
elemeinek különbözőségét, egyedi tulajdonságait, a közlekedés szereplőinek egymásra 
hatásait. Ezeket a modelleket általában csomópontok, rövid útszakaszok 
forgalomlebonyolódásának, kapacitásának, forgalomirányítási módjának elemzésére, illetve a 
járművezetők és gyalogosok szokásjellemzőinek, közlekedési magatartásának 
tanulmányozására alkalmazzák. 

Az utóbbi években készültek olyan szimulációs modellek és számítógépes alkalmazások, 
amelyek a makroszkopikus és a mikroszkopikus módszerek előnyeit egyesítették, a 
közúthálózaton történő makroszkopikus vizsgálatot kiegészítették a csomópontokban vagy 
kiemelt helyeken mikroszkopikus részletezettséggel. [51] 

 
A szimulációs idő kezelése 

Az időléptetéses eljárásnál rögzített hosszúságú időszeletenként számítódnak ki a 
közlekedés elemeinek pillanatnyi állapotát leíró adatok. A számítástechnikai eszközök 
fejlődése lehetővé teszi az egyre kisebb időszeletek alkalmazását, amely a valóságos 
folyamatok pontosabb megközelítésének irányába halad. A mikroszkopikus szimulációs 
számítások általában e módszert alkalmazzák. 

Az eseményvezérelt számítási módszer esetén a modell elemei állapotváltozásainak 
meghatározása az előre ismert események bekövetkezésekor történik. A számítások tehát nem 
mindig ugyanolyan időközönként hajtódnak végre, így ez az eljárás a szimuláció során 
lehetővé teszi az idő gazdaságos kihasználását. Az eseményvezérelt módszer általában a 
makroszkopikus szimulációs modelleknél használható, mivel az alkalmazásának feltétele, 
hogy előre ismerni kell a rendszer valamennyi lehetséges állapotát, ezek változását és a 
bekövetkező eseményeket, amelyek meghatározása a mikroszkopikus módszer esetén 
megoldhatatlan bonyolultságú feladat. 

 
A szimulációs modellek megvalósításának eszközei 

A szimulációs módszerek kidolgozásánál alkalmazott eszközök a számítógépek és a 
programozási nyelvek fejlődése szerint változnak. Az első szimulációs programok nagy 
számítógépeken, FORTRAN, illetve ALGOL programozási nyelven készültek. Néhány 
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kísérlet történt a speciális szimulációs programozási nyelvek alkalmazására, mint a GPSS, de 
ezek a közlekedési folyamatok bonyolultságának leképezésére rugalmatlannak bizonyultak, 
főként a mikroszkopikus módszer esetén. Jelenleg a szimulációs programok többsége 
személyi számítógépen, általános célú programozási nyelven készül, mint például a Pascal, a 
Delphi, a Modula 2 és a C, illetve a Java. 

 
A szimulációs modellek felhasználása 

A modellek kidolgozása, megvalósítása a felhasználás igényeinek ismeretében, azokkal 
összhangban történik. A modellek egy része kutatási célokra készül, általában nagy 
teljesítményű számítógépeken. Ennek megfelelően a felhasználók köre többnyire a kutatókra 
korlátozódik. A modellek feladata általában a forgalomáramlás minőségének a 
tanulmányozása, a közlekedés szereplői magatartásának, szokásjellemzőinek az elemzése. 

A szimulációs modellek másik csoportja egyszerű közlekedési csomópontok, úthálózatok 
és a forgalomirányítás tervezését, a különböző tervváltozatok összehasonlító vizsgálatát teszi 
lehetővé széles felhasználói réteg számára. Ebben az esetben a szimulációs programokat nem 
kizárólag csak azok alkalmazzák, akik a kidolgozásában tevékenyen résztvesznek. Ennek 
egyik lényeges feltétele, hogy a szimulációs programok könnyen hozzáférhetők vagy 
személyi számítógépeken használhatóak legyenek. 

A közlekedési forgalom szimulációs modelleket feloszthatjuk a vizsgálat célkitűzése 
szerint is. A klasszikusnak nevezhető modellek célja elsősorban a kapacitásvizsgálat és a 
forgalomáramlás általános törvényszerűségeinek feltárása, míg a magatartási modellek célja a 
közlekedés szereplői viselkedésének tanulmányozása egy meghatározott helyzetben. 

  
A klasszikus mikroszkopikus szimulációs modellek jellemzői 

A klasszikusnak tekinthető forgalomáramlás szimulációs modellek fejlesztése az 1960-as 
években kezdődött az Egyesült Államokban [46], a magatartási modellek Franciaországból 
kiindulva jelentek meg az 1990-es évektől. 

A klasszikus szimulációs modellek kidolgozása esetén a mért, megfigyelt adatokból, 
matematikai (főként statisztikai) módszerekkel történő empirikus, a forgalom lebonyolódását 
leíró összefüggéseket számítanak ki. Az egyes közlekedési szereplők egymástól eltérő 
tulajdonságait a modellben szereplő véletlenszerű folyamatok működését adott eloszlású és 
szórású véletlenszámokkal biztosítják. Következésképpen a klasszikus modellek általában 
csak a megfigyelt rendszer, a közlekedési szereplők működésének reprodukálására 
alkalmasak. 

A klasszikus közlekedési szimulációs modellekkel vizsgált jellemzők és összefüggések: 
• egy adott útvonal vagy közúthálózat forgalomáramlásának jellemzői: a lebonyolódni 

képes forgalomnagyság, a járműsűrűség, a járművek átlagos sebessége, a 
fundamentális egyenlet; 

• forgalmi áramlatok találkozásának, keresztezésének jellemzői: kapacitás, késleltetés, 
a különböző infrastruktúra kialakítások, a forgalomirányítási módszerek 
összehasonlítása. [95] 

 
A klasszikus forgalom szimulációs modellek szerkezeti felépítése két fő részt tartalmaz: a 

közlekedés elemeinek pillanatnyi állapotát és tulajdonságait tartalmazó adatokat és egy 
vezérlő eljárást. Az algoritmus (supervisor) valamennyi, a modellben szereplő elem számára 
tartalmazza azokat az összefüggéseket, amelyek alapján meghatározza a rendszer elemeinek 
következő állapotát. Az eljárás számára az elemek valamennyi tulajdonsága pontosan ismert, 
ezekből számítja ki azok állapotváltozásait. (7. ábra) 
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7. ábra: A klasszikus szimulációs modellek szerkezete 

 
A klasszikus szimulációs modellek fejlesztése során a modellkalibrálás a központi vezérlő 

algoritmus (supervisor) működésére vonatkozik, hiszen ez tartalmazza azokat a 
paramétereket, amelyek a közlekedési szereplők állapotváltozásait meghatározó matematikai 
képletek eredményeit befolyásolják. (8. ábra) 

 

 
8. ábra: A „klasszikus” közlekedési szimulációs modellek fejlesztése 

 
A magatartási szimulációs modellek jellemzői 

A mikroszkopikus szimulációs modellek esetén a forgalomáramlás az egyes szereplők 
kölcsönös egymásra hatásának eredményeként alakul. A magatartási modellek egyik legfőbb 
jellemzője, hogy a közlekedési szereplők belső döntési folyamatát kísérlik meg leképezni. 
Ehhez a megfigyelések, viselkedéstani elemzések nyújtanak segítséget. Ennek eredményeként 
elkészült modellnél a közlekedési szereplőket tetszőleges forgalmi helyzetbe ültetve 
vizsgálhatjuk a forgalom alakulását. 

A magatartási modellben nincs központi vezérlés, hanem a közlekedés szereplői fogadják a 
környezetből feléjük sugárzott információkat (csak azokat az adatokat, amelyeket a 
valóságban is érzékelhetnek), majd önállóan döntenek és alakítják ki mozgásállapotukat. A 
környezet a szereplők közötti kommunikációt teszi lehetővé (9. ábra). 
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9. ábra: A magatartási modell szerkezete 

 
A klasszikus és a magatartási szimulációs modellek közötti különbséget a modellek 

fejlesztésének eltérő módszerei is mutatják. A klasszikus eljárások esetében a kalibrálás csak 
a központi vezérlő algoritmus (supervisor) működésére vonatkozik, szemben a magatartási 
modellel, ahol a kalibrálás kibővül az egyes szereplők viselkedését leíró szokásjellemző 
modellek módosításával. (10. ábra) 

 

 
 

10. ábra: A magatartási szimulációs modell fejlesztése 

2.2.2. A sztochasztikus folyamatok szimulációja a forgalom szimulációs 
modellekben 

A járművek, gyalogosok beléptetési folyamata 
A rendszerbe történő beléptetés modellezése elsősorban a klasszikus modellek esetén 

kulcsfontosságú. Az érkezési folyamatban a követési időközök véletlenszerűségét adott 
eloszlású és szórású véletlenszámok előállításával biztosítják. A járművek érkezése 
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leggyakrabban Poisson eloszlás alkalmazásával történik. A belépő járművek követési időköze 
Poisson eloszlásának várható értéke a forgalomnagyság reciprok értéke. 

A magatartási modellek esetén az érkezési folyamatnak nincs jelentősége. Fontosabb a 
szituációk megismételhetősége, amelyet az érkezési folyamat előre kiszámítása és rögzítése 
biztosít. Az ARCHISIM modellben, a járművezetők kölcsönhatásának vizsgálata a cél, itt 
általában állandó a járművek száma és a vizsgálatok ezeknek a járműveknek a különböző 
forgalmi szituációkban megismételt mozgása figyelhető meg. 

 
A járművezetők, gyalogosok eltérő tulajdonságainak figyelembe vétele 

A járművezetők egymástól eltérő tulajdonságainak figyelembe vétele általában adott 
várható értékű és szórású normális eloszlású véletlenszámokkal történik. Eltérés a 
modelleknél ott tapasztalható, hogy a tulajdonság értékek, pl. a járművezető reakcióideje, a 
beléptetéstől állandó értékű, vagy csak közvetlenül az alkalmazás előtt kerül kiszámításra. 

 

2.3. A járműforgalom szimulációs modellek jellemzői 
A járműmozgások modellezésére az egyik leggyakrabban alkalmazott mikroszkopikus 

szimulációs módszer a Nagel-Schreckenberg (NaSch) [74][84] modell. 
A NaSch modellben az útpálya, a forgalmi sávok egyenlő hosszúságú (7,5 méter) és egy 

forgalmi sáv szélességű cellákkal van lefedve. Egy cella vagy üres vagy egy és csak egy 
jármű foglalja el. A járművek haladása időben és térben diszkrét lépésekkel történik. Az 
időléptetés általában 1 másodperc, következésképpen a modellben a járművek legkisebb 
sebessége 7,5 m/s x 3,6 = 27 km/h és az aktuális sebessége ennek egész számú többszöröse 
lehet. A járművek léptetése során a járművezetők különbözőségeinek figyelembe vétele egy p 
valószínűségi változó alkalmazásával történik. 

A járművek mozgásállapot változásának fő összefüggései: 
• gyorsítás: 

),1min( maxvvv nn +→  
ahol nv  a jármű aktuális és maxv  a jármű maximális sebessége (cellahossz/ciklusidő) 

• fékezés: 
)1,min( −→ nnn gvv  

ahol ng  a jármű előtt üres cellák száma, 
• járművezető különbözősége: 

)0,1max( −→ nn vv  p valószínűség mellett 
• haladás: 

nnn vxx +→  
ahol nx  a jármű által elfoglalt cella 

A járművek mozgásállapot változásának kiszámítása párhuzamosan történik. 
 
A járművek mozgásának modellezésére a másik elterjedt módszer a Wiedemann-modell 

[98], amelynél a járművezetők egy-egy járműhöz vannak hozzárendelve. Minden szimulációs 
lépésben a járművezető-jármű egység viselkedése a környező közlekedési szituáció emberi 
érzékelése és erre adott reakció által meghatározott. A modell tartalmazza a saját jármű 
mozgására hatással lévő járművek emberi észlelését, különösen a távolság és a sebesség 
különbség érzékelését. Modellezi, ahogy a járművezetők reagálnak az észlelt szituációra a 
saját viselkedésük megváltoztatásával. Ez a modell a járművezetés mérésein és 
adatgyűjtéseken alapul (11. ábra). 
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11. ábra: Érzékelés és reakció a távolság és a sebességkülönbség függvényében [98] 

 
A járműmozgás modelljében a jármű mozgására az ugyanabban a sávban előtte haladó 

járművek hatnak. A járművezetőre leginkább a legközelebbi jármű, majd a második, közel 
kétszer akkora távolságban lévő van hatással, majd következik a harmadik és így tovább. 

A járműkövetés során a járművezető az előtte haladó járművek relatív mozgását, a távolság 
változását, a sebességkülönbség alakulását és a féklámpa jelzését érzékelheti. A távolság és a 
sebességkülönbség változások csak egy meghatározott fizikai küszöbérték felett érzékelhetők. 
A járművezető látásán alapuló érzékelésnél a változások észlelése a követett jármű 
távolságának és sebességének függvénye. 

A járművezetők különbözőségét, azok eltérő képességeit (a távolság- és sebesség 
érzékelés, becslés, a biztonsági igény, a kívánt haladási sebesség, a járművezető 
agresszivitására utaló gyorsítási és lassítási mérték) normális eloszlású véletlenszámok 
reprezentálják. 

A járművezetők érzékelését és reakcióját az egyes jellemzőkre érvényes határérték készlet 
határozza meg. 

A járművezető stratégia kialakításának fő összetevői: 
• a kívánt követési távolság a járművezető biztonsági igényének függvényében, 
• minimális követési távolság kis sebességkülönbség esetén: a járművezetők 

alábecsülik nagy sebesség, illetve kis biztonsági igény esetén, 
• a sebesség különbség érzékelésének határértéke nagy távolságban, az a határérték, 

amelynél a járművezető érzékeli az előtte lassabban haladó másik jármű mozgását, 
• a növekvő követési távolság érzékelésének határértéke, amely lehetővé teheti a 

jármű igény szerinti gyorsítását, 

0 1 2 3 4 -1-2
+ ∆V [m/sec] - ∆V [m/sec] 

látótávolság

hatótávolság 

érzékelési küszöbérték 

mérhető reakció

csökkenő távolságnövekvő távolság 

távolság 
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• a kis sebességkülönbség érzékelésének határértéke közelre, csökkenő követési 
távolság esetén, 

• a kis sebességkülönbség érzékelésének határértéke közelre, növekvő követési 
távolság esetén, 

• követési hatótávolság, amely a HCM (1965) alapján 150 méter, 
• a gyorsítás és a lassítás legkisebb értékei. 

 
A közlekedési szituációnak megfelelően négyféle járművezető stratégiát, magatartást 

különböztet meg: a befolyásmentes haladást, az utolért jármű mögötti lassítást, a 
járműkövetést és a vészfékezést. 

Járművek befolyásmentes haladása során a járművezetők igyekszenek a számukra kívánt 
sebességgel haladni, illetve ezt a sebességet elérni. A járművek gyorsítását az aktuális és a 
kívánt sebesség különbségén kívül a járművezető vezetési stílusa (a jármű gyorsítási- és 
lassítási képességeinek kihasználása) és a jármű teljesítménye határozza meg. 

Lassabban haladó jármű mögötti lassítás (utolérés), amikor a jármű utoléri az előtte 
lassabban haladó járművet, érzékeli a távolság csökkenését és a sebesség különbséget, akkor a 
reakció idő eltelte után lassít, hogy elérje a legkisebb követési távolság megtartásához 
szükséges sebességet. A lassítás intenzitását a járművezető és a jármű képességei 
befolyásolhatják. 

Járműkövetéses haladás során a járművezető, kis mértékű lassítással és gyorsítással, az 
előtte haladó jármű sebességét igyekszik felvenni. 

Vészfékezés válhat szükségessé az előtte haladó jármű hirtelen lassítása, a járművek 
közötti távolságnak a megkívánt minimális követési távolságnál kisebb értékre csökkenése 
esetén. A járművezető, a baleset elkerülése érdekében, erős fékezéssel igyekszik a minimális 
követési távolság elérésére. 

A különböző forgalomtechnikai kialakítású csomópontok forgalomlefolyásának 
vizsgálatára készült szimulációs Fi-modellben a járművek gyorsulása, mozgásállapot 
változtatásának fő formái: a szabad haladás, az előzés megkezdése és az előzés közben 
történő haladás. A járművezetők különbözőségét a mozgásegyenletekben egyenletes eloszlású 
véletlenszámok alkalmazásával veszi figyelembe. A járműkövetéses haladás a megállási 
látótávolságon belül a követett jármű sebességének átvételével valósul meg [21][22][23]. 

 

2.4. A gyalogosforgalom szimulációs modellek jellemzői 
Az elmúlt években a gyalogosok közlekedés tanulmányozására számos szimulációs modell 

készült, amelyek elsősorban a közlekedési létesítmények (aluljárók, peronok, közlekedő terek, 
stb.) méretezéséhez [8], a gyalogos átkelés időszükségletéhez [90] és az esetlegesen 
bekövetkező veszélyhelyzetre vonatkozó menekülési útvonalak és -idők elemzéséhez 
nyújtanak segítséget [67]. Az elkészített modellek nagyrészt a gyalogosok egymás közötti 
konfliktusait tartalmazzák [31][32][33][90], a jármű és gyalogos közöttieket csak néhány 
[100]. 

2.4.1. A gyalogosok mozgásterének modellezése 
A gyalogosok mozgásterének modellezésére kétféle megoldás található a szakirodalom 

alapján megismert modelleknél: 
• a gyalogosok a tetszőleges irányú haladást lehetővé tevő vektortérben mozognak 

[90], illetve 
• a tér elemi cellákra van felbontva és a gyalogosok diszkrét lépésekkel, celláról-

cellára lépve haladnak [58][83]. A cellák mérete igazodik a gyalogosok által 
elfoglalt felületdarab nagyságához, általában 40x40 cm [82] illetve 48x28 cm [100]. 
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2.4.2. A gyalogosok mozgásának modellezése 
Gipps költséget és hasznot [27], Okazaki mágneses erőt [77], Helbing szociális erőteret 

[30] alkalmaz a gyalogosok mozgási irányának meghatározásánál. 
A celluláris mozgástérben számos modell tartalmaz különböző erőtereket és a gyalogosok 

celláról cellára lépve haladnak a kívánt potenciál elérése felé. Egy gyalogos mozgásirányát az 
aktuális cella szomszédos celláihoz rendelt jellemzők értékei határozzák meg. 

A gyalogosok mozgásának sebessége zavartalan forgalom esetén általában 1,2-1,3 m/s. A 
cellák méretétől és a ciklusidő nagyságától függően ciklusonként egy [83] vagy több cella 
[100]. 

Zhang celluláris modelljében [100] a gyalogosok érkezése az átkelőhelyhez, hasonlóan a 
járművek érkeztetéséhez, Poisson eloszlásnak megfelelően történik. 

Az átkelési döntések a gyalogos átkelési idő és a járműkövetési időköz alapján történnek, 
egyszerű fizikai jellemzők (távolság, sebesség) alkalmazásával. Az átkelési döntést 
meghatározó járműkövetési időközt az alábbi képlettel számítja: 

LRvD ++=τ  (s) 
ahol τ  a gyalogos biztonságos átkeléséhez szükséges időköz (s), D az úttest vagy sáv 

szélessége (m), v a gyalogos haladási sebessége (m/s), R a gyalogosnak a járművek 
mozgásállapot becsléséhez szükséges idő (s), L a jármű elhaladásának időtartama (s) az 
átkelőhelyen. A τ  értéke 4 s körüli érték. 

A modell hiányossága, hogy nem vizsgálja azokat a helyzeteket, amikor gyalogosok nem a 
gyalogátkelőhelyen, illetve a tilos jelzés ellenére kelnek át az úttesten. A gyalogosok 
különböző viselkedését véletlenszámok alkalmazásával veszi figyelembe, azonban nem 
tartalmazza az eltérő magatartások okait (korcsoport, várakozási idő, stb.). 

Liu, da Silva és da Maia Seco a közúthálózaton és gyalogos útvonalakon történő 
gyalogosforgalom áramlásának tanulmányozására és különösen a jelzőlámpás 
gyalogátkelőhelyek forgalomirányításának optimalizására készült mikroszkopikus 
szimulációs modelljükben [71] a gyalogosokat tulajdonságaik alapján két csoportba sorolták: 
szabálykövetőkre és opportunistákra (lehetőséget keresőkre). A szabálykövető gyalogosok 
kizárólag akkor kelnek át az úttesten, ha a gyalogos fényjelzés zöld, az azonnali átkelési 
lehetőséget kereső gyalogosok átkelnek a piros jelzés ellenére, ha ezt a járművek követési 
időköze lehetővé teszi. A modellben szereplő kétféle gyalogostípus között a különbség a 
várakozással töltött türelmi idő, mielőtt az azonnali átkelés lehetőségét próbálja felmérni. 

A modellben szereplő jelzőlámpás forgalomirányítás a zöldidők hosszának változtatásával 
alkalmazkodik a közlekedési igényekhez, ehhez a járművek mellett a gyalogosok érzékelésére 
automatikus mérőeszközöket (szenzorokat) alkalmaz. A modell hatékony eszköz a 
jelzőlámpás forgalomirányítási stratégiák továbbfejlesztéséhez. 

A gyalogosok útvonala előre rögzített, tehát nem veszi figyelembe, hogy a gyalogosok egy 
része nem veszi igénybe a kijelölt gyalogátkelőhelyet. A gyalogosok várakozása az 
átkelőhelynél a járdaszegély előtt nem része a modellnek, a gyalogosok sorban állva várják az 
átkelési lehetőséget. 

Schadschneider modelljében [82] a gyalogosok egymás közötti kölcsönhatása hasonlít a 
sejtmozgásokra (chemotaxis). A gyalogosok mozgásállapot változásának valószínűsége csak 
a szomszédos cellákhoz tartozó foglaltsági és intenzitási értéktől függ. A gyalogosok egy 
látszólagos erőtérben haladnak. A gyalogosok egyedi viselkedése nem részletezett. A 
gyalogosok kis távolságban taszítják egymást, igyekeznek egy minimális távolságot tartani 
egymástól az összeütközés elkerülése céljából. A gyalogosok maximális sebessége 1 cella 
szimulációs lépésenként. 

Berényi szimulációs modelljében [8] a gyalogosok útvonala az irányváltoztatásokat 
meghatározó irányító pontokból és a pontokat összekötő egyenes szakaszokból áll (12. ábra). 
A gyalogosok a kisebb felületi sűrűségű irányban haladnak az irányítópontok között. A 
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felületi sűrűség értékeit gyalogos sűrűségmátrix tartalmazza és a menetirányban 4 méteren 
belüli. 
 

 
12. ábra: Gyalogos mozgásmodellezése Berényi modelljében [8] 

 
A legkedvezőbb menetirány kiválasztásánál alkalmazott sűrűségmátrix nem tartalmazza a 

gyalogosok mozgását, menetirányát csak a pillanatnyi helyét. 
 
A VISSIM és a CROSSIG szimulációs modellben a gyalogosok a járművekhez hasonló 

módon közlekednek. Az úttesten történő átkelésnél egy 2 méter széles sávban haladnak és 
sebességük 1-1,5 m/s. 

 

3. A NEURÁLIS HÁLÓZATOK ÉS A MINŐSÍTŐ HALMAZELMÉLET 
(FUZZY) SZIMULÁCIÓS ALKALMAZÁSA 

3.1. A neurális hálózat 
A neurális hálózat egy olyan információ-feldolgozó rendszer, amely egymással 

párhuzamosan, elosztott módon működő és egymáshoz kapcsolódó neuronokból épül fel. A 
neurális hálózatok rendelkezhetnek tanulási algoritmussal és ezáltal az eltárolt információ 
felhasználása beépülhet a döntési folyamatba. 

3.1.1. A neurális hálózatok alkotóelemei 
A neurális hálózat alkotóeleme a neuron, amely több bemenetű és egy kimenetű műveleti 

elem. Rendelkezhet a tanulási folyamathoz szükséges, a bemeneti és a kimeneti értékeket 
tárolni képes lokális memóriával. 

A neuron a kimeneti értéket a bemeneti információkból és a tárolt értékekből, általában 
nemlineáris transzfer függvény alkalmazásával állítja elő. A neuron általános felépítését 
mutatja a 13. ábra. 

A neuronok bemeneti információi lehetnek időben változó vagy állandó értékűek. A 13. 
ábra külön megjelölt aktiváló bemenetére a diszkrét neuronhálózatok esetén az ütemezés 
biztosítása miatt van szükség. A folytonos működésű neuron hálózatoknál értelemszerűen 
nincs aktiváló bemenet. 
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13. ábra: A neuron általános felépítése [42] 

 
A gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott neuron típus az egyenrangú bemenettel 

rendelkező, memória nélküli neuron, a percepton. A perceptonokat csoportosítani lehet 
aszerint, hogy a transzfer függvény a súlyozott (wi) bemeneti információk összegzéséből 
állítja elő a kimeneti értéket (14. ábra), vagy a súlyozott bemeneti információkat összegzés 
nélkül, közvetlenül a transzfer függvény dolgozza fel. 

 

 
14. ábra: A súlyozott bemeneti információkat összegző percepton felépítése 

 
A perceptonok csoportosíthatóak továbbá aszerint, hogy az alkalmazott transzferfüggvény 

lineáris vagy nemlineáris. 
A lineáris összegző percepton kimenete megegyezik az összegző eredményével: 
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3.1.2. A neurális hálózatok felépítése 
A neurális hálózatok szerkezete, a neuronok összekapcsolódása egy irányított gráffal 

szemléltethető, ahol a neuronok a gráf csomópontjai és a bemeneti súlytényezőket is 
tartalmazó kapcsolatok pedig a gráf élei. 

A neurális hálózatokban a neuronok közötti információáramlás egyirányú. Egy neuron 
bemenetére érkező információ a hálózat bemenetéről vagy egy másik neuron kimenetéről 
származhat. A neuron kimenetén keletkező érték pedig szolgáltathatja egy vagy több neuron 
bemenetét, illetve a teljes hálózat kimenetét. A neuron kimeneti értéke tetszőleges számú 
neuron bemenetéhez kapcsolódhat, amelyek a kimenő jelet egyidőben, késleltetés nélkül 
kapják meg. 
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A neuronokat a hálózatban betöltött funkciójuk alapján az alábbi három csoportba lehet 
besorolni: 

1. bemeneti neuronok, amelynek feladata a kívülről érkező jelek fogadása és továbbítása a 
feldolgozó neuronok felé, 

2. feldolgozó neuronok, amelyek bemenetei és kimenetei csupán más neuronokhoz 
kapcsolódnak,  

3. kimeneti neuronok, amelyek a környezet számára adják át a hálózatban keletkező 
információt. 

 
Számos esetben az összetett neurális hálózatok a neuronjaik típusa, illetve a neuronok 

végzett feladata alapján rétegekbe szervezhetők. A neurális hálózatok réteges felépítését 
szemlélteti a 15. ábra. 

 
 

 
15. ábra: A neurális hálózat réteges felépítése 

 
A memória nélküli neuronokból felépített neurális hálózatok mátrixok segítségével is 

reprezentálhatók. [42] Az (i-1) és (i) réteg neuronjainak kapcsolatait leíró mátrix: 
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3.1.3. A neurális hálózatok alkalmazása 
A neurális hálózat modell előnyösen alkalmazható: 

• a humán szimulációs modellek vizsgálatára, 
• az „öntanuló” rendszerek modellezésére, 
• a párhuzamosan működő rendszerek modellezésére, 
• a számítógépes szimulációs programok készítésére, 
• amikor az analitikus modell elkészítése nehezen megoldható. 
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A neurális hálózat modell alkalmazásának hátránya: 
• összetett modellek esetén nagyon számításigényes lehet, 
• a rendszer működésének optimalizálására nincsenek analitikus módszerek, 
• a szerkezet kialakítására (rétegek száma, neuronok száma rétegenként, kapcsolatok, 

súlyok, stb.) nincsenek egyértelmű, automatikus eljárások. 
 
Az Egyesült Államokban és az Európai Unióban már az 1990-es évektől folynak kutatások 

a gépjárművek irányításának automatizálásával kapcsolatosan: a Carnegie-Mellon University 
programja az ALVINN és a Daimler-Benz kutatóinak programja a VITA és az OSCAR 
rendszer. [11] Ezek a rendszerek a videokamera által rögzített kép digitalizálása és 
távolságadatok feldolgozása alapján nyert információkat felhasználva képesek a jármű 
haladási irányának és sebességének szabályozására neurális hálózat alkalmazásával. 

 

3.2. A minősítő (fuzzy) halmazelmélet 
A rendelkezésünkre álló ismeretek, információk egy adott döntési helyzetben általában 

nem tökéletesek, egyrészt kétségeink lehetnek a megbízhatóságukban, mivel véletlenszerűek, 
bizonytalanok, másrészt nem érzékelhetők pontosan, tehát pontatlanok. Ez a két tökéletlenség 
típus gyakran keveredik a valóságban, az összegyűjtött ismeretekben. 

A véletlenszerű, bizonytalan folyamatok működésének leírására a valószínűségszámítás 
szolgál, amelynek alapjait Pascal és Fermat dolgozták ki a XVII. században. 

Az emberi gondolkodás modellezése során különös jelentősége van a pontatlanság 
figyelembe vételének. Például a közlekedésben a gyalogos egyértelműen, pontosan meg tudja 
állapítani a jelzőlámpa fényjelzését, azonban az úttest szélességét – az érzékszervek korlátai 
miatt – már csak kisebb-nagyobb eltéréssel képes megbecsülni. A pontatlanság kezelésének 
egyik fő módszere a mesterséges intelligencia modellek készítésénél a minősítő 
halmazelmélet és logika. A minősítő (fuzzy) halmazelmélet és logika megalapozója Lofti 
Zadeh professzor (University of California, Berkeley), aki felismerte, hogy számos rendszer 
vezérlése során nincs szükség az adatok - gyakran soktizedes pontossággal - kiszámított 
értékére, hanem elegendő azok minőségének a figyelembe vétele [93]. Az adatoknak 
matematikai módszerekkel meghatározott módon történő minőségi osztályozása és 
alkalmazása új lehetőségeket nyitott a mesterséges intelligencia kutatásában és további 
matematikai módszerek (fuzzy logic) kifejlesztésében. 

A minősítő halmazelmélet hatékonyságát bizonyítja, hogy a gyakorlati felhasználása 
folyamatosan bővül, az alkalmazások fő területei [11][97]: mesterséges intelligenciakutatás, 
irányításelmélet, döntéselmélet, logika, optimalizálás: operációkutatás és lineáris 
programozás, az adatanalízis: mintafelismerés és osztályozás, információ visszakeresés, 
biológia. 

3.2.1. A minősítő halmazelmélet alapjai 
A Boole algebra az adatok minőségének leírására az IGAZ és HAMIS értékeket használja, 

azonban számos esetben, így például a közlekedésben is egy gyalogos és egy jármű 
távolságának és a közeledő jármű sebességének a minősítésénél a kétértékű változók 
alkalmazása nehézségekbe ütközik. Tételezzük fel, hogy a gyalogos, aki nem rendelkezik 
semmilyen távolság- és sebességmérő berendezéssel, az átkelési döntésének a 
meghozatalában figyelembe veszi, hogy a közeledő jármű messze van-e, vagy lassan halad-e. 
Az, hogy mekkora az a konkrét távolság és sebességérték, amikor a gyalogos számára a jármű 
messze van, vagy lassan halad, nem határozható meg pontosan, hanem a távolság becslésénél 
az egyértelműen meghatározott biztosan nincs messze és a biztosan messze van értékek között 
a többé-kevésbé messze van minősítő értékek is megtalálhatók. 
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A minősítő halmazelmélet lényege, hogy egy változó egy adott halmazba tartozásának nem 
csak IGEN-NEM értéke lehet, hanem többé-kevésbé is. 

A bináris logikai halmazok karakterisztikus függvénye mindössze csak két értéket vehet 
fel: 

{ }1,0→U  
 
A minősítő halmazok karakterisztikus (hovatartozási) függvénye ezzel szemben a [0,1] zárt 

intervallum tetszőleges, a hovatartozás szorosságát mutató értékét felveheti: 
[ ]1,0→U  

 
Tehát az x változónak a hovatartozási mértékét az U minősítő halmazba a hovatartozási 

változó (µ) fejezi ki, amelynek értékkészlete a [0,1] zárt tartomány: 
( ) [ ]1,0→xUµ  

 
 

 
16. ábra: Tagsági függvények 

 
A minősítő halmazok azonosítására nevek szolgálnak. A változók, amelyeknek a minősítő 

halmazokba tartozását vizsgáljuk, a nyelvi változók. Példaként a gyalogos és a jármű 
távolságának egy lehetséges minősítését mutatja a 17. ábra. 
 

 
17. ábra: A távolság adat minősítése 

 
A példában az x távolsághoz tartozó nyelvi változók értéke: 

Mellette(x) = 0 
Közel(x) = 0,7 
Messze(x) = 0,3 
Nagyon messze(x) = 0 
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3.2.2. A minősítő halmazelmélet alkalmazása 
A minősítő szabályozó rendszerekben első lépésként a bemeneti változók határozott 

értékeit (crisp) a hovatartozási függvények alkalmazásával minősítő változókká kell 
átalakítani (fuzzyfication). Ezt követően a rendszer a szabálybázis alapján és a minősítő 
változók értékeinek megfelelően meghatározza a rendszer kimeneteit, amelyet végül a 
kimeneti hovatartozási függvények segítségével határozott értékekké kell visszaalakítani 
(defuzzyfication). A minősítő szabályozó rendszer elemeit és azok kapcsolatát szemlélteti a 
18. ábra. 

 

 
18. ábra: A minősítő szabályozó rendszer működésének elemei 

 
A feldolgozás gyorsasága érdekében célszerű egyszerű hovatartozási függvényeket 

alkalmazni. A legelterjedtebb hovatartozási függvények megadhatók geometriai alakzatokkal 
is, általában háromszög, trapéz, illetve Gauss-görbe alakúak. (19. ábra) 
 

 
19. ábra: A legelterjedtebb tagsági függvények geometriai alakzatai 

 
A minősítő (fuzzy) modelleknél a modellben szereplő változók számával a szabálybázis 

mérete exponenciálisan növekszik. Egy k változót tartalmazó bemenet x1, x2, …, xk 
alaphalmaza X = X1 * X2 * … * Xk. Legyen T a bemeneti változók értéktartományának 
küszöbértéke. Ekkor a szabályhalmaz elemszámainak felső korlátja Tk. A modellben szereplő 
értékek finomításával T értéke növekszik, kétszeres felosztás esetén a szabálybázis felső 
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korlátja 2k-szorosára bővül. A T értékek mennyiségének csökkentését teszik lehetővé a Zadeh 
professzor nevéhez kapcsolódó, az intervallumok egymáshoz viszonyított helyzetét is 
figyelembe vevő Fuzzy halmazok alkalmazása. [61] Az emberi agy képes az érzékelt 
információkat súlyozni, rangsorolni, valamint elnagyolni általában anélkül, hogy károsan 
téves döntéseket hozzon. A tévedés olyan mértékű, amely minimális kockázatot idéz elő, 
legfeljebb a döntés nem optimális. 

 
A minősítő értékeknek a határozott értékekre történő visszaalakításának (defuzzyfication) 

legelterjedtebb módszerei [90]: 
• Maximum módszer (MOM): a kimeneti érték meghatározása a legnagyobb tagsági 

értékű minősítő váltózó alapján történik. A módszer nagyon egyszerű, azonban 
ebből fakadóan az elhanyagolásból származó pontatlanság mértéke is számottevő 
lehet. 

• Súlyozott átlag módszer: a kimeneti érték a tagsági függvény értekeinek súlyozott 
átlagából számítható. Mivel a háromszög és a trapéz alakú tagsági függvények 
esetén egy adott tagsági értékhez két kimeneti érték tartozhat, így az alkalmazása 
körültekintést igényel. 

• Súlyponti módszer (COG): a tagsági függvény kimeneti értékének 
megbízhatóságát növelő, azonban a korábbi módszerekhez képest 
számításigényesebb eljárás. További hátránya, hogy szimmetrikus tagsági függvény 
esetén minden bemeneti értékre ugyanazt a kimeneti értéket adja, ennek elkerülése 
érdekében a tagsági függvényeknek átfedésben kell lenniük. 

 

 
20. ábra: Súlyponti módszer 

 
• Geometriai középpont módszer (COA): számítása a súlyponti módszerhez 

hasonló, azonban a tagsági függvények átfedéseinek területét csak egyszer veszi 
figyelembe. 

• Középső maximum módszer (COM): a legnagyobb tagsági függvény értékű 
elemek közül a középső.  

 
A minősítő irányító rendszerek fejlesztésének fő lépései: a bemeneti változók és a 

minősítésükhöz szükséges tagsági függvények meghatározása, a szabálybázis összeállítása 
majd a kimeneti értékek konkrét fizikai mennyiséggé visszaalakításánál alkalmazandó 
módszer megválasztása. (21. ábra) 
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21. ábra: A minősítő rendszerek fejlesztése [18] 

 
A közlekedésben az egyik legismertebb fuzzy szabályozó rendszer a Sendai földalatti 

irányítása, de egyaránt eredményesen alkalmazzák a közúti forgalomirányításban és a 
repülőgépek útvonalának ellenőrzése során is. [97] 

3.2.3. A minősítő halmazelmélet alkalmazásának előnyei és korlátai 
A minősítő rendszerek alkalmazásának előnyei: 

• a működés szabályainak megfogalmazása és gyakorlati alkalmazása egyszerű, 
természetes eszközökkel történhet, 

• lehetőséget biztosít a határozott numerikus értékek interpolációjára, 
• a vizsgált rendszerekről alkotott ismeretek, tapasztalatok könnyen beépíthetők a 

szabálybázisba, 
• a minősítő és a bináris rendszerek együttesen alkalmazhatók, 
• lehetőséget nyújt a rendszer elemei működésének, belső tulajdonságainak 

vizsgálatára, 
• nem szükséges a rendszer működésének lineáris vagy nemlineáris 

egyenletrendszerekkel történő leírása. 
 

A minősítő rendszerek alkalmazásának korlátai: 
• a szabálybázis meghatározása gyakran az ismeretek intuitív megfogalmazásait 

igényli, 
• a kapott eredmény visszaalakítása (defuzzyfication) numerikus formába nehézséget 

jelenthet, 
• a tagsági függvények paramétereinek, a nyelvi változók számának meghatározása, a 

rendszer működésének optimálása manuálisan történik. 
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3.3. A neurális hálózatok és a minősítő halmazelmélet együttes 
alkalmazása 

A neurális hálózatok és a minősítő rendszerek együttes alkalmazása általában az alábbi 
kétféle módon történhet: 

• a neurális hálózatok előkészítik az adatokat a minősítő feldolgozás számára, 
• a minősítő rendszer szolgáltatja a nerurális hálózat bemenő adatait (22. ábra). 

 

 
22. ábra: A minősítő rendszerek és a neurális hálózatok összekapcsolása [71] 

 

4. A KÜLÖNBÖZŐ FORGALOMTECHNIKAI KIALAKÍTÁSÚ 
GYALOGÁTKELŐHELYEK KÖZLEKEDÉSI JELLEMZŐI 

4.1. A gyalogos átkelőhelyek kialakítására vonatkozó előírások 
A gyalogátkelők létesítésére, kialakítására vonatkozó legfontosabb előírások: 

• 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti 
jelzések elhelyezéséről, [2] 

• A forgalomszabályozásra és a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) 
KPM-BM együttes rendelet (KRESZ), valamint az e rendelet mellékleteként kiadott 
Forgalomszabályozási Műszaki Szabályzat, [1] 

• Közutak tervezése ÚT 2-1.201:2004 műszaki előírás, [93] 
• A jelzőlámpás forgalomirányítás tervezése, telepítése és üzemeltetése ÚT 2-

1.219:2003 műszaki előírás, [94] 
• Közúti útburkolati jelek alakja, mérete, színe és elrendezése ÚT 2-1.150/2M:2005 

műszaki előírás. [95] 

4.1.1. Általános szabályok, előírások 
A hatályos jogszabályok alapján a forgalomszabályozás általános szabályai szerint az utak 

forgalmát és a forgalmi rendet úgy kell kialakítani, hogy „a közlekedés résztvevői 
biztonságosan, gyorsan és zavartalanul közlekedhessenek”: [2] 

• A kijelölt gyalogos átkelőhely a gyalogosoknak az úton történő átkelésére szolgáló, 
útburkolati jellel jelölt terület, ahol a gyalogosoknak elsőbbsége van a járművekkel 
szemben. A kijelölt gyalogos átkelőhelyet jelzőtábla is jelzi. 
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• A gyalogos felállóhely a gyalogosok biztonságos megállását, várakozását szolgáló 
terület, amely a kijelölt gyalogos átkelőhely és a járda csatlakozásánál található és a 
gyalogátkelőhellyel azonos szélességű. 

• A forgalomszabályozásnak figyelembe kell vennie a közlekedésbiztonság helyzetét 
és annak időbeni változásait, a közúti forgalom biztonságát és a zavartalanságát 
befolyásoló környezeti hatásokat, a forgalom nagyságát, összetételét és annak 
változásait, műszaki jellemzőit, valamint a környezet településrendezési és 
környezetvédelmi érdekeit. A jogi szabályozás külön kiemeli a gyalogosok és a 
kerékpárosok forgalomszabályozásának fontosságát. 

• Általános alapelv, hogy „a forgalomszabályzást a szükséges legkevesebb közúti 
jelzéssel kell megvalósítani”. 

• Ahol a gyalogosforgalom biztonságos áthaladásához szükséges időköz rendszeresen 
nem áll rendelkezésre, vagy ahol a forgalom biztonsága ezt megköveteli, közúti 
jelzőtáblákkal, forgalomirányító fényjelző készülékkel, illetve az útszakasz 
kiépítésének, geometriai jellemzőinek megválasztásával kell szabályozni a közúti 
forgalmat. 

• A helyi forgalomszabályozás célja, hogy felhívja a közlekedési résztvevők figyelmét 
a kötelezettségeikre, helyi korlátozásokra, tilalmakra, esetleg vészhelyzetre, 
amelyekre tekintettel kell lenniük. 

• A közúti jelzéseket úgy kell elhelyezni, hogy azok kellő távolságból észlelhetőek és 
egyértelműen felismerhetők legyenek azon közlekedési résztvevők számára, akikre 
vonatkozik. Tilos a KRESZ előírásaitól eltérő, abban nem szereplő közúti jelzések 
alkalmazása. 

• Korlátozott sebességű övezetet csak ott lehet kijelölni, amely körül a határoló utak 
lehetővé teszik az átmenő forgalom kiváltását, valamint a területen belül nincs nagy 
forgalmú és nagy áruszállítási igényű létesítmény a szociális intézmények 
kivételével. 

• Gyalogos átkelőhelyet csak ott szabad kijelölni, ahol biztosítható, hogy a 
járművezetők legalább 50 méter távolságból felismerhessék az úton közlekedő 
gyalogosokat. 

• A gyalogos átkelőhelyek kialakításánál figyelemmel kell lenni a gyalogos- és a 
járműforgalom nagyságára, a gyalogosforgalom biztonságára, az út és 
környezetének jellemzőire. 

• A gyalogátkelőhelyet úgy kell elhelyezni, hogy a lehető legrövidebb áthaladást 
biztosítsa az úttesten, valamint ahol több úttesten keresztül kell átkelni, ott az 
átvezetés összefüggő legyen. 

• Jogszabályi lehetőség van a gyalogátkelőhely szintben megemelésére a 
gyalogosforgalom átvezetésénél. 

• Közúti forgalomirányító fényjelző készüléket kell elhelyezni minden olyan kijelölt 
gyalogátkelőhelynél, ahol a járműforgalmat szintén fényjelzők irányítják. 

• Gyalogos korlátot kell elhelyezni a járdaszigeten vagy a járdaszigethez közelebbi 
járdán a gyalogátkelőhelyek között, ha a gyalogos járdasziget mindkét végén 
gyalogos átkelőhely vagy különszintű gyalogos átkelés található. 

• Nem szabad gyalogátkelőhelyet kijelölni az útkereszteződéstől számított 100 
méteren belül, amely alól kivétel a csomópont forgalomirányító fényjelző 
készülékével összhangban működő fényjelzős gyalogos átkelő. 

• A gyermek intézmények, iskolák, óvodák közelében, ahol a gyerekek úttestre 
lépésével fokozottan számolni kell, „Gyermekek” jelzőtáblát kell elhelyezni. 
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4.1.2. A gyalogátkelőhelyek kialakítására vonatkozó szabályok, előírások 
A gyalogátkelő mérete 

A közutak tervezésére vonatkozó Útügyi Műszaki Szabályzat [94] alapján a gyalogátkelő 
legkisebb szélessége 3,0 méter, a szélességének közelítő méretezésére alkalmazott 
összefüggés: 

)(m
vs

GySz
×

=  

ahol: 
Sz = a gyalogátkelő szélessége (méter) 
Gy = adott keresztmetszeten áthaladni képes gyalogosok száma (fő/sec) 
s = a gyalogos sűrűség (átlagosan 0,2 - 0,4 fő/m2) 
v = a gyalogosok mozgási sebessége (átlagosan 1,2 m/s) 

 
 

 
23. ábra: Az indokolt gyalogátkelőhely kialakítás az út szélessége és a járműforgalom 

függvényében [94] 

 
Az úttest szélessége 

Az úttest teljes szélessége a gyalogos által az úttesten megteendő távolság. Adott 
útszakaszon a forgalmi sávok számát és szélességét az útnak a közúthálózatban betöltött 
szerepe és forgalmi méretezés alapján határozzák meg. 

A belterületi főutakon a forgalmi sáv szélessége a járművek számára 3,50 méter 
(minimálisan 3,00 méter), amely kiegészül a kiemelt szegély előtt és mögött 0,25 méter széles 
biztonsági sávval. A parkoló sáv szélessége 2,50 méter (minimálisan 2,30 méter). 

A belterületi mellékutakon a forgalmi sáv szélessége 3,00 méter (minimálisan 2,75 méter), 
a parkoló sáv szélessége 4,50-5,00 méter és a szegély melletti biztonsági sáv szélessége 0,50 
méter. 
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A 30 km/h és az 50 km/h tervezési sebességekhez a minimális sávszélesség 3,00 méter. Az 
50 km/h tervezési sebességhez a szegély előtti biztonsági sáv szélessége a kiemelt szegély 
előtt 0,25 méter. 

 

4.2. A gyalogátkelőhelyek közlekedési jellemzői 

4.2.1. A közúti közlekedés szabályozása a gyalogátkelőhelyek 
környezetében 

A közúti közlekedés szabályait az 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet tartalmazza. 
[1] Az alábbiakban a közlekedés résztvevőinek haladására és magatartására vonatkozó és a 
közlekedéstervezésnél figyelembe veendő legfontosabb szabályok ismertetése következik. 

 
A gyalogosok átkelésének helye: 

• A gyalogos az úttesten a kijelölt gyalogátkelőhelyen, ennek hiányában a lakott 
területen lévő főútvonalon az útkereszteződéseknél (a járda meghosszabbított 
vonalában), a menetrend szerinti tömegközlekedési járművek megállóhelyénél lévő 
járdasziget teljes hosszában,  egyéb helyen pedig bárhol a legrövidebb áthaladást 
biztosító irányban kelhet át. 

• Tilos a gyalogosnak az úttesten átkelni, ha a közelben gyalogos alul- vagy felüljáró 
található. 

• Tilos a gyalogosnak a lánc-, illetve csőkorlátnál az úttestre lépni. 
 

A gyalogosok áthaladási elsőbbségére, magatartására vonatkozó szabályok: 

• A gyalogos átkelés céljából az úttestre csak akkor léphet, ha meggyőződött annak 
veszélytelenségéről, tehát váratlanul nem léphet le a járdáról, valamint köteles az 
úttesten késedelem nélkül a lehető legrövidebb úton átkelni. 

• A gyalogos átkelési elsőbbséggel nem rendelkező helyen tilos a gyalogosnak a 
szabad kilátást korlátozó akadály közelében az úttestre lépni. 

• A járművekkel szemben – a megkülönböztetett jelzést használó járművek 
kivételével - elsőbbsége van a kijelölt gyalogátkelőhelyen áthaladó gyalogosnak. 

• Szintén a gyalogosnak van elsőbbsége az útkereszteződésben az átkelő gyalogos 
útját keresztező kanyarodó járművekkel szemben. 

• Abban az esetben, ha a gyalogos olyan helyen kel át, ahol a járművekkel szemben 
nincs elsőbbsége, áthaladásával a járműforgalmat nem zavarhatja. 

• A lakó-pihenő övezetben a gyalogosok a járművek forgalmát indokolatlanul nem 
akadályozhatják. 

 
A járművezetőkre vonatkozó szabályok: 

• Általános szabály, hogy a járművel a forgalmi helyzetnek, az időjárási és látási, 
valamint az útviszonyoknak megfelelően kell közlekedni. 

• A járművek sebességét úgy kell megválasztani, hogy a vezető képes legyen 
megállítani a járművet az általa belátott távolságon belül és minden olyan akadály 
előtt, amelyre az adott forgalom és útviszonyok között számítani lehet. 

• A járművekkel a lakó-pihenő övezetben legfeljebb 20 km/h sebességgel szabad 
közlekedni. 

• Tilos előzni a kijelölt gyalogátkelőhelyen és közvetlenül előtte, valamint a 
párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten tilos a kijelölt gyalogátkelőhelyen és 
közvetlenül előtte másik jármű mellett elhaladni. 
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• Tilos megállni a kijelölt gyalogátkelőhelyen, valamint személygépkocsival 5 
méteres, egyéb járművel 15 méteres távolságon belül. 

• Lakott területen belül hangjelzést adni csak balesetveszély esetén, annak megelőzése 
érdekében szabad. 

• Fényjelzést adni a távolsági fényszórót felvillantva szabad úgy, hogy ez a 
közlekedés többi szereplőjét nem vakítja el. 

 
A járművezetőknek a gyalogosokkal szembeni magatartására vonatkozó szabályok: 

• Azokat a helyeket, ahol az úttesten átkelő gyalogosnak elsőbbséget kell adni, csak 
olyan sebességgel szabad megközelíteni, hogy a járművezető eleget tudjon tenni – 
szükség esetén akár megállással is - az elsőbbségadási kötelezettségének. 

• A jármű sebességét, gyorsítását vagy lassítását úgy kell megválasztani, hogy ez a 
gyalogosokat ne téveszthesse meg. 

• A kijelölt gyalogátkelőhely előtt megálló jármű mellett meg kell állni és csak azt 
követően szabad tovább haladni, ha a járművezető meggyőződött arról, hogy ezt a 
gyalogosok elsőbbségének biztosításával megteheti. 

• A járművezetőnek fokozottan figyelnie kell az úttesten áthaladó gyermekek, a 
fogyatékkal élők biztonságának megóvására. 

 
Az elsőbbség megadására vonatkozó szabályok: 

• Az elsőbbség a közlekedés többi résztvevőjével szemben érvényes áthaladási jog. 
• Az elsőbbséggel rendelkező járművet az elsőbbségadásra kötelezett nem 

kényszerítheti haladási irányának vagy sebességének hirtelen megváltoztatására. 
• Az elsőbbséggel rendelkező gyalogost az elsőbbségadásra kötelezett nem 

akadályozhatja és nem zavarhatja az áthaladásában. 

4.2.2. A gyalogátkelőhelyek tervezési elvei 
A közúti csomópontok tervezési elveivel és forgalmi méretezésével kapcsolatos tankönyv 

[23] alapján a tervezésnél figyelembe veendő szempontok: a biztonság, a zavartalan 
forgalomlefolyás, a környezeti elviselhetőség és a gazdaságosság. 

A forgalombiztonság szempontjából a gyalogátkelőhelyek akkor megfelelőek, ha a 
járművezetők számára időben felismerhetők és a közlekedés valamennyi szereplője számára 
könnyen felfoghatók és átjárhatók. 

A gyalogátkelőhelyek esetében különösen fontos, hogy a járművezetők megfelelő 
távolságból és a szükséges forgalmi műveletek elvégzéséhez elégséges időben és távolságban 
észleljék az átkelőhelyet. A gyalogátkelőhelyek környezetében a járművezetők számára 
biztosítani kell a gyalogosok észleléséhez és a megálláshoz szükséges látótávolságot. A 
megállási látótávolság függ a jármű sebességétől (1. táblázat). 

 
Útszakasz tervezési 
sebessége, vt (km/h) 

Megállási látótávolság, 
Lm (m) 

60 65 
50 50 
40 35 
30 25 

1. táblázat: A megállási látótávolság 

 
A gyalogosok számára biztosítandó látómező nem lehet kisebb, mint a járművek 

megállításához szükséges távolság. 
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A gyalogátkelőhely áttekinthetősége biztosítja, hogy a közlekedés szereplői pontosan 
felismerhessék a forgalmi szituációt és az ebből következő elsőbbségadási kötelezettséget, 
valamint a gyalogosok minél pontosabban felmérhessék az átkelés kockázatát befolyásoló 
összetevőket. 

A gyalogátkelőhely típus megválasztásánál és kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a 
gyalogosok egy része nem méltányolja az átkelőhely megközelítéséhez szükséges hosszabb 
kerülőutakat és a jelzőlámpás átkelőhelyen a hosszú várakozási időket. 

4.2.3. A különböző forgalomtechnikai kialakítású gyalogos átkelőhelyek 
sajátosságai 

A jelöletlen gyalogos átkelőhely 
A jelöletlen gyalogos átkelőhely az az útszakasz, ahol a gyalogosok rendszeresen átkelni 

kényszerülnek az úttesten, azonban nincs kijelölt gyalogátkelőhely a közelben. 
 

A kijelölt gyalogátkelőhely 

A járművek engedélyezett sebessége az átkelőhelyen és annak környezetében megegyezik 
az útszakaszra vonatkozó engedélyezett sebességgel, tehát a lakott területen leggyakrabban az 
50 km/h sebességgel. 

 
A nyomógombos jelzőlámpás gyalogátkelőhely 

A nyomógombos jelzőlámpás gyalogátkelőhely fényjelző berendezése a zöldidőket a 
gyalogosforgalom igényeinek figyelembe vételével vezérli. Elsősorban nagy jármű 
forgalomnagyság és széles, több forgalmi sávos úttest esetén alkalmazható hatékonyan, 
amikor a gyalogosok várakozási ideje jelentős lenne a kijelölt gyalogátkelőhely 
alkalmazásánál. Működésének fő jellemzői a minimális és maximális jármű zöldidő hosszak, 
amelyek meghatározzák az átlagos várakozási időket. 

 
A kijelölt gyalogátkelőhely gyalogos szigettel 

A gyalogos sziget alkalmazása a kijelölt gyalogátkelőhelyen lehetőséget biztosít a 
gyalogosok számára a több szakaszban történő átkelésre, amely egyrészt kedvezően hat a 
gyalogosok várakozási idejére, másrészt áttekinthetőbbé teszi számukra a közlekedési 
helyzetet, mivel egyszerre csak egy menetirányt kell figyelniük. 

Ezenfelül a sávelhúzás miatt a járművek sebességének az átkelőhely előtti csökkenése is 
biztosítható. 

 
A megemelt gyalogos átkelőhely 

A megemelt gyalogátkelőhely létesítésének fő célkitűzései: 
• a járművek sebességének 30 km/h érték alá történő csökkentése a gyalogátkelőhely 

környezetében, 
• a járművezetők részéről a gyalogosok számára a kijelölt gyalogátkelőhelyen 

nyújtandó áthaladási elsőbbségadási kötelezettség betartásának ösztönzése, 
• a gyalogos átkelés biztonságának növelése és gyalogosok átkelésének elősegítése, 
• csökkenteni a járműveknek az átkelőhelyen történő parkolását. 

 
A forgalomcsillapítás céljából megemelt útburkolatoknak legömbölyített vagy sík a teteje, 

általában 10±2 cm magasak, a vízszintes átkelő felület hossza (L) 2,5-4,0 méter, a rámpa 
hosszúsága (LR) 1,0-1,4 méter (az átkelő teljes hossza 4,5-10,8 méter) és teljes úttest 
szélességűek (24. ábra). A megemelt gyalogátkelőhely jelzőtáblája a „PASSAGE 
SURELEVE” (megemelt gyalogátkelő) felirattal egészül ki (25. ábra). A gyalogátkelőhelyet a 
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sík, megemelt útburkolatra festik, amelyet kiegészíthetnek a lejtős oldalra festett 
figyelemfelkeltő útburkolati jelek (Franciaországban háromszög alakúak), ezáltal a 
járművezetők számára a gyalogátkelőhely messzebbről látható, könnyebben felismerhető (26. 
ábra).  

 

 
24. ábra: A megemelt gyalogátkelőhely alakja és mérete 

 

 
25. ábra: A megemelt gyalogátkelőhelyet előjelző és helyét jelző táblája 

 
Az Egyesült Államokban elvégzett átkelőhely átalakítás előtti-utáni forgalomtechnikai 

mérések azt bizonyítják, hogy a gépjárművek sebessége a 32-40 km/h tartományba 
mérséklődött és ennek hatására lecsökkent a balesetek száma, valamint a zaj és káros anyag 
kibocsátás. [35] 

A gépjárművek sebességének csökkenése, az átkelőhely és a gyalogosok könnyebb 
észlelése hatására megnövekedett a gyalogosok számára történt elsőbbségadások száma is. A 
mérések alapján ez a növekedés nagyon különböző mértékű, statisztikailag nehezen 
meghatározható, 50-300 %-os tartományba esett. [35] 

A franciaországi vizsgálatok szerint a megemelt gyalogátkelőhely hatása a 
forgalomáramlásra: 

• a járművek haladási sebességének csökkenése csak az átkelőhely előtt kb. 40 
méterre volt észlelhető, a járművek az átkelőhely után felgyorsítottak a korábbi 
haladási sebességüknél kb. 10 %-kal alacsonyabb értékre, 

• az átkelőhelyen a korábbiaknál átlagosan 25 % körüli sebességcsökkenést mértek, a 
megfigyelt járművek sebességének átlaga az átkelőhelyen 25 km/h sebesség alá 
csökkent, 

• a korábbi, kijelölt gyalogátkelőhelyen a járművek egyharmadának a sebessége 
meghaladta a 25 km/h értéket, a megemelt gyalogátkelőhely esetében mindössze 5 
%-nak, 

• a járművek haladási sebességének csökkenésével egyidejűleg megnövekedett 
azoknak a gyalogosoknak a száma, akik nem az átkelőhelyen keltek át az úttesten. 
[16] 

 

M 

L LR 
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26. ábra: Megemelt gyalogátkelőhely Beauvais-ban 

 
Magyarországon a megemelt gyalogátkelőhely kialakítás nem terjedt el, helyette az 

iskolák, óvodák közelében az alacsony járműforgalmú utcákban a gyalogátkelőhely előtt 
forgalomcsillapítási eszközök alkalmazására vannak példák (27. ábra). 

 

 
27. ábra: Forgalomcsillapítás és a gyalogátkelő együttes alkalmazása Budapesten 

 

5. A GYALOGOSOK ÉS A JÁRMŰVEZETŐK MAGATARTÁSA AZ 
ÁTKELŐHELYNÉL 

A közlekedési szereplőnek helyváltoztatását, mobilitását meghatározzák a városszerkezet 
által generált igények (pl. munka- és lakóhely távolsága), valamint a közlekedési hálózat által 
biztosított lehetőségek (pl. infrastruktúra) (28. ábra). 
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28. ábra: A Mobilitás-Városrendezés-Közlekedési hálózat rendszer [29] 

 
A helyváltoztatás egy összetett tevékenység, ami magába foglalja a helyváltoztatási igény 

megjelenését, a közlekedési mód, majd az útvonal megválasztását. 
A megfigyelések és a közlekedési balesetek elemzései azt igazolják, hogy a közlekedési 

szereplők életkora és szokásai, viselkedése összefüggésben állnak, ezért célszerű a 
gyalogosok jellemzőinek bemutatását korcsoportok szerint elvégezni. 

Az idősek magatartását nemcsak a gyalogosok, hanem a járművezetők esetén is vizsgálni 
kell, hiszen járművezetőként is egyre több idős ember vesz részt a közúti közlekedésben. Az 
idős járművezetők magatartás vizsgálata elsősorban az USA-ban került előtérbe. [29] 

 
A magatartásvizsgálat módszerei 

A közlekedés szereplői magatartásvizsgálatának korábban az egyik leggyakrabban 
alkalmazott módszere a közúti közlekedési balesetek elemezése volt. Magyarországon a 
bekövetkezett közlekedési balesetek adatait egyrészt a KSH kiadványai, másrészt az ORFK 
baleseti nyilvántartása tartalmazza. Fontos kihangsúlyozni, hogy ezek az adatok nem teljes 
körűek, hiszen csak azokat a személyi sérüléses baleseteket tartalmazzák, ahol rendőri 
intézkedés történt. A felvett adatokból nem mindig állapíthatók meg egyértelműen a balesetek 
körülményei, okai. 

Az elektronikus eszközök fejlődése már lehetővé teszi a gyalogosmozgások digitális videó 
felvételekkel történő tanulmányozását. A döntések belső motivációinak vizsgálatára azonban 
csak a megfigyelések nem alkalmasak, más kiegészítő módszerekre van szükség. A 
magatartás mozgatórugóinak elemzésére a közlekedéspszichológusok például kérdőíves 
kikérdezéseket is végeznek. 

 

5.1. A közúti balesetek elemzésének tapasztalatai 
A közúti közlekedési baleseti adatok elemzésének célja a közlekedésbiztonság 

problémáinak felismerése, a további balesetek megelőzése. [41] 
A közlekedési gyalogosbalesetek elemzéséről készült szakirodalom alapján megállapítható, 

hogy a balesetek fő jellemzői, körülményei az európai országokban hasonló arányokat 
mutatnak. [25] 

A bekövetkezett gyalogos balesetek elemzésénél alkalmazott legfontosabb szempontok: 
• a baleset térbeli-időbeli jellemzői: a baleset helye, a hónap, a nap típusa (munkanap, 

munkaszüneti nap), a napszak (óra), 

Mobilitás 

Városszerkezet Közlekedési hálózat 

A városszerkezet által 
generált 
helyváltoztatási 
igények 

A közterület szerkezete 

A közlekedési 
hálózaton megjelenő 
helyváltoztatások 
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• a gyalogosok: a gyalogos életkora és neme, a gyalogos szociális kategóriája, a 
helyváltoztatás oka és típusa, a gyalogos tevékenysége és helyzete, az átszállás 
közlekedési eszközöknél, 

• a jármű jellemzői: a résztvevő jármű és a járművezető tulajdonságai, a jármű 
forgalmi művelet. 

 
A nemzetközi baleseti ok kutatások szerint a balesetek több mint 90 %-ában az emberi 

viselkedés (járművezető, gyalogos) felelős. 
A fő baleseti okok: 

• Információ felvétel és –feldolgozás: 
o észlelési hibák: az információk 90 %-a a látásra épül, 
o figyelmi hibák: a látómező beszűkülése, fáradtság, ittasság, mobil telefon 

használata, 
o becslési hibák. 

• Cselekvés: járműkezelési hibák. 
• Motiváció: 

o kockázatvállalás, 
o szabálykövetés. 

 
A közúti gyalogos balesetek szakértői vizsgálata alapján Magyarországon a személyi 

sérüléses balesetek több, mint felénél a jármű frontálisan ütközött a gyalogossal. A személyi 
sérüléses közúti gyalogos balesetek során a szakértők által megvizsgált fő kérdések: 

• a jármű sebessége a balesetet megelőzően és az elütés helye, 
• túllépte-e a jármű az engedélyezett sebességet, bekövetkezett volna-e a baleset, ha 

nem lépi túl, 
• a gyalogos-átkelőhelyek felismerhetősége, 
• voltak-e a gyalogos észlelését zavaró tényezők, 
• a gyalogos észlelhetőségének ideje az úttesten, 
• mekkora távolságra volt a jármű az úttestre lépő illetve észlelhető gyalogostól, 
• a jármű féktávolságának és a gyalogos távolságának viszonya, 
• mekkora sebességről lehetett volna megállítani a járművet a gyalogos előtt, 
• késlekedett-e a járművezető a baleset elkerülése kapcsán. 

 
Az utóbbi években előtérbe került az alkohol hatásának tanulmányozása a gyalogos 

balesetekben. 
Franciaországi vizsgálatok azt igazolják, hogy a közlekedő emberek magatartása, 

mozgásjellemzői összefüggésben állnak az emberek fizikai állapotával [29]. 
A magyarországi baleseti statisztikai adatokat elemezve, a halálos kimenetelű 

gyalogosbalesetek közel egynegyedében a gyalogosok életkora meghaladta a 62 évet (29. 
ábra). Ez azért lényeges, mert a népesség demográfiai jellemzőinek alakulása azt mutatja, 
hogy a legveszélyeztetettebb korcsoport - a várható életkor növekedésével és a 
népességfogyás következtében - az idősek részaránya folyamatosan növekedik (30. ábra). 
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29. ábra: A 2003. évi közúti közlekedési balesetek személyi sérültjeinek megoszlása életkor 

szerint Magyarországon [64] 
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30. ábra: A népesség korcsoportok szerinti alakulása Magyarországon [63] 

 
A közúti közlekedési balesetek statisztikai adatai alapján a kiváltó okokat vizsgálva 

megállapítható, hogy Magyarországon a személyi sérüléses gyalogos balesetek esetén a 
baleseteket közel fele-fele arányban a gyalogosok és a járművezetők idézik elő (2. táblázat). A 
közvetlen okok a járművezetőknél elsősorban a sebesség helytelen megválasztása, az 
elsőbbségadási kötelezettség elmulasztása, míg a gyalogosoknál a szabálytalan helyen történő 
átkelés, a körültekintés nélküli úttestre lépés említhető meg. Az ittasság a közúti gyalogos 
balesetek 8-10%-ában volt megállapítható. 

 
Időszak Gyalogos balesetek 

száma 
Gyalogos hibák 

száma 
Gyalogos hiba 

aránya 
2001 3 922 2 031 51,8 % 
2002 3 933 2 001 50,9 % 
2003 3 664 1 885 51,4 % 
2004 3 748 1 820 48,6 % 

2. táblázat: A személyi sérüléses közúti közlekedési gyalogos balesetek gyalogos 
előidézőinek aránya Magyarországon [64] 
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Nemzetközi tanulmányok alapján a gyalogosok hibás magatartása miatt bekövetkezett 
közúti közlekedési gyalogosbalesetek aránya 75-90 %. [87] Az eltérést a járművezetők és a 
gyalogosok szabálykövetésének különbsége magyarázza. 

Az NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) közúti közlekedési baleset 
elemzési módszertanának kidolgozása kapcsán 12 ezer gyalogosbalesetet vizsgáltak meg. [87] 
Ennek eredményeként a gyalogosbaleseteket a biztonság szerint 31 csoportba sorolták és 
értékelték. 

 
A gyalogosok és a járművezetők közlekedési tevékenységeit szakaszokra osztották: 

1. a vizuális látvány feldolgozása, 
2. az érzékelés, 
3. az ütközési kockázat becslése, 
4. a döntés, 
5. a végrehajtás, 
6. a jármű mozgásállapot változása a járművezető műveleteinek hatására. 

 
A bekövetkező balesetek ezeknek a tevékenységeknek a hibás megvalósítása 

következtében jöttek létre. A hibák okait három csoportba sorolták: 
• hirtelen esemény vagy meggondolatlanság: a gyalogos váratlan lelépése az úttestre 

vagy a gyalogos átkelés helyének helytelen megválasztása, 
• környezeti körülmények: az infrastruktúra, az átkelőhely forgalomtechnikai 

kialakítása, az átkelő és a gyalogosok, járművek láthatósága, a közlekedési helyzet 
átláthatósága, másrészt a járművek műszaki jellemzői, a járművezetők és a 
gyalogosok állapot jellemzői (pl. kockázatvállalás mértéke, alkoholfogyasztás), 

• veszélyeztetett gyalogos csoportok és baleseti gócpontok. 
 
A balesetet kiváltó gyalogosok magatartásának leggyakoribb összetevői, az átkelés 

helyének és sebességének nem megfelelő megválasztása, valamint a körültekintés és 
felismerés hiánya, együttesen a balesetek közel kétharmadánál megállapíthatók. A 
járművezetők esetében nincsenek hasonlóan nagy előfordulású összetevők, az észlelés és a 
felismerés, valamint a sebesség helytelen megválasztása a legjelentősebbek, együttesen a 
vizsgált balesetek egynegyedénél szerepeltek. 

A környezeti körülményeknél a balesetek egyötöd részénél az átkelés helyénél parkoló 
járművek, több mint egytizedénél a túlzott kockázatvállalás, közel egytizedénél a 
forgalomirányítás módja szerepet játszottak. 

5.1.1. A gyermekek közlekedési magatartás jellemzői 
A gyermekek mobilitásának jellemzői 

A közlekedési gyermekbalesetek szempontjából a veszélyesebb évszakok a tavasz és az 
ősz, a legkevésbé kockázatos a nyár. Ennek oka, hogy a tavaszi időszakban sok járművezető a 
téli időszak kihagyása után újra kezd gépjárművel közlekedni, illetve az őszi iskolakezdéskor 
a gyerekeknek kell újratanulniuk a helyes közlekedési magatartást. A nyári időszak 
kedvezőbb baleseti mutatószámait elsősorban a gyerekek kisebb helyváltoztatási igénye 
magyarázza. 

Az európai közlekedési balesetek alapján megállapítható [6], hogy a vizsgált országok 
adatai között jelentős eltérések mutatkoznak: Franciaországban és Angliában a bekövetkezett 
közlekedési gyermekbalesetek közel fele az iskola és az otthon között következett be, míg 
Ausztriában csak alig több mint egytizede. Az iskolába járással kapcsolatos balesetek 
többsége a délutáni órákban történt, mivel a gyermekek egy részét reggel a szüleik elkísérik 
az iskolába.  
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A gyermekek veszélyeztetettségének okai 
Az átkelés helyének megválasztása szintén jelentősen befolyásolja a baleset kockázatát. A 

vizsgálat alapján a megsérült gyermekek több mint fele nem a megfelelő helyen (kijelölt 
gyalogátkelőhelyen) kelt át az úttesten. Az átkelésre megfelelő helyet választott gyermekeknél 
az átkelés nem megfelelő módja vezetett a balesethez. A kijelölt gyalogátkelőhelyen 
bekövetkezett balesetek 15-30 %-os aránya azt mutatja, hogy nem nyújt teljes védelmet az 
átkelésre. 

A járdáról lelépést megelőző körültekintés hiánya és a közeledő jármű fel nem ismerése a 
gyermekek esetén különösen nagy baleseti veszélyforrás. A bekövetkezett balesetek 
egyharmadánál a gyermekek nem néztek körül az úttestre lépés előtt és a gyalogátkelőhely 
kialakításától függően 20-50 % nem észlelte a közeledő járművet az átkelés megkezdése előtt. 
A körültekintés és a jármű felismerés aránya az életkorral (a tanulással és a tapasztalattal) 
arányosan növekszik. 

A játék közben bekövetkezett balesetek főként a fiúkra, az iskolába járás közbeniek pedig a 
lányokra jellemzők. A vizsgált balesetek esetében a fiúk egyötödénél, a lányok egytizedénél 
játék közben következett be a közlekedési baleset. 

A gyermekbalesetek szempontjából kiemelt jelentősége van az átkelőhely környezetében 
történő parkolásnak. A bekövetkezett közlekedési balesetek felénél szerepet játszott a 
gyermekek észlelhetőségének korlátozottsága a járművezetők számára. 

5.1.2. Az idősek közlekedési magatartás jellemzői 
Az idősek mobilitásának jellemzői 

A gyalogos mobilitás tekintetében az idősekre általában a lakóterületük környezetében 
történő helyváltoztatás a jellemző (vásárlás, egészségügyi ellátás). Rendszerint a megszokott 
útvonalakat járják be, tehát rutinszerűen közlekednek, ami a figyelem csökkenéséhez 
vezethet, valamint a forgalomszabályozás változásait kevésbé figyelik, nehezen követik. 

Az idős gyalogosok a fiatalabbaknál gyakrabban választják a kijelölt gyalogátkelőhelyet az 
átkelésre. Óvatosabbak és inkább követik a közlekedési szabályokat. Másrészt nehezebben 
improvizálnak a váratlan helyzetekben, ami a lassabb döntéshozatallal párosul. Az életkor 
növekedésével csökken a kockázatvállalás mértéke. [5] 

 
Az idősek veszélyeztetettségének okai 

Az idősek veszélyeztetettsége a fizikai képességek és az ellenálló képesség változásainak 
következménye. 

A fizikai képességek csökkenése: 
• a hallás és a környezetből érkező információk észlelése: az életkor növekedésével 

különösen a magas frekvenciájú hangok érzékelése csökken, ami a gyalogosok 
számára megnehezíti a közeledő járművek (főleg a kevésbé zajos villamos, trolibusz 
vagy éppen a kerékpárosok) észlelését; 

• a látás és a sebesség érzékelése: 45 év felett az emberek többsége szemüveges és 
amennyiben a szemüveg nem megfelelően van elkészítve, leronthatja a gyalogos 
távolba látását. Az átkelési lehetőség megállapítása az idős embereknél különösen 
összetett, mert a távolság és a sebesség becslése egymás után, két külön lépésben 
történik, amelynek hibái összeadódnak [69]; 

• a döntési idő megnövekedése: a döntési időt a környezetből érkező információk 
értelmezése és az emlékezetben tárolt tapasztalatokkal való összehasonlítás 
sebessége határozza meg. A döntési idő megnövekedik, ha a gyalogos egy számára 
új közlekedési helyzetbe kerül (infrastruktúra átépítés, forgalomirányítás változás), 
mivel nincs referencia adat az információk értékeléséhez; 
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• a mozgási sebesség csökkenése: a mozgási sebesség csökkenése az idős gyalogosok 
fizikai állapotának gyengüléséből származik. Megfigyelések alapján az idős 
gyalogosok átkelési sebessége 1 m/s körüli, ráadásul nem képesek még 
vészhelyzetben sem ennek számottevő növelésére. 

A fizikai képességek csökkenései összeadódnak. 
 
Tehát az idősek közlekedési kockázatának növekedését az okozza, hogy az érzékelés 

hiányosságai folytán egyrészt nem rendelkeznek minden szükséges információval, másrészt a 
mozgásállapot változtatási sebességük lecsökken. 

Ezenfelül az idős gyalogosokra jellemző a kisebb ellenálló képesség, a súlyosabb 
sérülések. Az ellenálló képesség csökkenését mutatják a PSA és a Renault autógyárak 
laboratóriumi kísérletei. Ezek alapján a 65 év feletti utasok sérüléseinek súlyossága a hasonló 
a balesetekben a 35 év alattiak kétszerese. [29] 

 

5.2. A gyalogosok mozgása 
A gyalogosok mozgásának tanulmányozására készített videofelvételek és megfigyelések 

alapján a gyalogosok viselkedésének fő jellemzői [31][32][33][90]: 
• A gyalogosok idegenkednek a kívánt haladási irányukkal ellentétes mozgástól még 

abban az esetben is, ha a közvetlen útvonal zsúfolt. A gyalogosok általában az 
eljutási céljukhoz vezető leggyorsabb útvonalat választják. Amennyiben az 
alternatív útvonalak azonos hosszúságúak, a gyalogosok azt részesítik előnyben, 
ahol lehetőleg egyenes vonalban haladhatnak, és minél később kell irányt 
változtatniuk. 

• Az egyes gyalogosok a számukra kényelmes haladási sebességgel közlekednek, 
amíg nem kényszerülnek gyorsabban haladni a tervezett eljutási idő elérése 
érdekében. 

• A gyalogosforgalom sűrűsége és a gyalogosok sebessége fordítottan arányos. 
• A gyalogosok mozgásuk során igyekeznek a többi gyalogostól, faltól és 

akadályoktól távolságot tartani. Ez a kívánt távolság nem állandó, hanem lecsökken 
amikor a gyalogos siet vagy tömegben halad. 

• A várakozó gyalogosok egyenletesen eloszlanak a rendelkezésükre álló területen, 
kivéve az egymáshoz tartozó, csoportosan közlekedő gyalogosokat. 

• Amennyiben a gyalogosforgalom sűrűsége növekszik és csökken a gyalogosok 
egymás közötti távolsága, akkor mérséklődik a gyalogosok sebességkülönbsége. 

• A gyalogosok általában nem mérlegelik minden egyes helyzetben újra a 
stratégiájukat, hanem többé-kevésbé automatikusan cselekednek. 

• A közepes és nagy sűrűségű gyalogosforgalom esetén a gyalogosok mozgásának 
tulajdonságai nagy hasonlóságot mutatnak a gázok és folyadékok áramlásának 
összefüggéseivel. 

 
A gyalogosok sebessége 

A gyalogosok mozgási sebességét több tényező befolyásolja, amelyeket csoportosíthatjuk a 
gyalogos fizikai tulajdonságai, a helyváltoztatásának indítéka, valamint az útvonal geometriai 
és forgalomtechnikai jellemzői szerint. A fizikai tulajdonságok közül kiemelhető a gyalogos 
életkora, a neme és esetleges mozgáskorlátozottsága. 

Henderelson mérései alapján [34] a gyalogosok sebessége csoportban haladásnál Gauss 
eloszlást mutat, amely értéke 1,34 m/s és szórása 0,26 m/s. Schadschneider vizsgálatai szerint 
a gyalogosok átlagos sebessége 1,3 m/s [80]. A 3. táblázat ismerteti a gyalogosok átlagos 
sebességét korcsoportonként Snyder megfigyelései alapján [87]. 
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felnőtt kisgyermekkel: 0,7 m/s 
gyermek: 1,1 m/s 
kamasz: 1,8 m/s 
felnőtt nő: 1,4 m/s 
felnőtt férfi: 1,6 m/s 
idős nő: 1,3 m/s 
idős férfi: 1,4 m/s. 

3. táblázat: A gyalogosok mozgási sebessége [87] 

 
A HCM 2000 szerint a gyalogosforgalom sebessége nagymértékben függ a gyalogosok kor 

szerinti összetételétől. Szabad áramlás esetén a felnőtt gyalogosok átlagsebessége 1,5 m/s. Ha 
az idősek aránya a gyalogosok között kisebb, mint 20 %, akkor az átlagsebesség 1,2 m/s-re 
mérséklődik, és minden további 10 %-os idős gyalogos aránynövekedés 0,1 m/s-os 
átlagsebesség csökkenést eredményez [28]. 

A gyalogosforgalom budapesti mérési eredményei alapján a gyalogosok átlagos sebessége 
a járdán 1,28 m/s, átszállóhelyeken 1,39 m/s, gyalogos utcán 1,12-1,26 m/s és a jelzőlámpás 
átkelőhelyen 1,39-1,48 m/s [8]. 

Számos vizsgálat támasztja alá, hogy a gyalogosok mozgási sebessége függ a 
gyalogosforgalom sűrűségétől. Berényi szerint a gyalogosáramlat sebesség, sűrűség és 
forgalomnagyság jellemzőinek összefüggései a fundamentális egyenlet segítségével 
meghatározhatók (31. ábra) [8]. 
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31. ábra: A gyalogosok sebességének és a forgalomsűrűségének összefüggése [8] 

 
Amikor a gyalogos a járda széléhez érkezik, felméri az átkelés lehetőségét. A HCM 2000 

alapján ez a reakcióidő korcsoportonként változó (4. táblázat). 
 

gyalogos kategória reakcióidő (s) 
fiatal fiú 1,8 

fiatal lány 2,0 
idősebb férfi 2,4 
idősebb nő 2,6 

4.  táblázat: A gyalogosok reakcióideje az átkelés előtt 
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5.3. A járművezetők közlekedési magatartása, a járművek mozgása 
Az európai országokban végzett megfigyeléseim alapján a járművezetők szabálykövető 

magatartása jelentős mértékben eltérő. A motorizáció szempontjából fejlettebb országokban a 
gyalogosok elsőbbségének megadása nagyobb arányú, mint Magyarországon. 

A bekövetkezett közlekedési gyermekbalesetek adatai alapján [6] a baleseteket előidéző 
járművezetők több mint fele olyan útszakaszon követett el hibát, amelyen rendszeresen 
közlekedett és mindössze 20 %-ban számukra ismeretlen helyen. A gyermekbalesetben részt 
vett járművezetők egyharmada azt állította, hogy nem látta a gyermekgyalogost és ezért 
semmilyen elhárító forgalmi műveletet nem tett. 

A gyalogosbalesetek négyötöd részénél személygépkocsival és kevesebb mint egytizedénél 
tehergépjárművel, illetve kétkerekű motorkerékpárral, biciklivel történt az ütközés. A 
balesetek súlyossága és a járművek tömege között szoros összefüggés mutatható ki. 

A járművezetők közlekedési magatartásának vizsgálatai [5] és a lefolytatott méréseim 
alapján meghatározott összefüggések: 

• a járművezető életkora és a járművezetési sebesség között van kapcsolat. Az idősebb 
járművezetők lassabban közlekednek, mint a 16-25 év közöttiek, 

• a fiatalok sebesség megválasztásánál szerepe van az ingereknek és az izgalomnak, 
• a fiatal járművezetők dinamikus vezetési módjuk miatt gyakrabban idéznek elő 

konfliktushelyzeteket, 
• a fiatal járművezetők szabálykövetése kisebb mértékű, gyakrabban haladnak át a 

sárga fényjelzésen és ritkábban adják meg az elsőbbséget a közlekedés más 
szereplői, a gyalogosok számára, 

• a fiatal járművezetők ritkán mondanak le az elsőbbségükről, egocentrikusabbak és 
kevésbé együttműködők, 

• az idősebb járművezetők észlelési és információ feldolgozási sebessége csökken, 
reakcióidejük nő, 

• az alkohol fogyasztása járművezetés előtt a fiataloknál kevésbé gyakori, de számos 
esetben nagyobb mértékű, így ezáltal nagyobb baleseti kockázatot jelent, 

• a járművezetők közlekedési magatartását befolyásolja, hogy vannak-e utasok a 
járműben, óvatosabban vezetnek főként, ha gyerekekkel közlekednek, 

• Magyarországon a közúti közlekedési baleseteket előidéző okok között a 
leggyakoribb a jármű sebesség helytelen megválasztása. 

• a gyalogos-átkelőhelyek felismerhetősége is jelentősen befolyásolja közlekedés 
szereplőinek magatartását, 

• a videó felvételek igazolják, hogy a járművezetők részéről a gyalogosok számára 
biztosított elsőbbségadás megadása szoros összefüggésben áll a járművek 
sebességével; a jármű sebesség növekedésével a járművezetők egyre kisebb aránya 
adta meg a gyalogosok számára előírt elsőbbséget. 

 

6. A KÖZÚTI GYALOGOS ÁTKELÉS BALESETI KOCKÁZATA 

A kockázatvállalás nem csak a közlekedési magatartás egyik jellemzője, hanem 
megtalálható számos egyéb emberi döntési folyamatban. A kockázat összetevőit és azok 
kapcsolatait mutatja a 32. ábra. 
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32. ábra: Kockázat összetevők [5] 

 
A közúti közlekedés során előforduló események csoportosítása a baleseti kockázat 

alapján: 
• baleset: 

o halálos: ha az áldozat a baleset következtében 30 napon belül meghal, 
o személyi sérüléses: 

 súlyos sérüléses: 8 napon túl gyógyuló sérülés, 
 könnyű sérüléses: 8 napon belül gyógyuló sérülés, 

o csak anyagi káros, 
• súlyos konfliktus, 
• majdnem konfliktus, 
• zavartalan haladás [37]. 

 

6.1. A baleseti mutatószámok 
A közlekedési balesetek kockázatánál a gyalogosok a baleset bekövetkezésének, illetve 

elkerülésének valószínűségét becsülik meg. 
A baleseti kockázat elméleti meghatározása: 

számabaleseteklehetségesösszes
számabalesetekkockázatbaleseti =  

A baleseti kockázat értéke [0,1] tartományba eső szám, ahol a 0 értékhez a nulla 
valószínűségű vagy a lehetetlen esemény és az 1 értékhez a biztos valószínűségű esemény 
tartozik. [41] 

A baleseti kockázat gyakorlati alkalmazásánál, a közúti közlekedésbiztonság 
színvonalának meghatározásánál a balesetek abszolút száma mellett a vizsgálat céljainak 
megfelelő relatív mutatószámok használatosak. 

A baleseti kockázat összehasonlítására lehetővé tevő mutatószámoknál a balesetek számát 
leggyakrabban: 

• a járműkilométer (balesetek száma/108 járműkilométer), 
• az úthálózat hossza (balesetek száma/kilométer), 
• a népesség (balesetek száma/106 népesség), 
• a járműszám (balesetek száma/104 járművek száma) 

nagyságához viszonyítjuk. 
 

KOCKÁZATVÁLLALÁS KOCKÁZAT ÉRZÉKELÉS 

KOCKÁZAT MEGJELENÉS KOCKÁZAT KIALAKULÁS 

SZEMÉLYES OKOK KÖRNYEZETI OKOK 

idő 
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A relatív baleseti mérőszám útszakaszokra: 

LTÁNF
Bbr ⋅⋅⋅

⋅=
365
108

 (baleset/ 108 járműkilométer) 

ahol B: a T megfigyelési időtartam alatt bekövetkezett összes baleset száma 
 T: a megfigyelési időtartam (év) 
 ÁNF: átlagos napi forgalom (jármű/nap) 
 L: a vizsgált útszakasz hossza (km) 
 
A relatív baleseti mérőszám csomópontokra: 

TÁNF
Bbr ⋅⋅

⋅=
365
104

 (baleset/ 104 jármű) 

ahol B: a T megfigyelési időtartam alatt bekövetkezett összes baleset száma 
 T: a megfigyelési időtartam (év) 
 ÁNF: átlagos napi forgalom (jármű/nap) 
 
A csomópontok esetén a járműforgalom nagyságának figyelembe vételére többféle 

lehetőség kínálkozik: a számtani összeg vagy a fő- és a mellékirányú forgalomnagyság 
súlyozása. A gyalogos balesetek szempontjából a legcélszerűbb csak azzal a 
forgalomnagysággal számolni, amely a gyalogos-átkelőhelyet keresztezi. 

 
A balesetsűrűség mérőszáma: 

TL
Bbs ⋅

=  (baleset/kilométer, év) 

 
ahol B: a T megfigyelési időtartam alatt bekövetkezett összes baleset száma 
 L: a vizsgált útszakasz hossza (km) 
 T: a megfigyelési időtartam (év) 
 
A súlyossági mutató a 100 személyi sérüléses közúti balesetre átlagosan jutó halálos 

áldozatok száma. Az összevont baleseti súlyossági mutató a balesetek számának a 
súlyozásával számítható. 

A súlyozó tényezők konkrét értékét a vizsgálat szempontjai nagymértékben befolyásolják, 
a kárértékhez Magyarországon jelenleg alkalmazott súlyossági fokok: 

• halálos: 130 
• súlyos személyi sérüléses: 70 
• könnyű személyi sérüléses: 5 
• anyagi káros: 1 

 
A balesetek számának és a baleseti súlyossági mutató szorzatával számítható a súlyozott 

baleseti szám. 
 

6.2. A becsült baleseti kockázat meghatározása 
A közúti forgalmi konfliktusnak az 1976-os oslo-i első Nemzetközi Forgalmi 

Konfliktustechnikai Konferencián elfogadott definíciója: „A forgalmi konfliktus egy olyan 
megfigyelhető helyzet, amelyben két vagy több közlekedő térben és időben olyan mértékben 
megközelítik egymást, hogy az ütközés veszélye áll fenn, ha mozgásuk változatlan marad”. 

A jelenleg alkalmazott mutatószámok csak a bekövetkezett és regisztrált balesetekkel 
számolnak, figyelmen kívül hagyják a majdnem baleseteket és a konfliktusveszélyes 
helyzeteket, amelyekben a közlekedés valamely szereplőjének rendkívüli viselkedése vált 
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szükségessé a baleset bekövetkezésének elhárítása érdekében. Ezáltal a mutatószámok a 
közlekedés tényleges baleseti kockázatára csak közelítő értéket szolgáltatnak. 

A kockázat azonban nem csak bekövetkezés valószínűségét, hanem annak várható 
súlyosságát is jellemzi. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény alapján a 
kockázat „a veszélyhelyzetben a sérülés vagy az egészségkárosodás valószínűségének és 
súlyosságának együttes hatása” [3]. 

A gyalogos átkelés becsült baleseti kockázata a jármű és a gyalogos összeütközésének 
valószínűségére és a bekövetkező baleset becsült súlyosságára utaló jellemző: 

becsült baleseti kockázat = f(baleset valószínűség, becsült súlyosság) 

6.2.1. A baleset bekövetkezésének valószínűsége 
A baleset bekövetkezésének a valószínűségét a közlekedés szereplőinek relatív 

elhelyezkedése, mozgásállapota, az átkelőhely forgalomtechnikai kialakítása, a 
forgalomirányítás módja és szabályai együttesen határozzák meg. 

Balesetnek az tekinthető, amikor a jármű keresztezi a gyalogos átkelési útvonalát 
miközben a gyalogos a jármű forgalmi sávjában tartózkodik.  A baleset valószínűsége azt 
mutatja meg, hogy ezen esemény bekövetkezésének lehetősége mekkora mértékű. 

Kiemelten fontos azt az esetet megvizsgálni, amikor a gyalogos az átkelés megkezdésével 
lassításra, ezáltal elsőbbségadásra kényszeríti a közeledő járművet, ugyanis a bekövetkezett 
személyi sérüléses gyalogos balesetek nagy részében a gyalogos nem megfelelően mérte fel a 
közeledő jármű távolságát és mozgásállapotát, ezáltal a jármű féktávolságát, illetve a 
járművezető elmulasztotta az elsőbbségadási kötelezettségének betartását. 

 
A gyalogos és a jármű találkozásának lehetséges esetei: 

1. A gyalogos befejezi az átkelést, mielőtt a jármű keresztezné a gyalogos átkelési 
útvonalát. 

2. A jármű bármilyen fékezése vagy gyorsítása esetén keresztezi a gyalogos átkelési 
útvonalát, miközben a gyalogos a jármű forgalmi sávjában tartózkodik. 

3. A jármű elhalad a gyalogos előtt, mielőtt a gyalogos elérné a jármű forgalmi sávját. 
 
A gyalogos és a jármű ütközésének valószínűsége: 

• nulla valószínűség: 
o a gyalogos befejezi az átkelést a közeledő jármű előtt a jármű aktuális, illetve az 

útszakaszra engedélyezett sebessége esetén, 
o a jármű változatlan, illetve az útszakasz tervezési sebessége esetén elhalad a 

gyalogos előtt, mielőtt a gyalogos elérné a jármű forgalmi sávját; 
• kicsi valószínűség: 

o a gyalogos be tudja fejezni az átkelést a közeledő jármű előtt, ha a jármű lassít; 
• közepes valószínűség: 

o a gyalogos akkor tudja befejezni az átkelést az érkező jármű előtt, ha a jármű 
fékez; 

• nagy valószínűség: 
o a gyalogos csak akkor tudja befejezni az átkelést az érkező jármű előtt, ha a 

jármű vészfékez; 
• biztos valószínűség: 

o a gyalogos nem tudja elhagyni a jármű forgalmi sávját a jármű megérkezése 
előtt. 

 
A baleset bekövetkezésének valószínűsége szempontjából kulcsfontosságú a gyalogos 

viselkedésén kívül, hogy a jármű vezetője milyen magatartást követ a gyalogátkelőhely 
környezetében. A járművezető sebesség megválasztását jelentős mértékben befolyásolja a 
gyalogátkelőhely típusa és forgalomtechnikai kialakítása (33. ábra). 
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33. ábra: A jármű érkezési ideje a gyalogos átkelőhelyhez 

 
A baleset bekövetkezési valószínűségének minősítését befolyásoló fő tényezők: a gyalogos 

felé közeledő jármű távolsága a gyalogos átkelési helyétől, a jármű pillanatnyi sebessége, a 
gyalogátkelőhely típusa (5. táblázat), illetve a gyalogos átkelés időszükséglete. 
 

Átkelőhely típus Forgalomirányítás Gyalogos védettség 
jelöletlen átkelőhely, 
illetve nem a kijelölt 
átkelőhelyen 

a gyalogosnak nincs elsőbbsége a 
járműforgalommal szemben 

nincs 

kijelölt átkelőhely a gyalogosnak elsőbbsége van a kijelölt 
átkelőhelyen 

kicsi 

megemelt átkelőhely a gyalogosnak elsőbbsége van a kijelölt 
átkelőhelyen és a közeledő jármű 
lassításra kényszerül 

közepes 

gyalogos sziget a gyalogosnak elsőbbsége van a kijelölt 
átkelőhelyen és sáveltolás vagy sáv 
szűkítés miatt a jármű lassításra 
kényszerül 

közepes 

jelzőlámpás 
gyalogátkelőhely 

a jármű a tilos fényjelzés esetén nem 
hajthat a gyalogátkelőhelyre 

nagy 

5. táblázat: A gyalogos jogszabállyal biztosított védettsége az átkelőhelynél 

átkelő 
távolsága 
[m] 

idő [s] 
treakció thaladás tlassítás tfékezés tvészfékezés 

idő [s] 

µ 
megemelt, 
sávszűkítéses 
gyalogátkelő 

1 

0 

jelöletlen, 
kijelölt 
gyalogátkelő 
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6.2.2. A baleset becsült súlyossága 
A baleset súlyosságát - a gyalogos várható sérülése alapján - befolyásoló fő tényezők: a 

jármű sebessége az ütközés előtt, illetve a gyalogos fizikai állapota, amely az életkorral szoros 
összefüggésben áll (6. táblázat). 

 
Gyalogos korosztály A jármű sebessége az 

ütközés előtt gyerek és felnőtt idős 
kicsi ( ~30 km/h) kicsit súlyos súlyos 
közepes (~50 km/h) súlyos nagyon súlyos 
nagy (~70 km/h) nagyon súlyos rendkívül súlyos 

6. táblázat: A baleset súlyossága a jármű sebesség és a gyalogos korosztály figyelembe 
vételével 

6.2.3. A becsült baleseti kockázat 
A baleseti kockázat minősítése a baleset bekövetkezésének és várható súlyosságának 

megfelelően a 7. táblázat szerint határozható meg: 
 

A baleset várható súlyossága Bekövetkezés 
becsült 
valószínűsége 

kicsit súlyos 
(könnyű személyi sérülés) 

súlyos 
(súlyos személyi sérülés) 

nagyon súlyos 
(halálos személyi 

sérülés) 
kicsi (0-10 %) 
 

kicsi kockázat közepes kockázat nagy kockázat 

közepes (10-30 %) közepes kockázat nagy kockázat nagyon nagy 
kockázat 

nagy (30-80 %) nagy kockázat nagyon nagy 
kockázat 

nagyon nagy 
kockázat 

biztos (80-100 %) nagyon nagy 
kockázat 

nagyon nagy 
kockázat 

nagyon nagy 
kockázat 

7. táblázat: A baleseti kockázat minősítése 

 

7. A SIMPAS FORGALOM SZIMULÁCIÓS MODELL BEMUTATÁSA 

A SIMPAS (Simulation du Passage Piéton) a közúti gyalogátkelőhelyek környezetében 
történő forgalomáramlás és a gyalogos átkelés baleseti kockázatának vizsgálatára készített 
magatartási közlekedési szimulációs modell, valamint a modellt alkalmazó számítógépes 
program elnevezése. 

A SIMPAS modell felépítését alapvetően meghatározza az a feltételezés, hogy a 
közlekedés során kialakuló pillanatnyi szituációk a közlekedés szereplői (járművezetők, 
gyalogosok, infrastruktúra) kölcsönös egymásra hatásának az eredménye. A közlekedés 
minden egyes szereplője többé-kevésbé autonóm, saját belső tulajdonságokkal. A különböző 
egyéni céljaik és tevékenységeik megvalósításához, valamint az esetlegesen felmerülő 
konfliktusok megoldásához önálló stratégiával rendelkeznek. 

A kialakuló helyzetek összetettségét egyrészt az egyes közlekedési szereplők jellemző 
tulajdonságainak változatossága, másrészt a szereplők egymás között létrejövő kapcsolatainak 
sokrétűsége idézi elő. 
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A közlekedési szituációk szimulációs modellezéséhez nélkülözhetetlen a közlekedési 
rendszer szereplőinek azonosítása, valamint azoknak az adatoknak a meghatározása, amelyek 
segítségével az egyes elemek működése, viselkedése leírható. A SIMPAS modellben, az 
ARCHISIM modellhez hasonlóan, a közlekedés résztvevői kommunikálnak egymással 
[51][52]. Ebből következik, hogy a modell kialakításának egyik fontos szakasza azoknak az 
adatoknak a meghatározása, amelyeket ezek a szereplők egyrészt sugároznak magukról, 
másrészt pedig a környezetükből befogadni képesek. Ezt követően történt az egyes elemek 
magatartási modelljének kidolgozása, amely azt írja le, hogy a befogadott információk és saját 
tulajdonságaik alapján hogyan alakítják ki a döntési stratégiájukat és végül milyen 
állapotváltozást hajtanak végre. 

 

7.1. A SIMPAS modell célkitűzései 
A SIMPAS modell a gyalogosok és a járművezetők közlekedési magatartásának 

matematikai módszerekkel történő leírása. A modellel szemben támasztott elvárás, hogy 
alkalmas legyen a gyalogos átkelés kockázatának és a közúti forgalomáramlás minőségének 
elemzésére. 

A gyalogosok közlekedési magatartás vizsgálatánál elsősorban arra a kérdésre keressük a 
választ, hogy melyek azok az emberi tényezők, amelyek a döntéseket befolyásolják. Ezek 
milyen módon és fontossággal vesznek részt a cselekvési stratégia kialakításában. A 
kérdésekre kapott válaszok segítséget nyújthatnak a biztonságosabb és a forgalmi igényekhez 
illeszkedő közúti gyalogátkelők kialakításához. 

A gyalogosok és a járművezetők magatartási modelljének kidolgozását az alábbi három 
lépésben végeztem el: 

• a járművezetők és a gyalogosok által befogadott információk meghatározása, 
• a befogadott és a döntéshez felhasznált információk elemzése, a szereplők 

tulajdonságainak megfelelő belső és külső kritériumok felállítása (az információk 
minősítéséhez szükséges adatok összeállítása), 

• a gyalogosok átkelésére és a járművezetők elsőbbségadási szokásaira vonatkozó 
modell kidolgozása. 

A modell kialakításánál figyelembe vett adatok meghatározására a közúti közlekedés 
gyalogos baleseti statisztikai adatainak közlekedésmérnöki módszerekkel történt elemzése, a 
különböző gyalogos átkelőhelyek környezetében végzett megfigyelések, valamint videó 
felvételek kiértékelése szolgált. A gyalogosok és a járművezetők döntési, magatartási 
modelljének kidolgozásánál az INRETS közlekedéspszichológusainak tudományos kutatási 
eredményei [24][25] és a honi szakmai publikációk [66][88] nyújtottak nagy segítséget. 
 

7.2. A SIMPAS modell sajátosságai 
A SIMPAS szimulációs modell által lehetővé váló elemzések két csoportba sorolhatók: 
• a közúti átkelés kockázatának és a közlekedés szereplői magatartásának elemzése, 
• a közúti forgalomáramlás vizsgálata 

a különböző forgalmi körülmények (infrastruktúra, forgalomnagyság, stb.) esetén. 
 
A magatartási modellekben a közlekedés valamennyi szereplője önálló, autonóm és saját 

belső tulajdonságokkal rendelkezik. A közlekedés során a pillanatnyi állapotuknak, 
tulajdonságaiknak, célkitűzéseiknek és a környezetükből a forgalom állapotáról befogadott 
információk ismeretében, annak figyelembe vételével döntenek. 

A közlekedés valamennyi résztvevője adatokat sugároz a környezetébe és adatokat fogad 
be a környezetéből. A befogadott adatok mennyisége és minősége a közlekedési szereplőre 
jellemző tulajdonság. A közlekedési szereplők meghatározásánál tehát lényeges mozzanat a 
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szereplő által kicserélt (sugárzott és befogadott) információk meghatározása, mind 
mennyiségi, mind pedig minőségi szempontból. A gyalogosok és a járművezetők esetében az 
információhalmaz megállapításánál elsősorban a közlekedéspszichológusok tanulmányai 
adtak támpontot. 

A közlekedés szereplőinek belső működése az alábbi három, ciklikusan ismétlődő 
szakaszból áll (34. ábra): 

• a környezetből érkező információk befogadása, 
• a döntési stratégia kialakítása a feldolgozott információk és a belső tulajdonságok, 

valamint a célkitűzés figyelembe vételével, 
• a döntés végrehajtása. 
 

Stratégia kialakítás
Döntés végrehajtás

Látvány meghatározás

 
34. ábra: A közlekedés szereplőinek belső működése 

 
A SIMPAS modell sajátossága, hogy a közlekedés szereplőinek magatartási tulajdonságai 

(szabálykövetés, kockázatvállalás mértéke) a környezet, a forgalom minőségi jellemzőinek 
hatására megváltozhatnak. A konkrét forgalmi helyzetekben a közlekedés szereplői saját belső 
tulajdonságaik, szokásaik alapján döntenek. A járművezetők és a gyalogosok egyéni 
jellemzője, hogy egy adott pillanatban és egy meghatározott közlekedési szituációban a 
közlekedési szabályok, saját szándékaik és a forgalom többi elemének a figyelembe vételével 
milyen döntést hoznak. A közlekedés szereplőinek a közlekedési szabályokhoz, a közlekedés 
többi résztvevőjéhez és a saját célokhoz viszonyulását egy döntési háromszöggel lehet 
modellezni (35. ábra). Az egyes időpillanatokban meghatározható, hogy a közlekedési 
szereplő döntéseiben milyen mértékben jelennek meg ezek a komponensek. 

Közlekedési szabályok

Egyéni
kívánság

Forgalom
szituáció

döntési tartomány

 
35. ábra: A közlekedés szereplőinek döntését befolyásoló fő tényezők 

7.3. Az útszakasz és az infrastruktúra modellje 
A SIMPAS modellben a közúti átkelőhely környezetében történő forgalomlebonyolódás 

vizsgálata egy egyenes, csomópont nélküli útszakaszon történik. A látótávolság megadásával 
lehetőség van a korlátozott láthatóság figyelembe vételére. 

Az útszakaszon a járdákon kívül maximálisan négy forgalmi sáv található, célszerűen két 
sáv a gépjármű közlekedés és kettő a kerékpár vagy a szegély melletti parkolás számára. A 
sávok típusa, és a sávok, járdák szélessége paraméterként adhatók meg (36. ábra). 

Az egyes sávokon a járművek menetiránya is változtatható, tehát egyaránt lehetőséget 
nyújt a gyalogos átkelés vizsgálatára a kétsávos, egy- vagy kétirányú gépjárműforgalomban. 
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A SIMPAS modellben szereplő alap infrastruktúrák: a gyalogátkelőhely, a 
forgalomirányító jelzőlámpák, a gyalogos átkelését korlátozó korlát, de természetesen további 
elemek felvételére is biztosított a lehetőség. 

 

 
36. ábra: Az útszakasz modellje 

7.3.1. A gyalogátkelőhely modellje 
A gyalogátkelőhelyek kijelölése a közúti gyalogosközlekedés, a gyalogos átkelés 

biztonsága érdekében történik. Az átkelés biztonsága és a különböző forgalomszabályozási 
módok szoros összefüggésben állnak, minél alacsonyabb a járművek sebessége a 
gyalogátkelőhely környezetében, annál kisebb a baleset valószínűsége és a bekövetkezett 
balesetek súlyossága. A kijelölt gyalogátkelőhelyek forgalomszabályozása a jármű és a 
gyalogos forgalomnagyság, valamint az útszakasz forgalomtechnikai kialakításának (sávok, 
menetirányok száma) figyelembe vételével történik. 

 
A SIMPAS modellben szereplő gyalogátkelőhely típusok és forgalomszabályozási módok: 

• kijelölt gyalogátkelőhely nélküli, röviden jelöletlen átkelőhely, 
• kijelölt gyalogátkelőhely,  
• megemelt gyalogátkelőhely, 
• kijelölt gyalogátkelőhely középső gyalogos szigettel, 
• nyomógombos jelzőlámpás gyalogátkelőhely. 

 
A SIMPAS modellben a gyalogátkelőhely típusa, méretei, kialakítása, valamint a 

forgalomirányítás módja utal a járművek számára célszerűen megválasztandó sebességre, 
amely általában megegyezik az útszakaszra megengedett 50 km/h sebességgel, azonban a 
középső gyalogos sziget és a megemelt gyalogátkelő esetén ennél kisebb 40 km/h, illetve 30 
km/h. 

7.3.2. A nyomógombos forgalomirányító jelzőlámpa modellje 
A változó ciklusidejű, nyomógombos gyalogátkelő jelzőlámpa alapműködését a járművek 

minimális és maximális zöldjelzésének és a gyalogosok állandó hosszúságú zöldjelzésének 
időtartama határozza meg. A fényjelzések váltása során természetesen alkalmazni kell az 
átmeneti fényjelzéseket és az átkelő kiürítéséhez szükséges biztonsági közbenső időt (37. 
ábra). 

 

járda

kerékpár sáv 

forgalmi sáv 

forgalmi sáv 

szegélymenti parkolás 

járda
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37. ábra: A nyomógombos forgalomirányító jelzőlámpa fázisidő terve 

1 – Jármű zöldjelzés előkészítő piros-sárga jelzés (JPS) 
2 – Jármű minimális zöldjelzés (JZMIN) 
3 – Jármű zöldjelzés nyújtás 
4 – Jármű sárga jelzés, az átmeneti idő (JS) 
5 – Átkelő kiürítési idő (JKI) 
6 – Gyalogos zöldjelzés (GYZ) 
7 – Gyalogos villogó zöldjelzés (GYVZ) 
8 – Átkelő kiürítési idő (GYKI) 

 
A SIMPAS modellben a jelzőlámpás forgalomirányító berendezés önálló közlekedési 

szereplő, amelynek működését (a jelzések váltását) a paraméterként megadott időértékek és a 
gyalogosok által kezelt nyomógombok állapota határozza meg. 

 

7.4. A közlekedés szereplőinek modellje 

7.4.1. A gyalogosok modellje 
A gyalogosok közlekedési magatartásának vizsgálatánál különösen azokat az eseteket kell 

kiemelni és részletesen elemezni, amikor konfliktus helyzet adódik, azaz a gyalogos nem a 
kijelölt gyalogátkelőhelyen halad át az úttesten, illetve amikor az elsőbbségadási 
kötelezettséget kikényszeríti a járművezetőtől az úttestre történő lelépéssel. A szabályos és 
konfliktusmentes átkelések vizsgálata a közlekedési magatartás jellemzők szempontjából 
kevésbé lényegesek, azonban szükségesek a forgalomáramlás minőségének vizsgálatánál. 

A SIMPAS szimulációs modellben a gyalogosok a vizsgált útszakasz tetszőleges helyén 
érkezhetnek az úttest széléhez, nem csak a kijelölt gyalogátkelőhelynél. Az átkelés helyének 
megválasztása fontos vizsgálati szempont, ezért a modellben az eljutási cél az érkezési hellyel 
pontosan szemben, az úttest átellenes oldalán helyezkedik el. Amikor a gyalogos nem a 
kijelölt gyalogátkelőhelyen érkezik az úttesthez, döntenie kell az átkelés útvonaláról. 
Választhatja a rövidebb utat, azaz nem veszi igénybe a kijelölt gyalogátkelőhelyet, illetve a 
hosszabb utat bejárva a gyalogátkelőhelyen kel át az úttesten (38. ábra). Ezt a döntést a 
gyalogos a közlekedési szituáció és a saját belső tulajdonságai alapján folyamatosan értékeli 
és igényeinek, valamint a lehetőségeinek figyelembe vételével módosíthatja. 

Jármű jelzőcsoport 

Gyalogos jelzőcsoport 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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gyalogátkelõhelyeljutási cél

indulási hely  
38. ábra: A gyalogos átkelésének lehetséges útvonalai 

 
A gyalogosok különböző korcsoportokba vannak sorolva, és a csoportok tagjai hasonló 

magatartási és közlekedési alaptulajdonsággal rendelkeznek (kívánt sebesség, jogszabály 
követés stb.). A modellben szereplő korcsoportok korhatárai megegyeznek a statisztikai 
adatsoroknál alkalmazott értékekkel. 

7.4.2. A gyalogosok tulajdonságai 
A gyalogosok a SIMPAS szimulációs modellben saját, egyéni tulajdonságokkal 

rendelkeznek, amelyek leírják a gyalogos pillanatnyi mozgásállapotát és a magatartását 
befolyásoló belső tényezőket. 

A SIMPAS modellben szereplő gyalogos adatok: 
• gyalogos korcsoport kategória, 
• belépés helye, 
• belépés ideje, 
• eljutási hely, 
• állapot: 

o stratégia, 
o átkelés előtti körültekintés, 
o átkelésre várakozási idő, 
o pillanatnyi kockázatvállalás mértéke, 
o pillanatnyi szabálybetartás mértéke, 
o használja-e a gyalogos jelzőlámpa nyomógombot, 
o reakcióidő, 

• mozgásállapot: 
o aktuális helyzet, 
o pillanatnyi hely, 
o pillanatnyi menetirány, 
o pillanatnyi sebesség. 

 
A szabálykövetés modellezése 

A közlekedési szereplők szabálykövető magatartása számos tényezőtől függ. A SIMPAS 
modellben az egyes szereplők szabálykövetésének mértéke egyéni, a korcsoporthoz igazodva 
eltérő kezdeti átlag értékű, és a feltartóztatási idő függvényében változó, pillanatnyi jellemző. 
(39. ábra) 

A szabálykövető gyalogos a kijelölt gyalogátkelőhelyen kel át az úttesten, jelzőlámpás 
irányításnál használja a nyomógombot és kizárólag a zöld jelzésen lép le az úttestre. 

A nem szabálykövető gyalogos, ha a forgalmi viszonyok lehetővé teszik, akkor nem veszi 
igénybe a kijelölt gyalogátkelőhelyet, és a forgalomirányító jelzőlámpa gyalogos 
nyomógombját sem használja. Akár piros jelzésnél is lelép az úttestre. 
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39. ábra: A szabálykövető magatartás modellezése 

 
A kockázatvállalás modellezése 

A gyalogosok kockázatvállalása – hasonlóan a szabálykövetéshez - egyénenként 
különböző mértékű, a korcsoportra jellemző kezdeti érték, és a feltartóztatási idő alakulása 
szerint meghatározott pillanatnyi jellemző. (40. ábra) 

 

 
40. ábra: A kockázatvállalás modellezése 
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A nagy baleseti kockázatot vállaló gyalogos megkezdi az átkelést, illetve a közeledő jármű 
sávjának keresztezését, ha úgy ítéli meg, hogy a jármű elhalad előtte, vagy a jármű fékezése 
esetén el tudja hagyni a jármű sávját. Ezenfelül megkísérli az átkelést a parkoló autók között, 
ahol a gyalogos láthatósága korlátozott a járművezető szemszögéből. 

A kis baleseti kockázatot vállaló gyalogos csak akkor lép le a járdáról, ha a változatlannak 
feltételezett sebességgel közeledő jármű előtt befejezni képes az átkelést az úttesten, illetve 
megvárja, hogy a közeledő jármű elhaladjon előtte. 

7.4.3. A gyalogosok mozgása 
A gyalogosok az eljutási cél elérése érdekében és a környezet hatására, ahhoz többé-

kevésbé alkalmazkodva, saját magatartási szokásaiknak megfelelően változtatják 
mozgásállapotukat. Így időről-időre feldolgozzák a környezetből számukra értelmezhető 
információkat, és döntéseket hoznak. Egy döntési ciklus az alábbi három elemből áll (34. 
ábra): 

1. Az információk begyűjtése és minősítése (fuzzyficaton), 
2. Stratégia kialakítása (neuro-fuzzy feldolgozás), 
3. Végrehajtás (defuzzyfication). 

7.4.4. A gyalogosok információ begyűjtése 
A döntési stratégia kialakításához nélkülözhetetlen a környezetből érkező információk 
befogadása és minősítése, értékelése. Az információk lehetnek elsődlegesek (8. táblázat) és 
következtetettek. 
 

 Érzékelhető információk 
Úttest szélesség 
Gyalogátkelőhely átkelő típusa, forgalomtechnikai kialakítása 

relatív elhelyezkedése, távolsága 
forgalomirányító lámpa jelzése 

Gyalogosok gyalogos korcsoport 
a gyalogos relatív elhelyezkedése és mozgásállapota 
a gyalogosforgalom sűrűsége 

Járművek jármű kategória 
a jármű relatív elhelyezkedése 
a jármű mozgásállapota 
a jármű jelzései (fény, hang) 
a járműforgalom sűrűsége 

8. táblázat: A gyalogosok által észlelt elsődleges információk az információ forrása szerint 
csoportosítva 

A SIMPAS szimulációs modellben a gyalogos – a valósághoz hasonlóan – csak a számára 
érzékelhető információk alapján hozhat döntéseket. Ezek az elsődleges információk egy része 
a gyalogos számára határozott (crisp) vagy határozatlan (fuzzy) formában észlelhetők. 

A gyalogosok által érzékelt és a döntésnél figyelembe vett minősített információk: 
• gyalogosforgalom sűrűség, 
• jármű távolság, 
• jármű sebesség, 
• járműforgalom sűrűség. 



  56  

7.4.5. A gyalogosok stratégia-kialakítása 
A gyalogosok haladásuk során a környezetükből érkező információk hatására időről-időre 

felülvizsgálják stratégiájukat. Ez az időköz nem egyezik meg a szimulációs ciklusidővel, a 
SIMPAS modellben ez 1-2 másodperc, gyalogosonként változó érték. A gyalogosok stratégia 
kialakításának fő tényezőit és a lehetséges döntéseit mutatja a 41. ábra. 
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41. ábra: A gyalogos stratégia kialakításának tényezői 

 
A gyalogos pillanatnyi helyzete, az eljutási céljához viszonyított elhelyezkedése és 

mozgásállapotai a következők lehetnek: 
• átkelés előtt: 

o átkelés előtt várakozik az átkelési lehetőségre az úttest szélénél, 
o átkelés előtt közeledik a járdán kijelölt gyalogátkelőhely felé, 

• átkelés közben: 
o átkelés közben az úttesten tartózkodik, 
o átkelés közben visszafordul az úttesten, 
o átkelés közben a gyalogos szigeten várakozik az átkelési lehetőségre, 

• átkelés után: 
o átkelés után a járdán közeledik az eljutási cél felé. 

 
Döntési stratégia kialakítása az átkelés előtt: 

A gyalogos lehetséges stratégiai döntései az átkelés előtti helyzetben: 
• azonnali átkelés, 
• helyben várakozás, 
• közeledés a kijelölt gyalogátkelőhelyhez. 
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42. ábra: A gyalogos stratégia kialakítása az átkelés előtt 

 
Az azonnali átkelés eldöntésének fő összetevői (42. ábra): 

• A közlekedési szabályok betartása – átkelési szándék: 
o Azonnali átkelésre érvényes közlekedési szabály meghatározása: 

 az átkelőhely típusa, 
 a gyalogátkelőhely és a gyalogos relatív elhelyezkedése, 
 a gyalogos jelzőlámpa fényjelzése. 

o Pillanatnyi közlekedési szabálykövetés mértékének meghatározása: 
 a gyalogos kezdeti szabálykövetése, 
 a várakozással töltött idő, 
 a gyalogos korcsoport. 

o Forgalomtechnikai kialakításból adódó fizikai akadály: 
 a gyalogátkelőhely és a gyalogos relatív elhelyezkedése, 
 átkelést akadályozó korlát. 

• Az azonnali átkelés kockázatának vállalása – átkelési lehetőség: 
o Azonnali átkelés kockázatának becslése: 

 a gyalogos és a közeledő járművek relatív elhelyezkedése és 
mozgásállapota, 

 a gyalogátkelőhely típusa, 
 a jármű jelzőlámpa fényjelzése. 

o Pillanatnyi kockázatvállalás mértékének meghatározása: 
 a gyalogos kezdeti kockázatvállalása, 
 a várakozással töltött idő, 
 a gyalogátkelőhely foglaltsága. 

• Körültekintés az úttestre lépés előtt: 
o a kijelölt gyalogátkelőhely és a gyalogos relatív elhelyezkedése, 
o a járműforgalom sűrűsége. 
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A gyalogos átkelési lehetőségei a közeledő jármű relatív helyzete és mozgásállapotának 
függvényében (43. ábra): 

• a jármű elhalad a gyalogos előtt - nincs konfliktus 1, 
• a gyalogos nem tud az érkező jármű előtt áthaladni – biztos baleset 2, 
• a gyalogos a jármű fékezése esetén képes áthaladni a jármű előtt 3, 
• a gyalogos át képes haladni a közeledő jármű előtt – nincs konfliktus 4. 
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43. ábra: A gyalogos átkelési lehetőségei 

 
A magatartás vizsgálat szempontjából legfontosabb esetek azok, amelyeknél a gyalogos 

fékezésre kényszeríti az érkező járművet, illetve amikor nem veszi igénybe a kijelölt 
gyalogátkelőhelyet.  

A döntés komponenseinek értékei folyamatosan változhatnak a gyalogos belső 
tulajdonságainak és a közlekedés pillanatnyi állapotának függvényében. 

A gyalogos azonnali átkelési döntését meghatározó tényezők: a konfliktushelyzet 
létrejöttének valószínűsége és az esetleg bekövetkező baleset kimenetelének várható 
súlyossága. A gyalogos átkelési kockázatvállalásának vizsgálata a közlekedéspszichológia 
fontos területe.  

Az átkelés során egy járművel kialakuló konfliktushelyzet valószínűsége arányos azzal az 
időintervallummal, ami alatt a gyalogos és a jármű egymás útvonalát keresztezi. 

A konfliktushelyzet becslése a jármű és a gyalogos relatív elhelyezkedésétől, az útvonal 
keresztezési helyétől való távolság és a gyalogos átkelési sebességéből történik (9. táblázat). 
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Forgalmi sávok különbsége A jármű becsült 

érkezési ideje 1 2 3 4 
nagyon kicsi 
(0-4 s) 

biztos baleset a jármű 
elhaladhat a 

gyalogos előtt 

a jármű 
elhaladhat a 

gyalogos előtt 

a jármű 
elhaladhat a 

gyalogos előtt 
kicsi 
(3-7 s) 

a járműnek 
fékeznie kell 

balesetveszély 
a járműnek 

vészfékeznie 
kell 

a jármű 
elhaladhat a 

gyalogos előtt 

a jármű 
elhaladhat a 

gyalogos előtt 

közepes 
(6-10 s) 

a gyalogos 
átmehet a jármű 

előtt 

a járműnek 
lassítania kell 

balesetveszély 
a járműnek 

fékeznie kell 

a jármű 
elhaladhat a 

gyalogos előtt 
nagy 
(8-12 s) 

a gyalogos 
átmehet a jármű 

előtt 

a gyalogos 
átmehet a jármű 

előtt 

a járműnek 
lassítania kell 

balesetveszély 
a járműnek 

lassítania kell 

9. táblázat: A jármű és gyalogos találkozása 

A gyalogátkelőhely kialakítása hatással van a járművezető járműsebesség megválasztására 
a gyalogátkelőhely előtt, és ezáltal a gyalogos számára biztosított elsőbbségadás 
valószínűségére (10. táblázat). A lassítás, fékezés mértéke a Mellékletben található. 

 
 

Gyalogátkelőhely típus Szükséges 
lassítás mértéke jelöletlen kijelölt jelzőlámpás* megemelt gyalogos sziget 

fékezés nincs kicsi nincs közepes közepes 
lassítás nincs közepes nincs nagy nagy 

10. táblázat: A jármű fékezésének, lassításának valószínűsége a gyalogátkelőhely 
függvényében 

* a jelzőlámpás átkelőhelyen a járműveknek van zöld jelzés 
 
Az esetleg bekövetkező baleset valószínűsége a létrejövő konfliktushelyzet, és a 

járművezető természetes illetve kikényszerített szabálykövető magatartása eredményeképpen 
alakul (11. táblázat). 

 
 

Gyalogátkelőhely típus Konfliktus 
helyzet jelöletlen kijelölt jelzőlámpás megemelt gyalogos sziget 
nincs nincs nincs nincs nincs nincs 

lassítani kell közepes kicsi közepes kicsi kicsi 
fékezni kell nagy közepes nagy kicsi kicsi 

vészfékezni kell nagy nagy nagy nagy nagy 
elkerülhetetlen biztos biztos biztos biztos biztos 

11. táblázat: A baleset bekövetkezésének valószínűsége 

Az azonnali átkelés baleseti kockázatának mértéke a baleset bekövetkezésének 
valószínűsége és várható súlyossága (6. táblázat) alapján becsülhető meg (7. táblázat). 
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Döntési stratégia kialakítása az átkelés közben: 
Az úttesten a gyalogos az átkelés befejezésére törekszik, lehetséges stratégiai döntései: 

• az átkelés folytatása, 
• megállás és várakozás, 
• visszafordulás. 

 
Döntési stratégia kialakítása az átkelés után: 

Az átkelést követően a gyalogos egyetlen lehetséges stratégiája a modellben az eljutási cél 
elérése. 

7.4.6. A gyalogos stratégia végrehajtása, mozgásállapot változtatása 
A gyalogos stratégiájának végrehajtása a modellben a gyalogos új helyzetének és 

mozgásállapotának a kiszámítása. A mozgásállapot változásánál figyelembe kell venni a 
lehetséges haladási irányokat, a különböző mozgásirányok közötti reakcióidőt és a gyalogos 
korcsoportjától függő haladási sebességet. 

7.4.7. A járművezető-jármű modell 
Hasonlóan a gyalogosokhoz, a járművezetők is életkoruk szerint eltérően viselkednek, így 

a modellben két járművezető kategória szerepel. 
A SIMPAS modellben a járművezetők a járműveikkel egy közös közlekedési szereplőt 

alkotnak, ezért a tulajdonságaikat is együtt célszerű vizsgálni. 

7.4.8. A járművezetők és a járművek tulajdonságai 
A járművezető-jármű egység tulajdonságai: 

• járműkategória, 
• járművezető adatok: 

o a szabálykövetés mértéke, 
o a járművezetés dinamikája, 

• jármű mozgásállapot adatok: 
o a menetirány, 
o a pillanatnyi hely, 
o a pillanatnyi sebesség, 
o a pillanatnyi gyorsulás, 

• a jármű jelzései: 
o a jármű hangjelzése, 
o a jármű fényjelzése, 
o a jármű féklámpa működése. 

 
A modellben kétféle, a járműméretekben és a mozgásjellemzőkben (gyorsító-, lassító 

képesség) eltérő járműkategória, a személygépkocsi és tehergépkocsi található.  
A járművezetők a vizsgált útszakasz megtétele közben kapcsolatba kerülnek a közlekedés 

többi szereplőjével és az infrastruktúrával, amelyek hatást gyakorolhatnak a jármű vezetésére. 
A járművezető célja az útszakaszt az előre becsült időtartam alatt megtenni, és ebben a 
közlekedés résztvevői többé-kevésbé hátráltathatják. A járművezetők szabálykövetése olyan 
egyéni tulajdonság, amelynek pillanatnyi mértéke a járművezető alaptulajdonságától és a 
forgalom alakulásától függő feltartóztatás (időveszteség, megállások) figyelembe vételével 
alakul. A járművezetés dinamikája a járművezető kívánt gyorsítási- és fékezési intenzitását 
meghatározó egyedi tulajdonság. 

A SIMPAS modell nem tartalmazza az előzés és sávváltás problematikáját, mivel a 
gyalogátkelőhely közvetlen környezetében ezek a műveletek a közlekedési szabályok 
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értelmében nem megengedettek, és a gyalogos-járművezető kapcsolata, valamint a gyalogos 
átkelés vizsgálata szempontjából kevésbé lényegesek. 

7.4.9. A járművek mozgása 
A járművek mozgását a járművezető döntése és annak fizikai végrehajtása határozza meg, 

amelynek három szakasza van. Az első lépés a döntésalkotáshoz rendelkezésre álló környezeti 
információknak összegyűjtése és minősítése, majd a második lépés a járművezető 
stratégiájának meghatározása a saját belső tulajdonságai és a környezeti hatások alapján, 
végül a harmadik lépés a stratégia végrehajtása, a konkrét gyorsulás és ebből adódóan a jármű 
új mozgásállapotának és helyzetének kiszámítása. 

7.4.10. A járművezetők információ cseréje 
Hasonlóan a gyalogosokhoz, a járművezetők döntéséhez is nélkülözhetetlen a környezettel 

történő információcsere, kommunikáció. A modellben a járművezetők által a környezetből 
érzékelt és a stratégia kialakításnál figyelembe vett információk: 

• infrastruktúra: 
o az útszakaszra érvényes engedélyezett sebesség, 
o menetirányban előtte lévő jelzőtábla, 
o menetirányban előtte lévő jármű jelzőlámpa, 
o menetirányban előtte lévő kijelölt gyalogátkelőhely, 

• járművek: 
o menetirányban előtte tartózkodó járművek valamennyi sávban, 
o menetirányban azonos sávban mögötte haladó jármű, 

• gyalogosok: 
o menetirányban előtte és mellette, az úttesten vagy a járdaszélen tartózkodó 

gyalogosok. 
 

A járművezető látótávolsága, illetve az általános látótávolság paraméterként adható meg, 
ezáltal lehetővé válik a különböző időjárási körülmények (eső, köd), valamint a beláthatóság 
(útkanyarulat) figyelembe vétele. 
 

A járművek által a környezet felé sugárzott információk: 
• járműkategória, 
• pillanatnyi pozíció és menetirány, 
• sebesség, 
• fény- és hangjelzések. 

 
A járművezető által észlelhető információk minősítése 

A járművezető által a közlekedési környezetből érkező információk lehetnek egyértelműen 
vagy közelítőleg meghatározhatók. A járművezető számára pontosan nem mérhető adatok a 
stratégia kialakítás számára minősített formában állnak rendelkezésre (12. táblázat). 

A járművezető modelljében az észleléssel kapcsolatos minőségi változók: a távolság, a 
távolság változás, a jármű sebesség, a gyalogos sebesség, amelyek értéktartományai a 
Mellékletben találhatók. 
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Információforrás Határozott Minősített 

útszakasz o engedélyezett sebesség  
jelzőtábla o jelentés o távolság 
jelzőlámpa o fényjelzés o távolság 
kijelölt gyalogátkelőhely o típus o távolság 
azonos sávban 
menetirányban előtte haladó 
jármű 

o járműkategória 
o féklámpa jelzése 

o távolsága 
o távolság változása 
o sebessége 

azonos sávban mögötte 
haladó jármű 

o járműkategória o távolsága 

szomszédos sávban 
menetirányban szemből 
érkező jármű 

o járműkategória 
o fényjelzése 
o relatív elhelyezkedése a 

gyalogátkelőhelyhez 
képest 

o távolsága 
o sebessége 

szomszédos sávban 
megegyező menetirányban 
haladó jármű 

o járműkategória 
o relatív elhelyezkedése a 

gyalogátkelőhelyhez 
képest 

o távolsága 
o sebessége 

menetirányban előtte vagy 
mellette lévő gyalogos 

o gyalogos korcsoportja 
o relatív elhelyezkedése: 

járdán, úttesten, 
átkelőhelyen 

o mozgásállapota: 
várakozik, halad 

o relatív mozgásirány: 
közeledik, távolodik 

o távolsága 
o sebessége 

12. táblázat: Járművezető által észlelt információk csoportosítása 
 

7.4.11. A járművezető stratégia kialakítása 
A járművezető stratégia a gyorsítási- vagy lassítási szándék. A járművezető alapvető célja, 

hogy az útszakaszt egy számára elfogadott idő alatt tegye meg, és ennek érdekében az 
útszakaszon a saját kívánt haladási sebességével haladjon. A kívánt haladási sebességet az 
útszakaszra vonatkozó engedélyezett, illetve tervezett sebesség, valamint a járművezető 
szabálykövetési hajlandósága határozza meg. 

A közlekedés egyéb szereplői korlátozásokat jelenthetnek a kívánt sebességgel történő 
haladásra, a járművezetőt lassításra, fékezésre esetleg vészfékezésre kényszeríthetik. 

A gyorsítási- vagy lassítási döntés kialakítását befolyásoló fő tényezők: 
• a kívánt haladási sebesség, 
• aktuális mozgásállapot, 
• a betartandó közlekedési szabályok, 
• a járművezető szabálykövető magatartása, 
• a gyalogos átkelőhely kialakítása, 
• a járművezetés dinamikája, 
• a gyalogosforgalom, 
• a járműforgalom. 
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A magatartási modellekben, így a SIMPAS modellben is, a járművezető döntéseit 
befolyásoló tulajdonságai, a döntési tényezők nem állandóak, hanem folyamatosan 
módosulhatnak a közlekedési környezet változásának hatására. 

 

vészfékezés fékezés lassítás nincs
változtatás gyorsítás intenzív

gyorsítás

járművezető

közlekedési
szabályok

jármű-
forgalom

gyalogos
átkelőhely

szabály-
követés

járművezetés
dinamika

gyalogos-
forgalom

aktuális
mozgásállapot  

44. ábra: A járművezető fő döntési tényezői 

 
A járművezető stratégiáját leíró sebességváltoztatási (gyorsítási/lassítási) minőségi 

változók: gyorsít, kicsit gyorsít, nincs sebességváltoztatás, lassít, fékez, vészfékez (45. ábra). 
A minősítő változók értéktartománya a Mellékletben található. 

 

 
45. ábra: A jármű sebesség változtatásának minősítő változói 

 
A jármű haladásának különböző esetei és a mozgást befolyásoló tényezői: 

A. zavartalan haladás, 
B. a kijelölt gyalogátkelőhely hatása, 
C. a jelzőlámpás forgalomirányító berendezés hatása, 
D. a követett jármű befolyása, 
E. az átkelés közben vagy átkelésre váró gyalogos befolyása, 
F. környezetében lévő járművek magatartásának, jelzésének hatása. 

 
A) A járművezető kívánt sebességváltoztatása zavartalan haladás esetén: 

Zavartalan haladás esetén a járművezető kívánt sebességváltoztatását (gyorsítását, 
lassítását) az aktuális mozgásállapota (sebessége) és a kívánt haladási sebesség különbsége 
határozza meg. A gyorsítás vagy lassítás intenzitását befolyásolja a járművezetés dinamikája. 

 

m/s2 

nincs kicsit gyorsít gyorsít lassít vészfékez 

amax amin 

fékez 
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A járművezető kívánt haladási sebességét meghatározó összetevők: 
• az útszakasz engedélyezett sebessége, 
• a járművezető szabálykövető magatartásának mértéke, 
• a járműkategória. 

 
Lakott területen belül a járművek engedélyezett haladási sebessége általában 50 km/h. A 

járművezető az útszakaszon engedélyezett sebességet konkrét, és a járműve sebességét 
minősített jellemzőként veszi figyelembe. A járműkategória korlátozza a járművezető kívánt 
haladási sebességét és gyorsítási képességét (13. táblázat). 

 
Engedélyezett 
sebesség* 

Szabálykövetés Járműkategória Kívánt haladási 
sebesség* 

kicsi kicsi szgk közepes 
kicsi kicsi tgk kicsi 
kicsi nagy szgk vagy tgk kicsi 
közepes kicsi szgk nagy 
közepes kicsi tgk közepes 
közepes nagy szgk vagy tgk közepes 

13. táblázat: A kívánt haladási sebesség meghatározása 

* a sebesség tartományokat a Melléklet tartalmazza: kicsi ~30km/h, közepes ~50 km/h, 
nagy ~70 km/h 

 
A járművezető aktuális szabálykövető magatartásának mértéke a vizsgált útszakaszra 

történő beléptetéskor felvett érték és a feltartóztatás szerint alakul. A feltartóztatási idő a 
tervezett és a tényleges menetidő különbsége (46. ábra). 

 

 
46. ábra: A járművezető szabálykövetésének alakulása a feltartóztatási idő függvényében 

 

µ

100

tfeltartóztatás (s) 

szabálykövetés (%) 

szköv 0 

igen 

nem 

100 

1
nem igen 

% 
0

0
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A járművezető kívánt gyorsítása a jármű aktuális sebességének, a kívánt haladási 
sebességnek és a járművezetés dinamikájának megfelelően változik (14. táblázat). 

 
Aktuális sebesség* Kívánt sebesség* Járművezetés 

dinamika 
Kívánt 
sebességváltoztatás 

áll vagy nagyon kicsi kicsi kicsi gyorsít 
áll vagy nagyon kicsi kicsi nagy intenzíven gyorsít 
áll vagy nagyon kicsi közepes kicsi gyorsít 
áll vagy nagyon kicsi közepes nagy intenzíven gyorsít 
áll vagy nagyon kicsi nagy kicsi gyorsít 
áll vagy nagyon kicsi nagy nagy intenzíven gyorsít 
kicsi kicsi kicsi vagy nagy nincs 
kicsi közepes kicsi gyorsít 
kicsi közepes nagy intenzíven gyorsít 
kicsi nagy kicsi gyorsít 
kicsi nagy nagy intenzíven gyorsít 
közepes közepes kicsi vagy nagy nincs 
közepes nagy kicsi gyorsít 
közepes nagy nagy intenzíven gyorsít 
nagy nagy kicsi vagy nagy nincs 

14. táblázat: A járművezető kívánt gyorsítása zavartalan haladás esetén 

* a sebesség tartományokat a Melléklet tartalmazza: nagyon kicsi ~10 km/h, kicsi 
~30km/h, közepes ~50 km/h, nagy ~70 km/h 
 
B) A járművezető kívánt sebességváltoztatása a kijelölt gyalogos átkelőhely hatására: 

Az útszakaszra vonatkozó engedélyezett sebességek gyalogos átkelőhely típusonként 
eltérőek: kis sebesség jellemzi a megemelt átkelőhelyet, közepes sebesség a jelöletlen és 
kijelölt, valamint a jelzőlámpás gyalogátkelőhelyet. Gyalogos sziget esetén az engedélyezett 
sebesség szintén közepes, azonban a sávszűkítés miatt a gyorshajtás aránya, a járművek 
sebességének szórása kisebb. 

 
A járművezető aktuális sebességváltoztatási szándékát és intenzitását befolyásoló 

tényezők: 
• a szükséges lassítás mértéke: 

o a kívánt haladási sebesség az átkelőhelynél: 
 a gyalogos átkelőhely típusa, az engedélyezett sebesség, 
 a járművezető szabálykövető magatartása, 
 jármű kategória, 

o aktuális sebesség, 
o az átkelőhely távolsága, 

• a járművezetés dinamikája. 
 

A SIMPAS modellben alkalmazott összefüggések: 
A gyalogátkelőhelyek engedélyezett sebessége: 

o kicsi: megemelt gyalogátkelőhely, 
o közepes: jelöletlen, kijelölt, jelzőlámpás, gyalogos sziget. 

 
A kívánt haladási sebesség az átkelőhelynél: 

o kicsi: 
o kicsi tervezési sebesség és szabálykövetés, vagy tehergépjármű, 
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o közepes: 
o közepes tervezési sebesség és szabálykövetés, vagy tehergépjármű, 
o kicsi tervezési sebesség és nincs szabálykövetés, 

o nagy: 
o közepes tervezési sebesség és nincs szabálykövetés, és nem gyalogos sziget. 

 
A szükséges lassítás mértéke: 

o lassítás: 
o nagy sebesség és közepes átkelőhely sebesség és az átkelőhely távol, 
o közepes sebesség és kis átkelőhely sebesség és az átkelőhely távol, 

o fékezés: 
o nagy sebesség és közepes átkelőhely sebesség és az átkelőhely köze, vagy 

előtte van, 
o közepes sebesség és kis átkelőhely sebesség és az átkelőhely közel vagy 

előtte van, 
 
A járművezető sebességváltoztatási szándéka: 

o lassítás: 
o lassítás szükséges és a járművezetés nem dinamikus, 

o fékezés: 
o fékezés szükséges. 

 
C) A járművezető kívánt sebességváltoztatása forgalomirányító jelzőlámpa hatására: 

A járművezető sebességváltoztatási szándékát és intenzitását befolyásoló tényezők: 
• a jelzőlámpa fényjelzése, 
• a szükséges lassítás mértéke: 

o aktuális sebesség, 
o helyzetjelző vonal távolsága, 

• a járművezető szabálykövető magatartása, 
• a járművezetés dinamikája. 

 
A SIMPAS modellben alkalmazott összefüggések: 

A járművezető fékezési szándéka: 
o piros fényjelzés vagy 
o sárga fényjelzés, szabálykövető, és a szükséges fékezés nem vészfékezés. 

 
 

D) A járművezető kívánt sebességváltoztatása járműkövetés esetén: 
Járműkövetés esetén, a járművezető a számára megfelelő kívánt követési távolság elérésére 

törekszik. A kívánt követési távolságot elsősorban a járművének a sebessége és a járművezető 
biztonsági igénye, kockázatvállalásának mértéke határozza meg. A gyorsítási vagy lassítási 
szándékát azonban befolyásolhatja a járművének aktuális mozgásállapota és a jármű követési 
távolság változása. 

 
A járművezető sebességváltoztatási szándékát befolyásoló fő tényezők járműkövetés 

esetén: 
• a jármű sebessége, 
• a követési távolság, 
• a követési távolság változása, 
• a járművezető vezetési dinamikája. 
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E) A járművezető sebességváltoztatása a gyalogosok hatására: 

A járművezető sebességváltoztatási (lassítási) szándékát és módját befolyásoló fő tényezők 
gyalogos esetén: 

• a járművezető elsőbbségadási szándéka, 
• a szükséges lassítás mértéke, 
• a járművezetés dinamikája. 

 
A járművezető elsőbbségadási magatartását befolyásoló fő tényezők: 

• elsőbbségadási kötelezettség: 
o a gyalogos átkelőhely típusa, 
o a gyalogos relatív elhelyezkedése és haladási iránya, 
o a szomszédos sávban szemből érkező jármű mozgásállapota, 
o a szomszédos sávban azonos irányban haladó jármű mozgásállapota, 

• a szükséges lassítás mértéke: 
o a gyalogos relatív elhelyezkedése, 
o a gyalogos mozgásállapota, 
o a gyalogos távolsága, 
o a jármű jelenlegi mozgásállapota, 

• a járművezető szabálykövetésének mértéke, 
• a gyalogosforgalom: 

o a gyalogos korcsoport, 
o a gyalogosforgalom sűrűsége, 

• az azonos sávban mögötte érkező jármű távolsága. 
 
A járművezető döntését befolyásoló gyalogosok és más járművek elhelyezkedéseit és 

jellemzőit mutatja a 47. ábra és a 48. ábra. 
 

 
47. ábra: A járművezető stratégiáját befolyásoló gyalogosok és járművek elhelyezkedése 

 
A SIMPAS modellben alkalmazott összefüggések: 
Az elsőbbségadási kötelezettség (kockázat) minősítése: 

o szigorú: 
o a gyalogos az úttesten, az érkező jármű sávjában tartózkodik 

(6, 10, 16, 20, 27, 31), 
o a gyalogos az úttesten tartózkodik és az érkező jármű sávja felé halad 

(5, 14, 15, 19, 30) 
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o erős: 
o a gyalogos a kijelölt átkelőhelyen a jármű melletti járdán vagy gyalogos 

szigeten várakozik az átkelésre (18, 26, 29), 
o gyenge: 

o a gyalogos a kijelölt átkelőhelyen a járműtől távolabbi járdán várakozik az 
átkelésre (13), 

o nincs: 
o a gyalogos a járdán halad (1, 2), 
o a gyalogos nem a kijelölt átkelőhelyen várakozik az átkelésre (3, 4, 8, 9), 
o a gyalogos befejezte az átkelést a jármű sávjában (7, 11, 12, 17, 21, 22, 28, 

32), 
o gyalogos sziget átellenes oldalán tartózkodik (23, 24, 25, 33, 34). 

 
F) A járművezető kívánt sebességváltoztatása a kijelölt gyalogátkelőhely környezetében 
tartózkodó járművek hatására: 

Az átkelőhely előtt a másik forgalmi sávban megállt járművek elsőbbségadásra kötelezik a 
járművezetőt. Az elsőbbségadás különösen nyomatékos, ha a szemből érkező jármű áll (B) a 
gyalogátkelőhely előtt, és még fényjelzéssel is jelez a gyalogosok számára. Ha a szükséges 
lassítás mértéke a fékezés és az elsőbbségadási kényszer nem erős, akkor a járművezető 
figyelembe veszi a mögötte haladó jármű (A) távolságát (48. ábra). 

 

 
48. ábra: A járművezető stratégiáját befolyásoló járművek 

7.4.12. A járművek mozgásállapot változtatása 
A járművek mozgásállapot változása a járművezető stratégiájának, annak fuzzy értékének 

konkrét gyorsulás értékre történő visszaalakításával (defuzzyfication) történik a súlyponti 
módszer alkalmazásával. 

A konkrét gyorsulás mértékét a járművezető stratégia mellett a jármű gyorsító képessége is 
befolyásolja. A járművek maximális lassítóképessége nagymértékben függ az útburkolat 
minőségétől. A szakirodalomban található maximális lassulás értékek jelentős eltéréseket 
mutatnak [58][86]. A SIMPAS modellben szereplő kétféle járműkategória gyorsulás és 
lassítás értékeit mutatja a 15. táblázat. 

 
 max. gyorsítás [m/s2] max. lassítás [m/s2] 
személygépkocsi 2,0-2,4 
tehergépkocsi 0,4-0,8 

6,0-8,0 
4,0-6,0 

15. táblázat: A járművek gyorsító- és lassító képessége [58][86] 

A 

B 
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7.4.13. A kerékpárosok modellje 
A kerékpárosok közlekedhetnek a járműsávban, illetve a kerékpár sávban, ha ez külön 

kialakításra került. Mivel a közúti gyalogosbalesetek elsősorban a járművel történő 
ütközésből adódnak, így a baleseti kockázat vizsgálata is elsősorban a járművezetők és 
gyalogosok magatartására irányul, és a kerékpárosok modellje csak a szükséges és 
legfontosabb jellemzőket, mozgási összefüggéseket tartalmazza. 

 
A kerékpárosok tulajdonságai a modellben 

A modellben szereplő adatok: 
• mozgásállapot tulajdonságok: 

o forgalmi sáv, hely 
o pillanatnyi sebesség, gyorsulás 

• magatartási jellemzők: 
o kívánt haladási sebesség, 
o szabálykövetés, 

• paraméterek: 
o geometriai méretek, 
o maximális gyorsítás és lassítás mértéke. 

 
A kerékpárosok mozgása 

A modellben a vizsgált útszakaszon a kerékpárosok csak egyenes vonalú mozgást 
végeznek és nem váltanak forgalmi sávot. 

Mozgásukat a jelzőlámpa és a sávjukat keresztezni kívánó gyalogosok befolyásolják. 
Stratégiájukat a forgalmi szituációnak és a szabálykövetésük mértékének megfelelően 
alakítják ki: 

• a közlekedési szabályok teljes betartása esetén: 
o megállnak a számukra érvényes jelzőlámpa tilos jelzésénél, 
o a szomszédos járdán átkelésre várakozó gyalogos előtt, 

• a közlekedési szabályok részleges betartása esetén: 
o megállnak a számukra érvényes jelzőlámpa tilos jelzésénél, 

• a közlekedési szabályok teljes megszegése esetén: 
o figyelmen kívül hagyják a jelzőlámpa jelzését és a várakozó gyalogosokat. 

• amennyiben a gyalogos az úttesten a kerékpárossal azonos sávban tartózkodik vagy 
átkelés közben a szomszédos sávból közeledik, akkor a kerékpáros az ütközés 
elkerülése érdekében lassít. 

 

7.5. A számítógépes szimulációs program jellemzői 
A SIMPAS számítógépes program feladata, hogy adatokat szolgáltasson a különböző 

forgalomtechnikai kialakítású gyalogos átkelőhelyek forgalomáramlásának és 
közlekedésbiztonságának vizsgálatához. 

A SIMPAS lehetővé teszi az elemzés számára a forgalom pillanatnyi állapotának 
szimulációs lépésenkénti rögzítésével adatbázis készítését, valamint a közlekedés 
szereplőinek és a forgalom paramétereinek tetszőleges megválasztását. 

A szimulációs vizsgálat során a forgalom alakulása vizuálisan figyelemmel kísérhető, a 
számítások sebessége tág határok között gyorsítható és lassítható, illetve adott pillanatban 
megállítható, és a közlekedési szereplők aktuális állapotjellemzői a képernyőn 
megjeleníthetők. 

A számítógépes program egyrészt lehetővé teszi a közlekedés szereplői között létrejövő 
kapcsolatok tanulmányozását, a szereplők magatartási modelljének értékelését, másrészt a 
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közlekedés forgalomáramlásának vizsgálatát a SIMPAS modellnél ismertetett ötféle 
forgalomtechnikai kialakítású gyalogos átkelőhely környezetében. 

A számítógépes programot az objektumorientált, és többféle operációs rendszer alatt is 
alkalmazható Java programozási nyelven készítettem el. 

7.5.1. A szimulációs számítások paraméterei 
A szimulációs számítások állandó adata: 

• ciklusidő: 0,1s. 
A szimulációs számítások változtatható paraméterei: 

• a megfigyelt jármű azonosító sorszáma, 
• a megfigyelt gyalogos azonosító sorszáma, 
• a billentyűzetről irányítható gyalogos be- és kikapcsolása, 
• az adatrögzítés részletessége, 
• az adatállomány megnevezése. 

7.5.2. Az útszakasz paraméterei 
Az útszakasz állandó adata: 

• vizsgált útszakasz hossza: 1000 méter. 
Az útszakasz változtatható paraméterei: 

• a sávok, járdák szélessége és típusa: gépjármű forgalmi sáv, járda, kerékpárút, 
szegélymenti parkolósáv, 

• a látótávolság nagysága. 

7.5.3. A kijelölt gyalogos-átkelőhely paraméterei 
Az átkelőhely állandó adata: 

• elhelyezkedése: az útszakasz közepén, az útszakasz kezdetéhez képest 500 méterre. 
Az átkelőhely változtatható paraméterei: 

• van-e a gyalogosok átkelési helyét befolyásoló korlát, 
• a jelzőlámpás gyalogos-átkelőnél a forgalomirányító berendezés fázisidőterve. 

7.5.4. A gyalogosforgalom paraméterei 
A gyalogosok számára a környezet felől érkező és érzékelt információk minősítéséhez 

szükséges paraméterek: 
• járművek távolsága, 
• sebessége, 
• relatív elhelyezkedése. 

A közlekedési magatartás leírására szolgáló jellemzők korcsoportonként: 
• szabálykövetés mértéke, 
• kockázatvállalás mértéke, 
• figyelem mértéke, 
• nyomógombot használók aránya a jelzőlámpás átkelőhely esetén. 

A gyalogosok beléptetésénél alkalmazott paraméterek: 
• a gyalogosok belépésének helye: a gyalogos belépési helyének meghatározása a 

gyalogátkelőhely környezetében normális eloszlás szerint történik, paraméter a 
szórás értéke, 

• a gyalogosforgalom nagysága irányonként: az átlagos követési időköz 
eloszlásfüggvénye (normális, negatív exponenciális), a várható értéke és szórása, 

• a gyalogosforgalom korcsoport szerinti összetétele. 
 



  71  

7.5.5. A járműforgalom paraméterei 
A járművek beléptetése a vizsgált útszakaszra a beléptető pontokon történik, amelyek egy-

egy forgalmi sávhoz vannak hozzárendelve. Jelen esetben a gyalogos átkelés vizsgálatánál a 
beléptető pontok az útszakasz végén helyezkednek el: egyirányú forgalom esetén azonos, 
kétirányú forgalomnál az útszakasz ellentétes végén. 

A beléptető pontok paraméterei: 
• a jármű beléptetés helye, 
• a járművek menetiránya. 

A járműforgalom összetételének paraméterei: 
• a járműforgalom nagysága: 

o a járműkövetési időköz eloszlásfüggvénye, 
o az átlagos követési időköz, 
o az átlagos követési időköz szórása, 

• a járműtulajdonság: 
o a járműfajták aránya (személygépkocsi, tehergépkocsi), 

• a járművezetők tulajdonságai: 
o a kezdeti szabálykövetés átlagos mértéke és szórása, 
o a vezetésdinamika átlagos mértéke és szórása. 

 
A SIMPAS programban a jármű beléptetés időközének meghatározása egyenletes, 

normális vagy negatív exponenciális eloszlás szerint, a jármű és járművezető tulajdonságok 
meghatározása egyenletes eloszlás alkalmazásával történik. 

7.5.6. A kerékpáros forgalom paraméterei 
A kerékpárosok beléptetése, a forgalomnagyságok, a követési időközök eloszlástípusának 

megadása hasonlóan a gépjárművekéhez, sávonként történik. 
A szimulációs számításokhoz szükséges adatok: 

• belépési sáv és menetirány, 
• átlagos követési időköz, 
• a követési időköz eloszlástípusa (egyenletes, normális, negatív exponenciális 

eloszlás) és szórása, 
• a szabálykövetés átlagos mértéke és szórása. 

7.5.7. A szimulációs számítások által rögzíthető adatok 
A forgalomáramlás baleseti szempontból történő elemzéséhez a program nem csak a 

bekövetkezett baleseteket regisztrálja, hanem a különböző mértékű baleseti kockázatú 
eseményeket is. 

A vizsgálat szempontjából különösen fontos események, a kritikus helyzetek 
tanulmányozásának elősegítése érdekében a számítógépes szimuláció során lehetőség van egy 
gyalogos mozgásának befolyásolására a felhasználó által a billentyűzeten adott utasításokkal. 

A szimulációs program által rögzített adatok: 
• átkelőhely: 

o átkelőhely típus, 
o a gyalogos átkelés helyét befolyásoló korlát 

• járművek: 
o menetidő, 
o időveszteség, 
o megállások száma, 
o jármű sebesség az átkelőhelynél, 
o szabálykövetés mértéke az átkelőhelynél, 
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• gyalogosok: 
o várakozási idő az átkelésre, 
o a baleseti kockázat mértéke az átkelés megkezdésekor, 

• a kiválasztott gyalogos döntéseivel és mozgásállapot változásával kapcsolatos 
részletes adatok. 

 

7.6. A modell verifikációja 
A modell verifikációja kétféle módszerrel történt: 

• megfigyelés és mérés, 
• a SIMPAS program eredményeinek összehasonlítása a klasszikus modell adataival. 

 
A megfigyeléseket (videó felvételeket) a Műegyetem Budafoki úti bejáratánál található 

gyalogos átkelőhelynél végeztem (49. ábra). 
 

 
49. ábra: A megfigyelt, a Műegyetem Budafoki úti bejáratánál található kijelölt 

gyalogos-átkelőhely 

 
A mérések során csak kevés számú jármű- és gyalogos forgalomnagyság kombináció volt 

megfigyelhető, így nem szolgáltathattak elegendő adatot a közlekedési magatartás és a 
forgalomnagyságok közötti összefüggések megbízható ellenőrzéséhez (csak bizonyos 
értékeket lehetett ellenőrizni, a görbéket nem), így szükségessé vált a magatartási modell 
eredményeinek ellenőrzése a klasszikus modell adataival. 

A kijelölt gyalogos-átkelőhelyen mért gyalogos várakozási időket nagymértékben 
befolyásolta a gyalogosok érkezési idejének eloszlása. Csoportos gyalogosforgalom esetén 
kisebb átlagos várakozási idők adódtak. A reggeli időszakban a gyalogosok érkezése a 
tömegközlekedési járművektől többnyire csoportos jellegű volt, ezzel szemben napközben a 
gyalogosok inkább egyesével érkeztek az átkelőhelyhez (50. ábra). 

 



  73  

0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5

0 200 400 600 800

Gyalogosforgalom (gy/h)

Át
la

go
s 

vá
ra

ko
zá

si
 id
ő 

(s
/g

y)
szimuláció
mérés

 
50. ábra: A mérési adatok és a SIMPAS modell eredményeinek összehasonlítása 

 
Az analitikus eljárásnál ugyanazon forgalmi szituációkhoz meghatározásra kerültek a 

gyalogos- és a jármű forgalomáramlás fő jellemzői a klasszikus és a SIMPAS modell szerint. 
A klasszikus modellben szereplő gyalogosok döntési folyamat diagramját mutatja az 51. ábra. 

 

 
 

51. ábra: A gyalogos stratégia kialakítás folyamatának lineáris modellje 
 
A két módszer eredményeinek kapcsolatát a forgalomáramlás jellemzőinek 

összehasonlításával ellenőriztem (52. ábra és 53. ábra). 
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A két különböző módszer eredményeinek eltérését az okozza, hogy a klasszikus modellben 
a járművezetők és a gyalogosok szabálykövetése állandó, ezzel szemben a magatartási 
modellben pedig a forgalomáramlás minősége, a veszteség- és a várakozási idők szerint 
alakul. 
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52. ábra: A járművek veszteségidejének alakulása a jármű forgalomnagyság függvényében 

200 gy/óra nagyságú gyalogosforgalomnál, kijelölt gyalogátkelőhely esetén 
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53. ábra: A gyalogosok várakozási idejének alakulása jármű forgalomnagyság függvényében 

200 gy/óra nagyságú gyalogosforgalomnál, kijelölt gyalogátkelőhely esetén 

 
A SIMPAS számítógépes programnak a szimulációs számítás során látható képernyőjét 

mutatja az 54. ábra. 
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54. ábra: A számítógépes szimuláció képernyője 
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8. SZIMULÁCIÓS VIZSGÁLAT A SIMPAS ALKALMAZÁSÁVAL 

A szimulációs vizsgálat célkitűzése a közlekedési infrastruktúra, a forgalomnagyságok, a 
forgalomáramlás minőségi jellemzői, valamint a baleseti kockázat közötti összefüggések 
feltárása. A szimulációs számítások feladata az elemzésekhez szükséges adatok biztosítása.  

 

8.1. A szimulációs számítások bemutatása 
A szimulációs számítások lefolytatásakor a forgalomáramlás adatainak gyűjtése kétirányú 

forgalmú, kétszer egysávos, szegély menti parkolású útszakaszon történt (55. ábra). Az 
útszakaszon engedélyezett sebesség 50 km/h. 

A forgalomáramlás mennyiségi és minőségi jellemzőinek rögzítése mind az ötféle átkelő 
típus esetén ugyanazokkal a forgalom összetétellel és forgalomnagyságokkal történt. A 
szimulációs számítások során állandónak tekintettem a járműveknél a személygépkocsik és a 
tehergépkocsik arányát és a járművezetők járművezetés dinamikájának átlagos mértékét és 
ennek szórását. A gyalogosoknál nem változtattam az életkor kategóriák arányát a 
forgalomnagyságon belül. 

A járművek, a kerékpárok és a gyalogosok beléptetési hely normális, az érkezési időközök 
meghatározása negatív exponenciális eloszlás szerint folyt. 

A nyomógombos jelzőlámpás gyalogátkelőhely esetén a minimális és maximális zöldidők, 
a kiürítési idők hossza a vizsgálatok során állandó volt. 
 

 
55. ábra: A vizsgált útszakasz elrendezése 

 
A szimulációs számítások során változtatott paraméterek: 
• átkelőhely: átkelő típus, 
• járműforgalom: átlagos követési időköz sávonként, 
• kerékpárforgalom: átlagos követési időköz sávonként, kezdeti szabálykövetés átlagos 

mértéke, 
• gyalogosforgalom: átlagos követési időköz belépési helyenként, a kezdeti 

szabálykövetés és kockázatvállalás átlagos mértéke. 
 
A vizsgált esetek nagy száma miatt, a szimulációs számítások, az adatgyűjtések 

meghaladták az ezret, ezért a hatékonyabb időfelhasználás miatt a programfuttatások 
párhuzamosan tíz személyi számítógépen történtek (56. ábra). 
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56. ábra: A szimulációs számítások végrehajtása 

 

8.2. A számítások eredményeinek értékelése 
A számításokat követően statisztikai módszerrel ellenőriztem, hogy a megfigyelések száma 

elegendő volt-e az elvárt 95%-os megbízhatósági szinthez. A szimuláció által szolgáltatott 
adathalmaz minden mérés esetén megfelelt a követelményeknek. 

Az értékelések az alábbi két csoportba sorolhatók: 
• a forgalomáramlás jellemzőinek a vizsgálata, illetve 
• a baleseti kockázat alakulásának elemzése, az összefüggések feltárása. 

8.2.1. A gyalogosok várakozási idejének alakulása a gyalogátkelőhely 
típusa és a forgalomnagyságok függvényében 

A gyalogosok várakozási idejét két fő tényező határozza meg: az átkelés helyén a 
járműkövetési időköz nagyságából és a jármű sebességéből adódó becsült baleseti kockázat, 
és a gyalogosok pillanatnyi kockázatvállalása. 

A járművek követési időköze a járműforgalom nagyságával és a forgalomirányítás 
módjával (az elsőbbségadási kötelezettséggel), a gyalogátkelőhely típusával 
(forgalomtechnikai kialakításával) van összefüggésben. 

A gyalogosok átlagos várakozási idejének alakulását mutatja az 57. ábra a gyalogos-
átkelőhely kialakításának és a járműforgalom nagyságának függvényében 400 gy/h gyalogos 
forgalomnagyság esetén. 
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57. ábra: Átlagos gyalogos várakozási idő 400 gy/h gyalogosforgalom esetén 

 
Kijelölt gyalogátkelőhely nélküli útszakasz 

A kijelölt gyalogátkelőhely nélküli útszakaszon a gyalogosoknak nincs elsőbbségük a 
járművekkel szemben. A gyalogosok várakozási ideje ezáltal elsősorban a járműforgalom 
nagyságától függ. A gyalogosok átlagos várakozási idejének alakulását a forgalomnagyságok 
függvényében mutatja az 58. ábra. 

 A növekvő várakozási idő hatására a gyalogosok kockázatvállalása is emelkedik, és ez az 
elsőbbség hiányával együtt egyértelműen a baleseti kockázat szempontjából a 
legkedvezőtlenebb forgalomtechnikai kialakítás a gyalogos átkelés számára. 
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58. ábra: A gyalogosok átlagos várakozási idejének alakulása a jármű forgalomnagyság 

függvényében kijelölt gyalogátkelőhely nélküli útszakaszon 

 
Kijelölt gyalogátkelőhely 

Kijelölt gyalogátkelőhelyek esetén a szimulációs számítások azt bizonyítják, hogy ha a 
gyalogosok kockázatvállalását adottnak tekintjük, akkor a gyalogosok várakozási ideje és a 
járműforgalom nagysága között - a jelzőlámpás gyalogos átkelőhely kivételével - negatív 
exponenciális jellegű kapcsolat mutatkozik (59. ábra). Ennek az az oka, hogy alacsony jármű 
forgalomnagyság esetén a gyalogosok átkelését ritkán akadályozzák a járművek, a  közepes 
járműforgalom esetén pedig gyakoriak a jármű-gyalogos találkozások, így a gyalogosok 
várakozási ideje is növekszik. Nagy járműforgalom esetén azonban a járművek sebessége 
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lecsökken, ezáltal a gyalogos átkelések baleseti kockázata is mérséklődik, a gyalogosok 
átkelésének lehetősége növekszik, a várakozási idejük pedig csökken. 
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59. ábra: A gyalogosok átlagos várakozási idejének alakulása a jármű forgalomnagyság 

függvényében kijelölt gyalogátkelőhely esetén 

 
Megemelt gyalogátkelőhely 

Megemelt átkelőhely esetén a járművek az átkelőhely kialakítása miatt kénytelenek 
lassítani, emiatt a gyalogosok számára nyújtandó elsőbbségadási kötelezettségüknek nagyobb 
arányban tesznek eleget. A gyalogosok várakozási ideje nem csökken a kijelölt 
gyalogátkelőhelyhez viszonyítva, azzal közel egyforma mértékű, ugyanis a gyalogosok 
várakozási idejét elsősorban a járműforgalom nagysága, a járművek követési időköze 
határozza meg. A járművek sebessége a baleseti kockázatra van kedvező hatással.  

Alacsony járműforgalom, nagy járműkövetési időközök esetén ritka a jármű-gyalogos 
találkozás és így a gyalogosok várakozási ideje is rövid. A járműforgalom növekedésével a 
gyalogosok várakozási ideje nem növekszik egyenletesen, hanem 400-600 j/h között már 
közel állandónak tekinthető. Efölött a járművek sebessége tovább csökken, ezáltal a 
gyalogosok könnyebben kényszeríthetik ki a járművek megállását és az elsőbbségadást (60. 
ábra). 
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60. ábra: A gyalogosok átlagos várakozási idejének alakulása a jármű forgalomnagyság 

függvényében a megemelt gyalogátkelőhelyen 
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Gyalogos sziget 
A legkisebb gyalogos várakozási idő a gyalogos sziget esetén adódik, hiszen egyrészt a 

gyalogosok átkeléséhez szükséges határidőköznek menetirányonként kell elégségesnek 
lennie, másrészt a sáveltolás miatt a járművek lassításra kényszerülhetnek. A gyalogosok 
várakozási ideje jellegét tekintve a kijelölt gyalogátkelőhelyhez hasonlóan alakul, a 
járműforgalom nagyságával arányosan (61. ábra). 
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61. ábra: A gyalogosok átlagos várakozási idejének alakulása a jármű forgalomnagyság 

függvényében gyalogos sziget esetén 

 
Jelzőlámpás gyalogátkelőhely 

A jelzőlámpás gyalogátkelő esetén a járművek érkezési ideje nem teljesen véletlenszerű, 
így időrésenként, a gyalogos lámpa zöld jelzése alatt a gyalogosok zavartalanul, 
kockázatvállalás nélkül kelhetnek át. A gyalogosok várakozási idejét a jelzőlámpás 
forgalomirányítás fázisidőterve határozza meg, a gyalogosok várakozási ideje és a 
járműforgalom nagysága között csak közvetett az összefüggés, állandó fázisidők esetén a 
gyalogosok átlagos várakozási ideje is állandó (62. ábra), a gyakorlatban azonban a 
fázisidőterv a forgalomnagyságok figyelembe vételével készül, így a gyalogosok átlagos 
várakozási idejét a járműforgalom nagysága ily módon befolyásolja. A jármű 
forgalomnagyság növekedésével arányosan nő a ciklusidő, illetve a járművek zöld jelzésének 
hossza, amelynek hatására a gyalogosok átlagos várakozási ideje is emelkedik. 
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62. ábra: A gyalogosok átlagos várakozási idejének alakulása a jármű forgalomnagyság 

függvényében jelzőlámpás gyalogátkelőhely esetén 
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8.2.2. A járművek menetidejének és a megállások számának alakulása a 
gyalogátkelőhely típusa és a forgalomnagyságok függvényében 

Az adott útszakaszon a forgalomáramlás, a kapacitás vizsgálatát teszi lehetővé a járművek 
menetidejének és a megállások számának rögzítése. A gyalogátkelő típusának 
megválasztásánál ugyanis figyelembe kell venni a forgalomnagyság és a kapacitás 
kapcsolatát. A járműforgalom növekedése esetén a járművek lassítását, fékezését a 
gyalogosforgalomtól függetlenül kikényszerítő forgalomtechnikai eszközök (sáveltolás, 
megemelt gyalogátkelő) lökéshullámot és torlódást idézhetnek elő. A járművezetők kívánt 
haladási sebességéhez tartozó menetidőhöz viszonyítva a tényleges menetidőt, a járművek 
átlagos menetidő növekedésének alakulását mutatja a 63. ábra és a 64. ábra, a járművek 
átlagos megállási arányát a 65. ábra. 
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63. ábra: A járművek átlagos menetidejének alakulása a járműforgalom függvényében 
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64. ábra: A járművek átlagos menetidő növekedése a járműforgalom függvényében 

400 gy/h gyalogosforgalom esetén 
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65. ábra: Az átlagos jármű megállások arányának alakulása a gyalogosforgalom 

függvényében 

 
A járművek megállásainak aránya a jelzőlámpás gyalogátkelőhelyek esetén a legkisebb, 

azonban a feltartóztatási idő a leghosszabb, így a járművek átlagos menetidő növekedése 
viszonylag nagy, mindössze a megemelt gyalogátkelőhely esetén nagyobb a járművek 
veszteségideje (66. ábra). 
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66. ábra: A átlagos jármű megállások aránya a gyalogosforgalom függvényében 

600 j/h járműforgalom esetén 

 
Kijelölt átkelőhely nélküli útszakasz 

Kijelölt gyalogátkelőhely nélküli útszakaszon a járművek közlekedését a gyalogosok csak 
kis mértékben akadályozzák, mivel a járművezetőknek nincs elsőbbségadási kötelezettsége a 
járdán várakozó gyalogosok számára. A járművek menetidejét elsősorban a járműkövetésből 
adódó feltartóztatás határozza meg. A járművek átlagos menetidő növekedését a 
járműforgalom nagyságának függvényében mutatja a 67. ábra. 
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67. ábra: A járművek átlagos menetidő növekedés alakulása a járműforgalom függvényében 

kijelölt gyalogátkelőhely nélküli útszakasz esetén 

 
Kijelölt gyalogátkelőhely 

Kijelölt gyalogátkelőhelynél a járművek menetidejének növekedését a járműkövetésen 
kívül a gyalogosok számára nyújtandó elsőbbségadási kötelezettség idézi elő. A szimulációs 
adatok alapján megállapítható, hogy a járműforgalom növekedése nagyobb hatással van a 
járművek menetidejére, mint a gyalogosforgalom növekedése. Ennek az a magyarázata, hogy 
egyrészt egyidőben több gyalogos is átkelhet az úttesten, másrészt a vizsgált útszakaszon a 
járművek nem hajtanak végre előzést (68. ábra és 69. ábra). 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0 200 400 600 800

Járműforgalom (j/h)

Á
tla

go
s 

já
rm
ű 

m
en

et
id
ő 

nö
ve

ke
dé

s
(%

) 200
400
500
600
700

Gyalogosforgalom 
(gy/h)

 
68. ábra: A járművek átlagos menetidejének alakulása a járműforgalom függvényében 

kijelölt gyalogátkelőhely esetén 

 
A 69. ábra diagramján látható ingadozásokat elsősorban az eltérő járművezető magatartás 

idézi elő. A jármű forgalomban az elsőbbségadás szabályait minden esetben betartó és a 
jármű gyorsítási-fékezési képességeit kevésbé dinamikus vezetéssel kihasználó járművezető 
lelassíthatja a járművek közlekedését. 
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69. ábra: A járművek átlagos menetidejének alakulása a gyalogosforgalom függvényében 

kijelölt gyalogátkelőhely esetén 

 
A jármű megállások aránya nem lineárisan növekszik a gyalogosforgalom nagyságával, 

aminek magyarázata az, hogy egyrészt a veszteségidő növekedésével a járművezetők 
szabálykövető magatartási hajlandósága csökken, másrészt a gyalogosok várakozási ideje 
kicsi, ezáltal a kockázatvállalásuk is alacsony (70. ábra). 
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70. ábra: A jármű megállások arányának alakulása a gyalogosforgalom függvényében kijelölt 

gyalogátkelőhely esetén 

 
Megemelt gyalogátkelőhely 

Megemelt gyalogátkelőhely hatása a járművek menetidejére jellegét tekintve hasonló a 
kijelölt gyalogátkelőhelyéhez, azonban az átkelőhely járműsebesség lassító hatása miatt akkor 
is növekszik a menetidő, ha nincs gyalogos forgalom (71. ábra és 72. ábra). 
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71. ábra: A járművek átlagos menetidő növekedésének alakulása a járműforgalom 

függvényében megemelt gyalogátkelőhely esetén 
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72. ábra: A járművek átlagos menetidő növekedésének alakulása a gyalogosforgalom 

függvényében megemelt gyalogátkelőhely esetén 

 
A megemelt gyalogátkelőhely esetén a jármű megállások aránya a gyalogosforgalomtól 

csak kis mértékben függ, amelynek magyarázata, hogy a járművek a gyalogátkelőhely 
kialakítása miatt mindenképpen lassítani kényszerülnek. 

A jármű megállások aránya a gyalogosforgalom növekedésével enyhén emelkedik (73. 
ábra). 
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73. ábra: A jármű megállások arányának alakulása a gyalogosforgalom függvényében 

megemelt gyalogátkelőhely esetén 

 
Gyalogos sziget 

Gyalogos sziget alkalmazása a kijelölt gyalogos-átkelőhelynél a sávelhúzás következtében 
csökkenti a járművek sebességét, ezáltal a járművek menetidejét növeli, ez azonban nem 
olyan jelentős, hogy a vizsgált jármű forgalomnagyságok esetén lökéshullámot idézne elő a 
járműforgalomban. 

A járművek átlagos menetidő növekedését elsősorban a jármű forgalomnagyság 
befolyásolja, mivel a gyalogosok két ütemben kelhetnek át az úttesten. A gyalogos-jármű 
találkozások száma lecsökken, ezért a járművek átlagos menetidő növekedése a gyalogos 
sziget esetén csak kis mértékben változik a gyalogosforgalom emelkedésével (74. ábra és 75. 
ábra). 
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74. ábra: A járművek átlagos menetidő növekedésének alakulása a járműforgalom 

függvényében gyalogos sziget esetén 
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75. ábra: A járművek átlagos menetidő növekedésének alakulása a gyalogosforgalom 

függvényében gyalogos sziget esetén 

 
A jármű megállások arányának meredek emelkedését az magyarázza, hogy a jármű 

forgalmi sávja melletti járdán várakozó gyalogos könnyebben kiváltja a járművezető részéről 
az elsőbbségadási kötelezettség betartását. Ezáltal a járművek akár többször is megállásra 
kényszerülhetnek, mint a kijelölt gyalogátkelőhely esetén (76. ábra). 
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76. ábra: A jármű megállások arányának alakulása a gyalogosforgalom függvényében 

gyalogos sziget esetén 

Jelzőlámpás gyalogátkelőhely 

A szimulációs adatok alapján megállapítható, hogy a járművek átlagos veszteségideje a 
nyomógombos jelzőlámpás gyalogátkelőhelynél elsősorban a járműforgalom nagyságától 
függ. Ha a gyalogosok átlagos követési időköze kisebb, mint a járművek számára biztosított 
minimális zöldjelzés hossza, akkor a gyalogosok további forgalomnagyság növekedése már 
nincs növekvő hatással a járművek veszteségidejére, mert ebben az esetben a jelzőlámpa már 
állandó periódusidő és fázisidők alapján működik. A járművek átlagos menetidő növekedését 
mutatja a 77. ábra és a 78. ábra, a megállások arányának alakulását a 79. ábra. 

Mivel a járművek feltartóztatását elsősorban a jelzőlámpás forgalomirányítás fázisidői 
határozzák meg, így a megállások száma, a veszteségidő és a periódusidő között szoros 
kapcsolat áll fenn. 
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77. ábra: A járművek átlagos menetidő növekedésének alakulása a járműforgalom 

nagyságának függvényében jelzőlámpás gyalogátkelőhely esetén 
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78. ábra: A járművek átlagos menetidő növekedésének alakulása a gyalogosforgalom 

nagyságának függvényében jelzőlámpás gyalogátkelőhely esetén 
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79. ábra: A járművek megállásainak átlagos száma a gyalogosforgalom nagyságának 

függvényében jelzőlámpás gyalogátkelőhely esetén 
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8.2.3. A baleseti kockázat alakulása a gyalogátkelőhely típusa és a 
forgalomnagyságok függvényében 

A bekövetkező gyalogosbalesetek súlyosságát nagymértékben befolyásolja a járművek 
sebessége, ezért célszerű a járművek sebességét csökkenteni a kijelölt gyalogátkelőhely előtt. 
Ennek azonban kedvezőtlen hatása van a járművek veszteségidejére, ami viszont károsan hat 
a járművezetők szabálykövető magatartására. 

Az átkelőhelynél a járművek sebességére a járműforgalom nagysága a vizsgált 
forgalomnagyság tartományban nincs mérhető hatással, a járművek sebessége elsősorban a 
gyalogos-átkelőhely kialakításától függ (80. ábra). A gyalogosforgalom nagysága és a jármű 
sebesség között szoros kapcsolat mutatható ki, a gyalogosforgalom növekedése jelentősen 
csökkenti az átkelőhely környezetében a járművek sebességét (81. ábra). 
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80. ábra: A járművek átlagos sebessége a gyalogátkelőhelynél a járműforgalom nagyságának 

függvényében 400 gy/h gyalogosforgalom esetén 

 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

0 200 400 600 800

Gyalogosforgalom (gy/h)

Á
tla

go
s 

já
rm
ű 

se
be

ss
ég

 (k
m

/h
)

Kijelölt
Megemelt
Gyalogos sziget

Gyalogos átkelőhely

 
81. ábra: A járművek átlagos sebessége a gyalogátkelőhelynél a gyalogosforgalom 

nagyságának függvényében 600 j/h járműforgalom esetén 

 
A gyalogosok kockázatvállalásának alakulása és a várakozási idejük között szoros 

kapcsolat mutatható ki, amely szintén befolyásolja az átkelés baleseti kockázatát. A 
szimulációs vizsgálat alapján megállapítható, hogy az átlagos baleseti kockázat fordítottan 
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arányos a gyalogosforgalom nagyságával, amelynek magyarázata, hogy a gyalogosforgalom 
növekedésével a járművek átlagos sebessége a gyakori elsőbbségadási kötelezettség miatt 
csökken. 

A gyalogos átkelés átlagos kockázatának alakulását mutatja a különböző gyalogos-
átkelőhely típusok és a járműforgalom nagyságának függvényében a 82. ábra. 

Az átlagos baleseti kockázat azért nem a kijelölt gyalogátkelőhely nélküli útszakaszon a 
legnagyobb, mert a járművek sebessége és a gyalogosok elsőbbségének hiánya miatt az 
átkelés becsült baleseti kockázata általában nagyobb, mint a gyalogosok pillanatnyi 
kockázatvállalása. 
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82. ábra: A gyalogos átkelés átlagos kockázata a járműforgalom nagyságának függvényében 

400 gy/h gyalogosforgalom esetén 

 
Kijelölt átkelőhely nélküli útszakasz 

A kijelölt gyalogátkelőhely nélküli útszakaszon a gyalogosoknak nincs elsőbbsége a 
járművekkel szemben, így az átlagos baleseti kockázat a jármű forgalomnagysággal együtt 
növekszik (nő a gyalogos-jármű találkozások száma), majd a járművek sebességének 
csökkenésével mérséklődik. Az átlagos baleseti kockázat alakulását mutatja a jármű- és 
gyalogosforgalom függvényében a 83. ábra. 
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83. ábra: Az átlagos baleseti kockázat alakulása a járműforgalom függvényében 

kijelölt gyalogátkelőhely nélküli útszakaszon 
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Kijelölt gyalogátkelőhely 

Az átlagos baleseti kockázat mértéke alacsony forgalomnagyság esetén nagyon ingadozó. 
Nagymértékben függ a gyalogos-jármű találkozások valószínűségétől. A forgalomnagyságok 
növekedésével egyre kiegyensúlyozottabbá válik. Jellegét tekintve az átlagos baleseti 
kockázat alakulása követi a járművek sebességének alakulását (84. ábra). 
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84. ábra: Az átlagos baleseti kockázat alakulása a járműforgalom függvényében 

kijelölt gyalogátkelőhely esetén 

 
A gyalogosforgalom növekedésével a járművek feltartóztatása is emelkedik, sebességük 

csökken, ami az átlagos baleseti kockázat mérséklődését idézi elő (85. ábra). 
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85. ábra: Az átlagos baleseti kockázat alakulása a gyalogosforgalom függvényében 

kijelölt gyalogátkelőhely esetén 

 
Megemelt gyalogátkelőhely 

A megemelt gyalogátkelőhely előtt a gyorsan haladó járművek lassítani kényszerülnek, 
úgy hogy sebességük 30 km/h körüli legyen az átkelőhelyen. Mivel a járművek nem csak a 
gyalogosok miatt kényszerülnek lassításra, így a forgalomnagyságok és a baleseti kockázat 
közötti összefüggést ábrázoló grafikon több kiugró értéket is tartalmaz (86. ábra). 
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86. ábra: Az átlagos baleseti kockázat alakulása a járműforgalom függvényében 

megemelt gyalogátkelőhely esetén 

 
A gyalogosforgalom növekedésével az átlagos baleseti kockázat csökken, amelynek 

magyarázata, hogy egyrészt a járművek sebessége lecsökken a gyalogos-átkelőhelynél, 
másrészt a gyalogosok egy időben többen is átkelhetnek (87. ábra). 
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87. ábra: Az átlagos baleseti kockázat alakulása a gyalogosforgalom függvényében 

megemelt gyalogátkelőhely esetén 

 
Gyalogos sziget 

Gyalogos sziget esetén a gyalogos-jármű találkozások száma lecsökken a kijelölt 
gyalogátkelőhelyhez képest az ugyanolyan mértékű forgalomnagyságok esetén. 
Következésképpen a gyalogosok átlagos várakozási ideje jelentősen mérséklődik, amely 
kedvezően befolyásolja az átlagos baleseti kockázat mértékét (88. ábra). 
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88. ábra: Az átlagos baleseti kockázat alakulása a járműforgalom függvényében 

gyalogos sziget esetén 

Az átlagos baleseti kockázat alakulása a gyalogos forgalomnagyság növekedésével a 
korábban bemutatott kijelölt és a megemelt gyalogos-átkelőhelyhez hasonlóan mérséklődik, 
azonban az átlagos kockázat nagysága a kisebb jármű-gyalogos találkozási valószínűség miatt 
fele, illetve kétharmada, mint azoknál (89. ábra). 
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89. ábra: Az átlagos baleseti kockázat alakulása a gyalogosforgalom függvényében 

gyalogos sziget esetén 

 
Jelzőlámpás gyalogátkelőhely 

Jelzőlámpás gyalogátkelőhelynél zöld gyalogos jelzésen a gyalogosok átkelésének baleseti 
kockázata nulla. Baleseti kockázatot csak a szabályszegő gyalogosoknál, a tilos jelzés ellenére 
vagy nem a kijelölt átkelőn történő átkelésnél lehet értelmezni, azonban a szimulációs 
számítások során ezeknek az eseteknek az aránya csekély, az ebből fakadó átlagos kockázat 
mértéke kicsi. Ezzel szemben, mivel a járművek sebessége az átkelőhelynél a zöld jármű 
jelzésnél nagy, a szabálytalanul átkelő gyalogosoknál a baleseti kockázat a legmagasabb. 
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8.2.4. A baleseti kockázat alakulása a járművezetők szabálykövető 
magatartásának függvényében 

A közlekedés szereplőinek szabálykövetés mértéke nem állandó és nem kizárólag 
véletlenszerű, hanem a közlekedés szereplői belső tulajdonságainak és a forgalomáramlás 
minőségének megfelelően változik. Megfigyelhető, hogy a járművezetők és a gyalogosok a 
kívánt szabálykövetés és az időveszteség egyensúlyára törekszenek. 

A járművek menetideje növekszik a járművezetők szabálykövetésének növekedésével, 
hiszen gyakrabban adják meg a gyalogosok számára előírt áthaladási elsőbbséget. Az átlagos 
menetidő növekedését mutatja a járműforgalom nagyságának függvényében a 90. ábra, a 
gyalogosforgalom nagysága alapján a 91. ábra. 
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90. ábra: A járművek átlagos menetidő növekedése a járművezetők szabálykövető 

magatartása és a járműforgalom függvényében kijelölt gyalogátkelőhely esetén 
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91. ábra: A járművek átlagos menetidő növekedése a járművezetők szabálykövető 
magatartása és a gyalogosforgalom függvényében kijelölt gyalogátkelőhely esetén 

A baleseti kockázat nagyságának alakulását vizsgálva kitűnik, hogy a baleseti kockázat 
mértékét leginkább a gyalogosok kockázatvállalási szintje határozza meg. Ezt nagymértékben 
befolyásolja a gyalogos várakozási idő és a járművezetők szabálykövető magatartása, azaz 
hogy megadják-e a gyalogosok számára a jogszabályban is előírt átkelési elsőbbséget. 



  95  

Ezenfelül, ha a gyalogosok nem a kijelölt gyalogátkelőhelyen kelnek át, akkor ezzel 
egyrészt nincs elsőbbségük a járművekkel szemben, másrészt a járművezetők figyelmén és a 
gyalogos környezetén, láthatóságán múlik, hogy a járművezető mikor észleli az átkelni 
szándékozó gyalogost. 

Az átlagos baleseti kockázat ugyan növekszik a járművezetők kezdeti szabálykövetésének 
csökkenésével, azonban ez a növekedés kismértékű. Ezt mutatja a gyalogosforgalom  
(92. ábra) és a járműforgalom (93. ábra) nagyságának függvényében. Az ábrákon jól 
megfigyelhető, hogy az átlagos baleseti kockázat alakulása, a görbe alakja, nem változik 
lényegesen. A baleseti kockázat negatív exponenciális jellege nem változik a járművezetők 
kezdeti szabálykövető magatartásának mértéke szerint. Természetesen a járművezetők 
szabálykövetésének csökkenése hatással van az átlagos baleseti kockázat nagyságára, mivel a 
gyalogosok várakozási idejének növekedésével együtt emelkedik a gyalogosok 
kockázatvállalásának mértéke, ami viszont növeli a baleseti kockázatot. 
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92. ábra: Az átlagos baleseti kockázat alakulása a járművezetők szabálykövető magatartása és 

a gyalogosforgalom függvényében kijelölt gyalogátkelőhely esetén 
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93. ábra: Az átlagos baleseti kockázat alakulása a járművezetők szabálykövető magatartása és 

a járműforgalom függvényében kijelölt gyalogátkelőhely esetén 
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8.2.5. A baleseti kockázat alakulása a gyalogosok kockázatvállalása 
függvényében 

A gyalogosok kockázatvállalása nem állandó. Az aktuális kockázatvállalás mértékét 
egyrészt az úttesthez érkezéskor a korcsoporttól függő kezdeti érték, másrészt a várakozási 
idő határozza meg. A gyalogosok átlagos várakozási ideje a kockázatvállalás növekedésével 
ellentétesen alakul, azaz lecsökken (94. ábra). 
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94. ábra: Az átlagos várakozási idő alakulása a gyalogosok kezdeti kockázatvállalása és a 

járműforgalom függvényében kijelölt gyalogátkelőhely esetén 

 
A gyalogosok átlagos várakozási idejének csökkenésével ellentétben, az átlagos baleseti 

kockázat növekedés a gyalogosok kezdeti kockázatvállalásával arányosan nő és az emelkedés 
nagyon jelentős (95. ábra). 
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95. ábra: Az átlagos baleseti kockázat alakulása a gyalogosok kezdeti kockázatvállalása és a 

járműforgalom függvényében kijelölt gyalogátkelőhely esetén 

 
A szimulációs adatok alapján az is megállapítható, hogy az átlagos baleseti kockázat értéke 

meredekebben csökken a gyalogosok nagyobb kezdeti kockázatvállalása esetén. Ennek az a 
magyarázata, hogy a járművek átlagos sebessége lecsökken az elsőbbségadás gyakoribb 
kikényszerítése miatt (96. ábra). 
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96. ábra: Az átlagos baleseti kockázat alakulása a gyalogosforgalom függvényében kijelölt 

gyalogátkelőhely esetén 

8.2.6. Következtetések 
Az általam javasolt és a szimulációs vizsgálataim során alkalmazott baleseti kockázati 

mutatószám elsősorban a közúti gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági szempontból 
történő összehasonlítására szolgál azonos közlekedési magatartás jellemzők esetén, másrészt a 
magatartás jellemzők közlekedésbiztonságra vonatkozó hatásainak vizsgálatára alkalmas. A 
közlekedés szereplőinek cselekvését számtalan eddig fel nem tárt vagy nehezen 
számszerűsíthető tényező befolyásolja a környezeti információk észlelésétől, minősítésétől, a 
belső tulajdonságokon át a döntés kialakításáig (pl. láthatóság, átláthatóság, csoportos 
viselkedés stb.), amelyek a baleseti mutatószám abszolút értékét befolyásolhatják. 

 
A szimulációs számítások eredményeinek értékelésével megállapított legfontosabb 

következtetések: 
• a jelzőlámpás gyalogátkelő kivételével a baleseti kockázat elsősorban a gyalogosok 

kockázatvállalásának mértékétől függ, amelynek legfontosabb befolyásoló tényezője 
a gyalogos várakozási idő. A gyalogosok várakozási idejét pedig legfőképpen a 
járműforgalom nagysága és a járművezetők elsőbbségadási kötelezettségének 
betartása (a járművezetők szabálykövetésének mértéke) határozza meg, 

• ha a járművezetők maradéktalanul betartanák a közlekedési szabályokat, elsőbbséget 
adnának valamennyi, a gyalogátkelőhelynél átkelésre várakozó gyalogosnak, akkor 
a baleseti kockázat ugyan minimálisra csökkenne, azonban nagy járműforgalom 
esetén a járművek feltorlódnának. A közepes járműforgalom esetén mégsem 
figyelhető meg torlódás a járműforgalomban, ennek az a magyarázata, hogy a 
járművezetők szabálykövető magatartása a növekvő veszteségidő miatt lecsökken, 

• a jelzőlámpás gyalogátkelőhely a baleseti kockázat szempontjából a legkedvezőbb, 
azonban számos hátránnyal rendelkezik: alacsony jármű- vagy gyalogosforgalom 
esetén a jármű megállások és a gyalogos várakozások indokolatlanok is lehetnek, 
amelyek szintén károsan hatnak a szabálykövetés mértékére. 

 
A gyalogátkelőhely típus megválasztásának általános összefüggései: 

• kijelölt gyalogátkelőhely nélküli útszakasz: alacsony jármű- és gyalogos 
forgalomnagyság, jól belátható és áttekinthető útszakasz, 
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• kijelölt gyalogátkelőhely: alacsony jármű forgalomnagyság és közepes jármű 
sebességek, napszakonként nagymértékben ingadozó gyalogos forgalomnagyság, 

• megemelt gyalogátkelőhely: fokozott balesetveszélynek kitett gyalogosok, 
elsősorban gyermekek (iskolák környéke), alacsony jármű forgalomnagyság, 
lehetőleg egyirányú forgalom, 

• gyalogos sziget: többsávos, kétirányú útszakasz, közepes jármű- és gyalogos 
forgalomnagyság, 

• jelzőlámpás: nagy jármű forgalomnagyság, illetve többsávos, kétirányú útszakasz. 
 
Fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy a gyalogos átkelőhely típusának, 

forgalomtechnikai kialakításának a forgalomnagyságok csak egyik (bár nagyon lényeges) 
befolyásoló tényezői. Ebből kifolyólag nem tartom célszerűnek sémák készítését. 

Minden egyes közúti gyalogos átkelőhelyet egyedinek kell tekinteni, és az átkelőhely 
típusának kiválasztásánál külön vizsgálatot elvégezni (természetesen a hasonló közlekedési 
igényeket kielégítő átkelőhelyek tapasztalatait figyelembe véve). 

 

9. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

9.1. Tézisek 
Az értekezésben kidolgozott új tudományos eredményeket az alábbi öt tézisben foglalom 
össze: 
 
1. Kidolgoztam a közúti gyalogos átkelés baleseti kockázatának új meghatározását 

és szimulációs számításokkal történő mérési módszerét. A becsült baleseti 
kockázat mutatószám lehetővé teszi a szimulációs vizsgálatok lefolytatásával a 
még be nem következett balesetek megfigyelését, és az előidéző okok értékelését. 
 
A jelenleg alkalmazott mutatószámok csak a bekövetkezett és regisztrált balesetekkel 
számolnak, figyelmen kívül hagyják a majdnem baleseteket és a konfliktusveszélyes 
helyzeteket, amelyekben a baleset bekövetkezésének elhárítása érdekében a 
közlekedés valamely szereplőjének kisebb-nagyobb mozgásállapot változtatása vált 
szükségessé. A személyi sérüléses balesetek helyszíni vizsgálatainak adataiból nem 
minden esetben deríthetők ki megbízhatóan a balesetet előidőző okok. Ezáltal a közúti 
közlekedés tényleges baleseti kockázatára csak közelítő értéket szolgáltatnak. 
 
A gyalogos átkelés becsült baleseti kockázata a jármű és a gyalogos összeütközésének 
valószínűségére és a bekövetkező baleset becsült súlyosságára utaló jellemző: 

becsült baleseti kockázat = f(baleset valószínűség, becsült súlyosság) 
 
A baleset bekövetkezésének a valószínűségét a közlekedés szereplőinek relatív 
elhelyezkedése, mozgásállapota, az átkelőhely forgalomtechnikai kialakítása, a 
forgalomirányítás módja és szabályai együttesen határozzák meg. 
A baleset valószínűsége azt mutatja meg, hogy ennek a gyalogos és a jármű 
összeütközésének, mint eseménynek a bekövetkezési lehetősége mekkora mértékű. 
Kiemelten fontos azt az esetet megvizsgálni, amikor a gyalogos az átkelés 
megkezdésével lassításra, ezáltal elsőbbségadásra kényszeríti a közeledő járművet, 
ugyanis a bekövetkezett személyi sérüléses gyalogos balesetek nagy részében a 
gyalogos nem megfelelően mérte fel a közeledő jármű távolságát és mozgásállapotát, 
ezáltal a jármű féktávolságát, illetve a járművezető elmulasztotta az elsőbbségadási 
kötelezettségének betartását. 
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A baleset súlyosságát - a gyalogos várható sérülései alapján - befolyásoló fő tényezők: 
a jármű sebessége az ütközés előtt, illetve a gyalogosnak az életkorával szoros 
összefüggésben álló fizikai állapota. 
 

2. Kidolgoztam a SIMPAS modellt, a közúti közlekedés humán szereplőinek 
mozgásállapot változtatásra irányuló döntési folyamatának magatartási 
szimulációs modelljét a fuzzy logika és a neurális hálózatok matematikai 
módszereit alkalmazva. 

 
A forgalomáramlás vizsgálatára készített szimulációs modellek kétféle 
megközelítésben készíthetők el: 
• a szereplők mozgásállapot változtatását a megfigyelésekből származó adatok 

empirikus egyenletekkel történő leírásával, amely kalibrálása együtthatókkal 
történik, 

• a közúti közlekedés humán szereplői belső működésének, a környezetből kapott 
információkra adott döntési stratégia kialakításának modellezésével. 

 
Elkészítettem a közúti forgalomáramlás szimulációs modelljeinek matematikai és 
működési szempont szerinti osztályozását, definiáltam a magatartási modellek 
kritériumait, fő jellemzőit. 

 
Elkészítettem a közlekedés humán szereplőinek belső döntési mechanizmusát 
leképező magatartási szimulációs modelleket. 
A közlekedési szereplők szabálykövető magatartása és kockázatvállalása számos 
tényezőtől függ. A SIMPAS modellben az egyes szereplők szabálykövetésének 
mértéke egyéni, a korcsoporthoz igazodva eltérő kezdeti átlagértékű és a feltartóztatási 
idő függvényében változó, pillanatnyi jellemző. 
A gyalogosok az eljutási cél elérése érdekében és a környezet hatására, ahhoz többé-
kevésbé alkalmazkodva, saját magatartási szokásaiknak megfelelően változtatják 
mozgásállapotukat. Így időről-időre feldolgozzák a környezetből számukra 
értelmezhető információkat és döntéseket hoznak. Egy döntési ciklus az alábbi három 
elemből áll: 

1. Az információk begyűjtése és minősítése (fuzzyfication) 
2. Stratégia kialakítása (neuro-fuzzy feldolgozás) 
3. Végrehajtás (defuzzyfiation) 

 
A gyalogos döntésénél minősített formában alkalmazott információk: 

• gyalogosforgalom sűrűség, 
• jármű távolság, 
• jármű sebesség, 
• járműforgalom sűrűség. 

 
A járművezető döntésénél minősített formában alkalmazott információk: 

• átkelőhely-, jármű- és gyalogos távolság, 
• jármű- és gyalogos sebesség, 
• jármű követési távolság változása.  

 
Elkészítettem a közúti gyalogátkelőhelyek forgalomlefolyásának vizsgálatára és a 
baleseti kockázat elemzésére alkalmas, a SIMPAS szimulációs modell gyakorlati 
alkalmazásához szükséges számítógépes programot. 
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A SIMPAS számítógépes programban szereplő gyalogátkelőhely típusok: kijelölt 
gyalogátkelőhely nélküli útszakasz, kijelölt gyalogátkelőhely, megemelt 
gyalogátkelőhely, gyalogos sziget, nyomógombos jelzőlámpás. 
 
A szimulációs program által az elemzések számára szolgáltatott adatok: 

• járművek: menetidő, veszteségidő, megállások száma, szabálykövetés 
alakulása, jármű sebessége az átkelőhelynél, 

• gyalogosok: várakozási idő az átkelésre, a baleseti kockázat mértéke az 
átkeléskor. 

 
3. A SIMPAS szimulációs modell és a számítógépes szimulációs program 

segítségével meghatároztam a különböző forgalomtechnikai kialakítású gyalogos 
átkelőhelyek esetén adódó gyalogos várakozási időket és a járművek 
időveszteségét. 
 
A forgalomáramlás minőségét a 200-700 j/h és 200-600 gy/h forgalomnagyság 
tartományban vizsgáltam. Ennél nagyobb forgalomnagyságok esetén a 
járműforgalomban lökéshullám és torlódás alakult ki. 
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97. ábra: A járművek átlagos menetidejének növekedése kijelölt gyalogátkelőhely esetén 

 

A gyalogosok várakozási idejét két fő tényező határozza meg: az átkelés helyén a 
járműkövetési időköz nagyságából és a jármű sebességéből adódó becsült baleseti 
kockázat, és a gyalogosok pillanatnyi kockázatvállalása. 
A járművek követési időköze összefüggésben van a járműforgalom nagyságával, a 
forgalomirányítás módjával (az elsőbbségadási kötelezettséggel) és a gyalogátkelőhely 
típusával (forgalomtechnikai kialakításával). 
 

4. A SIMPAS szimulációs modell és a számítógépes szimulációs program 
segítségével meghatároztam a különböző forgalomtechnikai kialakítású gyalogos-
átkelőhelyek baleseti kockázatát a forgalomnagyságok függvényében. A 
szimulációs vizsgálat eredményei alapján elkészítettem a közúti gyalogos-
átkelőhely típusok minősítését a baleseti kockázat szempontjából. 

 
A kidolgozott magatartási szimulációs modell gyakorlati alkalmazásával 
összehasonlító vizsgálatot végeztem a különböző forgalomtechnikai kialakítású közúti 
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gyalogos átkelőhelyek kialakítására, a forgalomnagyságokra és a baleseti kockázatra 
vonatkozóan. 
A szimulációs számítások lefolytatásakor a forgalomáramlás adatainak gyűjtése 
kétirányú forgalmú, kétszer egysávos, szegély menti parkolású útszakaszon történt. Az 
útszakaszon engedélyezett sebesség 50 km/h. 
A gyalogos-átkelőhely típusok baleseti kockázat alapján történő minősítését az 
értekezés 8.3. fejezete ismerteti. 
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98. ábra: Az átlagos baleseti kockázat alakulása a különböző forgalomtechnikai kialakítású 

gyalogátkelőhelyek esetén, állandó gyalogos forgalomnagyság mellett 

 
5. Szimulációs vizsgálat eredményei alapján feltártam a közlekedés szereplőinek 

szabálykövetése, kockázatvállalása, és a közlekedési baleset kockázata közötti 
összefüggést. 
 
A közlekedés szereplőinek szabálykövetése és kockázatvállalása nem állandó, hanem 
a forgalomáramlás minősége szerint változó nagyságú. 
A járművezetők szabálykövető magatartását a kívánt menetidőhöz viszonyított 
veszteségidő, a gyalogosok kockázatvállalási hajlandóságát a várakozási idő 
befolyásolja. Következésképpen, alacsony jármű- és gyalogos forgalomnagyság esetén 
a szabálykövetés magas, a kockázatvállalás alacsony szintű. A forgalomnagyságok 
növekedésével arányosan növekednek a veszteség- és várakozási idők, így a 
szabálykövetés aránya csökken, a kockázatvállalás mértéke emelkedik. 
Szimulációs számításokkal igazoltam, hogy a baleseti kockázat és a forgalomnagyság 
növekedése kis és közepes forgalomnagyságok esetén arányos, azonban nagy 
forgalomnagyság esetén a járművek átlagos sebessége csökken a gyalogátkelőhely 
környezetében, ezáltal a baleseti kockázat mutatószáma nem emelkedik. 
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99. ábra: Az átlagos baleseti kockázat alakulása kijelölt gyalogátkelőhely esetén 

 

9.2. Az értekezés tudományos eredményeinek gyakorlati 
alkalmazhatósága és továbbfejlesztési lehetőségei 

A közúti közlekedési balesetek csökkentésére szolgáló főbb módszerek: 
• az oktatás, képzés hatékonyságának növelése, 
• az igényekhez igazodó gyalogátkelőhely típus megválasztása, 
• infrastruktúra fejlesztése, 
• jogi szabályozás pontosítása, módosítása. 

9.2.1. Közlekedéstervezés területén 
A közlekedési igények és szokások változásainak figyelembe vételével folyamatosan 

vizsgálni kell a forgalomszabályozás eredményességét, és egyre biztonságosabb megoldások 
felkutatására és alkalmazására van szükség. 

Egy gyalogos átkelőhely biztonságát a különböző baleseti kockázatok előfordulási 
gyakorisága írja le. A SIMPAS lehetőséget nyújt nem csak a bekövetkezett közlekedési 
balesetek, hanem a különböző mértékű baleseti kockázatok rögzítésére és a forgalom 
igényeihez igazodó gyalogos átkelőhely megválasztásának segítésére. 

 
A gyalogos-átkelőhely típusának megválasztása 

A SIMPAS számítógépes program lehetővé teszi a közlekedés forgalomáramlásának és a 
becsült baleseti kockázat vizsgálatát a modellnél ismertetett ötféle forgalomtechnikai 
kialakítású gyalogos-átkelőhely környezetében. A gyalogos-átkelőhely, a forgalomnagyság és 
a becsült baleseti kockázat összefüggéseinek ismerete segítséget nyújt a közlekedés tervezői 
számára a gyalogos-átkelőhely típusának megválasztásában. 

 
Az infrastruktúra kialakítása 

A gyalogátkelőhelyek környezetének kialakításánál törekedni kell arra, hogy a gyalogosok, 
főként a gyermekek, a nagyobb biztonságot nyújtó kijelölt átkelőhelyen haladjanak át az 
úttesten. Az átkelőhelynél történő parkolás és a forgalomirányítás módja jelentős mértékben 
befolyásolhatja a közlekedési gyalogosbalesetek bekövetkezését [17]. 
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A gyalogátkelőhelyek megfelelő forgalomtechnikai kialakítása növelheti a járművek 
felismerhetőségét az átkelés megkezdése előtt (pl. közvilágítás, belátható útszakasz hossza, 
parkolás szabályozása stb.). 

A közúti gyalogátkelőhely kialakításánál tehát figyelemmel kell lenni a láthatóságra 
(visibility) és az átláthatóságra (lisibility). 

9.2.2. Oktatás és képzés területén 
Az egyetemi oktatásban a SIMPAS modellre épülő szimulációs program lehetőséget 

biztosít a hallgatóknak, hogy a laborgyakorlatokon különböző paraméterekkel méréseket 
végezzenek és értékeljék a kapott eredményeket, összefüggéseket ellenőrizzenek és 
ismerjenek fel. 

9.2.3. Kutatásban 
A biztonságosabb közúti közlekedés eléréséhez nélkülözhetetlen a közlekedés szereplői 

viselkedésének, a környezet befolyásolásának megismerése. A SIMPAS kidolgozásakor 
fontos célkitűzésként szerepelt, hogy lehetőséget nyújtson a paraméterek könnyű 
változtathatósága által a különböző közlekedéspszichológiai magatartásforma modellek és a 
forgalomtechnikai eszközök, infrastruktúrák kipróbálására. 

9.2.4. Továbbfejlesztési lehetőségek 
A közlekedési szereplők magatartása (elsősorban a szabálykövetés mértéke) jelentősen 

eltér a vizsgált európai országokban. A SIMPAS modell és a számítógépes szimulációs 
program lehetővé teszi a különböző közlekedési szokások és magatartásformák alkalmazását 
és a létrejövő forgalmi szituációk, a forgalomáramlás minőségi jellemzői, valamint a 
közlekedésbiztonság összehasonlító vizsgálatát, elemzését. 

A modell nyitott szerkezete folytán lehetőséget biztosít további közlekedési magatartást 
befolyásoló tényezők bevonására a vizsgálatokba (pl. gyalogos csoportok). 

További kutatás tárgya lehet a magatartásformák hatásvizsgálata nem csak 
gyalogátkelőhelyen, hanem a különböző forgalomtechnikai kialakítású csomópontokban és 
útszakaszokon. 

Nagy szerepe van a gyermekek közlekedési magatartásának, a körültekintésre és az 
óvatosságra nevelésnek. A SIMPAS számítógépes szimulációs program grafikus felületének 
részletesebb kidolgozását követően (például 3D megjelenítés) lehetővé válik a különböző 
közlekedési magatartások hatásainak szélesebb körben történő bemutatása, szemléltetése 
videó film formájában vagy interaktív módon. 

Az időjárás alakulásának hatása a forgalomáramlásra és a baleseti kockázatra. A burkolat 
érdesség, illetve a tapadás megváltozása és ennek következtében a járművek gyorsító- és 
fékező képességének módosulása. A látótávolság lecsökkenésének figyelembe vétele a 
járművek sebességének megválasztásánál és a balesti kockázat becslésénél. 
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Melléklet 
 
A minőségi változók értéktartományai 
 

 
 
Járművezetők 
 

Távolság [dm] a b c d 
0 – mellette - 60 -50 0 0 
1 – előtte 0 10 10 20 
2 – kis távolságra 10 20 20 100 
3 – közepes távolságra 20 100 200 500 
4 – távol 200 500 500 1000 
5 – nagyon távol 500 1000 2000 2000 

 
Jármű sebesség [dm/s] a b c d 

0 – áll 0 0 0 0 
1 – nagyon kis sebesség 1 1 40 60 
2 – kis sebesség 40 60 100 120 
3 – közepes sebesség 100 120 140 200 
4 – nagy sebesség 140 200 300 300 

 
Jármű fékezés [dm/s2] a b c d 

0 – nincs fékezés 0 0 0 10 
1 – lassítás 0 10 30 40 
2 – fékezés 30 40 50 60 
3 - vészfékezés 50 60 100 100 

 
Jármű gyorsítás [dm/s2] a b c d 

0 – nincs gyorsítás 0 0 0 10 
1 – gyorsít 0 10 15 20 
2 – nagyon gyorsít 15 20 30 35 

 

b c da U

1 

µ 
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Gyalogosok 
 

Átkelő távolság [dm] a b c d 
0 – átkelőnél 0 0 25 30 
1 – közel 25 30 200 250 
2 – távol 200 250 500 500 

 
Jármű távolság [dm] a b c d 

0 – mellette - 60 -50 0 0 
1 – előtte 0 0 10 20 
2 – kis távolságra 10 20 200 250 
3 – közepes távolságra 200 250 500 600 
4 – távol 500 600 1000 1200 
5 – nagyon távol 1000 1200 2000 2000 

 
Jármű sebesség [dm/s] a b c d 

0 – áll 0 0 1 5 
1 – nagyon kis sebesség 1 5 36 90 
2 – kis sebesség 36 90 120 160 
3 – közepes sebesség 120 160 200 235 
4 – nagy sebesség 200 235 300 300 

 
Kockázatvállalás [%] a b c d 

0 – alacsony kockázat 0 0 0 0 
1 1 1 10 20 
2 – közepes kockázat 10 20 40 60 
3 40 60 80 90 
4 – nagy kockázat 80 90 100 100 

 
Szabálykövetés [%] a b c d 

0 – alacsony mértékű 0 0 30 40 
1 – közepes mértékű 30 40 60 70 
2 – nagy mértékű 60 70 100 100 
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