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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). 

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. 

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. 

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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1. A kutatási téma bemutatása 

1.1 A kutatási téma időszerűsége 
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. 
Magyarországon a közúti közlekedési balesetek és a balesetben megsérültek száma 2000. 
évtől folyamatosan növekszik. 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 egynegyede. A súlyos vagy halálos közúti gyalogos balesetek száma 
közel a felét teszi ki az összes gyalogos baleseteknek. A gyalogos sérüléses közúti 
közlekedési baleseteket tekintve a balesetet okozók fele részben a gyalogosok és a 
járművezetők. 
Az Európai Unió direktívában rögzítette a közúti közlekedési balesetek halálozási 
arányának csökkentését. A halálozási mutató tervezett csökkenését mutatja az 1. ábra. 
 

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

[forrás:  IRTAD] 

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 bekövetkezett gyalogos baleseteknél az okozók fele 
részben a gyalogosok és a járművezetők. 
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 a döntési folyamatainak 
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elemzése. A közlekedési szokásjellemzők vizsgálata számára hatékony segítséget 
nyújtanak a magatartási szimulációs modellek. [5] 
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 közlekedés szereplőinek folyamatosan változó szokásainak és közlekedési 
magatartásának tanulmányozása. 
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2. ábra: A személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek és a sérültek számának 

alakulása Magyarországon 2000-2004 között [63] 

1.2 A kutatás célkitűzései és módszerei 
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. 
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9. ábra: Az átlagos baleseti kockázat alakulása kijelölt gyalogátkelőhely esetén 
 

4. Az értekezés tudományos eredményeinek gyakorlati 
hasznosíthatósága 

 
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. 

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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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 
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 (8. ábra). 
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8. 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 (9. ábra). 
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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 a SIMPAS (Simulation de Passage Piéton) nevet kapta. 
A SIMPAS szimulációs modellel szemben támasztott alapvető elvárás, hogy közvetlenül 
segítse elő: 

• a közlekedés szereplői viselkedését, 
• a baleseti kockázatokat (bekövetkezett baleseteket, minősített eseményeket) 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 közlekedés humán szereplőinek működését leíró SIMPAS modell a minősítő 
halmazelmélet és a neurális hálózatok matematikai módszereit alkalmazza. 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. 

2. Szakirodalmi áttekintés 
A kutatási téma kiválasztását követően elvégeztem a rendelkezésre álló szakirodalom 
feldolgozását és értékelését. Ebben nagy segítséget jelentett az Institut National de 
Recherche sur les Transport 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 modellezés 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]. 
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Az egyes közlekedési szereplők egymástól eltérő tulajdonságait, a véletlenszerű 
folyamatok működését a modellekben adott eloszlású és 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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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 (6-7. ábra). Ennél nagyobb forgalomnagyságok esetén a 
járműforgalomban lökéshullám és torlódás alakult ki. 
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6. ábra: Átlagos gyalogos várakozási idő 400 gy/h gyalogosforgalom esetén 
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7. 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). 
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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.  
 

 
 

5. ábra: Gyalogos stratégia kialakítás az átkelés előtt 
 
Elkészítettem a közúti gyalogátkelőhelyek forgalomlefolyásának vizsgálatára és a 
baleseti kockázat elemzésére alkalmas, a SIMPAS szimulációs modell gyakorlati 
alkalmazásához szükséges számítógépes programot. 
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.  
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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]. 
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A közúti közlekedés konfliktustechnika vizsgálatát és gyakorlati alkalmazását mutatja be 
JÁKLI [50]. A közúti forgalomtechnikai létesítmények auditálásának módszerét ismerteti 
JANKÓ [49]. 

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. 
 

3. Új tudományos eredmények, 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. 
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. 
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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 
(3. ábra). 

 

Stratégia kialakítás
Döntés végrehajtás

Látvány meghatározás

 
3. ábra: A közlekedés szereplői működésének modellje 

 
Elkészítettem a közúti forgalomáramlás szimulációs modelljeinek matematikai és 
működési szempont szerinti osztályozását, definiáltam a magatartási modellek 
kritériumait, fő jellemzőit. 
Kidolgoztam a közlekedés humán szereplőinek belső döntési mechanizmusát leképező 
magatartási szimulációs modelleket (4. ábra). 
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4. ábra: A közlekedés szereplőinek döntését befolyásoló fő tényezők 

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 (5. ábra). 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) 
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