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A téma aktualitásának okai
� Az utakon történt tragédiák emocionális, szociális és 

gazdasági világproblémák, ahol a fiatalok magas 
arányban képviseltetik magukat

� Tanulmányok tucatja tesz kísérletet arra, hogy az 
ehhez vezető okokat azonosítsa

� Illetve megvizsgálja, milyen módon nyújthat 
visszajelzést a vezetői viselkedés befolyásolására



Modellek az emberi viselkedésről a 

közlekedési rendszerekben
� Nem egységesek, mindegyik helyes szempontokat 

ragad meg, a vezetői viselkedés szempontjából 
mindegyik releváns, hatása igazolható;

� Hatakka és Keskinen modellje előre mutató



A közlekedés biztonság számára 

fontos
� A közlekedési rendszer bármely változására a 

közlekedők magatartásuk megváltoztatásával 
reagálnak

� A hatás lehet:

�a vártnál nagyobb hatás

�A vártnál kisebb hatás

�A várttal ellentétes hatás

�Nincs közlekedésbiztonsági hatás



Mit mérhetünk és mivel?
� A közlekedési magatartás mérésekor hiba, hogy 

utólagos tényfeltáráson alapul

� Proaktívnak kell lennie, a balesetek előtti viselkedést 
kell mérni

� Mikor ébresszük az alvó sofőrt?

� Miért küldte a Mercédesz után-képzésre Bercit?



IVDR rendszerek

� Szignifikáns kapcsolat van az IVDR kockázati 
mutatója és az elvárt ütközések között

� Fiatal férfi vezetők néhány jellegzetessége

� A kockázatok alulértékelése

� Magasabb önértékelés (okozhatja a biztonsági 
propaganda hatástalanságát)



Üzenetek mint viselkedésmódosító 

eszközök a visszajelzések mellett
� Viselkedés vagy attitűd változás?

�A kampányok irányultsága lehet:

�Attitűd megváltoztatását célzó

�Viselkedésre ható

�Szociális normákat közvetítő

�Egyszerű viselkedéses utasítás



Különböző típusú üzenetek
� Attitűd irányultságú, amikor véleményekről, 

hiedelmekről van szó: minden cigaretta káros Önnek

� Viselkedéses irányultságú elmondja hogyan 
viselkedjen: Önnek nem szabad dohányoznia

� Az üzenetek típusai hatását a kulturális háttér erősen 
befolyásolja 



Kampányok vagy állandó képzések

� Gyermekkortól kezdődő és tömegkommunikáció 
segítségét igénybe vevő oktatás fontos

� Gyerekek a hátsó ülésen szülői mintát másolnak, itt 
tanulnak meg vezetni

� Még abban a korban kell elkezdenünk megváltoztatni 
az attitűdöket, amikor azok még változtathatók



Mit vegyünk figyelembe?
� A fiatalok a jogosítványszerzés előtt kevés információt 

kapnak a közlekedésről

� Az életkor és a nem változói mentén kell célzottan 
oktatnunk. A férfiak ittas vezetés, gyorshajtás miatt 
szenvednek baleseteket, míg a nők a közlekedési 
helyzetek helytelen megítélése miatt

� Az idősebbek és a nők kötelezettséget éreznek a 
közlekedési szabályok betartásáért, illetve azokat 
pozitívnak tartják



Veszélyes viselkedés tiltása, a 

kívánatos viselkedés erősítése
� Már a gépjárművezetés előtt kell kezdődnie fontos 

dolgok megtanulásának, ilyen például a láthatóság

� Összehasonlító vizsgálat óvódás korú gyerekekkel 
terepasztal és utcai gyakorlás során

� Hamis biztonságérzet helyett a helyzet komplexebb 
értékelését kell megtanulni



A jármű feletti uralomtól a 

személyes önkontrollig
� Hatakka, M.;Keskinen, E., Gregersen, N.P.,Glad, A., 

Hernetkoski, K., 

� Négyszintű leíró modell:

1. Életcélok, készségek az élet megéléséhez

- az autó és a vezetés személyes fejlődésben  

való fontossága

- önkontroll készsége



2. A vezetés célja és kontextusa
� Cél

�Hol vagyunk Ember?

�Helsinkiben!

�Párizs: vak vezet 
világtalant

� A kép Jim Jarmusch:

Éjszaka a földön    

filmjéből való

� Környezet

� Társadalmi környezet

� Cég, vállalat



3. A forgalmi szituációk mestere
� A JELEN szituációk 

követelményeihez való 
alkalmazkodás

� A jó képességű személyek 
kihívást keresnek az utakon, így 
gyakrabban eseményeznek

� A gyengébb képességűek 
óvatosabbak (Evans)

� A kép amerikai közlekedési 
honlapról való, címe: out of 
controll



4. A gépjárművel történő 

manőverezés
� Sebesség, irány és 

pozíció kontrollálása

� A kép  magyar rendőrségi honlapról való



Köszönöm a 

figyelmet!

Jó utat és 
balesetmentes 
közlekedést 
kívánok!


