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1.  A fiatal, kezdő gépjárművezetőkről

A fiatal, kezdő gépjárművezetők kiemelkedő baleseti

kockázata döntően tapasztalatlanságukra és az

életkorukból, szemléletükből adódó fokozott

kockázatvállalásra vezethető vissza.

Ez a kimagasló baleseti kockázat elsősorban a fiatal

férfi gépjárművezetőkre jellemző.

Nincs általános recept, egyedül üdvözítő megoldás a

probléma megoldására, csak az ún. átfogó, komplex

„terápia” segíthet.

Az ember, a jármű és a környezet szerepe a közlekedési balesetekben
Szeminárium, workshop, tudományos ülés, NKH tanácsterme, Budapest, 2014. október 11.



4/14

1. A fiatal, kezdő gépjárművezetőkről/2

Az életkor, gyakorlat és nem szerepe a baleseti kockázat alakulásában
(Forrás: OECD, ECMT Joint Transport Research Centre: Young drivers: the road to safety)
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1. A fiatal, kezdő gépjárművezetőkről/3

1.1 A nem szerepe

A fiatal férfiak többet vezetnek, mint a fiatal nők, a

lefutott kilométerek számára eső halálos baleseteik

száma is nagyobb. Hajlamosabbak a kockázat-

vállalásra, élménykeresésre, a gyorshajtásra és az

antiszociális viselkedésre, mint női kortársaik.

Gyakrabban túlértékelik saját vezetői képességeiket,

barátaik jobban befolyásolhatják őket.

A problémát nehezíti, hogy nem minden fiatal, kezdő

vezetőre jellemző a kiugró baleseti kockázat. Bizonyos

személyiségtípusok esetén e három tényező

kedvezőtlen kombinációja alakulhat ki.
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Különböző korcsoportok közúti baleseti halálozási kockázata
(meghalt/106 lakos) az OECD tagországaiban 2003-ban.
(Forrás: International Road Traffic Accident Database, IRTAD)

2. Néhány külföldi kutatási eredmény
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Különböző korú és nemű gépjárművezetők baleseti halálozási
kockázata (meghalt/109 jkm) az USA-ban 2000 és 2002 között.
(Forrás: Leonard Evans, Traffic Safety, 2006)

2. Néhány külföldi kutatási eredmény/2
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3. Lehetséges megoldások 

Ellenőrzés, szankcionálás
A fiatal kezdő gépjárművezetők engedélye próbaidőre
szól, amely alatt elveszíthetik engedélyüket, vagy
továbbképzésben kell részesülniük, ha nem tartják be
az előírásokat.

(Pl. a pontrendszerben alacsonyabb küszöbértéket
állapíthatnak meg számukra, így adott esetben
korábban kerülhet sor beavatkozásra.)

Az ellenőrzésnek a fiatal férfi gépjárművezetőket fenye-
gető fő kockázati tényezőkre kell összpontosítania.
(alkohol, sebesség, drog, biztonsági öv mellőzése, olyan
helyek és időpontok, ahol és amikor előfordulásuk
gyakori).
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3. Lehetséges megoldások/2

Új technológiák
Számos műszaki megoldás segítheti az előírások
betartását, növelve ezzel valamennyi közlekedő –
köztük a fiatal kezdők – biztonságát.
Pl.: Alco-lock, ISA (Intelligent Speed Adaptation),
ESC (Electronic Stability Control), stb.

Kommunikáció és nevelés
Az ellenőrzést és szankcionálást intenzív tudatformáló
kampányoknak kell kísérniük. A szükséges cél-
csoportok: tapasztalatlan vezetők, kockázatvállaló
magatartású csoportok, fiatal férfiak. Fontos a szülők
és más, modell értékű felnőttek hatása. (Híres
sportolók, színészek, stb.)
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4. Jellemző balesettípusok
nemek szerint

A különböző típuscsoportú közúti balesetek száma 2013-ban az okozó neme szerint
(*) azon adatokkal együtt, ahol a vezető neme nem volt kitöltve

Baleset tipuscsoportja                 /                    Vezető neme férfi n ő összesen* 

 azonos irányba haladó  járművek összeütközése 1369 325 1789

 szembe egyenesen haladó járművek összeütközése 736 191 988

 azonos irányba haladó, kanyarodó járművek összeütközése 897 299 1289

 szembe haladó, kanyarodó járművek összeütközése
681

(6,11%)
231

(6,19%)
956

 keresztirányba egyenesen haladó járművek összeütközése
1165

(10,46%)
527

(14,13%)
1737

 keresztirányba haladó, kanyarodó járművek összeütközése
973

(8,74%)
424

(11,37%)
1474

 álló járműnek ütközések 293 78 382

 vasúti járművel ütközés
13

(0,12%)
6

(0,16%)
21

 magános járműbalesetek 2511 700 3281

 egyéb balesetek 840 225 1207

 gyalogos elütése
1596

(14,33%)
696

(18,66%)
2468

 körforgalomban történt balesetek
64

(0,57%)
28

(0,75%)
99

Összesen 6646 1818 15691

Az ember, a jármű és a környezet szerepe a közlekedési balesetekben
Szeminárium, workshop, tudományos ülés, NKH tanácsterme, Budapest, 2014. október 11.



11/14

4. Jellemző balesettípusok nemek 
szerint/2

A különböző típuscsoportú közúti balesetek részaránya 2013-ban, az okozó neme szerint
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5. Elsődleges baleseti okok 
nemek szerint

A balesetet előidéző elsődleges ok szerinti balesetszám 2013-ban
az okozó neme szerint

Elsődleges baleseti ok     /    okozó neme Férfi N ő

Sebesség nem megfelelő alkalmazása 3601 970

Előzés szabályainak meg nem tartása 498 124

Elsőbbség meg nem adása
2413

(21,7%)
1037

(27,8%)

Irányváltoztatás, haladás és bekanyarodás 2562 756

Megállási kötelezettség elmulasztása 274 91

Világítási szabályok megszegése 15 3

A járművezető egyéb hibája 1063 287

A jármű hibája 70 10

Veszélyes helyek nem megfelelő jelzése 14 5

Gyalogosok hibája
556

(5,0%)
398

(10,7%)

Utasok hibája
20

(0,2%)
38

(1,0%)

Egyéb okok 52 11

Összesen 11138 3730

Az ember, a jármű és a környezet szerepe a közlekedési balesetekben
Szeminárium, workshop, tudományos ülés, NKH tanácsterme, Budapest, 2014. október 11.



13/14

5. Elsődleges baleseti okok
nemek szerint/2

A balesetet előidéző elsődleges ok szerinti balesetszám 2013-ban
az okozó neme szerint
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Köszönöm figyelmüket!

hollo.peter@kti.hu
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