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Gyorshajtást ösztönz ő tényezők

• Kiváló minőségű utak
• Rövidebb menetidő
• Üzleti érdekek / nyomás
• Sebességhatár ismeretének hiánya
• Saját képességek túlbecslése
• Izgalom, szórakozás, élvezet, sebesség-imádat
• Kockázat-kompenzáció

• A forgalom ritmusa



Jármű sebességének változása – járm űvezető reagálása

• Jármű sebessége:  v  = 0         Külső hatások  - Nincs reakció

• Jármű sebessége: delta v > 0    Külső hatások vs. Reagálás

• Egy bizonyos sebességérték után a külső hatásokra nem hogy későn 
reagálunk, észre sem vesszük!



A sebesség

• A közlekedéssel összefügg ő sebességek:
• utazási sebesség: az indulástól az érkezésig eltelt idő és a megtett 

távolság alapján számítható sebesség.
• menetsebesség: a jármű aktuális haladási sebessége.
• A gyorshajtás típusai:
• Sebesség túllépés (Excessive speed): az adott útszakaszra 

engedélyezett, előírt sebességnél gyorsabb haladás.
• Relatív gyorshajtás (Inappropriate speed): az engedélyezett 

sebességnél kisebb, azonban az út- és a látási, továbbá a forgalmi 
viszonyokhoz képest túl nagy sebességgel haladás.

• Gyorshajtás (Speeding): a sebesség nem megfelelő megválasztása, 
amely egyaránt lehet az engedélyezett sebességnél gyorsabb haladás, 
szabályszegés vagy relatív gyorshajtás.



Sebesség – baleseti kockázat – kimenetel súlyossága
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Féktávolság

Távolság (méterben)

reakcióút fékút

időben megáll

időben megáll

megérinti a gyalogost

30 km/h-val elüti a gyalogost

43 km/h-val elüti a gyalogost

53 km/h-val elüti a gyalogost

62 km/h-val elüti a gyalogost



Gyalogosok halálos sérülésének valószínűsége a 

sebesség függvényében

ütközési sebesség (km/h)



Szemmozgás és látómező különböző sebességeknél



Mit tehetünk?

• Általános sebesség korlátozás (írott, jelzett)

• Sebesség előjelző, sebességkijelző

• Optikai sebességszabályozás

• Fizikai sebességszabályozás

• Sebességellenőrzés

Date, Speaker - Association, Road Safety in South Ea stern Europe - Title 9



Sebességszabályozás módszerei III.

Sebesség előjelző készülék

Sebességkijelző

Date, Speaker - Association, Road Safety in South Ea stern Europe - Title 10



Date, Speaker - Association, Road Safety in South Ea stern Europe - Title 11

Sebességszabályozás módszerei I.

Jogszabályi sebességszabályozás ( KRESZ – generális szabályozás, 
jelzőtáblás)+ellenőrzés (mérés)

Optikai sebességszabályozás: burkolati jelekkel, 

sávelhúzással, szűkítéssel



Sebességszabályozás módszerei II.

• Fizikai sebességszabályozás:

Date, Speaker - Association, Road Safety in South Ea stern Europe - Title 12



Sebességmérés

• Távolság/idő = sebesség

• A jármű által egy adott távolság 
megtételéhez felhasznált idő (ha 
bizonyíthatóan dokumentált) elegendő 
a bizonyíték a gyorshajtás tényének 
megállapítására 



Sebességmér ő eszközök mérési elvek szerint

Pontszer ű
•Radar elvű
•Lézer elvű
•Optikai
•Tacho elvű

Átlagsebessség
•Section controll

• Zsebszámológép????



…az előadás vége, köszönöm a figyelmet!

www.grsphungary.hu


