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Idősek tesztelésének tapasztalatai járművezetés kapcsán 

 a Vienna Test System közlekedéspszichológiai 

alkalmasságvizsgáló eszközzel 

 
„Az ember, a jármű és a környezet szerepe a közösségi közlekedési 

balesetekben” konferencia előadásának összefoglalója 
 

Kutatások szerint a járművezetők 11%-a követi el a szabálysértések 40%-át1 - akár túlzott 

kockázatvállalás miatt, akár azért, mert nem sikerül helyesen felmérnie a szabályokat és 

információkat. A potenciálisan veszélyes járművezetők kiszűrésével ezért számos baleset 

megelőzhető. Ehhez a szűréshez jó eszköz lehet a számítógépes képességteszt. 

A Vienna Test System (VTS) közlekedéspszichológiai alkalmasságvizsgáló rendszere, a Drivesta 

kifejezetten a vezetéshez kapcsolódó készségek mérésére lett kifejlesztve. Jelenleg 1350 

tesztrendszert használnak világszerte közlekedéspszichológiai alkalmasság mérésére, 17 országban a 

hivatalos szervek is a Vienna Test Systemet használják járművezetők tesztelésére és szűrésére. A VTS-

t a bécsi központú Schuhfried GmbH fejleszti, az At Work Kft. a tesztrendszer hivatalos magyarországi 

forgalmazója. 

A Drivesta tesztszett a járművezetés három fő komponenséhez tartozó képességeket mér: 1) az út 

megtervezése (intelligencia) 2) a vezetés kivitelezése (koncentráció, perifériás észlelés) 3) váratlan 

helyzetek kezelése (áttekintőképesség, reakcióidő, reaktív stressztolerancia). Minden teszteredményt 

egy reprezentatív normacsoport teszteredményéhez hasonlítanak, így megállapítható, hogy az 

átlaghoz képest a tesztkitöltő milyen teljesítményt ért el. 

A járművezetők között az egyik kockázati csoport az időskorúak. A tesztfelvételek nagy száma és a 

normacsoportok kor szerinti bontása révén lehetőségünk nyílt a különböző korosztályú tesztkitöltők 

eredményeinek összehasonlítására. Azt találtuk, hogy a kor előrehaladtával csökkent a tesztkitöltők 

perifériás látószöge (vagyis hogy a látóterükkel hány fokos szöget tudnak befogni, mennyire 

perifériásan megjelenő ingereket képesek azonosítani), romlik a koncentrációja. Alacsonyabb az 

idősebb korosztály reaktív stressztoleranciája (mennyi ingerre tud helyes reakciót adni stressznyomás 

alatt) és áttekintő képessége (mennyire bonyolult helyzeteket képes gyorsan felismerni közlekedési 

helyzetben). A reakcióidő az észlelésben (mennyi idő alatt indul el a motoros válasz az inger 

megjelenésétől) és a kivitelezésben (mennyi idő alatt viszi véghez a motoros reakciót onnantól, hogy 

elindította) is meglassult a korosabb tesztkitöltőknél, ráadásul nagyobb a szórása – vagyis hullámzó a 

teljesítmény, kiszámíthatatlanabb, hogy egy adott helyzetben mennyire lesz gyors egy idősebb 

járművezetőnél. 
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 Schade, F. D. (2005): Lebt gefahrlich, wer im Verkehrszentralregister steht? Zeitschrift für Verkehrssicherheit, 

1, 7-13.  
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Jelenleg kutatások folynak az időskori gépjárművezetők képességeinek szintentartása és 

fejlesztése kapcsán. A Schuhfried GmbH által fejlesztett CogniPlus rendszerrel lehetőség nyílik 

specifikus képességek (vizuomotoros koordináció; különböző memóriafunkciók; vizuális észlelés; 

szelektív, fókuszált, megosztott figyelem; éberség, vigilancia) rendszeres fejlesztésére egy személyre 

szabott tréningprogram keretében. A program folyamatos visszajelzést ad a felhasználó 

teljesítményének alakulásáról. A CogniPlust már eredménnyel alkalmazzák ADHD-s gyerekek 

fejlesztésénél és képességvesztést átélt (pl. stroke következtében) felnőttek rehabilitációjánál, 

jelenleg kutatják az idősebb korosztály körében a felhasználhatóságát. Az első visszajelzések 

pozitívak, a korosabb felhasználók is különösebb problémák nélkül képesek igénybe venni a 

számítógépes fejlesztő rendszert. 


