
VBB Debrecen 



Miről lesz szó? 

• Leteszteljük magunkat 

 

• Megelőzés és annak szintjei 

 

• Viselkedés személyen belüli és környezeti 
meghatározói 



Figyelem teszt 1 

Csak figyelj! 



Figyelem teszt 2 

Figyelj még! 



A biztonságos közlekedést befolyásoló 
tényezők 

• Stressztolerancia 

• Reakcióidő 

• Alkohol és gyógyszerek 

• Kalandkeresés, 
kockázatvállalás 

• Önkontroll 

• Érzelmi stabilitás 

• Társas felelősségtudat 

• Teljesítménymotiváció 
(versengés) 

• Életkor 
• Nem 
• Vezetési tapasztalat, 

vezetés gyakorisága 
• Vizuális észlelési 

teljesítmény 
• Perifériás észlelés 
• Figyelem 
• Figyelemelterelő 

tevékenységek 
 
 



Milyen tényezők befolyásolják a 
viselkedésünket? 

• Szituációs (külső) 
– Környezet – forgalomszabályozás, „mások” 

– Egyéni – a viselkedése a helyzethez kötődik, vagy 
pillanatnyi állapotához 

 

• Diszpozíciós (belső) 
– Egyéni, állandó személyiségvonásra hivatkozunk 

• Affektív 

• Kognitív 

• Viselkedéses 



Érzelmi 
• Szorongás mértéke, feszültség kezelése 

 





Kognitív 

• Ismeretek 

• Hiedelmek 

 

• Diszfunkcionális hiedelmek a közlekedésben 

– Szabályok félreértelmezése  

• „Átengedem” a gyalogost. 

• Formális, informális szabályok konfliktusa 

– Másik közlekedő leértékelése, szándéktulajdonítása  

• Azért megy előttem, hogy engem bosszantson!  

• Én sietek, ő ráér. Miért menne arra? 



Diszfunkcionális gondolatok közlekedés közben 

I. Sietség miatti önmagunk által generált 
szorongás 

„Ha nem sietek, elkésem” - önijesztgetés 

„Soha nem érek oda” – katasztrofizálás 

„A mögöttem lévő azt akarja, hogy siessek” – 
önmagunk nyomás alá helyezése 

„Miért nem engednek már el?” - paranoia 

II. Veszélyes hasonlatok 
„Nehéz a lábam…”; Versenyzési fantáziák 

 



III. Gyorshajtási kényszer elfogadása 
„Csak 15-tel megyek gyorsabban a megengedettnél” – 
bagatelizálás 

„Mindenki más gyorshajt körülöttem” – felelősség 
megoszlása 

„Olyan lassú ez itt előttem, jó közel megyek hozzá” – 
mások jogainak figyelmen kívül hagyása 

„Jobb, ha figyelek a rendőrre” – rossz megoldás 

IV. Normális közlekedési helyzetekre való 
illuzórikus reagálás 

„Na most megleckéztetem” – büntetési fantázia 

„Ha neki lehet, nekem is lehet” – illogikus gondolati 
szekvencia 

 

 



Rehabilitációs gondolatok 

Önregulációs emlékeztetők 
„Lassan és szépen”, „Mint egy limuzinsofőr” – 
sebességkorlátozás  

„Van időm besorolni” - önnyugtatás 

„Nem gyorsítok, hagyom, hogy besoroljon elém” – 
facilitátor 

„Persze, hogy jól esne egy kicsit gyorshajtani, de 
nem fogok.” – impulzus kontroll 

„Egész nap nem léptem át a sebességkorlátozást, ez 
igen jól esik” – felelősségvállalás építése 

 



Közlekedésbiztonsági rádióüzenetek 
• Figyelmesen vezetsz? Megteheted. Életet menthet. 
• Mennyivel léped most túl a megengedett sebességet? 

Biztos, hogy biztonságos?  
• Látsz valakit a megengedett sebességgel hajtani? 

Mosolyogj rá. Helyesen cselekszik, éppen életet ment.  
• Milyen közel van az előtted lévő autó? 15 km/h-ánként 

egy autónyi távolság az ideális.  
• A belső sávban haladsz? Kipróbáltad már a külső 

sávot? Kellemes és nyugtató.  
• Kérdezd meg magadtól: Rendben van az, hogy 

rátapadsz az előtted lévőre? Rendben van?  
• Frusztrált vagy a forgalomban? Türelmetlen is? Nézz 

körül! Mosolyogj! 
• A figyelmetlen vezetés rossz. A defenzív vezetés jobb. 

Udvarias vezetés a legjobb. 
 
 
 



Viselkedés 
• Mintakövetés 

 

– Közlekedés „véleményvezérei” 

– Rendőrség, hivatásos gépjárművezetők, taxi, 
közösségi közlekedés 

 

– Pl. feliratok taxikon ---------- 

 

– Kerékpáros rendőrök 



Megelőzés szintjei 
Elsődleges  Másodlagos  Harmadlagos / 

Ártalomcsökkentés 

Olyan beavatkozások, 
amelyek a veszélyes 
helyzetek kialakulásának 
valószínűségét csökkentik. 

Olyan beavatkozások, 
amelyek a veszély 
kialakulásakor segítenek. 

Olyan beavatkozások, 
amelyek a már 
kialakult veszélyes 
helyzetben csökkentik 
a kárt. 

Facilitátor közlekedő; 
Másik ember tisztelete 
Aktuálisan gyengébb 
közlekedő védelme 
„Teljes utca” 

Reakcióidő, gyors 
döntéshozatal, 
láthatóság 
vezetéstechnikai jártasság 
Passzív biztonsági eszközök 

 
Légzsák, biztonsági öv 
sisakviselés 

 
Támogató család és 
kortárskapcsolatok, 
optimális megküzdési 
módok elsajátítása 

Figyelemfelhívó előadások, 
tájékoztatás a drogokról, 
büntetőjogi 
következményekről 
Szülői előadások 

 
gyomormosás 
elvonó kúra 
Tűcsereprogram 



Beavatkozási lehetőségek – Egyéni  

Prevenció szintjei szerint 

• Elsődleges: pl. másik közlekedő tisztelete, segítése, 
egyenrangú félként kezelése; problémás forgalmi 
helyzetek kialakulásának megelőzése 

 

• Másodlagos: pl. figyelem, veszélyt rejtő forgalmi 
helyzetek felismerése, gyors reagálás, vezetéstechnika 

 

• Harmadlagos: pl. biztonsági eszközök fokozott 
használata, biztonsági öv, bukósisak 



Szubjektív biztonságérzet 

• Peltzmann-effekt  

– A viselkedésünket a kockázat észlelt szintjéhez 
igazítjuk 

 

 

 

 

Kockázatvállaló viselkedés várt 
nyeresége  

Gyorshajtással időt nyerni; unalom 
ellen küzdeni; növekvő mobilitás 

Kockázatvállaló viselkedés várt 
költsége 

Büntetés; károkozás 

Biztonságos viselkedés várt 
nyeresége 

biztosítási költség csökkenése; 
azonosulás a felelősségteljes 
viselkedéssel 

Biztonságos viselkedés várt költsége Kényelmetlen biztonsági öv; mit 
fognak szólni mások; időveszteség 



Szubjektív biztonságérzet 

• Taxi – ABS 

• Sisakviselés  

• Kerékpárút 

• Svédország – balról jobbra 

• Shared space 

• Sebességkorlátozás 

– Design vs. Táblák; pl. Hollandia 



ABS 

• München, taxik 

• 6 hónapos időszakban tesztelték az ABS-t 

 

• Eredmény: ABS-sel felszerelt taxik nagyobb 
valószínűséggel okoztak balesetet 

 

• Túlzottan a szubjektív biztonságérzetre fókuszálás 
kockázatvállalóbb viselkedést eredményez 



Sisakviselés 

1. A sisak viselője: kockázatvállalóbb viselkedés. 

 

2. A sisakban kerékpározót kisebb oldaltávval 
előzik az autóvezetők. 

 

Sisak: ártalomcsökkentő eszköz  

a. ha baj van, nagyon jól jön 

b. használata növeli a baleset kialakulásának 
esélyét 



 



 







Akkor mi az, ami működik? - 
infrastruktúra 

 



Akkor mi az, ami működik? - számok 



Akkor mit fejlesszünk? 

„Egy kivételes képességű hajóskapitány a 
kivételes ítélőképességével kerüli el azokat a 
helyzeteket, ahol a kivételes képességeit kellene 
használnia.” 

 

Egy jó sofőr, aki vezetéstechnikai képzésben 
részesült, keresheti azokat a lehetőségeket a 
forgalomban, ahol használhatja ezeket a 
képességeket. 



A biztonságos közlekedést befolyásoló 
tényezők 

• Stressztolerancia 

• Reakcióidő 

• Alkohol és gyógyszerek 

• Kalandkeresés, 
kockázatvállalás 

• Önkontroll 

• Érzelmi stabilitás 

• Társas felelősségtudat 

• Teljesítménymotiváció 
(versengés) 

• Életkor 
• Nem 
• Vezetési tapasztalat, 

vezetés gyakorisága 
• Vizuális észlelési 

teljesítmény 
• Perifériás észlelés 
• Figyelem 
• Figyelemelterelő 

tevékenységek 
 
 



Nem rendőri eszköz – 
sebességkorlátozás  

 



Utca 

 

Rajzold le! 



Teljes utca 

• „culture by design” – közlekedési kultúrát 
elsősorban a forgalomszervezés által tudunk 
teremteni! 

 

• Biztonságosra tervezett és kivitelezett utca 

– gyalogosforgalom,  

– közösségi közlekedés,  

– kerékpárforgalom és  

– gépjárműforgalom  

számára életkorra és fogyatékosságra való tekintet nélkül. 

 

 



 





 



Előnyei 

• Megközelíthetőség 

 

• Közlekedési költségek csökkenése 

 

• Kiskereskedelem növekedése 

 

• Egészség, életminőség javulása 

 

• FENNTARTHATÓ BIZTONSÁG! – Nem rendőri 
eszközökkel! 

 



Nem kell olyan messzire mennünk… 

Magyarország: 20/1984-es kormányrendelet 

 

• 4. § (1) Az utak forgalmát úgy kell szabályozni 
(a forgalmi rendet úgy kell kialakítani), hogy a 
közlekedés résztvevői biztonságosan, gyorsan 
és zavartalanul közlekedhessenek.  

 

• A magyar szabályozásban régóta létezik a 
teljes utca koncepciója! 

 



Jobbra kanyarodsz, hová sorolsz be? 



Besoroltál, haladj tovább! 



Hova kanyarodsz?  Hogyan vagy szabályos? 



Balra bekanyarodáshoz hová sorolsz be? 



Besoroltál, haladj tovább! 



Hová? Zöld, kanyarodj! 



Kinek van elsőbbsége? 



Kinek van elsőbbsége? 

• 6 fős „minta” gépjárművezető oktatók körében 

– 2 fő – jobbra kanyarodó gépjármű 

– 2 fő – kerékpáros átvezetésen haladó kerékpáros 

 

Diszfunkcionális megoldások: 

– 1 fő – kit érdekel? – bagatellizáló viselkedés 

– 1 fő – felháborító a biciklisek közlekedése, mindegyik 
szabálytalan – agresszív viselkedés 

 

A PROBLÉMA: NINCS KONSZENZUS 

A KÖZLEKEDÉS PROFIJAI KÖRÉBEN SEM 



Balra kanyarodáshoz hova sorolj be? – egyértelmű 
helyzet mindenkinek? 

 



Kit hozunk nehezen megoldható helyzetbe?  
Kit kérünk arra, hogy írja felül a forgalmi 
jelzéseket? 

 

• A jogosítvánnyal rendelkező, kasznival 
körülvett felnőtt közlekedőt? 

 

vs. 

 

• A KRESZ-t iskolában (vagy ott sem) tanult, 
védtelen, gyerek közlekedőt? 

 

 



Debrecen, Erdély utca 



Debrecen, Erdély utca 

• 7 éves kislány feladata:  

– Kerékpárút vége, STOP tábla, adj elsőbbséget 4 
különböző irányba! 

 

• Teherautósofőr feladata: 

– Tolatás közben figyelj a körülötted lévőkre. 

 

• Várható-e hibázás? Mi a hibázás 
következménye? 



Ha van még időnk… 

 



Kampány – mitől hatékony? 

1. Környezet biztonságossá tétele 

– „culture by design” 

2. Mindenkit érint 

3. Mindenkit bevon 

– Mi vs. Ők helyett MI 

– Pl. család:  képtelen kifogások 

– Tisztelet 

– Majdnem balesetek 



Empowerment – felhatalamazás  



Érzékenyítés 

• Modalitások között, elsősorban a védtelenek 
érdekében 

 

• Videó – holttér  

• Videó – előzés  



Ismeretek, tévhitek tisztázása 



Család, gyerek 



Közösség – Mi vs. Ők helyett MI 



• Norwegian road safety video 

– Másik kontextusba helyezés 

 

 

 



Félelem nélkül a kampányban 

• Pinkie campaign 

 

 





 

Köszönöm a figyelmet! 

 
birozsolt.pszi@gmail.com 


