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A közúti motorizáció megjelenésével szinte
egyidóben alakultak ki a közúti közlekedés
,.segédtudományai" is. Ezt az a szükség
szerűség hozta, hogy a jármüállomány növe
kedésével, a gépjármúhasználat tömegessé
válásával egyidejúleg egy rendkívül káros
jelenség elterjedésével is számolni kellett.
Minden ország autózásának fejlődését ár
nyék.ként kísérte a közlekedés halottainak és
sebesültjeinek egyre növekvő száma.

A világ fejlett autós országaiban az inten
zív baleseti oktatómunka mintegy 50-6o
éves múltra tekinthet vissza. Ennek törté
neti ismertetésére nem térhetünk ki.1 A bal
esetek megelőzési kérdéseivel foglalkozó
szakembereknek régi óhaja egy olyan kuta
tási tematika kidolgozása, amely a balesetet
és annak összetevőit sokoldalúan köze!Jti
meg. Xapjainkban a tudománynak csaknem
minden területén jelentős integrálási törek
véseknek lehetünk tanúi, kézenfekvő, hogy
a kiil6nbözó tudományteriileteken elért rész
eredmlnyek összesitó értékelésére is sor kerül
jön. A következőkben egy ilyen kísérletről
számolunk be.
A közúti közlekedés embercentrikus meg

közelítési módját szem előtt tartva, a külön
böző tudományterületeken elért eredmények
összegezésére, együttes továbbfejlesztés út
ján történő hasznosítására alakult meg 1970-
ben az [International Driver's Behaviour
Research Associatíon} íDBf<A. A név a
Közlekedő Ember Viselkedését Kutató Xem-
1..etkőzí Társa.5ág angol rövidítése. A szer-
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vezet semmiféle állami támogatásban nem
részesül. Alapítói az Automobile Club
d'Italia, a British Petroleum Company és a
Fiat cég volt, amelyekhez a későbbiek során
számos más egyesülés - többek között a
Bureau Suisse de Prévention <les Accidents,
a Caisse Nationale Suisse d'Assurance en cas
d'Accidents stb. is csatlakozott.

A szervezet fenntartásához szükséges
pénzösszegeket is ezek a cégek teremtették
elő, a tényleges kutatdsokat azonban már kez
dettöl a nagy járműparkkal rendelkezó
autós országok kutatóintézetei végezték. A szer
vezet legfőbb célkitüzése az ember-jármú
környezet kérdéskomplexumnak -egymás
hoz viszonyított arányainak - megfelelő
súllyal való tárgyalása. Így a legkülönbözőbb
országok kutatási eredményeinek ismereté
ben, a különböző irányultságú szakemberek
saját tudásukat is jobban bővíthetik -
különösen a határtudományok területén.

A szervezet első nemzetközi tanácskozását
1973. október 7 - 12. között Zürichben ren
dezte meg. Az érdeklődésre jellemzö, hogy
34 ország több mint 300 képviselője jelent
meg - Angliától Japánig, Finnországtól
Tunéziáig-a világ minden tájáról. Anyu
gati országokon és a fejlödö államokon kívül
ott volt több szocialista ország, köztük
hazánk képviselője is. A konferencia 4
plenáris és 10 szekció üléskeretében végezte
munkáját. Ezen kívül a különféle témák ala
posabb megtárgyalására munkacsoportok is
alakultak. A tanácskozások szüneteiben,
valamint a délutáni üléseket követően film
bemutatókat tartottak.

A tanácskozássorozat minden részkérdé
sére lehetetlen lenne kitérni. Így csak a leg.
lényegesebbnek tartottakat érintjük.

Az emberi viselkedésről

A közlekedö ember viselkedéséröl szóló
publikációkat két nagy csoportra oszthatjuk:
a közúti előzési magatartással kapcsolatosak
ra és az egyéb kérdésekre. A szokatlan felosz.
tást az indokolja, hogy az IDBRA első közös,
több ország részvételével lebonyolltott kuta
tása az előzé.,i magatartás legfőbb jellemrói11~k
összesilésével [oglalkozott, Őt ország, 1000 elő.
zéssel kapcsolatos balesetének elemzése nyúj
totta az alapot.

A baleseteket sokoldalúan dolgozták fel:
minden ornzághan értékelték a baleset idő
pontját, helyét, az icllljár:'iHi és a látási
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részes járművek
•yokat, a baleset1'e~~etelét és követ-

a balesetek ki~......., -..il - ugyanc~ak
,nyeit stb. Ezen!Ó kutatása alapján
ország összehango11? rrianőver jellem-
tzsgálták az elözéSIL- közlekedési kör-
mégpedig szok~sos--~lyán is. 3 Megálla

.tben" és kísérleti f' ~ különböző orszá
.:ák, hogy: egyrészt .:::;;,nnikája jelentősen
autósainak előzési te az a tétel amely-~~ 'másr~zt nem 1gá. ...,- ~l az a legbiztonsá-
az elozés_ a!~aln1 ií ~ Lehető legnagyobb

. ha_ a~ elözo Járr;:ii.~~d el a megelőzni
csegkulonbséggel :L1ett és valószínűsí
dékol~ gépkocsi 111:? éssel járó balesetek
azt 1s, hogy az elo=-
korábbi elké zeLése~kel ellentétbe1'.

annyira az agr!szí-..r • k11~1életlen emberi
·,atartás, mint inkábl=> -~ hibás sebesség és
olságbecslés játszik <::l.. _?n_tő szerepet.__ ~zt

,oisorban a kísérleti lL-c:.orulmények kozott
rehajtott előzéses vi==gálatok alanyainak
\ményére alapozva á,_1 "lapították meg.

„egyéb" témák ké:::5o ::.zött központi helyet
el a sebesség ltef:_::>.,'es megválasztásának

dése. Ez érthetö is, -:::1:-i iszen világszerte az
.egyik leggyakoribb !::::> cl.leseti ok a forgalmi,
ási és az útviszonyo -:I --c::nak meg nem felelő
eességgel való köz1~kedés. A kutatók
t>bsége itt sem abbóL indul ki miszerint a
-crshajtók törvény-=zerűen 'agresszívek,
.nem abból: a járrr:::a.. -Ovezetők tekintélyes

egyszerűen nerr-:i. érzi, hogy milyen
bességgel közlekedilc::::: _ A mai zsúfolt Ior

Jlalo~ban ~ár nehezes, :r:Jl várható el, hogy a
._rmuvezeto állandóaa:::-:JL a sebességmérő órát
.ezze, ezért a kutatók ~zon fáradoznak, hogy

helytelen sebesség ~egválasztását minél
,.szeml~lete~~bben'.' é~=zékeltessék. Legújab
. a J~rmuvezetö eL é:>tt a szélvédő üvegen
Jelentetik meg a gépk..c:=>csi sebességét.•

beszámolók kés. = ítésének időszakában
számos országba~ részleges vagy általá
sebességk?rlátoz~:s volt érvényben. A

kutatók az elso tapas=.-talatokról is beszámol
tak, mivel e rendeL -......ezés nem váltott ki
egyértelműen kedvez.<S visszhangot.
Mind az előzésné"I. _ mind a mindenkori

sebesség megválaszt~snál kétségtelenül fon
szerephez jut a --7árm,lvezető helyes becs-

Trau~t~d7t~~'.' S.: Ovea=- t.aking BehaviouT undcr Norma}

Co~d'Yt~~!~uwar, K.: Ovcrtaki.:....5.. ,.1.g Pcrfonnancc undcrControlled
4. Vö. Irving, A.: ThcPc~ I> t l p
s. ZrDaldtu, H.: Drivcr Rtl. ~k uo. roblcms o( tho Drivcr.

DrlvcrSa(cty Index. Tnklng: Tho Dc,·elopmcnt of a

,.%,~~~:it."1ct fényképdt ~ Pollzcl Tcchnik Vcrkcbr 1973/9.

lési kéfessége és kockdztatdsi hajlama. A kettö
kom~m~lt vizsgálatáról adott számot egy
amerikai kut~tási ?eszámoló.~ Megállapított
ták, ho~- a _Já~muvezetök „ügyessége" na
?yon.kulon?ozo, de fejleszthető. A vizsgált
Jármuvezetok egyrészt eltéröen jelölték meg
annak a _kapunak a szélességét, amelyen a
vezetett Jármüvel át tudtak akadálytalanul
~aladni, másrészt eltérö volt a kapuszélesség
1s, amelynél az áthaladást ténylegesen meg
kí~érelt_ék. A ~~~rlet a kockáztatási készség,
a Jármuvezetfü ugyesség és avizuális észlelés
eltérőségének és jellemzőinek kombinált
vizsgálataként tekinthető. Eredményei jól
hasznosíthatók a járművezető-képzésnél.
Egyöntetű az a vélemény, hogy a jdrmzi

vezetésnél a fiziol6giai észlelö szervek köziil a
szemnek megl,atdroz6 szerep jut. Több ország
ban - úgyszólván egyidejű felismerés ered
ményeként - a világ lekülönbözőbb részei
ről mutattak be olyan készülékeket, amelyek
a figyelem irányultságát a szem mozgásán
keresztül mérik. A berendezések többé
kevésbé egy elven működnek. A kísérleti
alany szeme előtt elhelyezett érzékelőt
összekapcsolják a fején levő televíziós és
filmfelvevő kamera szerkezetével. Ennek
eredményeként a film-, illetve a tévéfelvé
telen a vezető előtt levő képmezőn egy fehér
pont jel~i azt a helyet, ahová a járművezető
néz. A pont icle-oda cikázása mutatja, hogy a
jármüvezetö szemsugara - a környezet
hatására - hogyan változik, irányul jobbra,
balra.• A kutatási eredményekről számos
kutatóintézet készített beszámolót. Tanul
ságos az a megállapítás, hogy jobbra kanya
rodáskor a járművezetők figyelme az úttest
jobb oldalán „ragad"; a bal oldalon történ
tekről ezért nem is szerez tudomást.

:\fogállapították azt is, hogy az útmenti
létesítmények felhívó jellegének a szerepe -
ideértve az útburkolati jeleket is - igen
nagy. _A mérések eredményét „rontja", hogy
?em ~1került_ kimutatni: van-e összefüggés a
J~rmuvez~tő1 személyiségtulajdonságok és a
figyelem irányultsága között. Járművezetőn
ként eltérö az is, hogy mi köti le különösen
erősen a figyelmet. Az igen nagy apparátus
sal folyó kutatások biztató jelként tekint
hetők a jövőbeli eredmények vonatkozásá
ban.
Az itiformdci6 problematikája is fontos

t~ma számos ország kutatásai között. Ezt
bizonyítja, hogy az információ-észleléssel
kapcsolatos témákat külön szekcióülés kere
~éb~n tárgyalták. Szinte természetes, hogy
itt is a szem által felvett és felvehető infor-
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mációk kérdésköre került a középpontba."
Külön beszámoló foglalkozott a közúti jelzé
sekkel.' Dewar, R. E. kísérletek alapján
bizonyította, hogy kordntsem a [elenlegi
stimbólimiok ·a legmegfelel6bbek a közlekedés
résztvevői magatartásának szabályozására.

A kutatási tapasztalatok napjainkban ter
mészetesen nem vihetők át a gyakorlatba,
hiszen nemrég született meg a közlekedést az
egész világon többé-kevésbé egységesen sza
bályozó egyezmény. Arra azonban alkalmas,
hogy utat mutasso n a jövő szabályalkotói
számára.
Ismét szóba került egy régen ismert prob

léma is: nevezetesen az útmenti jelzések
észlelhetősége.• Rámutattak arra, hogy a
jövőben mind a járművek kialakításánál,
mind a közlekedési jelzések elhelyezéséné!
az eddiginél nagyobb figyelmet kell fordítani
a periférikus látás biológiai korlátozottságá
ból adódó kérdésekre.•• Világszerte komoly
gondot okoz a járművezetők és a g_yalogosok
egymáskötii jelzisrmdszert!nek kialakitása.
Hazánkon kívül még számos országban nem
megoldott a gya logátkelőhelyek bi~tonság3:
sem. úgy túni.k azonban, hogy a Jelenlegi
beszám oló csak kérdésfelvetés jelleggel bír , a
zebrák" biztonságához még hosszú kutatás-
~ van szükség.
Néhány más - a vezetés szemifontjából

ugyancsak nem elhanyagolható rész~etkér:
dés is szóba került. Ilyen volt az t!;szakai
oeutis bizJonságánakfokozdsa. · _
Számos baleset külföldön is arra vezetheto

vissza, hogy a jánnúveze/6 elindulds ~lött
M18 teki,ú kellően körül és így csatlakozik a
mozgó forgalomba. Egy kísérlet bebizonyí
totta: a jármúvezetők elindulás előtt.n~m az
általnk vezetett és a feléjük közeledo Jármú
tá.-olságát és sebessé gét igyekeznek fel
becsü lni, hanem azt a várható időt, amely a

1• A-~a Jegulhbbi íd6ben~hány hazai
te s+ HC ,t>: ti fdhfrta a figyelmet. Jgy: Duleli Miklós:_
ildú<>".bí- o,g-~~ a rendsv.re~let. Belügyi
S&c:,:.e :n4- p.=:i.-1 IÚO, 22. c,Sda l., Hadas ]dno,: Az ember i
~ -!I '.al<l,!s=- iul modellje, míntavételeeéses
~..IA c:u:,,-.c-..J.k. Az JM'.SZI tad,om.i ayos ldadv.inyai, 1973.

a.0- ,k. E.: Comma:,lcwn,f to Mowrlst• w!th Road Slgn

Sr;t!,,, 8.: v.,~ of a Traffíc Slgn aod DrlvlnsSpeed.
w. V1. P'- K'>'-"4.r, D. 5, - P,a.ur, T, M.: Perlpherlal

Vall P,&.c-= l:1 a Sla,alat,d DrfvlnJ T„k ••• Some

<>:7.Z~::.~-r-:AJ1-,rl,R.: VrtvttBeba•1lour at PrlnrltyTr/- r.,.,,.....,.__
u.l:J"C""-"'V..alAki'Mlltl-akhMatM"""'"4Jd,W. A....r..-,,.,,., C.:n.. U... of .ll-.t,rlfooral ""1Mdt toA....,.. Tral•

ii<ll.a=i~~4/~=r.: Dotoo~Study ol l'e•
1i, Y.idNJs, P. - /1',l,I, V.: Wltkon,..,. von IJr"Vfi und

Alrt,_,,1 ad dM Y-f.ffl.

másik jármű odaérkezéséig el fog telni
A kfs~rlete~ szeri~~ az emberek többség ~
3 mp-1g „turelmes . Ha az egyéni becslés
szerint ennyi idő alatt a mozgó jármú az álJé,
helyzetben levő jármű vonaláig nem ér el
az egyén elindul, ellenkező esetben megvárja
a másik jármú zavartalan elhaladását.u

· Amint az előzőekből is kitűnt, a kutatások
két íö irányban folynak. Egyrészt a jánn6.
vezető észlelési képességeinek, a határte lje
s!tmén yek az alaposabb vizsgálatát igye .
keznek megszervezni, a kockáztatásnak ·_
tnin! a ~özlekedés többé-kevésbé szükséges
vele1áróJának - normális és szélSŐSégtS
eseteit k_ül?nválasztani. Már az eddigi ertd.
mények 1s Jól hasznosíthatók a jármúvezetól:
képzésénél.12

__A jár".ií1.vezetői kt!pzt!s egyébként ugyancsai:
kozponti téma~ént szerepelt akongresszuson.
A módszertani kérdésekről bővebben
klv_ánunk szólni, cs1;1pán megemlltjük, tm
ter1edőben van a Járműszimulátorral ,l
okt_atás. Ennek előnye, hogy a jelölt
rutmmozgásokat a tanteremben sajátltb •
el. Ez az oktatási mód a hagyomán . ati;
sokkal olcsóbb és úgy tűnik - bár ift°:1
nem egységesek az álláspontok _ gyo :
is, jobb is. rsa

Ital, gyógyszer, kábítószer

A közlekedő ember biztonságos ma
tását befolyásoló tényezők között meg:~
böztetett figyelem jut az alkoholnak 1'.'-1-
vele rokon hatású izgató, illetőleg n és .
szereknek. Érthető módon elsősorbargtat,;
geren túlon a gyógyszerkutatdst kezdi h!t te.:.
szor/tani a kdbítószer jdrművezetöre gy /•::
hatásának vizsgálata. A kongresszuso a 0!'"
ilyen témájú beszámoló is elhangzott~. tol-!,

Az alkohollal kapcsolatos kutat~k
zánk szakemberei számára nem sok .hi
moncltak. Tovább folyik a harc· ,=· UJ,:

• Q]On
o,8%o-es avagy az I %o-es véralkoholkon
ráció-e az a határ,_amelynél a büntetést ~-nt
tásba kell helyezni? Egy amerikai beszá ttü.
pélclául azt igyekezett bizonyítani, ho:0

:·'
utóbbi érték az, amelynél - életkori bo"-'
tást is fi~yelembe véve -a statisztikai a •·
tok ~zeri~t ugrássze_rűe~ nő <1; baleseti ,-at
szln{iség. fovábbra 1s v1zsgálJák az alk h
é11 a gyógyszer kölcsönhatását.u E téin~/
11zekci61íléscken klvlil munkacsoportban 1

mcgvilaltrik, ahol a jelenlevő legjobb stit
emberek cscrélt(,k ki nézeteiket. ·
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Értékelés

A konferencia -'- és általában a szervezet
- működésének eredményességéről a téma
széles köre miatt igen nehéz véleményt al
kotni. Az kétségtelennek látszik, hogy je
lentős mértékben hozzájárult a k~!önböz~
ismeretek jobb megértéséhez, _és kundulás1
alapul szolgálhat számos, koordmált kutatás
hoz. Bebizonyította azt is, hogy a közleke
dési balesetek okainak feltárásánál még
mindig sok a hiányzó láncszem. .
úgy túnik azonban, hogy a konferencia

erősen „fiziológiai orientáltságú". Megre
kedt - hasonlatosan a számos országban
folyó alkalmasság-vizsgálatokhoz - az em
beri és:r.lelés és érzékelés megismerésére al
kalmas módszerek kidolgozásánál, e visel
kedési formák magyarázatával azonban adós
maradt. A tanulmányok alapján arra a kö
vetkeztetésre juthatunk, hogy ezekre a szem
pontokra nem fordítanak kellő figyelmet. Így
sajnos az emberi psziché történései továbbra
is rejtve maradnak.

Még kevésbé tanúsítottak érdeklődést
szociológiai jellegü tényezők iránt. Ha azon
ban elfogadjuk a marxista ismeretelmélet
alaptételeit, akkor azt sem hagyhatjuk fi
gyelmen kívül, hogy az egyén alapvetően...
társadalmilag determinált. Ezért nyilván
való, hogy aktuális viselkedésének miértjét
is előbb a pszichében, majd a környezetében
kell keresnünk. Ha az egyént körülvevő kör
nyezetet elhanyagoljuk, aligha remélhetjük
azt, hogy magatartását gyökeresen megvál
toztathatjuk. A szociológiai determinánsok
keresésével és e meghatározó tényezöla
egyénnel való kapcsolatának vizsgálatáva.
a közlekedési szabályszegések ellen is ereo
ményesebben vehetjük fel, a harcot.

Nyomatékosan felhívták a figyelmet egyes
szerzők arra, hogy a szankciókkal differen
ciáltan kell bánni. A jármúuezetó viselkedé
sének a bűntetés meghatározásánál döutó
szempontnak kell lennie.11 Kimutatták, hogy a
büntetések kiszabása alkalmával a fiatal
vezetőknél elsősorban egyéni felelősségérze
tük hiányára, az idősebbeknél pedig a tár
sadalomnak a vele szembeni elvárásokra
tehát a szociológiai háttérre, kell rámutatni.
„Müsoron kívül" ismerhettük meg aToyota
cég újfajta közlekedési információs rendsze
rét. Így szereztek tudomást a külföldiek egy,
azOrszágos Kriminológiai ésKriminalisztikai
Intézetben folyt kutatásnéhány megállapítá
sáról.

15. Vö. többek közcött: Del Berg foslilul: Zur Psycbologicdes
Sichcrhcltsgurtcs; Rober6son. L. S.-Kdl~, A. B.--0' ,Veill, B.
-Wixom, C. lV. - Eis1virtlt, R.S. - lla.ddon, \V.: A Controllcd
Study of tho EUcct of prctcvlslon Mcsso.gcs on Sa(cty Bell Usc.

16, Brow,1, I. D.-Cop,:unan, A. K.: Drivcrs' Attlludu to tho
SoriousnC!.s of Road Trn.fflc Offoncc, Consldercd in Relatlon to
the Design ol Sancllons.

J.~edés befolyásol
.!, e 'róljárművezetői v
6
$ !t>:,j.~a

hat
további súlyos prob

tények birtokát,~~:Jflberi hibákat a gép
hogyan lehet .J-:z; g~orsabban és leg

• ezetésból a Je__g::zöbölni, vagy leg-
nuv -~u . Ak f .jményesP,bben k~~entem. on erencia
'bbis hatásukat csó • elsősorban - megfe
•hangúan lesz?ge:i::i~;er~kkel - nevelni, és
pszichológ1a1 ID<?,711et1ii.

,k másodsorban b#, éhány különösen fon-
nevelést célszei:ÍÍ ~Ú·ü. Ezek között meg
kérdésre konceo.t~ foglal el a biztonsági öv

•Jönböztetett he~yeérvényesült az általános
.sználata.10 Itt ~~ önféle propagandalehető
'rekvés, hogy a ku\ta.:O kell felhasználni. A
Jgeket össze?ango Ja.pján megállapítható,
•mutatott filmek a. •árnak ajó példával. El

a hatóságok élen .1a. rendőrautó személy-
épzelhetetlen, hogy . t ági övvel venne

ne becsatolt biz ons
részt a forgalomban, este ne t?mpított fén_y-

közlekedne, és a baleseti helysz~ biz
tosítása alkalmával ne ragadna meg minden
alkalmat (kezdve attól, hogy a helyszínre é~
kezéskor a villogó kék lámpát nem kapcsolJa

a helyszínt igyekszik a legrövidebb időn
belül lezárni, lám.pá.le, figyelmeztető táblák
elhelyezésével a többi járművezető figyel
mét felhívni stb.) arra, hogy a közlekedés
biztonságát fenntartsa.
A tanulóvezetők: és oktatóik ugyancsak a

legtöbb országban. -- függetlenül attól, hogy
biztonsági öv használata kötelező-e vagy

sem - becsatolt övvel vesznek részt a for
galomban. Hasonlók.éppen tesznek a külön
féle baleseti kutatóintézetek, és a nagy köz
lekedési vállalatok személygépkocsivezetői,
utasai is.

A megtorlásról meglehetősen kevés szó
esett - a vélem.én.yek alapján - elsősorban
azért, mert ennek: a befolyásolási eszköznek
meglehetösen gyenge a hatásfoka. A vezetöi
engedély bevonásának hatékonyságáról is csak
korlátozott mértékben beszélhetünk. Úgy tünik,
hogy ez az eszköz is csak a balesetre hajla
mos vezetőknél, lehet hatékony és nem a jár
művezető nevelése, hanem a forgalomból
való kizárása útj á.n.


