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Áttekintés 

 Hogy jön ide a pszichológia?!  

Mi befolyásolja a biztonságos közúti viselkedést? 

 Vizsgálati eredmények 

 Következtetések  

Mit hozhat a jövő? 

 



Közlekedéspszichológia – fogalmi keretek 

 Úthasználó 

 Közlekedéspszichológia: 

az úthasználók viselkedésének és az ezt megalapozó pszichológiai folyamatoknak a 
tanulmányozása (Rothengatter, 1997) 

 Kultúra és biztonsági kultúra a közlekedésben 

 Meghatározó irányvonal a közvéleményben, amely hatással van a biztonságra 
(AAA, 2007) 

 Nemzeti kultúra része (Moeckli és Lee, 2007) 

 Normál viselkedésre irányuló percepciók, elvárások a következményekre 
vonatkozóan (Ward és mtsai, 2010) 

 

 



Mi befolyásolja a biztonságos közúti 

viselkedést? 

 Reakcióidő 

 Figyelem  

 Helyzetfelismerés 

 Stressz- és monotóniatűrés 

 Kéz-szem koordináció 

… 

F1-es pilóták a 

közutakon 



Mi befolyásolja még a biztonságos közúti 

viselkedést? 

 Személyiség 

Lelkiismeretesség, felelősségtudat, normakövetés, szabályok betartása 
(formális és informális!) 

Érzelmi stabilitás 

Kockázatkeresés és kockázatvállalás 

Agresszió 

Barátságosság 

Másokra történő odafigyelés 

 Attitűdök, értékek, normák 



Néhány konkrét eredmény 

 Az agresszív viselkedést általánosságban véve az indikálja, hogy a közlekedés során 

mások magatartásának értelmezése tévesen történik meg (Lawton, Parker, Manstead, & 

Stradling, 1997) 

 Azok a személyek, akikre „jobb” közlekedésbiztonsági kultúra jellemző, biztonságosabban 

is vezetnek  

 DE: enyhébb szabálysértéseknél (pl. irányjelző használata) ellenkező tendencia mutatkozik 



Egy hazai vizsgálat eredményei 

Barátságosság 
Odafigyelés 

másokra 

Szabályos 
gyalogos 
viselkedés 

Lelkiismeretesség 



Következtetések 

 A pszichológia segíthet a közlekedési kultúra és az úthasználók 

megértésében 

 Képességek helyett inkább a „puhább” jellemzőkre érdemes 

koncentrálni 

 Próbáljuk figyelembe venni mások nézőpontját! 



Mit hozhat a jövő? 

 Kultúrák találkozása – normák találkozása 

Önvezető járművek 
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Köszönöm a figyelmet! 
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