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• Európai Unió: Fehér Könyv, 

Közlekedésbiztonsági akcióprogram 

(2011-2020)[1]

• Három fő „gyilkos”

• Fiatalok népességen és a közúti 

balesetek halálos áldozatainak 

számán belüli aránya

• Kiemelkedő baleseti kockázat okai

Bevezetés

2

Fiatalok (25 év alattiak) részaránya a népességen és a

közúti balesetek halálos áldozatainak számán belül [2]



Kutatási cél
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• A „B” kategóriás gépjárművezető-

képzés elemzése

– Elmélet

– Gyakorlat

• Hiányosságok feltárása és 

megállapítása



Egylépcsős képzés [3] :

• Elméleti képzés (28 óra)
• Közlekedési alapismeretek (14 óra)

• Járművezetés elmélete (6 óra)

– Balesetek és tanulságaik

• Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (2 óra)

• Elméleti vizsga
• Maximálisan elérhető pontszám: 75

• 55 kérdés (45 kérdés 1 pont, 10 kérdés 3 pont)

• Sikeres vizsga: 65 ponttól

Hazai „B” kategóriás 

gépjárművezető-képzés
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• Gyakorlati képzés (29 óra)
• Alapoktatás (9 óra)

• Főoktatás (20 óra)

• Forgalmi vizsga
• Elindulás előtti teendők

• Forgalmi vezetés közúti forgalomban 

• 50 perc önálló vezetés

• Manőverezési feladatok-2 feladat

• Sikertelen a vizsga, ha a vizsgázó: 

Közlekedési szabályt sért; Irányjelzést, vagy körültekintés 

elmulasztja; Egyéb hibákból 10-nél többet követ el

Hazai „B” kategóriás 

gépjárművezető-képzés
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• 2012. január 1-től megszűnt a járműkezelési vizsga,

• 2012. január 1-től a forgalmi vizsga ideje 10 perccel 
megnövekedett,

• 2012. január 1-től lehetőség van az elméleti 

tanfolyamot úgynevezett E-learning képzésben 

teljesíteni,

• 2013. augusztus 15-től a gépjárművezető-jelölteknek 

a gyakorlati oktatás során minimum 580 km-t kell 

levezetniük,

• 2015. januárjától az elméleti vizsgakérdések köre 

módosult, és kibővült.

Képzésben bekövetkezett változások
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A vizsgaidőtartam növekedésének hatására a

vizsgasikeresség (VSM) szignifikánsan lecsökkent!

(Eddigi..) eredmények
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Pozitív válaszok 

száma

Minta 

nagyság
Arány

Alsó 95% 

KI

Felső 95% 

KI

2008-

2011
364587 659310 0.5530 0.5518 0.5542

2012-

2015 292189 537872 0.5432 0.5419 0.5446

1. táblázat: 10 perces vizsgaidőtartam 

növekedésének hatása 



A tantervi és vizsgakövetelmények által előírt „balesetek

elemzése” hat a gépjárművezető-jelölt későbbi

közlekedésére.
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(Eddigi..) eredmények

 



Videók lejátszása és a balesetet átélt személy beszámolója

megváltoztatta a kinyilatkoztatott biztonsági övviselési
hajlandóságot.

(Eddigi..) eredmények

9



Pozitív válaszok száma Minta nagyság Arány Alsó 95% KI Felső 95% KI

Előtte 78 109 0.7156 0.6247 0.7918

Utána 102 109 0.9358 0.8733 0.9685

Eredmények
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2. táblázat: Felmérés hatásának eredménye

Előtte és utána is igen Előtte nem utána igen Összesen

78 24 102

Előtte igen utána nem Előtte nem utána nem

0 7 7

78 31 109

McNemar teszt Edwards-

féle változatának 

eredménye

24

P-valószínűség értéke 

<0,0001

3. táblázat: McNemar teszt  
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Források
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Köszönöm a figyelmet!
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