Sebességellenőrzés módszerei, eszközei
Változások az elmúlt 10 évben, jövőbeli elképzelések
Lovász Győző

Pausz Ferenc

Gyorshajtást ösztönző tényezők
•
•
•
•
•
•
•

Kiváló minőségű utak
Rövidebb menetidő
Üzleti érdekek / nyomás
Sebességhatár ismeretének hiánya
Saját képességek túlbecslése
Izgalom, szórakozás, élvezet, sebesség-imádat
Kockázat-kompenzáció

• A forgalom ritmusa

Néhány bevezető gondolat
• „Pozitív” illetve „negatív” megerősítés hatásai a közlekedő
emberre, a közlekedésbiztonságra?????
( elismerés – köszönet – elfogadás – rosszallás – büntetés )

• A megengedett sebesség ellenőrzése – relatív
gyorshajtás????

Program
• 1. modul:

Sebességellenőrzés módszerei, eszközei

• 2. modul:

Változások az elmúlt 10 évben, jövőbeli
elképzelések

Jármű sebességének változása – járművezető reagálása
• Jármű sebessége: v = 0

Külső hatások - Nincs reakció

• Jármű sebessége: v > 0

Külső hatások vs. Reagálás

• Egy bizonyos sebességérték után a külső hatásokra nem hogy későn
reagálunk, észre sem vesszük!

Szemmozgás és látómező különböző sebességeknél

A sebesség
A közlekedéssel összefüggő sebességek:
• Utazási sebesség: az indulástól az érkezésig eltelt idő és a megtett
távolság alapján számítható sebesség.
• Menetsebesség:
a jármű pillanatnyi haladási sebessége.
A gyorshajtás típusai:
• Sebesség túllépés (Excessive speed): az adott útszakaszra
engedélyezett, előírt sebességnél gyorsabb haladás.
• Relatív gyorshajtás (Inappropriate speed): az engedélyezett
sebességnél kisebb, azonban az út- és a látási, továbbá a forgalmi
viszonyokhoz képest túl nagy sebességgel haladás.
• Gyorshajtás (Speeding): a sebesség nem megfelelő megválasztása,
amely egyaránt lehet az engedélyezett sebességnél gyorsabb haladás,
szabálysértés/szabályszegés vagy relatív gyorshajtás.

Sebesség – baleseti kockázat – kimenetel súlyossága

Baleseti kockázat növekedés [%]

80
60
40

Halálos balesetek

20

Halálos és súlyos
sérüléses balesetek

0
-15

-10

-5

0

5

10

-20
-40
-60
Átlagsebesség növekedés [%]

15

Összes személyes
sérüléses baleset

Féktávolság
Távolság (méterben)
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reakcióút

fékút
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megérinti a gyalogost

30 km/h-val elüti a gyalogost
43 km/h-val elüti a gyalogost
53 km/h-val elüti a gyalogost

62 km/h-val elüti a gyalogost

Sebességmérés
• Távolság / idő = sebesség

• A jármű által egy adott távolság
megtételéhez
felhasznált
idő
(ha bizonyíthatóan dokumentált)
elegendő bizonyíték a gyorshajtás
tényének megállapítására

Sebességmérés
• A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 6. §-ában foglaltak szerint:
„(1) Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy
jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti, különösen, ha a mérési
eredményt mennyiség és/vagy minőség tanúsítására — a szolgáltatás és
ellenszolgáltatás mértékének megállapítására — vagy hatósági ellenőrzésre és
bizonyításra használják fel; továbbá az élet- és egészségvédelem, a
környezetvédelem és a vagyonvédelem területén.
• (2) Joghatással járó mérést a mérési feladat elvégzésére alkalmas hiteles
mérőeszközzel vagy használati etalonnal ellenőrzött mérőeszközzel kell
végezni.”
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Sebességmérés Ghana-ban
• Alapvetés! Magyarországon joghatása csak hiteles eszközzel
dokumentált mérési eredménynek lehet!!!

Sebességmérő eszközök mérési elvek szerint
Pontszerű
•Radar elvű
•Lézer elvű
•Optikai
•Tacho elvű
Átlagsebessség
•Section controll

•

Zsebszámológép????

Radar
• A Radar szó a Radio detection and ranging (rádiós érzékelés és bemérés)
rövidítése. A rádióhullámok ködön, füstön át is terjednek, ezek a készülékek az
éjjeli sötétségben, a fény számára átlátszatlan tárgyakon át is kitűnően látnak. A
hanghullámokhoz hasonlóan a rádióhullámok is visszhangot keltenek, amikor
visszaverődnek az útjukba került tárgyakról.
• A radaros mérési elvű készülék tehát a rádióhullámok segítségével fedezi fel a
célpontot. Ha a célpont mozgó tárgy, a visszaverődő jel frekvenciája
kismértékben eltér a kibocsátott jelétől. Ez a jelenség Doppler-effektus néven
ismert, s az okozza, hogy a közeledő tárgyról visszaverődő rádióhullámok
torlódnak, míg a távolodóról visszaverődők széthúzódnak.
• A céltárgyról visszavert jeleket általában ugyanaz az antenna fogja föl. A
kibocsátott és a visszavert jelek hullámhossz különbségének mértéke utal a
reflektáló felület sebességére, pozitív / negatív előjele pedig a mozgás irányára
(távolodó / közeledő)

Néhány „radaros” készülék
• Ramet AD9
A különböző (az út mellett alacsony oszlopra, a forgalmi sáv feletti portál
szerkezetre vagy tripodra szerelt) változatai azonos egységekből épülnek fel.
A 34.33 GHz-en (Ka sáv) működik. M1 autópályán 4 db, M0 autóúton 2 db.
• Multanova 6F
Magyarországon ez volt a leggyakoribb sebességmérő. A 34,36 GHz-en (Ka
sáv) működik, menet közben is képes a sebességet megállapítani.
Kifutott
• Speedophot vagy Traffipax VI.
Menet közben is használható, a 24,125 GHz-en (K sáv) dolgozik.
Kifutott
• Microspeed vagy Traffipax V.
Ez a radar csak álló helyzetben képes mérni a közeledő és távolodó autókat
egyaránt. A 13,45 GHz-es frekvencián (Ku sáv) üzemel.
Kifutott
• Sfim Mesta 204DD
Ez a régi készülék csak álló helyzetben képes mérni és csak a távolodó autókat.
A 9,41 GHz-es frekvencián (X1 sáv) üzemel.
Kifutott

Lézersugár
• A fény terjedési jellemzői: állandó, nagy terjedési sebesség, egyszerű
optikával jól koncentrálható.
• Sebességmérés: 0,3 sec
mérési ciklusonként kb. 200
impulzussal mérik a
kibocsátott lézer jelek
„repülési idejét”. Azután az
eredmények matematikai
statisztikai analízise.

Néhány „lézeres” készülék
• FámaLézer I. ( VHT-506 )
Maximális mérési távolság: 600 méter. Rendszámleolvasás: max. 80 méterről.
Lézerátmérő 300m-en: 150cm.
• FámaLézer II. ( VHT-506/C )
Maximális mérési távolság: 1000 méter Rendszámleolvasás: max. 80 méterről.
Lézerátmérő 300m-en: 120cm.
• LightFáma III. ( VHT-517, VHT-517/DV )
Autóba is szerelhető, Maximális mérési távolság: 1800 méter. Rendszámleolvasás:
max. 120 méterről. Lézerátmérő 300m-en: 90cm.
• FámaLézer III. ( VHT-507/B, VHT-507/B-G, VHT-507/DVR-G, VHT-507/DVRM-G )
Autóba is szerelhető, a GPS-es változatok képesek menet közben is mérni.
Maximális mérési távolság: 1800 méter. Rendszámleolvasás: max. 120 méterről.
Lézerátmérő 300m-en: 90cm.
• FámaLézer III. ( VHT-507/DP )
Megfelel a 18/2008(IV. 30.) GKM rendeletben meghatározott követelményeknek.
On-line üzemmódban működő készüléktípus. Csak álló helyzetben dokumentál.

Néhány „lézeres” készülék
• Muvitas
( VHT-700, VHT-710 )
Régebbi, autóban használható modell. Maximális mérési távolság: 250 méter.
Rendszámleolvasás: max. 80 méterről.
Kifutott
• FámaShot
( VHT-527 ) kézi
Kompakt, kézből működtethető készülék. Álló helyzetből mér. Sorozatképes üzemmóddal
is rendelkezik. Maximális mérési távolság: 1800 méter. Rendszámleolvasás: max. 150
méterről.
• ProLézer III.
( VHT-810 ) kézi
Álló helyzetből mér Maximális mérési távolság: 1800 méter Rendszámleolvasás: max. 80
méterről. Nem használt típus, mert képi dokumentációt nem készít.
• Speed Capture System
( SCS-101/A, SCS-101/B, SCS-102/A, SCS-102/B )
Maximális mérési távolság: 800 m. A 101/B és 102/A a menet közben elkövetett egyéb
jogsértések dokumentálására is használható, kétkamerás berendezés.
• SCS-103

Megfelel a 18/2008(IV. 30.) GKM rendeletben meghatározott követelményeknek.
On-line üzemmódban működő készüléktípus. Csak álló helyzetben dokumentál.

Videotachográf
• Az előző két mérési módtól eltérően méri a sebességet a videotachográf,
ami működését tekintve teljesen passzív, azaz semmilyen
elektromágneses sugárzást nem bocsát ki. A vidotachográfok
meglehetősen egyszerű elven működnek, ugyanis az autók sebességét
a megtett út és az ehhez szükséges idő hányadosából számítják ki
különböző tereptárgyak segítségével. Ez kissé olyan, mint egy utazás az
időben, hiszen a kezdet kezdetén csak így tudtak sebességet mérni.
• Egy modern video-tachográf egy hatalmas, felspécizett stopperórának
fogható fel, de ezeknél már a sebváltóból, az erre a célra alkalmas
kihajtásról veszik a megtett út számlálásához szükséges jeleket.
A lézeres sebességmérők hitelesítése ma is ennek az elvnek a
felhasználásával történik.

„Section controll”

Optikai elven működő készülék
• Az ESO ES 3,0 típusú sebességmérő berendezést a németországi
Elektronik Service Organisation GmbH (ESO) gyártja.
A készülék a napjainkban hazánkban
berendezésektől eltérő elven működik.

használt

sebességmérő

A képi dokumentáció készítésének módja alkalmassá teszi arra, hogy
- a fényviszonyoktól függetlenül - a sebességkorlátozást túllépő
gépkocsivezetők arcáról sokkal jobban felismerhető fényképet készít,
mint bármelyik eddig hazánkban alkalmazott sebességmérő berendezés.
A készülék működési elvéből adódóan – passzív eszközként nem bocsát
ki magából semmi jelet, ezért – nem zavarható és előre nem jelezhető.

Sebességmérési módszerek
A telepítés jellege szerint:
• Hordozható (változtatható helyű)
• Mobil (mozgás közbeni mérésre is alkalmas)
• Fixen telepített

(alkalmazási lehetőségek)

• Koncentrált sebességellenőrzés

( jelentősége, értelme)

Az „elkövető” kilétének megállapítása szempontjából:

• Leállításos módszer
• Leállítás nélküli

(a szankcionálás alapproblémája)

Változások az elmúlt 10 évben, jövőbeli elképzelések
• Közlekedésbiztonsági helyzet ( baleseti statisztika kedvezőtlen
változása)

• Jogszabályi környezet
• Eszközfejlesztés

• A „fordulat éve” („objektív felelősség”)
• Eredmények

• A jövő

1990

1991 1992

1993 1994

Balesetek száma

1997

1998

1999

20 977
2 546 096

20 777
2 630 569

20 957

19 976
2 189 836

2002 2003

2 333 376

19 686

18 505
1 902 141

2000 2001

2 018 377

17 347

1 812 158

18 923
1 939 014

20 147
1 699 134

19 097

18 393
2 394 712

1995 1996

2 219 823

19 817
2 382 839

20 722
2 688 483

19 527
2 538 555

24 623
2 158 862

24 589
1 568 921

1 284 866

27 801

A KÖZÚTI SZEMÉLYISÉRÜLÉSES BALESETEK ÉS
A FŐBB RENDŐRI INTÉZKEDÉSEK ALAKULÁSA AZ ELMÚLT ÉVEKBEN
1990 - 2006

2004 2005 2006

A rendőrség közlekedésrendészeti intézkedései (feljelentés, helyszíni bírság, ittasság ellenőrzés)

Sebesség - Közlekedésbiztonság
• 2001, már látható a negatív tendencia a balesetek számában
• 2001 májusától KRESZ módosulás (komoly szakmai viták!)
26. § (1) bekezdés

a) személygépkocsival, motorkerékpárral, 2.500 kg megengedett
legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsival
- autópályán

130 km/óra,

- autóúton

110 km/óra,

- lakott területen kívül egyéb úton

90 km/óra,

- lakott területen

50 km/óra,"

d) motoros triciklivel, elromlott járművet vontató gépjárművel,
segédmotoros kerékpárral, kerékpárral 40 km/óra,

Sebesség – Negatív hatások
• A közlekedési szankciók nem változnak (szigorítás) éveken keresztül,
sőt bizonyos esetekben liberalizálódnak.
• Közlekedési előéleti pontrendszer anomáliái
• Bírósági döntés nyilvánosságra hozatala ( hónapok alatt erodálódott a
megállítás nélküli sebességellenőrzések rendszere)
• „Objektív felelősség” rendszerének agóniája II. felvonás (2005-2007)

Sebességmérés – Kritikai megjegyzések,támadások
•
•
•
•
•
•

„Elbújnak a készülékkel,
Olyan helyen mérnek, ahol kinn maradt a sebességkorlátozó tábla,
Nem jelzik előre a sebességmérő készüléket,
Elrejtik a mérőkészüléket,
Szabálytalan helyen áll a mérő gépkocsi,
Lakott terület kezdeténél mérnek……”

Sebesség – „Próbálkozások” az eljárások javítására
• Fixen telepített sebességellenőrző berendezésekre vonatkozó javaslat
megszületése (2004), s közel két éves kínlódás után 6 ellenőrző pont
beüzemelése
• Új mérési elven alapuló készülék megjelenése ESO ES 3.0
Teszt-üzemeltetés Békés megyei RFK bevonásával + kísérleti eljárás a
megállítás nélküli mérések elkövetőinek kiderítésére (2007)
„A készülék a jelenleg alkalmazott sebességmérő berendezésektől teljesen eltérő
módon működik, bármely napszakban alkalmas – fényviszonyoktól függetlenül – az
adott útszakaszon áthaladó gépjárművek sebességének mérésére, a szabálysértő
módon közlekedő személyekről felismerésre alkalmas arcfénykép készítésére, illetve a
járművek releváns adatainak rögzítésére. A tesztüzem során a készülék zavarására
utaló jelet nem tapasztaltak a kezelők, illetve az ellenőrzési helyeken a járművek
sebessége sem utalt arra, hogy az eszköz bármilyen módon előre jelezhető lett
volna.”
( Megjegyzés:Idézet a Békés MRFK értékelő anyagából)

FAIR projekt
• Az ORFK-OBB csatlakozott az első ütemhez, hátha ez is lendületet
adhat a hazai változásoknak!
„A FAIR project a maga nemében úttörőnek tekinthető az európai projectek
sorában, és a magyar rendőrség történetében is jelentős szerepet játszott. A
FAIR (Fully Automatic Integrated Road Control – magyarul: Teljesen
Automatizált Integrált Közúti Ellenőrzés) volt ugyanis az első európai uniós
project, amelyben a rendőrség – azon belül is az ORFK Közlekedésrendészeti
Főosztálya – részt vett. „
„A FAIR Project 2005. január 01-től 2006. június 30-ig tartott, a másfél éves
időszakot a munka ütemezésének megfelelően 3 féléves periódusra osztották. A
Magyar Köztársaság Rendőrsége mindhárom periódus munkálataiban érintve
volt.”

FAIR projekt
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FAIR projekt
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FAIR projekt
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Példa – Franciaország 2002
• A kampány július 14-én, a nemzeti ünnepen kezdődött

• Az elnök bejelentette a „veszélyes közutak elleni harcot” – a
következő 5 évre szóló három kormányterv egyikét
• Több minisztérium részvételével készült közlekedésbiztonsági
akcióterv a következő évben megvalósul

• A sebességmérés tudatos megtervezése, a méréstől a
feldolgozáson keresztül, a szankcióig
• Automatizált folyamat
• Fixen telepített sebességmérők folyamatos üzembeállítása
(több ezer 3 éven át)
• 2002 és 2005 között az átlagsebesség 5km/h-val csökkent, a
halálos balesetek száma 30%-kal csökkent.

Sebesség – Jogszabályi áttörés
• Az „Objektív felelősség” elvének beemelése a szabályozások körébe

• Szakmai viták a jogi háttér módosítása
érdekében(„finomhangolás”:cégek, vállalkozások tönkremehetnek, stb.)
• Elkövető vs. Tulajdonos/üzembentartó)
• Szabálysértés – közigazgatási eljárás

ORFK belső norma, módszertani útmutató
• „Módszertani Útmutató” a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
tv. 20. § (1) bek. k./ pont 2011. július 1-jei módosításával összefüggő
rendőri ellenőrzésekhez

• 26/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás, a közlekedési jogsértést
dokumentáló technikai eszközök rendőrségi alkalmazásáról

2006
2008
2010

A mérések számának változása – koncentrált
sebességellenőrzés

2013. Augusztus 21. TED ORFK ajánlati felhívás
• Beszerzés tárgya: 160 db változtatható helyű Komplex Ellenőrzési Pont
tervezése (KKEP), gyártása,szállítása,üzembe helyezése, majd további
funkciók ellátására való alkalmassá tétel
• Alapfunkciók:
sebességmérés,rendszámfelismerés,forgalomszámlálás,forgalomtorlódás észlelése
• Kiegészítő funkciók: behajtási tilalom megszegésének
észlelése,kötelező haladási irányra vonatkozó előírások megtartásának
ellenőrzése,záróvonal átlépés észlelése,ADR-es szállítmányok
észlelése,vasúti átjárón történő áthaladás szabályainak ellenőrzése,a
járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék jelzéseire
vonatkozó előírások megtartásának ellenőrzése,biztonsági öv
használatára vonatkozó előírások megtartásának ellenőrzése,autóbusz
forgalmi sáv használatára vonatkozó előírások megtartásának
ellenőrzése.

2013. Szeptember 03-án ORFK ajánlati felhívás
• Beszerzés tárgya: 365 db fix telepítésű KKEP
tervezése,gyártása,szállítása,telepítése és beüzemelése
• KKEP funkciói: sebességmérés, rendszámfelismerés,
forgalomszámlálás, forgalomtorlódás észlelése, behajtási tilalom
megszegésének észlelése,kötelező haladási irányra vonatkozó előírások
megtartásának ellenőrzése,záróvonal átlépés észlelése,ADR-es
szállítmányok észlelése,vasúti átjárón történő áthaladás szabályainak
ellenőrzése,a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék
jelzéseire vonatkozó előírások megtartásának ellenőrzése,biztonsági öv
használatára vonatkozó előírások megtartásának ellenőrzése,autóbusz
forgalmi sáv használatára vonatkozó előírások megtartásának
ellenőrzése.

2013. Szeptember 10-én ORFK ajánlati felhívás
• Beszerzés tárgya: Közlekedésbiztonsági Automatizált Feldolgozó és Információs
Rendszer kialakítása, és az alkalmazásfejlesztési feladatokhoz valamint a
bevezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása vállalkozási szerződés keretében.
• A KAFIR alkalmazásfejlesztésével kapcsolatos feladatok:
 igazgatásszervezés;
 informatikai rendszertervezés;
 programrendszer fejlesztése;
 az elkészült informatikai rendszer rendszerfejlesztői tesztelése;
 a teszteléshez és az üzembe állításhoz szükséges dokumentációk elkészítése;
 közreműködés a minőségellenőrzésben és a próbaüzemen;
 a minőségellenőrzés és a próbaüzem során azonosított hibák javítása;
 közreműködés a rendszer telepítésében és beüzemelésében;
 részvétel a kapcsolódó szakrendszerek integrációjában;
 kiemelt rendelkezésre állás biztosítása.
Date, Speaker - Association, Road Safety in South Eastern Europe - Title

42

…az előadás vége, köszönöm a figyelmet!

Kérdések?

