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Projekt célja 

A közúti közlekedési balesetek meghatározó 

résztvevőivel – személygépkocsi, tehergépkocsi, 

gyalogos-kétkerekű járművek, terepjáró járművek – 

történt balesetek összetevőinek interdiszciplináris 

elemzése révén meghatározza az egyes részelemek 

kialakításának követelményeit, valamint a hibás 

interakció meghatározásával preventív hatékony 

intézkedések kidolgozása. 

Előbbi célok megvalósításához át kell tekinteni az egyes járműcsoportokra jellemző balesettípusok 

interakciós jellegét, majd az in-depth rendszerű adatgyűjtés alapján a leggyakoribb balesetformák virtuális 

(számítógépes szimuláció) és kísérleti (crash) vizsgálatának elvégzése, annak érdekében, hogy elsősorban 

a gépjárművek passzív biztonságát illetően új, illetve továbbfejlesztett sztenderdeket lehessen kidolgozni, 

valamint a speciális balesettípusok káros következményeinek csökkentését szolgáló szabadalmakat, 

eljárásokat bevezetni és megvalósítani. 

Előbbi célkitűzésű kutatás során a különböző szakterületet művelő konzorciumi tagok révén lehetővé válik 

a műszaki és természettudományok valamint a közgazdasági menedzsment olyan szintű együttműködése, 

amely a projektbe bevont specialisták együttműködésével a multidiszciplinaritás követelményeit meg lehet 

valósítani. Az első munkaszakasz alapvető célja a projekten belül, hogy egyrészt megteremtse a kutatási 

infrastruktúra egyes elemeihez a feltételeket, továbbá elvégezze a vonatkozó korábban kitűzött alap- és 

alkalmazott kutatásokat.   

A projekt végterméke: Komplex, tudásalapú közlekedésbiztonsági rendszer kidolgozása, kutatások és 

járműkísérletek lefolytatásán keresztül, a járművek közlekedésbiztonságának javítása, és a balesetek 

számának és következményeinek effektív csökkentése érdekében.  

Hasznosítási terület: Gépjármű biztonságtechnikai-, baleseti kutatási eredményeket hasznosító, 

közlekedésbiztonsággal foglalkozó szervezetek, autógyárak, autóipari beszállító cégek, biztosító társaságok 

és civil szervezetek.  

 

A kutatási konzorcium tagjai: 
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Magyar Tudományos Akadémia –Műszaki Fizikai Anyagtudományi Kutatóintézet 

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (PANAC) 
Gépjármű Balesetkutató Biztonságtechnikai és Minősítő Intézet 

 

 



 

 
Projekt azonosító: NTPCRASH 

Szerződés azonosító száma: T E C H _ 0 8 - A 2 / 2 - 2 0 0 8 - 0 1 0 4  

 

  
 

A projekt a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával valósul meg. 

 

 

 
 

 

A projekt szakmai pillérei Az egyes munkaterületek konzorciumi partnerek közötti 
felosztása 

 
A projekt teljes munkafolyamatát a fentiek szerint 10 WG-vel jelölt szakterületen végezzük el: 

WG 1. Személygépkocsi biztonság 

WG 2. Tehergépkocsi biztonság(beleértve az autóbuszokat is) 

WG 3. Gyalogos biztonság 

WG 4. Kétkerekű járművek (kerékpár, motorkerékpár) biztonsága 

WG 5. Egyterű ill. többcélú gépkocsik biztonsága (beleértve az offroad járműveket is) 

WG 6. Biomechanikai kérdések a közlekedési balesetek során 

WG 7. Ütközés (crash) technika( az ütközési folyamat vizsgálata kísérletekkel ) 

WG 8. Balesetrekonstrukció (a megtörtént balesetek szakértői rekonstrukciójának korszerű módszerei) 

WG 9. A baleseti partnerek közötti interakció 

WG 10. Vezetéstechnikai képzés-balesetmegelőzési módszerek kidolgozása 

Az egyes WG-k tevékenységeinek tematikája: 

• Az adott járműtípus baleseti trendje, baleseti formák nemzetközi-hazai áttekintése. 

• A gépjármű szakértői praxisból származó megállapítások összegyűjtése 

• Elméleti és gyakorlati(kísérlet) vizsgálandó területek 

• Virtuális elemzés 

• Kísérletek (ütközési-menet) 

• Kísérleti eredmények feldolgozása 

• Publikáció (web, workshop, előadás  stb.) 

• Összegző, záró jelentés 

 
A projekt szakmai programtervének vázlata 


