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ÖSSZEFOGLALÓ

KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG
Európában az elmúlt évtizedekben a közúti közlekedésbiztonság folyamatosan javult. A
28 tagú Unióban a közúti balesetek halálos áldozatainak száma 2010-ben csaknem
31 500 volt, ami a 2001-ben regisztrált 54 949 halálos áldozatnak csupán 57%-a. E
trendben 2008 és 2010 között jelentős előrelépés következett be, amikor a közúti
balesetek halálos áldozatainak száma évente 10%-kal csökkent, míg e csökkenés 2001
és 2007 között csupán évi 4%-os volt. A jelentős csökkenés ellenére az Unió nem érte el
azt a 2003-ban kitűzött célját, hogy 2001 és 2010 között 50%-kal csökkentse a közúti
balesetek halálos áldozatainak számát.

A halálos kimenetelű közúti balesetek számának általános mérséklődése mellett érdemes
megjegyezni az alábbiakat:

 A csökkenés annak dacára következett be, hogy a közúti személyszállítás
általánosságban bővült: az utaskilométerben mért közúti személyszállítási
szükségletek az Unióban 1995 és 2011 között évente átlagosan 1,1%-kal nőttek.

 Ez a helyzet a különböző tagállamokban jelentős eltéréseket mutat. A halálos
áldozatok száma a déli és a kelet tagállamokban általában magasabb az uniós
átlagnál.

 A halálos áldozatok számának csökkenése az úthasználóktól függően változik: a
halálos áldozatok száma folyamatosan csökken a személygépkocsik (-45%), a
tehergépjárművek (-40%), a kerékpárosok (-33%) és a gyalogosok (-34%)
esetében, míg a motorkerékpáros balesetek halálos áldozatainak száma nem
változott.

 A 2013. évi előzetes adatok szerint a közúti balesetek halálos áldozatainak száma
továbbra is csökken, mivel Unió-szerte összesen 26 000 halálos áldozatot
regisztráltak. Az előzetes adatok alapján a közúti balesetek halálos áldozatainak
száma a 2011 és 2012 közötti 9%-os csökkenést követően 2012-hez képest 8%-
kal esett vissza.

Uniós szinten a közúti balesetekre vonatkozó adatokat a CARE elnevezésű, a közúti
balesetekre vonatkozó központi európai adatbázisban gyűjtik, amely az egész Unióra
kiterjedően információt tartalmaz a halálesetekre és sérülésekre vonatkozóan, és amely
az uniós tagállamokból származó nem bizalmas adatokat egyetlen központi adatbázisban
fogja össze.

A 3. európai közúti közlekedésbiztonsági program elfogadása óta az Unió elismerte, hogy
noha a közúti balesetek leggyakoribb oka az emberi mulasztás, a közutak állapotának
és karbantartásának hatása szintén nem elhanyagolható. Míg a gépjárművezetők
elkövethetnek – és óhatatlanul el is követnek – hibákat, az infrastrukturális feltételeket
fokozatosan javítani kell annak érdekében, hogy a hiányosságaikkal szemben
hatékonyabban meg lehessen védeni a használókat.
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ÚTKARBANTARTÁSI KIADÁSOK AZ UNIÓBAN
A különböző tagállamokból a közutak karbantartásával és a közúti beruházásokkal
kapcsolatos kiadásokra vonatkozó, homogén és pontos adatok begyűjtése nehéz, mivel
az adatok csak minimális homogenitást mutatnak. A különböző tagállamokban a közutak
igazgatása eltérő, így a közúthálózat egyes szakaszainak elfogadható állapotban
tartásának felelősségét számos szerv, például nemzeti minisztérium, regionális vagy helyi
hatóság viseli. Ezenfelül a különböző tagállami rendszereket összevetve a közutak
karbantartásának és a közúti beruházási tevékenységeknek a meghatározása sem mindig
egyértelmű, ami nehézkessé teszi annak pontos megállapítását, hogy melyik kategóriába
mit kell rögzíteni, és ez eltéréseket eredményez a különböző tagállamok között az adatok
jelentésének módjában.

Az Unión belüli, ez elmúlt években végzett közúti karbantartási tevékenységek
alakulásának felméréséhez e tanulmány az OECD/ITF által gyűjtött közúti kiadásokra
vonatkozó adatokat, az Európai Aszfaltipari Egyesület (EAPA) által közölt aszfalttermelési
adatokat és országspecifikus információkat foglalt egybe. Az összegyűjtött adatok
tanúsága szerint a közúti beruházások szintje az Unióban 2006 és 2011 között viszonylag
stabil maradt. A közúti beruházások 2009-ben érték el tetőpontjukat, ám 2011-re 7,1%-
kal estek vissza. Ami a karbantartási kiadások szintjét illeti, az elemzés arra enged
következtetni, hogy az elmúlt években jelentősen visszaszorultak a karbantartási
tevékenységek Olaszországban, Írországban, Szlovéniában és Spanyolországban, és
feltehetőleg csökkenő tendencia jellemzi Szlovákiát, Finnországot, Csehországot, az
Egyesült Királyságot, Portugáliát és Magyarországot is. Ugyanakkor a jelek szerint a
karbantartási kiadások ugyanebben az időszakban számos uniós tagállamban növekedést
mutatnak: ez igaz Ausztriára, Németországra, Franciaországra, Horvátországra,
Litvániára, Luxemburgra és Lengyelországra.

A válság hatása erőteljesebb volt azokban az országokban, amelyekben a közúti
infrastruktúra finanszírozása az egyéb finanszírozási források helyett (pl. útdíjak)
nagymértékben az állami kiadásoktól függ. A különböző tagállamok államháztartási
helyzete, illetve a meghozott államháztartási és költségvetési döntések eltérő
eredményekkel jártak.

AZ ÚTBURKOLATOK MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE ÉS A
KARBANTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE
A 2008/96/EK irányelv elfogadásával az Unióban első alkalommal jött létre a közúti
infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezelésének közös kerete. Ez az irányelv ugyanakkor
csak a TEN-T folyosókra alkalmazandó, Unió-szerte eltérően értelmezik és hajtják végre,
és a közúti közlekedésbiztonság nyomon követésének csupán az eljárási szempontjaira
összpontosít.

Az Unió az alábbi kutatási projektek segítségével tett kísérletet e korlátok áthidalására:

 A Pilot4safety egy kézikönyvet dolgozott ki, amelyet a bevált gyakorlatok
gyűjteménye egészíti ki, amely kiindulópontként szolgálhat egy, a közútkezelők és
nemzeti hatóságok által végrehajtandó operatív előírásokat szabványosító, átfogó
eszköz kifejlesztéséhez.
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 A WhiteRoads a „fehér foltokat” tárta fel, azaz a TEN-T azon útszakaszait,
amelyeken a vizsgált időszakban a jelentős forgalom ellenére nem fordult elő
baleset, és ezeket vizsgálta meg azon fő jellemzők meghatározása érdekében,
amelyek lehetővé tették, hogy ezen útszakaszok közlekedésbiztonsága ilyen
magas szintet érjen el.

A WhiteRoads projekt eredményei azt mutatják, hogy a fehér foltok sikerét meghatározó
fő tényezők között a megfelelően megtervezett utak, a megfelelő karbantartási
programok megléte, a megbízható és egységes közlekedési táblák és útburkolati jelek
elhelyezése és a megfelelő világítás szerepelnek. A WhiteRoads projekt keretében
kidolgozott ellenőrzőlistát a 2008/96/EK irányelvben meghatározott biztonsági
ellenőrzéseket és szemléket kiegészítő, új eszköznek kellene tekinteni, és a TEN-T
hálózaton kívüli egyéb fontos útszakaszokra is alkalmazni lehetne.

Több tagállam rendelkezik alaposan kidolgozott eljárással a közutak állapotának nyomon
követésére és a beavatkozások rangsorolására. Ez azonban számos esetben nem terjed
ki a helyi vagy városi utakra. Amennyiben a közúti karbantartási tevékenységeket a
nyomon követési folyamat eredményeinek megfelelően végzik, a rangsorolási szabályok
az eredmények értékelésének módjától függnek.

A KÖZUTAK KARBANTARTÁSÁNAK TÁRSADALMI-GAZDASÁGI
HATÁSAI
A közutak karbantartása jelentős, tágabb értelemben vett társadalmi-gazdasági
hatásokkal is bír. Az időben elvégzett karbantartás nyomán csökkenő utazási idő a
közutak karbantartásából származó egyik legszélesebb körben elismert gazdasági
haszon. A közúti balesetek bizonyítottan társadalmi költségekkel is járnak, amelyeket
franciaországi, litvániai és hollandiai tanulmányok számszerűsítettek is. A közúti
karbantartási tevékenységek tágabban értelmezett gazdasági hatásainak
számszerűsítésére irányuló tanulmányok azt mutatják, hogy a közúti karbantartási
kiadások csökkenésének a tágabb értelemben vett gazdaságra kifejtett hatása a 100–
250%-ot is elérheti.

FŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK ÉS AJÁNLÁSOK
Az EP-ben lefolytatandó jövőbeli vitákra és az Unió által a közlekedésbiztonság és az
útburkolatok minőségének megőrzése és a közúti karbantartási tevékenységek gazdasági
visszaesés miatti visszaszorulásából eredő esetleges kedvezőtlen hatások ellensúlyozása
érdekében indítandó kezdeményezésekre való tekintettel az alábbi intézkedéseket kellene
fontolóra venni:

 A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 2008.
november 19-i 2008/96/EK irányelv jelenleg folyó felülvizsgálata során fontos
lesz azon módosítások beillesztésének támogatása, amelyek Unió-szerte elősegítik az
egységesebb alkalmazást, és bővítik az irányelv műszaki és földrajzi hatályát.

 A Bizottság felkérése az alábbiakra: javasolja a WhiteRoads projekt nyomán nyert
tapasztalatoknak más útkategóriákra való kiterjesztését, és a fehér foltok
értékelésének eredményeit használja fel a legveszélyesebb útszakaszok
közlekedésbiztonsági mutatóinak javítására; támogassa egy, a WhiteRoads
keretében kidolgozotthoz hasonló ellenőrzőlista mint a 2008/96/EK irányelvben
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meghatározott biztonsági ellenőrzéseket és szemléket kiegészítő új eszköz
terjesztését; ösztönözze annak a TEN-T hálózaton kívüli útszakaszokon való
alkalmazását.

 Azon fellépések és intézkedések meghatározása, amelyek a helyi és városi utakat
állítják a középpontba, amely utak a legnagyobb közlekedésbiztonsági kockázatokat
hordozzák, és amelyek terén egyes országokban a karbantartási tevékenységekben a
legkomolyabb csökkentés mutatkozik.

 A több uniós tagállam által bevezetett helyes gyakorlatok terjesztésének
elősegítése, amelyek Unió-szerte hozzájárulhatnak a karbantartási tevékenységek
költséghatékonyságának fokozásához.


