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Csökkent a súlyos sérüléssel járó balesetek száma
A hazai közutakon 2019 III. negyedévében 4801 személysérüléses közúti 
közlekedési baleset történt, 1,0%-kal kevesebb, mint egy évvel koráb-
ban. Kimenetelüket nézve egyedül a súlyos balesetek száma csökkent 
(4,1%), a halálos és könnyű sérüléssel járóké stagnált.

A balesetek kimenetel szerinti megoszlása érdemben nem változott:  
a halálos balesetek 3,3, a súlyos sérüléssel járók 29, a könnyű sérüléses 
balesetek 68%-ot tesznek ki.

A hosszú idősor jól érzékelteti a balesetek éven belüli dinamikáját.  
A legtöbb baleset jellemzően a harmadik, a legkevesebb az első negyedév-
ben történik. A harmadik negyedévekre eső magasabb balesetszám első-
sorban a nyári időszak forgalomnövekedésével magyarázható. 

Jelentősen nőtt a szabálytalan előzés miatt bekövetkezett  
balesetek száma
A balesetek legnagyobb része, 93%-a a járművezetők hibája miatt követ-
kezett be. 2019 III. negyedévében a járművezetők 4484, a gyalogosok  
215 alkalommal okoztak balesetet, pályahiba miatt 69 baleset történt.

2. ábra
A balesetek száma előidéző okok szerint, 2019. III. negyedév, 
darab 
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1. ábraA közúti közlekedési balesetek számának alakulása 
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Az előző időszakhoz képest a legtöbb, a járművezető hibájából történt 
baleset továbbra is a sebesség nem megfelelő alkalmazásából adódott. 
Legnagyobb mértékben, 12%-kal a szabálytalan előzés miatt bekövet-
kezett balesetek száma növekedett. A járművezetők hibájából bekövet-
kezett halálos kimenetelű balesetek száma 132-ről 143-ra (8,3%) 
nőtt, ezen belül a sebesség nem megfelelő alkalmazása miatti balesete-
ké emelkedett a legtöbbet (25%). 

3. ábra
A járművezető hibájából bekövetkezett halálos közúti közleke-
dési balesetek száma a legfőbb okok szerint

Kimagasló az ittas kerékpárosok által okozott  
balesetek száma
2019 III. negyedévében 437 balesetet okoztak ittas állapotban, ami  
4,8%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. Ezeknek több mint 
felét személygépkocsi-vezetők, közel negyedét kerékpárosok okozták.  
A kerékpárosok a forgalomban történő részvételükhöz képest jóval nagyobb 
arányban járultak hozzá az ittas állapotban okozott balesetek kialakulásá-
hoz, mint a személygépkocsi-vezetők. 

4. ábra
Az összes és az ittas állapotban okozott balesetek megoszlása 
okozók szerint, 2019 III. negyedév

A balesetek 85%-át személyszállító járművel okozták
2019 III. negyedévében az összes közlekedési baleset 85%-át (4069-et) 
személyszállító járművekkel okozták. Közülük kimagaslik a személygép-
kocsik száma (2881), ezt követi a kerékpároké (564) és a motorkerékpá-
roké (328). 

Az összes közúti baleset 8,6%-át tehergépkocsik, 4,5%-át gyalogosok 
idézték elő.

5. ábra

A közúti közlekedési balesetek száma okozók szerint, darab

Emelkedett a balesetek száma az autópályákon
2019 III. negyedévében az autópályákon az előző év azonos időszakához 
képest 5,1%-kal több, összesen 166 baleset volt, ebből a legtöbb az M1-esen 
(47), a legkevesebb (2) az M30-ason. Az összes (157) halálos baleset közül 
10 történt autópályán. 

Száz kilométer autópályára vetítve átlagosan 14 baleset jutott, össze-
hasonlításképpen ez a szám az M0-s autóúton 42 volt.

A 100 kilométerre jutó balesetek száma Tolna megyében volt 
a legkevesebb
Megyei viszonylatban a legtöbb, 100 kilométer útra vetített baleset 
Komárom-Esztergom megyében történt (3,5), de kiemelkedik még Fejér, 
Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar és Pest megye is. Budapesten a 100 
kilométerre vetített balesetek száma 20,8 volt.

6. ábra
Az 100 kilométerre jutó személysérüléses közúti közlekedési 
balesetek száma megyénként
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Kevesebben sérültek meg közúti balesetekben
2019 III. negyedévében a sérültek száma 1,9%-kal csökkent, ezen belül a 
meghaltak száma nem változott jelentősen az előző év azonos időszakához 
képest.

A balesetekben: 
• 176 ember vesztette életét, 
• 1586 fő súlyos, 
• 4649 személy könnyű sérülést szenvedett.

Személysérüléses közúti közlekedési balesetben összesen 520 gyer-
mekkorú sérült vagy halt meg. 463 gyermek könnyen, 51 súlyosan sérült, 
6 gyermek pedig életét vesztette. Az előző év azonos időszakához képest 
3,1%-kal nőtt azon balesetek száma, ahol gyerekek is meghaltak vagy 
megsérültek.
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