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A közúti balesetek többnyire 
emberi tényezőre, a közleke-
dési szabályok megszegésére 
vezethetők vissza. A balesetek  
résztvevőinek jelentős része 
más hibájából szenved kárt, 
sérül meg, vagy veszíti életét. 
Ezért is különösen fontos a bal-
esetek megelőzése. Ezt szol-
gálják az ellenőrzések most 
bevezetett új eszközei és mód-
szerei. 

Az Europai Unió többek között
azt a célt tűzte ki, hogy – 2010-hez
képest – a közúti közlekedési
balesetek halálos áldozatainak
száma 2020-ig csökkenjen a
felére, 2050-ig pedig a nul lához 
közelítsen. Magyarország köz-
lekedéspolitikai programja har-
monizál az uniós célokkal.

Az Európai Bizottság 2010 júli-
usában elfogadott közúti közle-
kedésbiztonsági programjának 
kiemelt stratégiai célja a leg-
veszélyesebb közlekedési sza-
bályszegések visszaszorítása, 
valamint a védtelen közlekedők 
védelme érdekében közösségi 
és nemzeti szintű intézkedések 
bevezetése.

Nagyobb biztonságot az 
utakon!
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A Közúti Közlekedésbiztonsági 
Akcióprogram – összhangban 
az Európai Bizottság előírá-
saival – megállapítja, hogy a
jelenlegi feltételrendszer mellett
az emberi erőt igénylő közúti
ellenőrzések jelentős korlátok-
kal rendelkeznek.

Ezért a jövőben a közúti el len-
őrzések hatékonyságának nö -
velése érdekében az aláb biakra 
van szükség:

Magyarország útjain 2014-ben 
15 847 személysérüléses közúti 
közlekedési baleset történt – ez 
1%-kal több, mint a megelőző 
évben. Nagyobb arányban nőtt 
a halálos kimenetelű balesetek 
száma, itt az emelkedés 6,1%. 
Közlekedési balesetben a múlt 
évben elveszítettünk 626 életet! 
A hosszú évek óta tartó, javuló
tendencia mára megtorpant, 
sőt, több mutatószám alakulása
kedvezőtlen változást jelez.

A legveszélyesebb közlekedési 
szabályszegések elleni fellépés.
A korszerű technikai esz-
közök eddiginél szélesebb
körű alkalmazása.

•

•
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A mostani fejlesztés keretében 
a rendőrség egy új, Európában 
is egyedülálló, megelőzési cél-
zatú intelligens közlekedési el-
lenőrző rendszert építtetett ki, 
lépésről lépésre. Ennek lénye-
gi eleme a modern, automata 
rendszerek, eljárások és beren-
dezések nagy számban történő 
bevezetése és továbbfejleszté-
se, így ennek eredményeként 
az ellenőrzés magasabb szint-
re emelése. 

Ezáltal növekszik az utakon sza-
bálytalanul közlekedők szank -
cionálhatóságának valószínűsé-
ge, amelynek visszatartó hatása 
eredményeként javul a szabály-
követés, így a rendszer életeket 
ment meg az utakon. 

A több nem könnyen megje-
gyezhető nevű részelemből álló 
rendszer – a könnyű említhe-
tőség és megjegyezhetőség
érdekében – a VÉDA nevet
kapta, ami napjainkra már
beépült a köztudatba.

A sajtó és a közvélemény az 
eszközökkel találkozva mind 
gyakrabban, egyre szélesebb 
körben emlegeti a rendszert 

VÉDA-ként. (A Véda  eredetileg 
indiai ere detű női név, jelentése:
tudás, bölcsesség. Rövid, köny-
nyen megjegyezhető, és szere-
pel benne a „véd” szó.)

Korszerű, hatékony
ellenőrző hálózat
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160 db olyan Komplex Közle-
kedési Ellenőrzési Pont (to-
vabbiakban: KKEP) beszerzé-
se, amely változtatható helyű.
Az ország különböző pontja-
in – a gyorsforgalmi és főút-
vonal-hálózaton – összesen 
365 forgalmi sávot fi gyelő fi x 
telepítésű KKEP kiépítése.
A fi x és a változtatható helyű
KKEP-k adatait feldolgozó 
és rendszerező informatikai 
rendszer (Közlekedésbizton-
sági Automatizált Feldolgo-
zó és Információs Rendszer, 
KAFIR) kialakítása.
A rendőrségnél és/vagy társ-
szervezeteinél működő ügyfel-
dolgozó szakrendszerek fej-
lesztése.
A kapcsolódó szakrendsze-
rekből szolgáltató alrendsze-
rek, pl. a járműre vonatkozó 
adatokat szolgáltató külön jár-
műnyilvántartás fejlesztése.
A rendszer egyes elemeit,
a különböző adatbázisokat és 
intézkedő szerveket össze-
kapcsoló adatkommunikációs 
hálózat kiépítése.
A rendőrség részére közel
1000 db intelligens, GPS- ala-
pú helyazonosításra alkalmas
kézi adatrögzítő és infor-

mációs eszköz biztosítása. 
A külföldi jogsértőkkel szem-
beni hatékonyabb fellépést 
szolgáló 26 db nagyteljesít-
ményű, rendészeti jellegű sze-
mélygépkocsi beszerzése. kii

Milyen elemekből áll a 
fejlesztés?

•

•

•

•

•

•

•

•



behajtási tilalom megszegé-
sének észlelése,
kötelező haladási irányra vo-
natkozó előírások megtartá-
sának ellenőrzése,
záróvonal átlépés észlelése,
veszélyes árut szállító jár-
művek (ADR) észlelése,
vasúti átjárón történő átha-
ladásra vonatkozó előírások 
megtartásának ellenőrzése,
a járműforgalom irányítására 
szolgáló fényjelző készülék 
jelzéseire vonatkozó előírá-
sok megtartásának ellenőr-
zése,
a leállósáv igénybevételére 
vonatkozó előírások megtar-
tásának ellenőrzése,
biztonsági öv használatára 
vonatkozó előírások megtar-
tásának ellenőrzése,
autóbusz forgalmi sáv hasz-
nálatára vonatkozó előírások 
megtartásának ellenőrzése.

A változtatható helyű 
KKEP kiegészítő funkciói:

A változtatható helyű KKEP ké-
pes arra, hogy az egyes kiegé-
szítő funkciók – a működtető 
személy által kiválasztott beál-
lításoknak megfelelően – akár 
egymástól függetlenül, önálló-
an, valamint különféle csoporto

A változtatható helyű KKEP-k 
már 2015 elején megjelentek 
országszerte az utak mentén.
A 160 db készüléket hosz-
szú ideig tesztüzemmódban 
hasz nálták a rendőrök, ezt
követően 2015. március 26-án 
megkezdték éles üzemű működ-
tetésüket. A változtatható he lyű
KKEP-k öt alapfunkciót és szá-
mos kiegészítő funkciót „tud-
nak”, amelyek együtt lényegé-
ben lefedik a leggyakrabban 
előforduló szabályszegések tel-
jes körét. 

A változtatható helyű KKEP tu-
dásában továbbfejlesztett vál-
tozata további kiegészítő funk-
ciókat is ellát, mely funkciók
az ellenőrzött útszakasz adott-
ságainak megfelelően ki-be
kapcsolhatóak lesznek.
 

sebességmérés,
rendszámfelismerés,
forgalomszámlálás,
forgalomtorlódás észlelése,
a járműről készített felvételek 
továbbítása.

A változtatható helyű 
KKEP-k

A változtatható helyű 
KKEP alapfunkciói:
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
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sításokban is teljesítsék a velük 
szemben támasztott szakmai 
követelményeket.

A funkciókat az egyes ellenőr-
zött útszakaszok adottságai-
nak megfelelően alakították ki a 
szakemberek. 

A változtatható helyű KKEP-k 
és fi x telepítésű KKEP-k megyei 
rendőr-főkapitányságok szerinti 
elosztását, illetőleg a fi x telepí-
tésű KKEP-k helyszíneinek kije-
lölését alapos elemzés, értéke-
lés előzte meg. 
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az adott megye úthálózatá-
nak hossza, összetétele,
a forgalomszámlálási ada-
tok, forgalom összetétele,
a személyi sérüléses közúti
közlekedési balesetek szá-
ma,
a balesetek jellemző okai,
az útszakaszon bekövetke-
zett balesetek súlyossági 
foka,
a fi x telepítésű eszközök le-
hetséges helyszíneinek fel-
mé rése, prioritási sorrend 
felállítása,
megvalósíthatóság szempont-
jai (fi nanszírozhatóság, áramel-
látás, adatátviteli lehetőségek 
stb.). 

Ennek keretében az alábbi té-
nyezőkre voltak fi gyelemmel a 
döntéshozók:

•

•

•

•
•

•

•





Közlekedésbiztonsági 
Automatizált Feldol-
gozó és Információs 
Rendszer – KAFIR

A KAFIR rendszer a teljes pro-
jekt kiemelt központi eleme. 
Feladata a különböző rendsze-
relemek összekapcsolása az 
általuk küldött információk fel-
dolgozása és továbbítása más 
rendszerkomponensek, illetve 
rendőrségi, valamint külső in-
formatikai szakrendszerek felé. 

A Rendőrség a KAFIR rendszer 
kiépítésével, megvalósításával 
biztosítja a KKEP-k által felügyelt 
területeken bekövetkezett ese-
mények adatfeldolgozását, a 
vélelmezett szabályszegések-
kel kapcsolatos adatok külső 
adatforrásokból történő kiegé-
szítését, a vélelmezett szabály-
szegésekre vonatkozó adatok 
továbbítását a megfelelő szak-
rendszer(ek) számára, továbbá 
az eseményadatok automatikus 
továbbítását a beavatkozásra 
jogosult, illetve köteles szerve-
zetekhez.
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sebességmérés,
rendszámfelismerés,
forgalomszámlálás,
forgalomtorlódás észlelése,
veszélyes árut szállító jármű-
vek (ADR) észlelése,
biztonsági öv használatára 
vonatkozó előírások megtar-
tásának ellenőrzése,
a járműről készített felvételek
továbbítása,
behajtási tilalom megszegé-
sének észlelése,
kötelező haladási irányra vo-
natkozó előírások megtartá-
sának ellenőrzése,
záróvonal átlépés észlelése,
vasúti átjárón történő áthala-
dáskor a vonatkozó előírások 
megtartásának ellenőrzése,
a járműforgalom irányítására 
szolgáló fényjelző készülék 
jelzéseire vonatkozó előírások 
megtartásának ellenőrzése,
a leállósáv igénybevételére
vonatkozó előírások meg tar-
tásának ellenőrzése,
autóbusz forgalmi sáv hasz-
nálatára vonatkozó előírások 
megtartásának ellenőrzése.

A fi x telepítésű KKEP 
funkciói:

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•





Külföldi szabálysértők 
elérése
A Véda Közúti Intelligens Ka-
merahálózat projekt előrehala-
dásával további igények merül-
tek fel:  

a közlekedésbiztonság továb-
bi javulása érdekében a hely-
színi megállításos intézke-
désekben résztvevő rendőri 
egységek technikai feltételei-
nek javítása, a gyors helyszíni 
reagálás lehetővé tétele,
a külföldi hatósági jelzéssel 
rendelkező járművekkel elkö-
vetett jogsértésekkel szembe-
ni hatékonyabb fellépés tech-
nikai feltételeinek javítása,
rendőrszakmai igényekkel 
össz  hangban a KAFIR rend-
szerben, a kapcsolódó funk-
ciók kialakításához szüksé-
ges fejlesztések, 
magasabb rendelkezésre ál-
lás biztosítása mind a magyar 
mind a külföldi nyilvántartá-
sokhoz történő hozzáféréshez.

•

•

•

•
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A VÉDA Közúti Intelligens
Kamerahálózat projekt beve-
zeté sének köszönhetően, na-
gyobb biztonságban tudhatják
magukat az úton lévők.

A rendszer és a szabálykövető 
közlekedők egyaránt hozzájá-
rulnak mindennapjaink nyugal-
mának és kiszámíthatóságának 
megteremtéséhez.

A bekövetkező balesetek a sé-
rülés típusától függően lehetnek 

halálos, súlyos és könnyű sérü-
léssel járó esetek. Az egyén és a
hozzátartozói számára egy-egy 
ilyen eset önmagában vizsgál-
va is tragédia.

A rendőrség célkitűzései sze-
rint a projekt eredményeként 
a halálos kimenetelű, valamint 
összességében nézve a sze-
mélyi sérüléses közúti közleke-
dési balesetek száma is csök-
kenni fog, ezen belül enyhébb 
lesz azok kimenetele.
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A VÉDA projekt 
hosszútávú eredményei


