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A ta nul mány cél ja az oszt rák Koc ká zat vál la lá si Kér d! ív má so dik ver zi ó já nak, az FRF.2 ha zai
adap tá ci ó já nak be mu ta tá sa. Vizs gá la ti min tá ul a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Pá lya al kal -
masság Vizs gá la ti Igaz ga tó ság el! ze tes alkalmasságvizsgálatán járt 1373 sze mély szol gált
(97,5% fér fi, át lag élet kor 31,5 év). Az SPSS 16.0 szoft ver se gít sé gé vel a ská lák meg bíz ha tó sá -
gát a Cronbach-féle al fa-együtt ha tó meg ha tá ro zá sá val el len !riz tük. A teszt kritériumvaliditását
a Szen zo ros Él mény ke re sés Ská la (SSS-V), a Közlekedésspecifikus Sze mé lyi ség teszt (VPT.2), 
il let ve a hi va tá sos gép jár m" ve ze t!-je löl tek alkalmasságvizsgálatában az exploráció so rán fel -
tárt köz le ke dé si ese mé nyek, sza bály sér té sek, bír sá gok és egyéb vi sel ke dé ses jel lem z!k ös  sze -
ha son lí tó vizs gá la tán ke resz tül vé gez tük el. 

Az ered mé nyek alap ján az FRF.2 kér d! ív ér vé nye sen és meg bíz ha tó an al kal maz ha tó a koc -
ká zat vál la lás-vo nás mé ré sé re. 

BE VE ZE TÉS

A Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Pá lya al kal mas ság Vizs gá la ti Igaz ga tó sá gán 2003 má ju sá -
ban újí tot tuk meg a vizs gá ló be ren de zé sek gép park ját. Az oszt rák Köz le ke dés biz ton sá gi Ta nács
(Kuratorium für Verkehrssicherheit) ál tal ki ala kí tott ART2020 ne v" vizs gá ló be ren de zés sel
2004 feb ru ár já tól vizs gál juk a köz úti gép jár m" ve ze t! ket. A ké pes ség vizs gá lat okon (fi gye -
lem, monotóniat"rés, szenzomotoros ko or di ná ció, re ak ció kész ség stb.) túl a be ren de zés há -
rom köz le ke dés pszi cho ló gi ai sze mé lyi ség tesz tet is tar tal maz. 

A há rom sze mé lyi ség teszt kö zül az egyik, a Közlekedésspecifikus Sze mé lyi ség teszt
(VPT.2) adap tá ci ó ja a fo lyó irat ko ráb bi szá má ban már be mu ta tás ra ke rült (Bencs, 2009), most
a Koc ká zat vál la lá si Kér d! ív (FRF.2) pszichometriai vizs gá la tát sze ret nénk pre zen tál ni.
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A teszt ko ráb bi vál to za tát (FRF) az oszt rák Köz le ke dés biz ton sá gi Ta nács (Kuratorium
für Verkehrssicherheit, to váb bi ak ban: KfV) mun ka tár sa, Lieselotte Schmidt dol goz ta ki
1986-ban (Schmidt, 1986). Bár az alkalmasságvizsgálatokban be vált a hasz ná la ta, a KfV
mun ka tár sai kö ré ben egy re több kri ti ka fo gal ma zó dott meg a teszt tel kap cso lat ban, pl. egyes
té te lek túl ré gi es nyel ve ze t" ek, más itemek a ket t!s ta ga dás mi att fél re ért he t! ek, har mad részt
pe dig van nak sta tisz ti kai szem pont ból sem tel je sen meg bíz ha tó té te lek. Az a tö rek vés is mo -
ti vál ta a kér d! ív át dol go zá sát, hogy több ta nul mány is ki mu tat ta, a dichotóm (igen/nem)
vála szos teszt tí pus hoz ké pest a Likert-típusú, több vá lasz tá sos teszt re az ügy fe lek !szin téb -
ben vá la szol nak.

A kri ti kák ra re a gál va Hutter és mun ka tár sai 2006-ra ké szül tek el az FRF új vál to za tá val,
amely ben a ré gi es nyel ve ze t" itemeket „mo der ni zál ták”, a ket t!s ta ga dást tar tal ma zó té te le -
ket egy sze r"b ben fo gal maz ták meg, a sta tisz ti kai szem pont ból rossz, ki ló gó té te le ket el tá vo -
lí tot ták, így a 49 té tel b!l 32 ma radt. Ugyan ak kor a két vá lasz tá sos vá lasz le he t! sé get négy vá -
lasz tá sos Likert-típusúra vál toz tat ták: tel je sen egyet ér tek, in kább egyet ér tek, in kább nem ér tek
egyet, egy ál ta lán nem ér tek egyet (Hutter, 2006). 

2009-ben a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Pá lya al kal mas ság Vizs gá la ti Igaz ga tó ság pszi -
cho ló gu sai úgy dön töt tek, hogy adap tál ják a kér d! ív újabb ver zi ó ját, az FRF.2-t. Szak ér t!i
bi zott ság for dí tot ta le és vizs gál ta meg a té te le ket, ez után a pró ba vizs gá la tok so rán vé gez tük
el a meg bíz ha tó ság- és validitásvizsgálatokat. 

AZ OSZT RÁK KOC KÁ ZAT VÁL LA LÁ SI KÉR D# ÍV (FRF.2) BE MU TA TÁ SA

Az FRF.2 (Fragebogen zur Risikobereitschaft vers ion 2) kér d! ív egy ob jek tív, több di men ziós
teszt el já rás, amely a köz le ke dé si ma ga tar tás ban re le váns koc ká zat vál la lá si be ál lí tó dást mé ri.
Az el já rás el mé le ti alap ját a köz le ke dé si vi sel ke dés azon ma ga tar tá si mo dell je ad ja, amely ben
a koc ká zat és an nak szub jek tív meg íté lé se játs  sza a köz pon ti sze re pet. 

Mi vel az FRF.2 sa ját kont roll ská lá val nem ren del ke zik, ezért a köz le ke dés pszi cho ló gi ai
alkalmasságvizsgálatban pár hu za mo san hasz nált má sik teszt el já rás, a Közlekedésspecifikus
Sze mé lyi ség teszt (VPT.2) Ön ér té ke lé si nyílt ság (OS) ská lá ját kell fi gye lem be ven ni. Túl ma -
gas (>90%) vagy túl ala csony (<10%) OS-értékeknél a fi zi kai és az anya gi fak to ro kat csak
kor lá to zott mér ték ben le het ér tel mez ni, a tár sa dal mi fak tort vi szont a vá lasz adás !szin te sé ge
nem be fo lyá sol ja (Hutter, 2006).

1. fak tor: Fi zi kai koc ká zat vál la lás 
Ez a fak tor a sze mély azon haj la mát mé ri, hogy men  nyi re tart ja von zó nak a sa ját tes ti ép sé -
gét koc ká ra ten ni bi zony ta lan ki me ne te l" hely ze tek ben. Leg in kább a Zuckerman ál tal le írt
szen zo ros él mény ke re sés vo nás hoz áll kö zel. 

Az ala csony fak tor ér té ket el ért sze mé lyek in kább óva to sak, meg fon tol tak, vi gyáz nak a tes -
ti ép sé gük re, vis  sza fo got tak és al kal maz ko dók. A ma gas fak tor ér té kek meg gon do lat lan, ka land -
vá gyó, do mi náns, ma kacs sze mély re utal nak, akik ked ve lik a fi zi kai koc ká za tot és lel ke sed -
nek az új dol go kért.

82 BENCS Zsuzsanna



En nek ér tel mé ben a köz úti vi sel ke dés re ve szé lyez te t! ten den ci át el s! sor ban a ma gas pont -
ér té kek jel zik. Ma gas pont ér té kek je len té se: von zó dás a koc ká za tos ve ze té si ma n! ve rek hez,
haj lam ön ma ga túl ér té ke lé sé re, il let ve a koc ká za tos ve ze té si vi sel ke dés ve szé lyé nek és az ab -
ból fa ka dó sé rü lés ve szély nek az alá becs lé sé re (Hutter, 2006).

2. fak tor: Tár sa dal mi koc ká zat vál la lás 
Ez a fak tor a sze mély tár sas meg nyil vá nu lá sa i nak és a ve lük já ró, eset le ges ne ga tív kö vet kez -
mé nye i nek vál la lá sá ra irá nyu ló haj la mot mé ri. Az ala csony fak tor ér té kek al kal maz ko dó, pas  szív,
konform, vis  sza fo gott, konf lik tus ke rü l!, ha gyo mány tisz te l! sze mély re utal nak. Ma gas fak tor -
ér té ket el ért sze mé lyek: önál ló ság, ön tu da tos ság, füg get len ség jel lem zi !ket. Fel vál lal ják a konf -
lik tu so kat, nyíl tan ki fej tik vé le mé nyü ket, fel sza ba dul tak, nyi tot tak az új don sá gok ra.

A köz úti köz le ke dés re ve szé lyez te t! ten den ci át in kább a ma gas ér té kek jel zik, de prob le -
ma ti kus nak te kint he t!k az ext rém ala csony ér té kek is.

A na gyon ala csony pont ér té kek je len té se: tár sas bi zony ta lan ság és szo ron gás, önál lót lan -
ság, haj lam a té to va, bi zony ta lan ve ze tés re, ami gyen ge kom mu ni ká ci ós kész ség gel pá ro sul.

A ma gas ér té kek je len té se: von zó dás a koc ká za tos ve ze té si ma n! ve rek iránt, tár sas in ter -
ak ci ó ban ma kacs ság ra va ló haj lam, emi att ma gas konf lik tus kész ség, gyen ge be fo lyá sol ha tó ság
(Hutter, 2006).

3. fak tor: Anya gi koc ká zat vál la lás 
A ská la azt a haj la mot vizs gál ja, hogy a sze mély men  nyi re megy be le a bi zony ta lan pénz ügyi
hely ze tek be. Akik nek a fak tor ér té kei ala cso nyak, óva to sak az anya gi ak te rü le tén, meg fon -
tolt ság és ta ka ré kos ság jel lem zi !ket. A ma gas fak tor ér té ket el ért sze mé lyek ez zel szem ben
me ré szek és kön  nyel m" ek a pénz ügyek ben, haj la mo sak a spe ku lá ci ók ra, fo ga dá sok ra.

Mi vel ezen ská la ma gas ér té kei ál ta lá nos ság ban el! re jel zik az er!s ri zi kó haj la mot, se gít -
sé gé vel ki mu tat ha tók a köz úti ve ze té si ma ga tar tás ra ve szé lyes té nye z!k.

A ma gas ér té kek je len té se: von zó dás a koc ká za tos ve ze té si ma n! ve rek iránt, még a ne -
ga tív anya gi kö vet kez mé nyek (pl. sza bály sér té si bír sá gok) sem ret ten tik el (Hutter, 2006).

A VIZS GÁ LAT HI PO TÉ ZI SEI

1. Po zi tív kor re lá ció van az FRF.2 Fi zi kai koc ká zat vál la lás ská la és az SSS-V Iz ga lom- és
ka land ke re sés ská lá ja (TAS) kö zött. A fi zi kai, tes ti ép sé gü ket koc káz ta tók ke re sik az iz gal mat
és a ka lan do kat.
2. Po zi tív kor re lá ció van az FRF.2 Tár sa dal mi koc ká zat vál la lás ská la és a SSS-V Él mény ke re -
sés (ES) ská lá ja kö zött. A szo ci á lis té ren koc ká zat vál la lók ke re sik az új sze r" tár sas él mé nye ket.
3. Po zi tív kor re lá ció van az FRF.2 Anya gi koc ká zat vál la lás ská la és az SSS-V összpontszáma
kö zött. Az Anya gi koc ká zat vál la lás ská la ál ta lá nos ság ban el! re jel zi az er!s ri zi kó haj la mot.
4. Bal ese te z!k és nem bal ese te z!k cso port ja it ös  sze ha son lít va szig ni fi káns kü lönb ség van
a Fi zi kai, Tár sa dal mi és Anya gi koc ká zat vál la lás ská lán. A koc ká zat vál la lóbb sze mé lyek töb -
bet bal ese tez nek. 
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5. A köz le ke dé si sza bály sér tés ért bün te tett és nem bün te tett sze mé lyek cso port jai szig ni fi -
kán san kü lön böz nek a Fi zi kai, Tár sa dal mi és Anya gi koc ká zat vál la lás ská lán. A koc ká zat vál -
la lóbb sze mé lyek több sza bály sér tést kö vet nek el. 

Vizs gá la ti mód sze rek
Az SPSS 16.0 szoft ver se gít sé gé vel a ská lák meg bíz ha tó sá gát a Cronbach-féle al fa-együtt ha -
tó meg ha tá ro zá sá val el len !riz tük. A teszt kritériumvaliditását a Szen zo ros Él mény ke re sés
Ská la (SSS-V), a Közlekedésspecifikus Sze mé lyi ség teszt (VPT.2), il let ve a hi va tá sos gép jár -
m" ve ze t!-je löl tek alkalmasságvizsgálatában az exploráció so rán nyert köz le ke dé si ese mé -
nyek, sza bály sér té sek, al ko hol fo gyasz tá si szo ká sok és egyéb vi sel ke dé ses jel lem z!k ös  sze ha -
son lí tó vizs gá la tán ke resz tül vé gez tük el.

Vizs gá la ti min ta
A teszt adap tá ció fo lya ma tá ban két fé le adat bá zis sal dol goz tunk a 2009. ok tó ber és 2010. szep -
tem ber kö zöt ti id! szak ban. Mind két adat bá zis ról el mond ha tó, hogy az ada tok a Nem ze ti Köz -
le ke dé si Ha tó ság el! ze tes pá lya al kal mas ság-vizs gá la tá ra je lent ke zet tek t!l szár ma zik, akik az
em lí tett id! szak ban egy szá mí tó gép-ve zé relt köz le ke dés pszi cho ló gi ai alkalmasságvizsgáló
be ren de zé sen (ART2020) töl töt ték ki az FRF.2 kér d! ívet. 

A min ták nagy sá ga el té r!, így az egyes vizs gá la ti min ták rész le te sebb be mu ta tá sá ra az
ered mé nyek is mer te té se kor té rünk ki.

Ered mé nyek
Az FRF.2 teszt reliabilitásvizsgálata
Vizs gá la ti min ta: A Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság el! ze tes pá lya al kal mas ság-vizs gá la tá ra je -
lent ke zett 1373 f! 2009. ok tó ber és 2010. feb ru ár kö zött egy szá mí tó gép-ve zé relt köz le ke dés -
pszi cho ló gi ai alkalmasságvizsgáló be ren de zé sen (ART2020) töl töt te ki a kér d! ívet. 

Az 1373 vizs gá la ti sze mély b!l mind ös  sze 35 volt a n!; a leg fi a ta labb vizs gá la ti sze mély
18 éves, a leg id! sebb 61 éves, az át lag élet kor pe dig 31,5 év volt. 

1. táb lá zat. Le író sta tisz ti kák
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A há rom ská la egy más kö zöt ti kor re lá ci ó ját a 2. táb lá zat mu tat ja be. 

2. táb lá zat. A ská lák köz ti kor re lá ció (N = 1373)

**  p < 0,01

Meg fi gyel het jük, hogy a ská lák közt van ugyan kor re lá ció, de az ala csony ér té kek azt
mu tat ják, hogy a há rom ská la más kép pen mé ri a ri zi kó kész ség kü lön bö z! as pek tu sa it.

A ská lák meg bíz ha tó sá gát a Cronbach-féle al fa-együtt ha tó meg ha tá ro zá sá val el len -
"riz tük. En nek ered mé nyét és a ko ráb bi teszt vál to zat (FRF) reliabilitási ér té ke it ös  sze -
fog la ló an a 3. táb lá zat mu tat ja.

3. táb lá zat. Az FRF és az FRF.2 teszt meg bíz ha tó sá gi sta tisz ti ká ja (*Hungarian ART2020 NORMS &
Information Files [2006])

A táb lá zat ból lát juk, hogy a teszt meg bíz ha tó sá gi sta tisz ti ká ja lé nye gé ben nem vál to zott
so kat a teszt el! z! vál to za tá hoz ké pest. Szá mí ta ni le he tett ar ra, hogy a té te lek szá má nak csök -
ke né se ma gá val hoz za a Cronbach-alfa ér té kek eny he csök ke né sét vagy vál to zat lan sá gát. 
A leg szem be t" n!bb vál to zás az el s! fak to ron, a Fi zi kai Koc ká zat vál la lás ská lán ér he t! tet ten:
az ed di gi 20 té te les ská la gya kor la ti lag meg fe le z! dött, 10 té tel re mó do sult, ez zel együtt 
a Cronbach-alfa együtt ha tó is, kis mér ték ben ugyan, de csök kent (0,67–0,65). A má sik két ská lán
(Tár sa dal mi, il let ve Anya gi koc ká zat vál la lás) vi szont – az itemszám csök ke né se el le né re –,
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kis mér ték ben ugyan, de nö ve ke dett a meg bíz ha tó sá gi együtt ha tó. A „Cronbach’s Alpha if item
deleted” osz lop ból vi szont ki de rül, hogy bár mely item tör lé se a reliabilitási mu ta tó csök ke -
né sét ered mé nyez né, ezért ke rü len d! a to váb bi tételszámcsökkentés. A 0,7 kö rü li ér té kek
azon ban ek ko ra té tel szám ese tén el fo gad ha tók. 

Az FRF.2 teszt validitásvizsgálata
Vizs gá la ti min ta: A Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság el! ze tes pá lya al kal mas ság-vizs gá la tá ra je -
lent ke zet tek kö zül 207 f! 2010. má jus 17. és szep tem ber 27. kö zött egy szá mí tó gép-ve zé relt
köz le ke dés pszi cho ló gi ai alkalmasságvizsgáló be ren de zé sen (ART2020) töl töt te ki az FRF.2,
a VPT.2 kér d! ívet és emel lett pa pír-ce ru za teszt ként a Szen zo ros Él mény ke re sés Kér d! ívet
(SSS-V), va la mint fel hasz nál tuk a fel tá ró be szél ge tés (exploráció) alap ján a kli ens ál tal el mon -
dott köz le ke dé si ese mé nye ket és egyéb vi sel ke dé ses jel lem z! ket.

A 207 vizs gá la ti sze mély kö zül 203 fér fi volt, a leg fi a ta labb 18, a leg id! sebb 59 éves, 
az át lag élet kor 30,6 év volt.

A Kolmogorov–Szmirnov (K-S) pró ba ered mé nye két ská lá nál szig ni fi káns (p = 0.000),
így a Fi zi kai és Tár sa dal mi koc ká zat vál la lás ská lák nál a nor mál el osz lás ra vo nat ko zó hi po té -
zi sün ket el vet het jük. 

Az FRF.2 teszt és a Szen zo ros Él mény ke re sés Ská la kö zöt ti kap cso lat vizs gá la ta
Zuckerman de fi ní ci ó ja sze rint „a szen zo ros él mény ke re sés egy olyan em be ri vo nás, ame lyet 
a vál to za tos, új, komp lex in ge rek és ta pasz ta la tok irán ti szük ség let jel le mez; aki ez zel a vo nás -
sal ren del ke zik, haj lan dó fi zi kai és szo ci á lis koc ká za tot vál lal ni az ilyen él mé nyek ked vé ért”
(Zuckerman, 1983, 37). Zuckerman és mun ka tár sai az 1964-ben el! ször pub li kált Szen zo ros
Él mény ke re sé si Ská lát több ször át dol goz ták, ma az ötö dik ver zió van hasz ná lat ban (SSS-V),
amely 40 kér dés párt tar tal maz, és a négy fak tort 10-10 kérdéspárral rep re zen tál ja.

A négy fak tor: az Iz ga lom- és ka land ke re sés (Thrill and Adventure Seeking, TAS), 
az Élmény ke re sés (Experience Seeking, ES), a Gá to lat lan ság (Disinhibition, Dis) és az Una -
lom t" rés (Boredom Susceptibility, BS) (Zuckerman, 1983). Az SSS-V kér d! ív ma gyar ra for -
dí tá sa és az él mény ke re sés vo nás korrelátumainak ha zai be mu ta tá sa Kul csár Zsu zsan na (1983)
ne vé hez f" z! dik. 

A szen zo ros él mény ke re sés és a koc ká za tos ve ze tés kö zöt ti ös  sze füg gé se ket szá mos ta -
nul mány iga zol ja. Jonah ös  sze fog la ló iro dal mi mun ká já ban 38 ilyen ku ta tást vizs gált meg, 
s azt ta lál ta, hogy 34 eset ben po zi tív kor re lá ció volt a Szen zo ros Él mény ke re sé si Ská la és 
a koc ká za tos ve ze tés közt, 0,3–0,4 kö zöt ti ér té kek kel (Jonah, 1997).

A normalitásvizsgálat után a Pearson-féle kor re lá ci ós vizs gá la tot vé gez tük el. 
A 4. táb lá zat ban csak a szig ni fi káns ös  sze füg gé se ket je löl tük meg, vas ta gon ki emel ve 
a 0,3-nál na gyobb ér té ke ket.

A Fi zi kai koc ká zat vál la lás ská la mér sé kel ten er!s po zi tív szig ni fi káns kap cso la tot 
(r = 0,30–0,57) mu tat az SSS-összpontszámmal, il let ve az SSS négy alskálája kö zül há rom -
mal. A leg er! sebb kor re lá ci ót ter mé sze te sen az Iz ga lom- és ka land ke re sés (TAS) ská lá val ta -
lál juk. Ez az ös  sze füg gés nem meg le p!, hi szen mind két ská la na gyon ha son ló té te lek b!l épül
fel, azt hi va tott mér ni, a vizs gált sze mély men  nyi re ked ve li az ext rém spor to kat, men  nyi re
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sze re ti koc ká ra ten ni sa ját tes ti ép sé gét. Pl. SSS 16A té tel: „szí ve sen meg ta nul nék ví zi síz ni”,
FRF.2 2. té tel: „ha len ne le he t! sé gem, ki pró bál nám a vad ví zi eve zést”.

4. táb lá zat. Az FRF.2 és a SSS-V kor re lá ci ói

**  p < 0,01 * p < 0,05

Az Él mény ke re sés (ES) és a Gá to lat lan ság (DIS) alskálákkal mu ta tott mér sé kel ten er!s
po zi tív kap cso lat az zal ma gya ráz ha tó, hogy a leg több eset ben a fi zi kai koc ká zat vál la lás va -
la mi lyen tár sas te vé keny sé get is je lent egy ben, il let ve több eset ben a tár sa dal mi sza bá lyok
át há gá sá val is jár. Az Una lom t" rés (BS) ská lá val gyen ge, de szig ni fi káns (r = 0,17) kap cso -
lat az zal ér tel mez he t!, hogy az una lom el ke rü lé sé re az ar ra fo gé kony sze mé lyek a sza bad id!s
te vé keny ség ben ke re sik a fi zi kai koc ká za tot arousalszintjük nö ve lé sé re.

A Tár sa dal mi koc ká zat vál la lás ská la az SSS-összpontszámán (r = 0,38) kí vül az Él mény -
ke re sés (ES) ská lá val mu tat er!s ös  sze füg gést (r = 0,46). A Tár sa dal mi koc ká zat vál la lók fel -
vál lal ják a konf lik tu so kat, nyíl tan ki fej tik vé le mé nyü ket, ugyan ak kor nyi tot tak az új tár sas él -
mé nyek re. Sze ré nyebb, de szig ni fi káns kap cso lat mu tat ha tó ki a Tár sa dal mi koc ká zat vál la lás
és az Iz ga lom- és ka land ke re sés (TAS), il let ve Gá to lat lan ság (DIS) ská lá val is (r = 0,24–0,25).
A Tár sa dal mi koc ká zat vál la lás ská lán ma gas pont ér té ket el ért sze mé lyek nem ra gasz kod nak
a tár sa dal mi nor mák hoz, ami gát lás ta lan szo ci á lis ma ga tar tás ban, sza ba dos ság ban, fék te len
ivá szat ban, il let ve a tes ti ép ség koc káz ta tá sá ban is meg mu tat koz hat. 

Az Anya gi koc ká zat vál la lás ská la az SSS-összpontszámmal és az alskálákkal – ki vé ve az
Él mény ke re sést – mér sé kelt, de szig ni fi káns po zi tív kor re lá ci ót mu tat (r = 0,18–0,26). 
Az Anya gi koc ká zat vál la ló sze re ti a két esé lyes be fek te té sek iz gal mát, ne he zen vi se li a „min dig
be osz tom a pén ze met” egy han gú sá gát, unal mát, szí ve sen ha zar dí roz és ját szik pénz ala pú sze -
ren cse já té kot.

Az FRF.2 teszt és a Közlekedésspecifikus Sze mé lyi ség teszt (VPT.2) kö zöt ti kap cso lat
vizs gá la ta
A VPT.2 (Verkehrsbezogener Persönlichkeitstest vers ion 2) egy olyan kér d! íves el já rás, amely 
a biz ton sá gos köz le ke dé si ma ga tar tás hoz szük sé ges sze mé lyi ség je gye ket vizs gál ja (Hutter, 1997).
Az ún. „öt fak to ros” sze mé lyi ség mo dell re épül (Big Five: Nor man [1963], Goldberg [1981], Fiske
[1949], Tupes és mun ka tár sa [1961], Cos ta és Mccrae [1991], in: Ró zsa et al. [2006]), spe ciá -
li san a köz le ke dé si ma ga tar tás di ag nosz ti zá lá sá ra. Öt alskálát és egy ún. ha zug ság ská lát 
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(Ön ér té ke lé si nyílt ság [OS]) tar tal maz: Exp res  szi vi tás-ma ga biz tos ság (ES), Be il lesz ke dé si
kész ség (AP), Ér zel mi el ér he t! ség (AS), Ön ura lom (SK), Ön is me ret (SR). A kér d! ív meg -
bíz ha tó ság- és validitásvizsgálatát 2008-ban vé gez tük el (Bencs, 2009).

A Pearson-féle kor re lá ci ós vizs gá lat ered mé nyei az 5. táb lá zat ban ta lál ha tók.

5. táb lá zat. FRF.2 és VPT.2 kor re lá ci ói

**  p < 0,01 * p < 0,05

A Fi zi kai koc ká zat vál la lás ská la a VPT.2 Ér zel mi el ér he t! ség ská lá já val (AS) mu tat ne -
ga tív szig ni fi káns kor re lá ci ót (r = –0,20). Nem meg le p!, hogy mi nél szo ron góbb, ér zel mi leg
la bi li sabb, fe szül tebb a sze mély, an nál ki sebb fi zi kai koc ká za tot vál lal, fél ti tes ti ép sé gét, ezért
nem pró bál ki pl. ext rém spor to kat. Gyen ge, de szig ni fi káns po zi tív kap cso la tot ta lál tunk az
Expresszivitás-Magabiztosság ská lá val (r = 0,14). Itt az az is mert gon do lat ér he t! tet ten, hogy
az ext ro ver tált em be rek szí ve sen pró bál nak ki koc ká za tos spor to kat. 

A Tár sa dal mi koc ká zat vál la lás ská la az Expresszivitás-Magabiztosság, il let ve az Ön is -
me ret ská lá val po zi tív, a Be il lesz ke dé si kész ség ská lá val ne ga tív mó don kor re lál (r = 0,25;
0,18; –0,23). A ská lán ma gas ér té ket el ért sze mé lyek ma ga biz to sab bak, ön tu da to sab bak, kiáll -
nak a vé le mé nyü kért, vi szont ke vés bé be il lesz ke d!k, nem ra gasz kod nak a meg szo kott dol gok -
hoz, az „el várt” vi sel ke dés hez, gon dol ko dá suk dif fe ren ci ál tabb. 

Az Anya gi koc ká zat vál la lás ská la gyen ge, de szig ni fi káns ne ga tív kap cso la tot mu tat 
a Be il lesz ke dé si kész ség gel (r = –0,17) és az Ön ura lom mal (r = –0,19), il let ve po zi tív kor re lá -
ci ót mu tat az Expresszivitás-Magabiztosság ská lá val (r = 0,15), va la mint Ér zel mi el ér he t! ség -
gel (r = 0,14). Aki anya gi koc ká za tot vál lal, gyak ran jár sa ját uta kon, ke vés bé ér dek li a tár sa dal -
mi kon ven ció, bi zony ta lan anya gi ter mé sze t" hely ze tek be is szí ve sen be le megy, az va ló szí n" leg
az élet más te rü le te in is gyen gébb ön kont rol lal ren del ke zik. 

Az FRF.2 teszt kap cso la ta a kri té ri um vál to zók kal
A 207 f!s vizs gált min tá ban 133 sze mély nek nem volt sem mi lyen koc ca ná sa, üt kö zé se vagy
sze mé lyi sé rü lés sel já ró bal ese te. 74 sze mély nek volt egy vagy több ilyen köz le ke dé si ese mé -
nye, ös  sze sen 45 koc ca nás (29 sa ját hi bás), 28 anya gi kár ral já ró üt kö zés (12 sa ját hi bás) és 
9 sze mé lyi sé rü lés sel já ró bal eset (7 sa ját hi bás) volt. 

Bír sá got ka pott a 207 f! b!l 121 f!. Eb b!l gyors haj tás ért 59 f!, biz ton sá gi öv be csa to lá -
sá nak el mu lasz tá sá ért 29 f!, egyéb sza bály sér tés ért 33 f!.
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Az utób bi 5 év ben a 207 f!s min tá ból 35 sze mély nek volt a jo go sít vá nya be von va. Ebb!l
it tas ve ze tés mi att 20 f!, se bes ség ha tár je len t!s túl lé pé se mi att 7 f!, bal eset oko zá sa mi att 6
f!, en ge dély nél kü li ve ze tés mi att 2 f!.

A vizs gá lat ba csak azo kat a sze mé lye ket von tuk be, akik a VPT.2 Ön ér té ke lé si nyílt ság
ská lá ján 11% és 90% kö zöt ti ér té ke ket ér tek el, te kin tet tel ar ra, hogy a 10% alat ti és 90% fe -
let ti ered mé nyek ar ra utal nak, hogy a tesz tet szán dé ko san tor zí ta ni igye kez nek a vizs gá la ti
sze mé lyek és az explorációban is el hall gat nak ese mé nye ket (Hutter, 1997). Így a 207 f!s
minta 147 f! re csök kent.

Mann–Whitney-, il let ve Kruskal–Wallis-próbával ha son lí tot tuk ös  sze a kü lön bö z! cso por -
to kat, az ered mé nyek: 

Bal ese te z!k (leg alább 1 koc ca nás, anya gi kár ral já ró üt kö zés vagy sze mé lyi sé rü lés sel já -
ró bal eset 100 ezer km-en ként az el múlt 5 év ben) és nem bal ese te z!k cso port ját össze ha son -
lít va meg ál la pít ha tó, hogy a két cso port a Tár sa dal mi koc ká zat vál la lás ská la (p = 0,1) és az
Anya gi koc ká zat vál la lás men tén ten den ci a sze r" en (p = 0,06) kü lön böz nek. Amen  nyi ben 
a sa ját hi bás bal ese tet oko zók cso port ját ha son lít juk ös  sze azok kal, akik so sem okoz tak bal ese tet,
már csak a Tár sa dal mi koc ká zat vál la lás ská lán ta lál tunk ten den ci a sze r" kü lönb sé get (p = 0,1).
A bal ese tek egy ré sze a KRESZ sza bá lya i nak be nem tar tá sá ból kö vet ke zik be, pl. gyors haj -
tás, ka nya ro dás sza bá lya i nak meg sér té se, el s!bb ség meg nem adá sa stb. Azok, akik nem iga -
zod nak a tár sa dal mi sza bá lyok hoz, gyak rab ban ke ve red nek bal eset be és gyak rab ban is okoz -
zák azo kat. 

Azon cso por tok közt, akik nek az utób bi 5 év ben volt, il let ve nem volt jogosítvány bevo ná -
suk, az Anya gi koc ká zat vál la lás ská lán kü lön böz nek ten den ci a sze r" en (p = 0,1). Ha meg vizs -
gál juk a jogosítványbevonás okát, azt ta lál juk, hogy az it tas ve ze tés mi att jo go sít vány el vé te -
lé vel bün te tet tek és nem bün te tet tek kö zött az Anya gi koc ká zat vál la lás men tén a kü lönb ség
már szig ni fi káns (p = 0,05). A kér d! ív be mu ta tá sa kor már ki tér tünk ar ra, hogy az Anya gi koc -
ká zat vál la lás ská la ál ta lá nos ság ban el! re jel zi a ri zi kó kész ség mér té két. Fel té te lez he t!, hogy
azok, akik it ta san ve zet nek, nem gon dol nak be le, mek ko ra koc ká za tot vál lal nak, mi lyen anya -
gi vesz te ség gel jár, ha el kap ják !ket (nem csak a pénz bír ság, ha nem az utánképzés költ sé ge,
a mun ká ból ki esett na pok szá ma stb.). 

Itt kell meg je gyez zük, hogy ma Ma gyar or szá gon akár 300 ki lo mé tert is ve zet het egy it -
tas so f!r úgy, hogy köz le ke dé si jár !r meg ál lí ta ná. Becs lé sek sze rint 10% kö rül van a rend sze -
re sen it ta san ve ze t!k ará nya (Bilkei, 2010). A le bu kás ve szé lye cse kély, az anya gi kö vet kez -
mény vi szont te te mes. 

Köz le ke dé si sza bály sér té si bír sá got ka pók és nem ka pot tak kö zött a Fi zi kai koc ká zat vál -
la lás ská lán ta lál tunk szig ni fi káns kü lönb sé get (p = 0,05). A köz le ke dé si sza bály sér t!k egy ré -
sze fi zi kai koc ká za tot is vál lal, pl. túl lé pi a meg en ge dett se bes ség ha tárt, sza bály ta la nul el!z,
nem áll meg a stop táb lá nál stb. 

Biz ton sá gi öv be csa to lá sá nak el mu lasz tá sá ért bün te tést ka pók és nem ka pók: az Anya gi
koc ká zat vál la lás ská lán szig ni fi kán san (p = 0,01), a Tár sa dal mi koc ká zat vál la lás ská lán ten -
den ci a sze r" en (p = 0,06) kü lön böz tek egy más tól. Azok, akik haj la mo sak a tár sa dal mi sza bá -
lyok át há gá sá ra, il let ve aki ket nem ér de kel nek en nek anya gi kö vet kez mé nyei, a biz ton sá gi
öv be csa to lá sát gyak rab ban mu laszt ják el. 
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Ve ze tés köz be ni (kihangosító nél kü li) mo bil te le fon-hasz ná la tért bün te tet tek és nem bün -
te tet tek kö zött a Fi zi kai koc ká zat vál la lás ská lán ta lál tunk ten den ci a sze r" kü lönb sé get (p = 0,1).
Je len t!s fi zi kai koc ká za tot vál lal az, aki egyik kéz zel kor má nyoz, má sik ke zé vel pe dig 
a mobil te le font tart ja. 

Ext rém spor tot "z!k és nem "z!k cso port jai kö zött a Fi zi kai koc ká zat vál la lás ská lán ta -
lá lunk szig ni fi káns kü lönb sé get (p = 0,02). 

Ká bí tó szert leg alább egy szer ki pró bá lók és so se hasz ná lók kö zött az Anya gi koc ká zat vál -
la lás ská lán fi gyel het tünk meg szig ni fi káns kü lönb sé get (p = 0,05). Itt egy részt azt az ös  sze -
füg gést ér het jük tet ten, hogy a drog pénz be ke rül, más részt szin tén nagy anya gi koc ká za tot
vál lal az, aki akár csak egy szer is ki pró bál ja, hi szen je len t!s pénz bír ság, il let ve le töl ten d!
sza bad ság vesz tés is kap ha tó ér te.

A hi va tá sos gép jár m" ve ze t!-je löl tek el! ze tes alkalmasságvizsgálatán (PÁV) al kal mas,
id! kor lát tal al kal mas és nem al kal mas mi n! sí tést szer zett vizs gá la ti sze mé lyek cso port ja it
ös  sze ha son lít va a Fi zi kai koc ká zat vál la lás ská la men tén szig ni fi káns (p = 0,05), a Tár sa dal -
mi koc ká zat vál la lás ská la men tén ten den ci a sze r" kü lönb sé get (p = 0,1) kap tunk. 

A 6. táb lá zat ban ös  sze fog la ló an lát hat juk az FRF.2 ská lái és a leg fon to sabb kri té ri um vál -
to zók kö zöt ti szig ni fi káns (p < 0,05, il let ve p < 0,01) és a ten den ci a sze r" (p < 0,1) együtt já -
rá sok mér té két.

6. táb lá zat. Az FRF.2 ská lák és a kri té ri um vál to zók kö zöt ti szig ni fi káns és ten den ci a sze r" együtt já rá sok

*p < 0,1;  **p < 0,05;  ***p < 0,01

ÖS  SZEG ZÉS

A ta nul mány cél ja az oszt rák Koc ká zat vál la lá si Kér d! ív má so dik ver zi ó já nak, az FRF.2 ha -
zai adap tá ci ó já nak be mu ta tá sa volt. Vizs gá la ti min tá ul a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Pá lya -
al kal mas ság Vizs gá la ti Igaz ga tó ság el! ze tes alkalmasságvizsgálatán járt 1373 sze mély szol -
gált (97% fér fi, át lag élet kor 31 év). 
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A teszt reliabilitásvizsgálata so rán a Cronbach-alfa ér té kek 0,65 és 0,70 kö zött szó ród tak,
ami ek ko ra té tel szám mel lett el fo gad ha tó ér té ke ket je lent. 

Az FRF.2 teszt és a Szen zo ros Él mény ke re sés Ská la (SSS-V) mu ta tói köz ti kap cso lat
vizs gá la ta kor a há rom hi po té zi sünk kö zül mind egyi ket si ke rült bi zo nyí ta nunk. A Fi zi kai koc -
ká zat vál la lás ská la er!s po zi tív szig ni fi káns kap cso la tot mu tat a Szen zo ros Él mény ke re sés
Ská la Iz ga lom- és Ka land ke re sés (TAS) alskálájával (p = 0,57). Má so dik hi po té zi sünk nek
meg fe le l! en po zi tív kor re lá ci ót ta lál tunk a Tár sa dal mi koc ká zat vál la lás ská la és az SSS-V
Él mény ke re sés alskálája kö zött (p = 0,46). Ugyan így po zi tív kor re lá ci ót ta lál tunk az Anya gi
koc ká zat vál la lás és az SSS-V összpontszáma kö zött (p = 0,26). 

A teszt kri té ri um vál to zók kal va ló kap cso la tá nak vizs gá la ta kor si ke rült szig ni fi káns össze -
füg gé se ket ki de rí te ni. Az ide vá gó két hi po té zi sünk kö zül azon ban csak rész ben si ke rült iga -
zol ni a há rom koc ká zat vál la lá si ská la köz le ke dé si bal ese tek kel va ló kap cso la tát. En nek egyik
oka va ló szí n" leg az, hogy a köz le ke dé si bal ese tek egy je len t!s ré sze nem a koc ká zat vál la lás
mi att kö vet ke zik be, ha nem a fi gyel met len ség, el al vás, sza bá lyok nem kel l! is me re te, m" -
sza ki ok stb. mi att. A má sik ok pe dig az le het, hogy az explorációban be val lott köz le ke dé si
ese mé nyek szub jek tív él mény be szá mo lók ból és nem ob jek tív ada tok ból (pl. rend !r sé gi nyil -
ván tar tás ból) szár maz nak. Az ön be val lást tor zít ja az alkalmasságvizsgálaton min den áron va -
ló meg fe lel ni aka rás, a köz le ke dé si el! é let „szé pí té se”, a jó be nyo más-kel tés, de a fe lej tés is.
En nek el le né re a ne gye dik hi po té zi sün ket rész ben iga zol va, ten den ci a sze r" ös  sze füg gé se ket
ta lál tunk a köz le ke dé si bal ese te z!k és bal eset men te sek cso port jai kö zött. Köz le ke dé si sza -
bály sér tés ért bün te tett és nem bün te tett cso por tok kö zött pe dig a Fi zi kai koc ká zat vál la lás ská -
lán (p = 0,05) ta lál tunk szig ni fi káns kü lönb sé get. Ha a sza bály sér té se ket kü lön-kü lön vizs gál -
tuk, a mo bil te le fon-hasz ná la tért bün te tet tek a Fi zi kai koc ká zat vál la lás ská lán (p = 0,1), 
a biz ton sá gi öv be csa to lá sá nak el mu lasz tá sá ért bír sá got ka pók pe dig a Tár sa dal mi (p = 0,06)
és Anya gi koc ká zat vál la lás (p = 0,01) ská lák men tén kü lön böz tek. 

Ös  szes sé gé ben el mond hat juk, hogy a teszt meg bíz ha tó sá ga és prediktív validitása meg -
fe le l!. To váb bi ku ta tá si té má nak ja va sol juk a teszt validitását ob jek tív adat bá zis sal is meg vizs -
gál ni.  

SUMMARY

THE HUNGARIAN ADAPTATION OF THE AUSTRIAN RISK TAKING
QUESTIONNAIRE (FRF.2)

BACKGROUND: The purpose of this study was to show the Hungarian adaptation of the 2nd

vers ion of the Austrian Risk Taking Questionnaire (FRF.2), a 32-item questionnaire measuring
driver risk taking behaviour, and to examine its psychometric properties. METHODS: The
psychometric properties of FRF.2 (internal consistency, construct validity, criterion validity) were
analysed in a sample of 1373 professional driver applicants (97,5% men; mean age = 31,5 yrs).
RESULTS: Reliabilities of the scales were around the same level as the former vers ion of the
test. As preliminary evidence of construct validity, support was found for convergence
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correlations with the SSS-V and other criterion measures. CONCLUSION: The 32-item Risk
Taking Questionnaire (FRF.2) is a reliable and valid measure of the risk taking personality
trait.
Keywords: cross-cultural adaptation, risk behaviour, Sensation Seeking Scale (SSS), driver,
selection
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