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2021-ig lesz Magyar Nagydíj Mogyoródon

A Hungaroring vezetősége megegyezett
Bernie Ecclestone-nal, hogy 2016 után
újabb öt évig, 2021-ig lesz Magyar Nagydíj
a Formula–1-es versenynaptárban.
Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt.
elnök-vezérigazgatója szerint „bizonyos
feltételek teljesülése esetén” jövőre lehet
majd megkötni a szerződést.
–– Elnök-vezérigazgató úr, a napokban a Hungaroring sorsát
alapvetően befolyásoló hírt közöltek, e szerint a Formula–1 kereskedelmi jogait birtokló Bernie Ecclestone rábólintott a magyar javaslatra: hajlandó a Magyar Nagydíj szerződését 2017-től 2021-ig meghos�szabbítani. Miként érték el?
–– Gerstl Péter, a Hungaroring alelnöke személyesen tárgyalt AbuDzabiban, a futam alatt az F1 gazdasági vezetőjével. Roppant örömömre szolgál, hogy sikerrel járt, s Ecclestone úr közölte, bizonyos
feltételek teljesülése esetén hajlandó a szerződés meghosszabbítására.
–– Pontosan mit kért?
–– A Hungaroring mellett 1986 óta elment a világ: szédületes
pályák épültek, miközben számos gazdag város áll sorban a rendezésért. A mostani pályák sajátossága, hogy több helyen is lehet előzni, így a versenyek sokkal izgalmasabbak. Amikor a Hungaroringet
tervezték, még más szempontokat vettek figyelembe, akkoriban ez
korszerű pályának számított. A megváltozott viszonyokhoz azonban
a Hungaroringnek is alkalmazkodnia kell. A versenypálya nyomvonalának megváltoztatása és a teljes pályacsík újraaszfaltozása volt
a legfontosabb momentum a szerződés meghosszabbítása kapcsán.
Ecclestone úr kifejezett kérése, hogy tegyük érdekesebbé a pálya
nyomvonalát, létesítsünk új előzési pontot. Az új nyomvonal kijelölésében személyesen közreműködik, és a világon először több versenyző is beleszól majd a kialakításba: Sebastian Vettel, Fernando
Alonso, Michael Schumacher és Niki Lauda is tapasztalataival fogja segíteni a Hungaroring új pályacsíkjának kijelölését.
–– Mindez miből és mennyiért?
–– A magyar kormány részéről az elvi támogatás biztosított, hiszen a Magyar Nagydíj a magas jogdíj és az átépítés költségei ellenére
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is nemzetgazdasági szinten évről évre jelentős bevételt jelent az országnak. Tavaly sportszakmailag és anyagilag is kifejezetten sikeres
évet zárt a Hungaroring Sport Zrt. Bebizonyosodott, igenis megéri
F1-es futamot rendezni. Az idei Magyar Nagydíj minden szempontból sikeres volt, és az eddigi, azaz szeptember végéig tartó értékesítési mutatókat tekintve van arra esély, hogy hatékonyságban és
gazdasági eredményekben is felülmúljuk a tavalyi évet. De végleges
adatokat csak a gazdasági év lezárását követően tudok mondani.
–– Minek köszönheti a Hungaroring Ecclestone kiemelt figyelmét?
–– A vasfüggöny mögött F1-et rendezni merész és úttörő vállalkozás volt 1986-ban. Biztosan van benne nosztalgia is, illetve
az, hogy Magyarország, a Hungaroring mindig korrekt partner
volt a rendezésben. Az évtizedek alatt legendás pályák kerültek ki a naptárból, a Hungaroring nem véletlenül maradt benne. Ráadásul úgy, hogy Bernie Ecclestone tovább csökkenti az
európai versenyhelyszínek számát, csak a tradicionális pályákat
szeretné megtartani. A magyar szerződés meghosszabbítását célzó
Ecclestone-döntés bizonyítja, hogy Magyarország közkedvelt, fontos és tradicionális európai helyszíne az autós Formula–1-es világbajnokságnak. Bernie Ecclestone egy hónapon belül átnyújtja az
új szerződéstervezetet, amelyet a kormánnyal egyeztetve értékel
a Hungaroring vezérkara, mielőtt aláírja. Erre jövőre kerülhet sor.
A pálya módosítására vonatkozó tervek decemberig készülnek el,
de azt egyelőre nem lehet tudni, ki végzi majd el az új előzési pont
kialakítását célzó munkálatokat.
–– Nagyjából körvonalazódik már a következő évi versenynaptár?
–– Szépen telik a naptár: július 28-án rendezzük meg 28. alkalommal a Magyar Nagydíjat, ami minden évben a legfontosabb
esemény a Hungaroringen. Május 5-én harmadszor szoríthatunk
Michelisz Norbiért a WTCC világbajnoki futamán, míg a World
Series by Renault és az International Superstars Series szervezői is
jelezték, ismét visszatérnének hozzánk.
–– A Hungaroringen található Groupama Garancia Vezetéstechnikai Centrum jövőre lesz 15 éves. Különleges jubileumra készülnek?
–– Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az ország egyik legmodernebb tanpályája nyáron már 15. éve áll a balesetmentes közlekedés szolgálatában. Különböző korosztályokhoz és társadalmi
rétegekhez szólnak kampányaink, és azt remélem, ezek a törekvéseink minél szélesebb körben célba is érnek. De a biztonságos közlekedés népszerűsítését nem csak mi tartjuk fontosnak: decemberben hazánkba érkezik Jean Todt, a FIA, vagyis a Nemzetközi

közlekedésbiztonság

Fotó: Iró Zoltán

F1-es versenyfutamot
megéri rendezni

Automobil Szövetség elnöke az általa kezdeményezett „Action for
Road Safety”, az „Akció az utak biztonságáért” kampány középeurópai díjátadójára. Itt azokat a szervezeteket díjazzák, amelyek
kiemelkedően sokat tettek a közúti biztonság javításáért. Mégpedig
olyan akciók révén, amelyek növelték a fiatalok és a jövő autósainak
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tudatosságát szerte a világon. Ugyan az autósport csúcsa, az élsport
tere a Hungaroring, de a közúti közlekedésbiztonság nekünk is szívügyünk. A napokban tárgyaltam erről Győri Gyulával, a Nemzeti
Közlekedési Hatóság elnökével, akivel nemcsak a közös fedéspontokról, de a decemberi díjátadóról is egyeztettünk.
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Ő most múlt tizennégy!

–– Az évek óta sikeresen működtetett baleset-megelőzési program és a vezetéstechnikai képzések mellett idén újdonságokkal, a felújított Off Road Centerrel és a Motoros Akadémiával jelentkeztek.
Beváltak a fejlesztések?
–– A Groupama Garancia Vezetéstechnikai Centrum 14 éves
fennállásának talán legfontosabb éve az idei. A tanpálya története során mindig is a baleset-megelőzés propagálását, népszerűsítését szorgalmazta, amelyet idén tovább sikerült erősíteni, hiszen kínálatában
immár megtalálhatók voltak az Off Road Center szolgáltatásai, jövőre pedig terveink szerint indul a Motoros Akadémia is. A tanpálya
hagyományaihoz híven rengeteget tett a közutakon való balesetmentes közlekedés érdekében, és ez a törekvésünk természetesen nem változott. A legfőbb cél az volt, hogy minél több ember figyelmét felhívjuk a biztonságos közlekedés fontosságára. A halálos közúti balesetek
száma folyamatosan csökken, ám még így is túl sok a baleset az utakon. Ezekben ráadásul valamennyi korosztály veszélyeztetett, ezért
fontos, hogy a baleset-megelőzési programban betöltött szerepünket
tovább erősítsük. Ennek egyik, pontosabban két új formátumát jelentette az Off Road Center, illetve a leendő Motoros Akadémia.
–– Melyik mit nyújt?
–– A 30 hektáros erdőben kialakított off road vezetéstechnikai
tanpályán, valamint a több mint 20 kilométeres erdei úthálózaton a terepjáróké a főszerep. A vezetéstechnikai tréningeken több
évtizedes tapasztalattal rendelkező instruktoraink oktatnak a vadonban kialakított off road pályán, illetve az ezt körülölelő erdei
utakon. Itt mindenki megtapasztalhatja, mit tud, mire képes egy
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Fotó: Iró Zoltán

Kamaszkorba lép jövő nyáron a Groupama
Garancia Vezetéstechnikai Centrum, amely
2013-ban ünnepli 15. születésnapját.
Gazsi Júlia ügyvezető, a Hungaroring Sport Zrt.
vezérigazgató-helyettese szerint az ÉLET ÚTON
program, valamint az Off Road Center és
a különböző képzések népszerűsége arra sarkallja
őket, hogy jövőre még az ideinél is merészebb
terveket fogalmazzanak meg. Ez az esztendő
bebizonyította, hogy a Hungaroring és
a Nemzeti Közlekedési Hatóság közötti kapcsolat
nem csak a Forma–1-re korlátozódik.

4x4-es meghajtású autó, illetve élesben tesztelheti vezetői tudását
is. Az off road pálya tulajdonképpen egy élményprogramba sűrített
tapasztalatszerzés.
A Motoros Akadémia a kétkerekűekre fókuszál majd, melyek száma az utóbbi években markáns növekedést mutatott.
Szórakozást, élményt és tanulási lehetőséget egyszerre szeretnénk
nyújtani, hiszen így válhatunk turisztikai célponttá. Éppen ezért sokat jelent a Magyar Turizmus Zrt.-vel kötött megállapodás, valamint
a régióban található idegenforgalmi központokkal, mint például
Gödöllővel vagy a Lázár Lovasparkkal kialakított együttműködés.
Ezek révén így már egész napos programot kínálhatunk az érdeklődőknek. A nálunk futó projektek jelzik, hogy a Hungaroring és
a Nemzeti Közlekedési Hatóság közötti kapcsolat nem merül ki
a Forma–1 kérdéskörében, hiszen a közös célok közös munkát és
együttműködést igényelnek. Ezek közül kiemelném a közlekedés

közlekedésbiztonság
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hogy komoly eredményeket érhetünk el a közúti közlekedés biztonságosabbá tételében. A tanpálya munkatársai olyan technikai
háttérrel és szaktudással rendelkeznek, ami segít elérni ezt a célt.
A Hungaroring által biztosított háttérrel a jövőben is képesek leszünk arra, hogy ugyanilyen profi módon bonyolítsuk le népszerű kurzusainkat, mint idén.
–– Akik nem jönnek ki Mogyoródra, lemaradnak?
–– Azokra is gondoltunk, akik nem látogatnak el a Hungaro
ringre, hiszen a korábbinál szélesebb körben szeretnénk megnyerni az embereket a biztonságos közlekedés ügyének. Több
felsőfokú intézménnyel felvettük a kapcsolatot, és azok rendez-

Fotók: Hungaroring ZRt.

A való világ vár a Hungaroring vezetéstechnikai centrumában

biztonságának javítását, valamint a baleset-megelőzést. Ezen a téren egyébként nemcsak Győri Gyulával, a hatóság elnökével szoros
az együttműködés, de jó kapcsolatot ápolunk Schváb Zoltánnal,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésért felelős helyettes
államtitkárával, valamint az OBB-vel és a KTI-vel is. Természetesen
a jövőben tovább keressük a közös projektek lehetőségeit.
–– Idén melyik projekt vált be leginkább?
–– Az ÉLET ÚTON program folytatását komoly figyelem
övezte, hiszen ez az egészen fiataloktól az idős korosztályig egyaránt képes megszólítani a közlekedőket. A gyermekek kiemelt
szerepet kaptak, a közlekedési parkunkban tartott gyakorlati oktatáson kívül ebben az évben már nyári táborokat is tudtunk nekik szervezni. Egy állami céggel, az MVM Partnerrel kialakított
együttműködés révén olyan, elsősorban hátrányos helyzetű gyerekeket láthattunk vendégül, akiknek esélyük sem lett volna eljutni a Hungaroringre. A fő irányvonal természetesen a biztonságos közlekedésre nevelés volt. Szakmai programunkban a KRESZ
előírásaival való ismerkedés mellett gyakorlati képzést kaptak, és
olyan személyes tapasztalatokat szerezhettek, amelyek hozzájárulnak, hogy felnőve is biztonságosan tudjanak közlekedni. De van
egy víziónk, amely még ennél az eredménynél is tovább lép: szeretnénk elérni, hogy a gyerekek megtanulják, miként lehet megelőzni egy balesetet. Sőt, ha azt látják, hogy a szülő nem tartja be
az előírásokat, s például vezetés közben telefonál, vagy nem köti
be magát, akkor figyelmeztetik a veszélyekre, és rávehetik a helyes
magatartásra. A prevenció bármilyen utólagos propagandánál hatásosabb. De az is fontos, hogy a gyerekek baj esetén ne essenek
pánikba, hanem tudják, mit kell tenniük. Adott esetben ez is életet menthet. Az ügy iránti eltökéltségünk akkora, mint a gyerekek
téma iránti fogékonysága.
–– Az NKH-val milyen közös projektek várhatók?
–– A Hungaroring mindig szoros kapcsolatra törekedett az
NKH-val, hiszen közös céljaink vannak. Együtt szeretnénk szélesíteni az elérni kívánt célcsoportot, hogy ne csak a tesztelő csapatoknak, a nagy cégeknek legyen lehetőségük átélni a tanpálya nyújtotta lehetőségeket. Az NKH-val együttműködve az átlagemberhez is
el szeretnénk jutni, ehhez a szervezetek közötti aktív kapcsolat további mélyítése szükséges. A tanpályán biztonságos, abszolút kontrollált körülmények között, valós vészhelyzetet produkálva tudjuk
felkészíteni a gépjárművezetőket. A képzés előnye az életszerűség,
ami például a szimulátoros képzésekről egyáltalán nem mondható
el. Mondok is egy példát: nemegyszer tapasztaltuk, hogy nagy önbizalommal érkező, rutinos, több millió kilométert vezetett sofőrök
mondanak csődöt egy olyan egyszerűnek tűnő helyzetben, amikor
csak annyit kérünk, hogy a vizes, műgyantával megbolondított tanpályán nyomjanak egy satuféket. Higgye el, nem olyan egyszerű
szándékosan blokkolni egy hatvannal haladó autót, többüknek elsőre nem is ment. Ez csak szimulátorban ülve pillekönnyű feladat…
A rutin nem feltétlenül elég ahhoz, hogy vészhelyzetben biztosan
a megfelelő döntést hozza egy sofőr. A tanpályán azonban fel lehet
készülni a váratlan szituációkra is.
A civilek elérésének másik módja a nyílt napok szervezése,
a jövőben erre még nagyobb hangsúlyt fektetünk. Az egyik legkedveltebb programsorozattá vált az Ingyenes Vezetéstechnikai
Tréning, amelynek keretein belül a motoros balesetek megelőzése érdekében figyelemfelhívó céllal ingyenes oktatást szerveztünk. Természetesen ezt is folytatni szeretnénk. Hiszünk abban,

vényeibe bekapcsolódva igyekszünk eljuttatni a fiatalokhoz felvilágosító programjainkat. Emellett a hazai autó-motorsport két
meghatározó arcát is sikerült az ügy mellé állítani: a legeredményesebb magyar női motorversenyző, Kovács Niki, valamint az
ország legnépszerűbb sportolójának választott Michelisz Norbert,
a tanpálya arcaiként a biztonságos közlekedésért folyó kampány
élharcosai lettek.
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rendezvény

Siófoki hívó szavak:
közösség és közlekedés

3. Nemzeti
Közlekedési
Napok
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)
támogatásával, a Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ (KKK) szervezésében
2012. október 1-3. között, a siófoki Hotel
Azúrban került megrendezésre
a 3. Nemzeti Közlekedési Napok.
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Fotók: Iró Zoltán

Az esemény – melynek fővédnöke
Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési
miniszter volt – az elmúlt két év során
a magyarországi közlekedési ágazat
legfontosabb eseményévé nőtte ki
magát. A három nap során a közlekedési
szakma legrangosabb képviselői
számos előadás, szekcióülés keretében
osztották meg tapasztalataikat,
terveiket és a fejlesztések technikai
részleteit a résztvevőkkel, felvázolva
a magyarországi közlekedési ágazat
aktuális helyzetét, annak várható jövőjét.

rendezvény

rendezvény
legfontosabb fejleményeit, a jövőbe mutató irányokat, a korszerű
közlekedéspolitika jelentőségét. Az Európai Unió közlekedéspolitikája által előírt vállalások sorában szó esett többek között arról, hogy 2030-ra a hagyományos üzemanyagokat használó járművek számát meg kell felezni, majd 2050-re teljesen ki kell azokat
vonni, és hogy 2030-ra szén-dioxid-mentes City Logisztikát kell
kialakítani a fővárosokban. Megvalósítandó tervek továbbá a teherszállítás jelentős mértékű vasútra és vízi útra terelése, a nagysebességű vasúti hálózat megháromszorozása 2030-ra, a közepes
távolságú utazások áthelyezése vasútra, a törzshálózati repülőterek összekötése, a tengeri kikötők vasúti és belvízi kapcsolódásának fejlesztése, az Európai Közös Légtér kiépítése, az integrált
multimodális közlekedési információs jegyértékesítési és fizetési
rendszerek kidolgozása. A jelenlévők részletes tájékoztatást kaptak a vasúti fejlesztésekről és a szabályozás egyszerűsítéséről, kor-

Schváb Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésért felelős
helyettes államtitkára

Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke

létrejöttét eredményezik, így az Európa felé irányuló kínai teherforgalomban Magyarország jelentős szerepet vállalhat.
Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke beszélt az intézmény következő ciklusra való felkészüléséről, a vasúti
és közúti közlekedéshez kapcsolódó projektekről, azok finanszírozásáról. Kiemelte a projektek féléves felülvizsgálatának jelentőségét, mely a sikeresség szempontjából elengedhetetlen. A kamara
2014–2020-as időszakra vonatkozó alapelvei között szerepel a földrajzi előnyök kihasználása és a szolgáltatási színvonal intermodális
javítása. A hálózati szűkületek felszámolása létkérdés, amit meg kell
oldani a vasút versenyképessége érdekében. A vasúti tervek jól állnak, melyek nyomán már el lehet indulni, így a folyamatosság megvalósulhat. Közút vonatkozásában is jelentős változások várhatóak,
például az elektronikus útdíj bevezetése és az abból befolyó összegek fejlesztésre való felhasználása. A számos fejlesztési terv halla-

így a személyszállításról szóló törvény egyértelművé válása kapcsán
az NKH komoly feladatot kapott, mely új területen is a legjobb tudása szerint áll majd helyt. Továbbá a vasúti utastájékoztatásban,
az utasok jogainak érvényesítésében és az engedélyezési eljárásokban is részt vesznek, mely aktivitás során is a könnyebb ügymenetet tartják szem előtt. A vidéki kötöttpályás közlekedés bővítése,
annak engedélyezése, felügyelete, a budapesti közösségi közlekedés,
így a hajón történő személyszállítással kapcsolatos engedélyezések is
a hatóság jelentősebb feladatai közé tartoznak. Légügyi vonatkozásban is nagy szerepet vállalnak, többek között bevezették a magyar
pilótaengedélyek elfogadását Európában.
A HungaroControl Zrt. vezérigazgatója, Szepessy Kornél a légiforgalmi irányítással kapcsolatos aktuális kérdéseket feszegette. Szólt a légiforgalmi irányítás jelentőségéről, feladatáról, melyet hazánkban immár tíz éve a HungaroControl lát el. Kiemelte

Győri Gyula, az Nemzeti Közlekedési Hatóság elnöke

Kovács Ákos, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezérigazgató helyettese

Fotók: Iró Zoltán

A Nemzeti Közlekedési Napok fő eseménye az október elsejei plenáris ülés volt, melyet Szabó Zoltán, a KKK főigazgatója nyitott meg.
Kiemelte az európai uniós forrásfelhasználások jelentőségét, a következő EU-s ciklus feladatainak megtervezését, illetve azok megvalósítását. A háromnapos konferencia további két napján számos
előadó ismertette a tervek részleteit, így a közel 600 résztvevőben
felmerülő összes kérdésre kimerítő válaszok születtek. A konferencián külföldi előadók is részt vettek, az ő szemléletükkel szintén
megismerkedhettek a jelenlévők.
Az esemény nyitó mozzanataként Schváb Zoltán, az NFM közlekedésért felelős helyettes államtitkára bemutatta több közlekedési intézmény új vezetőjét. A közönség üdvözölhette Szabó Zoltánt,
a KKK főigazgatóját, Győri Gyulát, a Nemzeti Közlekedési Hatóság
(NKH) elnökét, Dávid Ilonát, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatóját,
Kövesdi Szilárdot, a GYSEV Zrt. vezérigazgatóját, Mázsi Attilát,

Schváb Zoltán kitért az Új Széchenyi
Terv által beáramló, fejlesztésekre
felhasználható anyagi forrásokra, illetve
a fejlesztések céljaira, hatásaira.
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját és Dudik Jánost,
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezérigazgatóját.
Schváb Zoltán előadásában kijelentette, a magyar közlekedési szakma fejlődésben van, melyet a fokozott szakmai érdeklődés
is bizonyít. Beszélt arról, milyen nagy jelentősége van a konferenciának a tapasztalatok, elképzelések, elvárások megosztásában.
Előrevetítette, hogy a három nap alatt szó esik többek között
a közlekedési vagyongazdálkodásról, az utak, vasutak üzemeltetéséről, közbeszerzések kérdéseiről. Összefoglalta az utóbbi egy év
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szerűsítéséről, a közösségi közlekedés elsőbbségéről, az autóbusszal
utazók jogairól, az elektronikus útdíj bevezetésének részleteiről,
a transzeurópai közlekedési hálózat jelentőségéről, fejlesztéséről.
Schváb Zoltán kitért az Új Széchenyi Terv által beáramló, fejlesztésekre felhasználható anyagi forrásokra, illetve a fejlesztések céljaira, hatásaira. Közlekedésbiztonsági fejlesztésekről is szó esett,
melyek elsősorban az országos közlekedésbiztonsági programokkal jelentősen javították, illetve javítják a jövőben is a baleseti statisztikákat. Ehhez szorosan kapcsolódik a szaktárca ÉLET ÚTON
programja, mely a közlekedésbiztonságban érdekelt, illetve érintett
felek egységes szemléletét valósítja meg. A közlekedési eszközpark
korszerűsítését fontos feladatként emelte ki, mely elengedhetetlen
a fejlődés szempontjából. Schváb Zoltán végezetül megemlítette az
országhatárokon átnyúló és határ menti összeköttetések bővítésének terveit, a vasúti árufuvarozásban várható együttműködéseket,
melyek több nemzetközi egyeztetés után jelentős tranzitfolyosók

közlekedésbiztonság

Az egyszerűbb, gyorsabb, átláthatóbb
ügyintézés érdekében történtek
módosítások, ezek segítségével a hatóság
aktív közreműködő szervezetté tud válni.
tán a jelenlévők képet kaphattak a változások irányáról. A kulcsszó
minden tekintetben a fokozatos, forgalomarányos fejlesztés.
Az NKH új elnöke, Győri Gyula előadásában beszélt a hatóság szervezeti, működési átalakulásáról, mely gyökeres változásokat jelent minden téren. Legfőképp az egyszerűbb, gyorsabb, átláthatóbb ügyintézés elérése érdekében történtek módosítások, ezek
segítségével a hatóság aktív közreműködő szervezetté tud válni.
Ésszerűség, nemzeti érdek és jogszerűség szellemében kíván segíteni partnereinek a jövőben. A közösségi közlekedésért sokat tesz,
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a SESAR, az Egységes Európai Égbolt projekt szerepét a jövő légiforgalmi irányításában, mellyel csökkenhet az utazási idő, a környezetszennyezés, az üzemanyag-felhasználás, és nőhet a biztonság,
a kapacitás. Az elvárások tekintetében a HungaroControl kiemelkedően jól teljesít, így méltó ahhoz, hogy fenntartsa és fejlessze
a magyarországi légtér biztonságos és hatékony légiforgalmi irányítását. Ebben a HungroControl nyár végén átadott új épülete
is nagy segítségre lesz, melyben a 2013 februárjában átadásra kerülő, csúcstechnológiával felszerelt, modern légiforgalmi irányító központ kap majd helyet. Ezzel az új komplexummal is erősítik
a SESAR-ral való kompatibilitást.
Szalóki Flórián, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési
Operatív Programok Irányító Hatóságának főigazgatója
a Közlekedési Operatív Programról adott tájékoztatást. Szó esett
a pénzügyi, európai uniós támogatási ciklusokról, a magyar vonatkozású támogatási szerződésekről, a 2007 és 2013 közötti időszak
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statisztikáiról. Utóbbi tükrözte a projektek pénzügyi részleteit, a támogatási szerződésekkel kapcsolatos kifizetések állapotát, a jövőbeni stratégiákat és a projektek megvalósulásainak alakulását.
A KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. képviseletében dr. Nagy
Gábor vezérigazgató-helyettes előadásának gondolatmenete folytatta az előtte szólókét. Ismertette az európai uniós támogatási rendszer által biztosított, bonyolult finanszírozási szabályrendszert. A KIKSZ a finanszírozók és a kedvezményezettek közötti
kapocs, ilyen formán közreműködő szervezetként szerepe igen je-

A siker érdekében jelentős paradigma
váltás szükséges, így keret
megállapodásokat kell létrehozni,

Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. képviseletében Horváth
Róbert igazgató bejelentette, hogy két új Autópálya Mérnökséget
adnak át a közeljövőben. Az ÁAK Zrt. rendelkezik környezetirányítási, munkavédelmi, minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, illetve az
átláthatóságot és a tiszta működést garantáló fenntarthatósági jelentéssel. Mivel a társaság szolgáltat, joggal várják el ügyfelei, hogy
a pénzükért minőséget kapjanak. Munkájukat ennek szellemében
végzik, különös figyelmet fordítva a forgalombiztonságra, az ügyfélszolgálat korszerűsítésére, a fenntartási források és a karbantartások összehangolására.
Szőke József, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese a társaság több sikeres fejlesztéséről és programjáról
számolt be. Középtávú stratégiájuk kialakításakor különös figyelmet fordítottak a finanszírozásra és a feladat-végrehajtásra, melyek
a sikeres tevékenység alappillérei. A végrehajtás sikere és minősége

elsődleges cél, mely akkor lehet sikeres, ha átgondoltan történik.
Hangsúlyozta a személyszállító járművek, a kiszolgáló infrastruktúra és a vasúti pályák együttes fejlesztését, mely hozzájárul a versenyképesség javításához. A motorvonatok, állomások korszerűsítése
szintén kiemelt feladat, mely a cég arculatához is szorosan hozzátartozik. A szűk keresztmetszetek határt szabnak a kínálatnak, ezért
előtérbe került a villamosított vasútvonalak, az elmaradott vasúthálózatok fejlesztésének programja, a tervek előkészítés alatt állnak. A
közlekedésbiztonsági projekt kapcsán többek között a vasúti átjárók
veszélyére is felhívják a figyelmet.
A GYSEV Zrt. képviseletében Kövesdi Szilárd vezérigazgató
osztotta meg a jelenlévőkkel a cég jövőbe mutató terveit, közösségért, közösségi közlekedésért folytatott tevékenységeinek részleteit.
Küldetésük a közösségi közlekedésben, áruszállításban, vasútbiztonsági fejlesztésekben és a környezettudatos működésben nyilvá-

Elmondta, hogy a nemzetközi projektekben való részvételük az intézmény önfenntartó képességét tudja biztosítani hosszú távon, tehát nem terhelik a központi költségvetést. Az intézet tevékenységének főbb területei a közlekedéspolitikai kérdések megalapozása,
stratégiaalkotás, utak, hidak minőségbiztosítási kérdései, közlekedésszervezés, hálózatfejlesztés, környezetvédelem.
A plenáris ülés záró előadását Vitézy Dávid tartotta. A Buda
pesti Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatója rámutatott, támogatás nélkül nem lehet hatékony a fővárosi közlekedés. A költség

nul meg. A társaság sebességnövelés érdekében tett projektje sikeresnek bizonyult. A távlati tervek között szerepel a vasutak mentén
élők élhető életminőségének megteremtése. Így aluljárókat, közúti
felüljárókat adtak és adnak át a jövőben. További kiegészítő szolgáltatások bevezetésére is sor kerül: P+R parkolók, vasúthoz közeli
buszmegállók, utastájékoztató rendszerek, kerékpártárolók létesítése, utak felújítása. Villamosítási fejlesztések is szerepelnek a tervekben, melyek árufuvarozási szempontból jelentenek nagy előrelépést.
A MÁV Zrt.-hez hasonlóan nagy súlyt fektetnek a közlekedésbiztonság növelésére is.
Dr. Dabóczi Kálmán, a KTI Közlekedéstudományi Intézet
Nonprofit Kft. ügyvezető általános helyettese a fejlesztési lehetőségeket értékelte. Véleménye szerint az egyensúlyra kell törekedni, és
a lehetőségek szem előtt tartásával kell cselekedni, amire a forráskivonások nincsenek jó hatással. A korábban felszólalókkal egyetértve, az ügyfélorientált gondolkodásmód fontosságát hangsúlyozta.

csökkentésnek határt kell szabni, mely nemcsak a budapesti
közlekedésre igaz, hanem egész Magyarország közlekedési hálózatára. A közlekedés Budapest működésének alapja. Ha ez nem
megfelelő, romolhat a versenyképesség, ezért a főváros közlekedésének fejlesztése elkerülhetetlen. 2012 májusában a budapesti közlekedési intézményrendszer átalakítása lezárult, így minden
illetékes szerv a hozzá tartozó feladatokat látja el. Vitézy Dávid
kitért a BKK feladataira, hatásköreire, a szolgáltatásokban bekövetkezett változásokra, illetve bemutatta, hogy napjainkban hol
tartanak a munkában.
A háromnapos konferencia végére a résztvevők megismerkedhettek a magyarországi közlekedési ágazat folyamatban lévő változásaival, jövőbe mutató terveivel, melyek megvalósulásáról a következő
évi Nemzeti Közlekedési Napok során minden bizonnyal hasonlóan
jól szervezett, jó hangulatú esemény keretein belül értesülhetnek.
szerző

A közlekedés Budapest működésének
alapja. Ha ez nem megfelelő, romolhat
a versenyképesség, ezért a főváros
közlekedésének fejlesztése elkerülhetetlen.

Fotók: Iró Zoltán

felesleges jogszabályokat kell módosítani.
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lentős. Részt vesznek a projektek összeállításában, betartatják a határidőket, maximalizálják a forráslehívásokat, illetve gondoskodnak a források áthelyezéséről a magyar nemzetgazdaságba. Eljárási
rendjeik az utóbbi években letisztázódtak, munkatársaik felé a feltételrendszereket lefektették, így megengedőbb, hatékonyabb szervezeti működést tettek lehetővé. Dr. Nagy Gábor kitért a különböző projektek lebonyolítási nehézségeire, melyek megoldásában ők is
részt vállalnak. A KIKSZ szerint a siker érdekében jelentős paradigmaváltás szükséges, így többek között keretmegállapodásokat kell
létrehozni, felesleges jogszabályokat kell módosítani, mely változások hatékony működést eredményeznek.
Kovács Ákos, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezérigazgató-helyettese részletesen beszélt a Zrt. szervezeti felépítésének
változásairól, valamint az elindított fejlesztésekről, mely egyaránt
érinti a közúti, gyorsforgalmi és vasúti forgalmat. A változások
gyorsabb, hatékonyabb ügyintézést eredményeznek.
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A versenyképesség alapelemei az
ügyfélközpontú, hatékony működés,
a magas szakmai színvonal, a környezet
védelem és a korszerű vállalatirányítás.
a finanszírozásban rejlik, így elengedhetetlen, hogy elegendő forrás
álljon rendelkezésre. A közlekedési hálózatok megléte minden téren létszükséglet a színvonal fenntartásában. A Magyar Közút Zrt.
célja, hogy az úthasználók elvárásainak szem előtt tartásával versenyképes társasággá válhasson. Ennek alapelemei az ügyfélközpontú, hatékony működés, a magas szakmai színvonal, a környezetvédelem és a korszerű vállalatirányítás.
Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója a vasúti szektor fejlesztéseiről tartott előadást. A szolgáltatási színvonal emelése
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A program célja a város élhetőségének javítása

Mozdulj a jó irányba!
Európai Mobilitási Hét

Változtassunk a régi szokásokon!

Az egyhetes kampány csúcspontja az Európai Autómentes Nap,
amelynek hivatalos dátuma szeptember 22. Az első autómentes napot 1997-ben rendezték meg Franciaországban, és 2000-ben nyilvánította az Európai Bizottság akkori környezetvédelmi biztosa,
Margot Wallström az autómentes napot valódi európai kezdeményezéssé. Ez a kezdeményezés kiváló alkalom arra, hogy a bekapcsolódó települések megmutassák, hogyan viszonyulnak a környezetvédelmi kérdésekhez. Egy napra a helyi önkormányzatok más
megvilágításban mutathatják meg a városközpontot, egyes területeken korlátozhatják a gépjárműforgalmat, bátoríthatják a fenntartható közlekedési eszközök használatát, és tudatosíthatják, hogy az
állampolgárok közlekedési eszközökkel kapcsolatos döntései milyen
környezeti hatással járnak.
Az Európai Mobilitási Hét kampányt idén 11. alkalommal rendezték meg Budapesten, a Fővárosi Önkormányzat megbízásából az
idei évtől kezdve a Budapesti Közlekedési Központ szervezésében.
A kampánynak minden évben van egy, a fenntartható mobilitáshoz kapcsolódó központi gondolata. Az idei év aktuális jelmondata: Mozdulj a jó irányba!
Az energiahordozók kimerülése, a növekvő légszennyezettség és a globális felmelegedés a rosszul szervezett és mai szemmel
nézve korszerűtlen közlekedés számlájára is írható. A Mozdulj
a jó irányba! program azt sürgeti, hogy minél előbb változtassunk
azokon a régi szokásokon, amelyek ebbe a helyzetbe sodortak
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minket. A közlekedésszervezés és az Európai Unió által is elfogadott Fenntartható Városi Mobilitási Terv azt szeretné elérni, hogy
közelebb hozza a gazdasági szféra és a polgárok mobilitási igényeit, miközben javítja a város élhetőségét. A cél: egyensúlyba hozni
a környezeti minőséget, a gazdasági fejlődést és a társadalmi egyenlőséget. Szmog nélkül, mégis kényelmesen. Mielőbb.
A legfontosabb célkitűzések a következők:
• 2030-ig felére kell csökkenteni a hagyományos üzemű járművek
számát a városi közlekedésben, 2050-ben pedig már ne is járjanak hagyományos üzemű gépjárművek a városokban.
• 2030-ra a nagyobb városi központokban meg kell teremteni a teljesen szén-dioxid-mentes logisztikát.
• 2050-re a fenntartható módon alacsony szén-dioxid-kibocsátást
eredményező légi közlekedési eszközök arányát 40 százalékra kell
emelni, míg a hajózásban a kibocsátást legalább 40 százalékkal
csökkenteni kell.
• 2050-re a városok közötti középtávú utas- és teherforgalom
50 százalékát a közutakról a vasutakra és vízi utakra kell terelni.
Ahhoz, hogy ezeket a célkitűzéseket elérhessük, mindannyiunknak
keresnünk kell a megoldási lehetőségeket, kiváltképpen a közlekedési ágazatban.

BringaAkadémia

A Mozdulj! Napon került sor a BringaAkadémia versenysorozatának országos döntőjére is. Az országszerte általános iskolákban megtartott házi versenyek legeredményesebb hatfős csapatai érkeztek Budapestre, hogy egy öt állomásból álló kerékpáros

versenyen mérjék össze tudásukat és ügyességüket. A legeredményesebbnek a Központi Általános Iskola és Diákotthon
(Salgótarján) csapata bizonyult, míg a Karcagi Általános Iskolai
Központ Kováts Mihály Tagiskola (Karcag) és a KTKT Általános
Iskola és Középiskola BORÓKA Általános Iskolájának 1. csapata (Bócsa) végeztek a második, illetve a harmadik helyen. A csapatok iskolái közlekedésbiztonsági ajándékokkal és értékes sportszervásárlási utalványokkal gazdagodtak.
Autómentes Nap

Az egyhetes kampány záróeseménye az Autómentes Nap volt, amelyet szeptember 22-én rendeztek meg a főváros legszebb és egyik
legforgalmasabb belvárosi útján. A forgalom elől elzárt Andrássy
úton az NFM is saját pavilonnal jelent meg, ahol színes programokkal várták a közönséget. Az érdeklődők elsősegély-oktatáson vehettek részt, ÖKO-kézműves foglalkozásokat látogathattak,
és több koncertet is meghallgathattak. Az Autómentes Napon
a MÁV-START Zrt. teljes szolgáltatási területén és a GYSEV Zrt.
magyarországi vonalhálózatán forgalmi engedélyük bemutatása
mellett díjmentesen utazhattak az autósok. Az Európai Mobilitási
Hét teljes ideje alatt a két vasúttársaság vonatain ingyen szállíthatták kerékpárjukat az érvényes belföldi menetjeggyel rendelkező utasok. Az NFM a program nemzeti koordinátoraként ezúttal
is arra törekedett, hogy mind többekhez jusson el az eseménysorozat üzenete: érdemes és helyes a környezetkímélő közlekedési
módok, a közösségi közlekedés, a kerékpározás vagy akár a gyaloglás mellett dönteniük.

Gyorsasági és lassúsági verseny

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) által elindított ÉLET
ÚTON program idén is aktívan vett részt a mobilitási hét közlekedésbiztonsági rendezvényeinek szervezésében. Szeptember 20án, csütörtökön a városligeti Magyar Műszaki és Közlekedési
Múzeumban került sor az NFM, a Vidékfejlesztési Minisztérium és
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt, a környezettudatos
és biztonságos közlekedésre nevelő rajz-, fotó- és családi kreatív pályázat eredményhirdetésére és díjátadójára. A múzeum előtti téren
kerékpáros közlekedésbiztonsági napot tartott az NFM, Budapest
Főváros, a Budapesti Közlekedési Központ és közlekedésbiztonsági

közlekedésbiztonság

Fotó: Vuelta Sportiroda

Az Európai Mobilitási Hét a fenntartható
városi közlekedésért 2002 óta minden
évben szeptember 16-22. között
megrendezett kampány, amelynek
célja: ösztönözni az önkormányzatokat
a fenntartható közlekedést szolgáló
intézkedések bevezetésére, valamint
felhívni az emberek figyelmét a gépkocsin
kívüli egyéb közlekedési eszközök
használatára.

partnerei az ÉLET ÚTON program és a McDonald’s BringaMánia
program támogatásával. A Budapest – Európai Mobilitási Hét keretében, a Mozdulj! Napon megtartott kerékpáros közlekedésbiztonsági eseményen kisiskolások ismerkedhettek meg a biztonságos
kerekezés legfontosabb kérdéseivel, és mérhették össze tudásukat
a közlekedési múzeum előtti téren.
A McDonald’s BringaMánia Parkban a kis résztvevők szórakoztató programok révén szerezhettek hasznos tudást, és tanulhatták
meg a felelős, biztonságos közlekedés alapjait. Az egyik leglátogatottabb állomásnak a bringapárbaj bizonyult, ahol egy rögzített kerékpáron kellett a gyerekeknek a lehető leggyorsabban megtenniük
a 200 méternek megfelelő távot, míg az úgynevezett lassúsági versenyben éppenséggel a technikai tudáson volt a hangsúly. Népszerű
volt a részegszemüveges szlalomozás is. Ezt a feladatot nemcsak
a gyerekek, hanem a szüleik, tanáraik is teljesíthették, és az ügyes
„részeg” szlalomozók Szuperbringás matricát kaptak ajándékba.
A különböző feladatok sikeres teljesítéséért közlekedésbiztonsági
ajándékokban részesültek a gyerekek a Közúti Közlekedésbiztonsági
Akcióprogram jóvoltából: választhattak prizmacit, fényvisszaverő
karpántot vagy szuperbringás matricát is; de a legfontosabb, hogy
megtanulták, hogyan kell biztonságosan kerékpározni.
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szimulátor és a borulásszimulátor élethűen illusztrálja, mi történik az ütközéskor vagy a jármű felborulásakor az autóban ülőkkel.
A kerékpárral érkezők át vizsgáltathatták kétkerekűjüket
a Nemzeti Közlekedési Hatóság szakembereivel, és ha a bringák
teljesen szabályszerűek voltak, szuperbringás műszaki igazoló
matricát kaptak. Az ittas vezetés veszélyeire a részegszemüveges
szlalomozással próbálták meg felhívni a látogatók figyelmét, és sokan meg is lepődtek, hogy ilyen hatással van rájuk az alkohol.
A Közlekedésbiztonsági Korzóra kilátogatók egy kis igazolványt kaptak, amelyre összegyűjthették a különböző állomásokon a teljesítményükért járó pecséteket. Aki szorgalmasan begyűjtött legalább hat pecsétet, közlekedésbiztonsági ajándékcsomagot
kapott, nyolc pecsét esetén pedig még az ajándékcsomagon túl
versenyezhettek a szakminisztérium által felajánlott kerékpárért, a Magyar Autóklub, a Groupama Garancia Vezetéstechnikai
Centrum, a Driving Camp Vezetéstechnikai Centrum és a NiT
Hungary által felajánlott egy-egy vezetéstechnikai tréningért, illetve a MiniCity családi belépőért is.

Fotók: Iró Zoltán

Az ÉLET ÚTON Közlekedésbiztonsági Korzón a Közlekedés
tudományi Intézet koordinációjával az ÉLET ÚTON program partnerei mutatták be különböző korcsoport-specifikus
közlekedésbiztonsági programjaikat. A legkisebbek játszhattak közlekedésre nevelési társasjátékokkal, kirakókkal, színezhettek, tesztelhették szabályismereteiket; kerekezhettek
a miniKRESZ parkban, de természetesen csak szabályosan: láthatósági mellényben, bukósisakban ülhettek fel a kis biciklikre; és találkozhattak a miniKRESZ filmek figuráival élőben,
Picicicával és Macikutyával. Kerékpáros, autós, motoros, buszos és tehergépjárműves KRESZ-teszteket tölthettek a vállalkozó kedvűek, akár számítógépen, e-learninges tesztet is!
A járművezető-képzésben egyre nagyobb teret hódító szimulátorokat is tesztelhette a nagyközönség, két egyedülálló B-kategóriás
vezetési szimulátor és egy robogószimulátor állt az érdeklődők
rendelkezésére reggeltől estig. A bátrabbak kipróbálhatták, milyen szerepe van ütközésnél a biztonsági övnek: a biztonsági öv
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Fotók: Iró Zoltán

Hazánk a 3. legaktívabb ország
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Az Autómentes Nap iránti érdeklődés minden korábbit felülmúlt.
A főváros eddigi legnagyobb környezetvédelmi, közlekedésbiztonsági
és kulturális szabadtéri fesztiválja az Andrássy úton 230 ezer látogatót, a média közönségének millióit figyelmeztette a fenntartható mobilitás felelősségére a klímaváltozás elkerülésében, felmutatva az élhető város alternatíváját. Idén először megmérték a légszennyezettséget
a területen. E szerint a nitrogén-monoxid-szennyezés a szeptember
17-i, hétfői adat 15 százalékára, a szén-monoxid 65 százalékára, a szálló
por pedig 60 százalékára esett vissza úgy, hogy csak az Andrássy utat
zárták le, a környező kis utcákban szabad volt a forgalom.
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Ebben az évben 38 országból több mint 2000 település vett
részt a programsorozatban. Magyarországon minden eddiginél
több, 110 település csatlakozott az idei Európai Mobilitási Héthez,
amellyel hazánk a harmadik legaktívabb ország volt Spanyolország
és Ausztria után. Azt mindenképpen leszögezhetjük, hogy egy újabb
nagy lépést tettünk most a közlekedés javításáért, környezetünk
megóvásáért. Azonban az nagyon fontos, hogy az elkezdett munkát
nem szabad abbahagyni, hiszen a mindennapi közlekedés területén
a környezettudatos szemléletváltás és – ahogyan az idei szlogen is
mondja – a jó irányba történő elmozdulás nem egy nap vagy egy
hét hozadéka, hanem egy hosszú folyamat eredménye lesz.
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Öt év alatt ötödével csökkent a közúti balesetek száma

Háromnegyed év
baleseti krónikája
2012. január 1. és szeptember 30. között több mint 3%-kal csökkent
a személysérüléses közúti balesetek száma, ugyanakkor 10 fővel többen haltak
meg közútjainkon. Magas a kerékpárosok aránya a balesetet okozók körében.
Tízzel több áldozat az utakon
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I.

A rendőrség által gyűjtött legfrissebb baleseti statisztikai adatokat áttekintve kedvező hír, hogy az elmúlt öt
év viszonylatában – az év első kilenc hónapját alapul véve – idén történt a legkevesebb személyi sérüléssel járó
közúti baleset. Egyes mutatók ugyanakkor már kedvezőtlenebbül alakultak.
A közúti baleseteket követő 24 órás helyzetnek megfelelő, ezáltal előzetesnek tekintendő statisztikai adatok alapján 2012. január 1. és szeptember 30. között összesen 11 419 személysérüléses közúti baleset történt,
3,12%-kal kevesebb, mint 2011 azonos időszakában (akkor 11 787
balesetet regisztráltak). A kedvező tendencia a súlyos és a könnyű
Halálos balesetek alakulása havonta 2008–2012
sérüléses balesetek vonatkozásában mutatható ki. A csökkenés mértéke a súlyos sérüléses baleseteknél 4,43% (3434-ről 3282-re), míg
■ 2008
■ 2009
a könnyű sérüléses közúti baleseteknél ennél valamivel kevesebb,
■ 2010
■ 2011
2,74% (8020-ról 7982-re).
■ 2012
A háromnegyed évi mérleg alapján a halálos kimenetelű baleseteknél igen enyhe, 0,52%-os növekedés mérhető (385-ről 387-re).
A halálos balesetek alakulásával megegyezően a közúti balesetben meghalt személyek száma is nőtt. Az áldozatok számának tavaly
szeptember végi 426 főről 436 főre történő emelkedése 2,36%-os növekedésnek felel meg. Ezáltal kijelenthető, hogy idén januártól szeptemberig 10 fővel többen vesztették életüket hazánk közútjain, mint
a tavalyi azonos időszakban.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII. viii.
ix.
x.
xi.
xii.
Az egyes megyék baleseti mutatói az országos átlagtól akár jelentősen is eltérhetnek. Erre jó példa, hogy a balesetben meghalt személyek száma például 50% feletti mértékben növekedett Baranya
Ittasan okozott balesetek
(78,57%), valamint Győr-Moson-Sopron (52,38%) megyében, míg
2011. I-IX. hónap
2012. I-IX. hónap
az áldozatszám jelentős mértékű csökkenését tapasztalhatjuk Zala
(-39,13%) és Csongrád (-33,33%) megye területén.
A 10% nehezen átléphető határ

■ Ittasan okozott
■ Nem ittasan okozott
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Az ittasan okozott személyi sérüléssel járó közúti balesetek számában
alig mérhető növekedést látunk, hiszen a tavalyi 1205-tel szemben idén
szeptember végéig 4-gyel több, azaz 1209 olyan baleset történt (a növekedés mértéke 0,33%), amely ittas személy számlájára írható. Az ittasan
okozott baleseteknek az összes személysérüléses közúti baleseten belüli
aránya elenyésző mértékben, 10,2%-ról 10,6%-ra nőtt.
Az elmúlt időszakot alapul véve, az ittasan okozott baleseteknél a 10%-os arány (az összes baleseten belül) nehezen átléphető

közlekedésbiztonság

határnak tűnik. Egy évtizeddel ezelőtt a szeszes italtól befolyásolt állapotban okozott balesetek aránya tartósan 13% közelében volt. Az
ezredfordulót követően – különösen az évtized második felében –
az ittas balesetek száma és az összes baleseten belüli aránya folyamatosan csökkent, de 10% alá még soha nem sikerült leszorítani.
A megyék közötti jelentős különbségek az ittas balesetek vonatkozásában is kimutathatóak. Míg Heves megyében 58,06%-kal
több balesetet okoztak ittasan az elmúlt év azonos időszakához képest, addig Csongrád megyében e területen jelentős, 48,94%-os
csökkenést regisztráltak.

Balesetek okai

■ Gyorshajtás
■E
 lőzés
■ Kanyarodás
■ Elsőbbségi jog
■ Követési távolság
Műszaki hiba
■ Gyalogos hiba
■ Figyelmetlenség
■ Egyéb ok

Okok és okozók: nincs változás

A közúti balesetek legfőbb okai terén az elmúlt hónapokhoz képest
nem történt változás.
A személyi sérüléssel járó balesetek 27%-ának a hátterében továbbra is az abszolút és a relatív gyorshajtás áll (3040 baleset), az
elsőbbségi jog megsértése miatt 2642 baleset (részaránya 23%), a
kanyarodási szabályok megszegése miatt pedig 1735 baleset (részaránya 15%) történt.
A közúti balesetek túlnyomó részét, mintegy 57%-át a személygépkocsi-vezetők okozták, bár megjegyzendő, hogy a közúti forgalmon belüli aránya ennek a közlekedői csoportnak a legmagasabb.
A tehergépkocsi-vezetők a balesetek 9%-ának, a gyalogosok a 6%ának, az autóbusz-vezetők pedig az összes baleset 1%-ának az okozásáért voltak felelősek.
A kerékpárosoknak a balesetet okozók körében betöltött aránya az év első kilenc hónapjában 14% volt (1594 balesetet okoztak
kerékpárral), ami kimagasló értéknek tekinthető. Ez úgy is értelmezhető, hogy napjainkban arányosan számítva minden hetedik
személysérüléses közúti balesetet kerékpáros okoz. A kerékpáros
balesetek kedvezőtlen trendje akár az elmúlt időszakban hatályba
lépett jogszabályi módosítások felülvizsgálatát is eredményezheti.
(Köztudomású, hogy a tavalytól hatályos KRESZ-módosítás jelentős engedményeket tett a kerékpárosok részére, míg idén az ittas vezetés a kerékpárosok esetében bizonyos keretek között legalizálásra
került.) A „motoros” kétkerekűek vezetői – a segédmotor-kerékpárosok és a motorkerékpárosok – az eltelt kilenc hónapban összesen
1261 balesetet okoztak, azaz kevesebbet, mint a kerékpárosok.
Amint a bevezetőben már olvashatták, az első háromnegyed évben – az elmúlt öt évet alapul véve – 2012-ben történt a legkevesebb
személysérüléses közúti baleset.
2008. I-IX. hónapjaiban még 14 317 balesetet regisztráltak. Azt
követően minden évben csökkent a balesetek száma, a 2012. évi balesetszám (11 419) pedig 20,3%-kal kevesebb az öt évvel ezelőttinél.

Balesetek okozói

■ Személygépkocsi
■T
 ehergépkocsi
■M
 otorkerékpár
■K
 erékpár
■S
 egédmotorkerékpár
■E
 gyéb jármű
■ Gyalogos
■ Autóbusz

Személysérüléses balesetek I–IX. hó

2012

2011

2010

2009

2008

Jobban kihasznált gépjárművek

Végezetül egy megjegyzés: a tapasztalatok azt mutatják, hogy kevesebb „egyszemélyes” gépkocsi közlekedik az
utakon, mint évekkel ezelőtt. A racionalitás mellett vélhetően a megélhetési viszonyok is ösztönzően hatnak
arra, hogy a gépjárművekben növekedjen az utasok száma. Érezhetően terjedőben van az a megoldás is, hogy
az egy munkahelyen dolgozók – különösen a nagyobb városokban – költségeik csökkentése érdekében ös�szefognak, s egy gépkocsival – és nem a sajátjukkal – járnak be a munkahelyükre. Ez a trend mindenképpen
örvendetes, hiszen a jobban kihasznált gépjárművek közlekedésének a közutak tehermentesítése mellett környezetvédelmi előnyei is vannak.
A gépkocsik utasainak számszerű növekedése a baleseti statisztikai adatok alakulásában még csak részben követhető nyomon. Mindenesetre jelzésértékű, hogy amíg az előző év azonos időszakához képest idén szeptember végéig mindössze kettővel több halálos baleset történt, addig a balesetben meghalt személyek száma 10 fővel nőtt.
Gégény István
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Az ellenőrök szerint sokat javult, erősödött a rendszer

Górcső alatt
a Légügyi Hivatal
Az Európai Bizottság 2012. október 8-12.
között a magyarországi légi közlekedés
védelmét, illetve a felelős hatóságot,
a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi
Hivatalát (NKH LH) ellenőrizte.
Az EU auditorok elsősorban a hivatal légi
közlekedés védelmi minőségbiztosítási
rendszerét vizsgálták meg, többek között
a hatóság ellenőrzéseinek hatékonyságát,
gyakoriságát, a nemzeti auditorok munkáját.
Átnézték a légi közlekedés védelemmel
kapcsolatos magyar jogrendszert is, amely
szerint a hatóságoknak el kell járniuk,
valamint azt, hogy Magyarország hogyan
alkalmazza az uniós jogrendet e tekintetben.
Az auditorok egy repülőteret kiválasztva
a minőségbiztosítási tevékenység
hatékonyságáról a gyakorlatban is
meggyőződtek. Az eredményről az NKH
hivatalosan csak később kap tájékoztatást.
Folyamatosan aktualizált rendelet

A légi közlekedés védelméről, a 2001. szeptember 11-én történtek
következtében bevezetett uniós szabályokról, a nemzetközi auditról
és a magyarországi gyakorlatról Farkas András, az NKH LH elnöke
beszélt a Közlekedésbiztonságnak.
A repülésvédelmet a tagországokban az Európai Unió szabályozza, a magyarországi jogszabály gyakorlatilag az uniós átültetése:
a feladatok pontos meghatározása, a védelemben részt vevő szervezetek megnevezése és az együttműködés területeinek a kijelölése.
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Az elmúlt tíz év sok változást hozott e területen. A légi közlekedés védelméről szóló első uniós rendelet 2002-ben, közvetlenül
a 2001. szeptember 11-ei Amerika elleni terrortámadást követően
jelent meg, amely egészen 2008-ig volt érvényes, amikor is az EU
megújította a jogszabályt, majd 2010-ben újabb kiegészítésekkel,
módosításokkal született meg a ma is aktuális rendelet. A változások követik egymást, egyfajta fejlődést mutatnak: egyrészt a napi
gyakorlati tapasztalatok, másrészt a technika fejlődése határozza
meg az irányt. A hatóság feladata a jogszabály alapján a rendelkezések betartatása. Több területet ellenőrzünk rendszeresen: a repülő
eszközöket, légitársaságokat, a légi áruszállítással foglalkozó szervezeteket, a földi kiszolgáló szervezeteket és az úgynevezett földi
objektumokat, a repülőtereket, amelyekkel jelenleg sokkal több
feladata van az NKH-nak.
Tizenkét ellenőrzött terület

Hazánkban három kiemelt repülőtér van: a Budapest Liszt Ferenc,
a debreceni és a sármelléki, melyek nemzetközi státussal is rendelkeznek, így pontról pontra be kell tartaniuk az uniós rendelkezéseket, illetve a magyar jogszabályban foglaltakat. Az úgynevezett
kisrepülőtereknek azonban, mivel nincs nemzetközi státusuk, egy
alternatív védelmi rendszert kell kidolgozniuk. Ebben meghatározhatják például, hogy az adott helyen ne kerítés, hanem például csak
egy piros vonal legyen…
A hatósági munka nagy részét a nagyreptereink ellenőrzése
teszi ki. Ehhez a hivatalnak minden évre, illetve több évre előre
fel kell állítania egy monitoring-tervet. Összesen 12 területet kell
ellenőriznünk: repülőterek védelme; a repülőterek elkülönített
területe; a légi járművek védelme; utasok és kézipoggyász; feladott
poggyász; áru és postai küldemény; légi fuvarozói posta és légi fuvarozói anyagok; fedélzeti ellátmány; repülőtéri készletek; repülés
tartama alatti védelmi intézkedések; személyzet toborzása és képzése; védelmi berendezések. A repülőterek mellett a hivatalnak
van feladata a légitársaságokkal is, úgy a Magyarországon, mint
a harmadik országban bejegyzett cégekkel. A rendeletek ugyanis
előírnak bizonyos szabályokat, amiket meg kell valósítania a légitársaságnak, ha belép az unióba, a magyar engedély alatt repülő
társaságok védelmi terveit pedig az NKH LH hagyja jóvá. Itt már
jóval nagyobb a hatóság felelőssége.

közlekedésbiztonság

Túlságosan hosszú ellenőrzések

A légi közlekedési védelmi intézkedések betartását az unió a tagországokban, így Magyarországon is rendszeresen ellenőrzi. A nemzetközi auditorok októberben hazánkban jártak, s többek között
azt vizsgálták, hogy az NKH Légügyi Hivatalának minőségbiztosítási rendszere hogyan működik. A többnapos audit keretében ellenőrizték a módszereket, dokumentumokat, eljárási rendet, majd
ezek alapján megnézték a gyakorlatban is az ország légi közlekedési védelmét, azaz kimentek a repülőterekre is. Eredmény még nem
született, de az ellenőröknek az volt a tapasztalata, hogy 2009 óta
sokat javult, erősödött a rendszer.
Minden audit alkalmával vannak hangsúlyos témák, idén a repülőtéri készleteket ellenőrizték kiemelten. Ahogy változnak az
audit súlypontjai, a légi közlekedés védelméről szóló rendelkezések is időről időre megújulnak. A változások nem ad hoc jelleggel
történnek. Rendszeresen vannak olyan védelmi események a világban – ezek 90%-áról valószínűleg nem is tudunk –, amelyek indokolttá teszik a korábbi rendelkezések aktualizálását, felülírását.

2012 | 5–6

Ilyen esemény volt anno a cipőbe rejtett bomba, ami szerencsére
nem aktivizálódott, viszont a leleplezést követően fontossá vált
a cipők ellenőrzése. Vagy egy másik példa: a folyékony robbanószerek – jól tudjuk, hogy egy ideje 100 milliliter felett nem lehet a fedélzetre folyadékot felvinni. Ezek az események a technológiára is
hatnak, fejlesztéseket eredményezhetnek, amelyek következtében
szintén változtatni kell a jogszabályokon, illetve a szabályozáson.
A végeredménynél viszont mindig szem előtt kell tartani, hogy ne
lehetetlenítsük el a rendszert. Ma, ha valaki például Párizsból el
akar jutni Lyonba, elképzelhető, hogy megfontolja: inkább választja a 300 km/h sebességű vonatot, mint hogy több órával a repülő
indulása előtt várakozással és ellenőrzésekkel menjen el az ideje
a repülőtéren. Régen a repülési idő volt nagyon hosszú, ma pedig
a repülést megelőző ellenőrzések ideje nyúlt el túlságosan. Ennek
lerövidítésén folyamatosan dolgoznak a szakemberek. Mindenki
érdeke, hogy a légi közlekedés védelme ne gátolja a repülést, hanem
védje az utasokat és az országokat.
szerző
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Interjú Farkas Andrással, az NKH Légügyi Hivatalának vezetőjével

A repülés nem
one man show!

Fotó: Iró Zoltán

Szimbolikus jelentőségű, a komplett iparág
megítélése szempontjából is döntő esemény,
hogy a hivatal a reptéri fabarakkból egy
topkategóriás irodaházba költözött – mondja
Farkas András, a Nemzeti Közlekedési
Hatóság Légügyi Hivatalának vezetője, aki
úgy tartja: az utóbbi időszak két legnagyobb
kihívása a Malév-pilóták elhelyezése és az
Európai Repülésbiztonsági Ügynökség átfogó
auditja volt.
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–– Mikor repült utoljára?
–– Nemrégiben.
–– Még Malév-géppel?
–– Nem. De egykori Malév-pilóta vezette. Az NKH Légügyi
Hivatala minden követ megmozgatott azért, hogy az álláskereső volt Malév-pilóták minél gyorsabban és zökkenőmentesen találjanak új munkát. A folyamat sok buktatót tartogatott, mégis
vállaltuk, hogy bevezetjük a Part-FCL rendszert, amit Európában
rajtunk kívül csupán egy ország lépett meg. Ez gyakorlatilag azt
jelenti, hogy egy magyar pilóta az unión belül és az unión kívüli
legtöbb országban is vállalhat munkát a Magyarországon kiadott
szakszolgálati engedélyével. Nem haboztunk, bevállaltuk, pedig
nagyon kemény döntés volt, de a nemzeti érdekek egyértelműen
ezt kívánták. A többlépcsős folyamat első fokánál tartunk, egyelőre a repülőgép- és helikopter-pilóta szakszolgálati engedélyeket
vezettük be. A légiutas-kísérő, a ballonpilóta, a vitorlázó repülő
szakszolgálati engedélyekre nagyjából fél évvel eltoltuk a rendelkezés bevezetését. Ennek az az oka, hogy a pilóták elhelyezkedése volt a legsürgetőbb, mivel ha nem találnak munkát, akkor egy
idő után a repülési engedélyüket is elveszíthették volna. Nagyjából harminc-negyven százalékuk helyezkedett már el. Miattuk volt
fontos a Part-FCL bevezetése.
–– Légügyi hivatalvezetőként ez volt eddig a legnagyobb sikere?
–– Tavaly márciusban, tehát bő másfél éve, amikor a hivatalhoz
kerültem mint az elnöki titkárság vezetője, illetve az augusztusi
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kinevezésemkor ismerős állapotok fogadtak a hivatal élén, hiszen
előtte a debreceni repülőtér vezetőjeként napi szinten részese voltam az iparági történéseknek. Tudtam, hogy a légügyben körülbelül tíz éve változatlan minden, nagyjából olyan, mint amikor
elkezdtem Debrecenben dolgozni. A munka minőségével nem voltak problémák, az ellenőrzések terén azonban szerény eredményeket tudtunk felmutatni, és a kapacitások kihasználása is alacsony
szinten állt. Amióta itt vagyok, azon dolgozom, hogy ezen változtassunk. A Malév-pilóták elhelyezkedésében nyújtott segítség nagy
eredmény, az átszervezés, a megkövesedett gyakorlat felülírása lassú és olykor nehézkes, de ugyanolyan fontos. És persze még ennek
sem értünk a végére.
–– Debrecenben „csak” egy repülőteret, hivatalvezetőként viszont egy egész rendszert üzemeltet, ami nemcsak komoly karrierlépcső, de kockázatot is magában hordozó váltás. Mit adott fel és
mit nyert?
–– Mivel tudtam, hogy mit vállalok, nem éreztem túl nagy kockázatot. Győri Gyula, az NKH elnöke tavaly márciusban – akkor
még hivatalvezetőként – hívott a csapatába, és mivel Debrecenben
éveken át együtt dolgoztunk, ismertem őt és az elvárásait. Tudtam,
hogy amit elhatároz, azt véghezviszi a nehézségek ellenére is. Rögtön igent mondtam neki, és már a megkeresést is nagy megtiszteltetésként fogadtam. Úgy éreztem, Debrecenben elértem, amit
lehetett, a tudásvágyam nagy, és a feladat is megfelelt, mert négyöt évre biztosan kielégíti az érdeklődésemet. Kockázat annyi volt,
hogy Debrecenben biztos pozíciót, ismerős közeget hagytam ott,
de a kihívás mindig is vonzott. Korábbi életemet feladtam, helyette nyertem a mostanit. Egálban vagyok.
–– Egy interjúban kifejtette: olyan intézményi struktúrát kíván
bevezetni, amelyben minden szintnek van felelőssége, és azt vállalja is. Elérte?
–– A hatáskörök tisztázása és rögzítése nem egy one man show.
Sokkal inkább szoros együttműködés a különböző szervezeti és
szakmai egységek között. A struktúra összefogása sokrétű feladat,
a minisztériumok közötti összedolgozástól az elnök számára készített szakmai anyagokig. Igen, mondhatom, hogy mára mindenki
tudja, mi a feladata, és meddig terjed a hatásköre, amiért felelősséggel is tartozik.
–– A Légügyi Hatóság a közelmúltban a Liszt Ferenc Repülőtér
felvonulási fabarakkjából egy vecsési topkategóriás irodaházba költözött. Hova helyezi ezt a hivatal életében?
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–– A kollégák megdöbbentő körülmények között, egy agyonzsúfolt faházban dolgoztak, ami persze eleve jelezte elkötelezettségüket is… A méltatlan és áldatlan állapotoknak vége, ez az utóbbi
időszak egyik legnagyobb projektje volt. Ennek egy éve, és nagyjából egybeesett az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség, az EASA
átfogó auditjával. Mondhatom, szimbolikus jelentőségű volt a költözés, mert ezzel párhuzamosan zajlott a légügyi igazgatás EUkompatibilissá tételének döntő szakasza is. Mindkettőt sikerrel vettük. Utóbbinál óriási volt a tét: ha az audit elmarasztal bennünket,
akkor megszűnhetett volna a felügyeleti jogunk, és a Malév ügyeit
nem mi itthon, hanem külföldön, mondjuk az osztrák vagy a szlovák hatóság bírálta volna el.
–– Fennállt ez a veszély?
–– Egy több mint 10 fős, különböző nemzetiségű tagokból álló
bizottság végezte a munkát. Komoly elvárásokkal érkeztek, két hétig vizsgálódtak. Találtak hiányosságokat, de ezek összességében
nem veszélyeztették a működésünket. A feltárt problémák javítása
jelenleg is zajlik. A Légügyi Hivatal korábban lesajnált, nem túl jó
hírű intézmény volt a nemzetközi szervezeteknél. Győri Gyula legfontosabb célkitűzése volt, hogy ezen változtassunk.
–– Sikerült? Ha igen, mivel?
–– Őszintén megmutattuk, mit tudunk, mit nem, s hogy szerintünk milyen hibáink vannak. Nem titkoltunk el semmit. A bizalom visszaszerzése volt az első lépés. Ha látják, hogy nem akarjuk
őket átverni, az elismerést vált ki. Megkaptuk a bizalmat. Két év
múlva jönnek újra, megnézik, hogy mit végeztünk: kijavítottuk-e

24

a hiányosságokat. Korábban, 2009-ben nagy problémát okozott,
hogy az ígéretek nem teljesültek. Nekünk most azt kellett bizonyítani, hogy nem „vetítünk”, hanem rendbe tesszük a dolgainkat.
Az első visszajelzéseket már meg is kaptuk tőlük: a szakszolgálati
és a repülésműszaki engedélyezéssel kapcsolatos problémák végére
pontot tehettünk.
–– Jelentősen, 45 fővel nő a Légyügyi Hivatalban dolgozók létszáma. Milyen elvek mentén halad az államigazgatásban ritkán tapasztalható bővítés?
–– Csakis szakmai elvek határozzák meg az alkalmazottak számának növelését: itt említeném például a tavalyi évben végrehajtott létszámbővítést. A Légijármű Üzemeltetési Osztályon két
kolléga foglalkozott az engedélyezéssel. Hozzájuk tartozott tizenhat légitársaság ellátása, és emellett körülbelül hatvan cég, akik
a légi munkavégzéstől a szúnyogirtáson át a sétarepülésig mindennel foglalkoztak. Látni lehetett, hogy két ember a legnagyobb
erőfeszítés ellenére sem képes a feladatokat megfelelő szinten ellátni. A hivatal talán legnagyobb problémája a létszámhiányból
fakad, mivel emiatt nem tud megfelelő számú ellenőrzést végezni.
Az ideálisnak vélt ellenőrzésszám legfeljebb húsz–harminc százalékára képes. A minisztérium támogatását elnyertük az ügyben,
engedélyt kaptunk a hivatal negyvenöt fős bővítésére. Mivel gyakorlatilag mindenhol létszámhiánnyal küzdöttek, az összes osztály erősítést kap!
–– Az elvárás szerint a hatóságnak úgy kell működnie, mintha
szolgáltató lenne. Mit tettek, hogy az legyen?

közlekedésbiztonság

–– Standardizáljuk a munkát, hogy az ügyfelek is lássák, a hivatal egyúttal szolgáltató hatóság is. A honlapunk fejlesztése folyik,
ez többéves elmaradást pótol. Olyan internetes oldal kialakítása
a cél, ahol mindenről tájékoztatjuk az érdeklődőt; ahol világossá
válik, hogy a hatóság milyen követelményeket támaszt, és aki ezeknek megfelel, az meg is kapja az engedélyt; egyértelműen ki kell
derülnie az eljárásrendnek, illetve közzé kell tenni az alkalmazott
jogszabályokat is; eközben a tájékoztató anyagoknak folyamatosan
frissülnie kell, vagyis egyszerre több, speciális szempontnak is meg
kell felelnie az oldalnak. A tematikus szakmai napok szervezésével pedig még közelebb kívánjuk hozni a hatóságot az emberekhez. Egyúttal a társhatóságok felé is nyitunk, Ausztriában már volt,
Csehországban, Lengyelországban a közeljövőben tervezünk szakmai találkozót szervezni.
–– A légügyben létezik ideális állapot?
–– A hatóságnak mindig lesz újabb és újabb feladata, jövőre
a szakmai munka szervezettségén és hatékonyságán szeretnénk javítani. A jogalkotó felé új javaslatokat terjesztünk be, és csatlakoztunk az EDR-hez, az Egységes Digitális Rádiórendszerhez, amelyet
a rendvédelmi szervek, a tűzoltók, katasztrófavédők, mentők használnak – így jelentősen növelni tudjuk az együttműködést ezekkel
a szervezetekkel. Ügyeleti rendszert építünk ki, és a jövőben a baleseteknél, katasztrófáknál is jelen lesznek a szakembereink. A hajó,
a repülő, a vonat speciális jármű, akár életeket menthet, ha szakértelmünkkel mi is segítjük a felsorolt szervezetek munkáját. A standardizálás talán legszembetűnőbb jele a formaruha bevezetése lesz,
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ami egy régi hagyományt állít vissza. Ebben a szakmában mindenki
egyenruhában jár, ami tekintélyt sugall, másrészt a minőségi munkával párosulva a tekintély visszaállításában is szerepet játszik. Ezt
a későbbiekben az egész hivatalra kiterjesztjük.
–– Repülős körökben úgy tartják, nemzeti repülőtársaság nélkül
lehet élni egy országnak, de nem érdemes…
–– Egyetértek, a Malév megszűnése komoly érzelmi megrázkódtatás volt, ez a generáció nem tudta elképzelni, hogy ez valaha megtörténhet. Az Európai Bizottság úgy látta, a 2007–2010 közötti időszak
alatt tiltott állami támogatást kapott a cég, amit vissza kell fizetnie,
jóllehet utólag kiderült, más európai államok is hasonlóan jártak el.
A Légügyi Hivatal nem tehetett semmit, csak szembesült a helyzettel, felügyeleti szervként pedig meg kellett tennie a szükséges lépéseket. Rövid, mondhatni példátlanul rövid idő alatt megjelentek az
üzleti résbe betörő fapados légitársaságok. Bár ez világszerte tendencia, alaposan átalakult az egész iparág az utóbbi 10 évben a low-cost
társaságok előretörésével. Más európai repülőterekhez hasonlóan
át kellett szervezni a reptér életét, hogy a Liszt Ferenc Repülőtér is
megfeleljen az új kihívásoknak, korszerű és elérhető árú repülőtér legyen a megjelenő légitársaságok utasai számára. Kijelenthető, hogy
a Malév megszűnéséből eredő sokk után a helyzet néhány hónap
alatt stabilizálódott. Természetesen szeretném megérni, hogy újra legyen nemzeti légitársaság, az országban sok a jól képzett szakember,
a légiközlekedés húzóágazat, ezzel a lehetőséggel élni kellene. Egy jól
szervezett, hatékony, modern nemzeti légitársaságra szükség van.
S. V. A.
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A balesetek szakmai elemzése fontos a megelőzés szempontjából

Tízéves a független
szakmai vizsgálat
intézményrendszere
Több mint tíz évvel ezelőtt, 2002 januárjával a magyar államigazgatási
struktúrában addig példa nélkül álló intézményrendszert, a közlekedés
biztonsági célú független szakmai vizsgálat rendszerét hozta létre az
akkori polgári kormány. A közlekedésben megjelent egy olyan új szereplő,
amely már nemcsak azt akarja tudni, hogy ki és milyen hibát követett el,
hanem alapvetően az érdekli, hogy hol vannak a rendszerben hiányosságok,
melyek a kockázati tényezők, és azok hogyan szüntethetők meg.
Előtérben az okok feltárása

A szakmai vizsgálat célját nemzetközi egyezmények, illetve európai uniós irányelvek rögzítik. Ezek értelmében
a vizsgálat mindenkor a balesethez vezető okok, körülmények feltárására irányul, hogy a jövőben megelőzhetők
legyenek a hasonló események, s nem célja a jogi értelemben vett felelősség megállapítása. A balesetek elkerülése
érdekében, a szakmai vizsgálat tapasztalatai alapján, a balesetvizsgáló szervezetek biztonsági ajánlásokat dolgoznak
ki. A vizsgálat megállapításait és az azok alapján kiadott biztonsági ajánlásokat tartalmazó Zárójelentés nyilvános,
azokat az egyezményekhez csatlakozó tagállamok, illetve az unió tagországai különféle fórumokon publikálják.

Fotó: Kapusi Zoltán

Chicagói Egyezmény

Ünnepi megemlékezés a független szakmai vizsgálat tíz évéről
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A világon elsőként a polgári légi közlekedés
világszervezete, az ICAO (International
Civil Aviation Organization) mutatott
rá annak fontosságára, hogy a megtörtént események kizárólag szakmai célú
elemzése legalább olyan fontos a megelőzés szempontjából, mint a hiányosságok,
hibák szankcionálása. Az 1944. december 7-én aláírt Egyezmény a Nemzetközi
Polgári Repülésről (közismert nevén a
Chicagói Egyezmény) 26. cikke rögzítette: „Ha Szerződő Állam légi járművét másik Szerződő Állam területén baleset éri,
halál, súlyos személyi sérülés, a légi járműben vagy navigációs berendezésében
jelentős műszaki hiba esetében az állam,
ahol a baleset történt, köteles a baleset

közlekedésbiztonság

körülményeit kivizsgálni, amennyire saját jogszabályai engedik, összhangban azzal az eljárással, amelyet erre
a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet ajánl. A légi járművet lajstromozó Államnak lehetővé kell tenni,
hogy kijelölje megfigyelőit, akik e kivizsgáláson jelen lehetnek. A kivizsgálást végző Állam köteles közölni
az érdekelt Állammal a balesetről szóló jelentést és a következtetéseket.” A Chicagói Egyezmény alapján az
ICAO Tanácsa először 1951. április 11-én fogadott el légijármű-balesetek kivizsgálására vonatkozó szabványokat, és ajánlott gyakorlatokat. Ezeket az Egyezmény 13. Annexeként jelölték meg. A 13. Annexben foglaltak végrehajtásának vizsgálata a tagországokban az ICAO auditok egyik kiemelt témája.
Bővülő tevékenység

Az Európai Unió létrejöttével az unió tagországai is hitet tettek a közlekedésbiztonsági célú szakmai vizsgálat mellett, és megszülettek az erre vonatkozó irányelvek. A már
meglévő nemzetközi alapokra építve elsőként a légi közlekedés, majd ezt követően
a vasúti és a vízi közlekedés vonatkozásában
láttak napvilágot a független szakmai vizsgálat uniós irányelvei.
Magyarországon az első független balesetvizsgáló szervezet a Polgári Légiközlekedés
Biztonsági Szervezet volt, amely 2002 januárjában jött létre. Ezt követte jogutódként
2006-tól a Közlekedésbiztonsági Szervezet
(KBSZ), amelynek tevékenységi köre a légi
közlekedés mellett kiterjed már a vasúti
és a vízi közlekedés eseményeinek független szakmai vizsgálatára is. A KBSZ tevékenységének alapjait, jogi hátterét a 2005.
évi CLXXXIV. törvény szabályozza, amely
a befolyásolástól mentes, objektív balesetvizsgálat érdekében rögzíti a szervezet függetlenségét. A kezdetektől multimodális
formában működő KBSZ tevékenysége
az elmúlt néhány év alatt is tovább bővült. 2007-ben a Katonai Légügyi Hivatal
megszűnésével ide került a kizárólag állami légi járművel történt balesetek szakmai
vizsgálata is (amennyiben valamely állami
légi járművel történt eseménynek polgári vonatkozásai is vannak, úgy a vonatkozó nemzetközi szabályozás értelmében azt
polgári eseménynek kell tekinteni), illetve
2011-től a helyi és a különleges vasutak –
villamos, metró stb. – közlekedési eseményeinek szakmai vizsgálata.

Polgári

Állami célú

Vasúti

légi közlekedés

repülés

közlekedés

2002–2011

2007–2011

2006–2011

Vizsgált esemény

586

36

142

78

Biztonsági ajánlás

437

50

118

62

Vízi közlekedés
2006–2011

31% ■ 5 700 MTOM
feletti merevszárnyú
19% ■ 5700 MTOM
alatti merevszárnyú

5% ■ Helikopter
1 1 % ■ Ultralight
8% ■ Vitorlázó
26% ■ Egyéb
A közlekedésbiztonsági szerv (POLÉBISZ, KBSZ) által 2002–2011 között
kivizsgált légi közlekedési események megoszlása légi jármű kategóriák szerint

A KBSZ 2006–2011 között 142 esetben
indított szakmai vizsgálatot a vasúti
közlekedést érintően.

7500 bejelentés, 667 ajánlás

Az elmúlt tíz év során a magyarországi
közlekedésbiztonsági szerv összességében
64% ■ Személyszállító vonat
csaknem 7500 bejelentést fogadott és dol57% ■ Tehervonat
gozott fel. A bejelentések egy része – a re5% ■ Egyéb vonat
pülésben mintegy egyharmada, a vízi köz4% ■ Tolatási mozdony
lekedésben pedig közel a fele – külföldi
A KBSZ által 2006–2011 között vizsgált vasúti közlekedési esetek megoszlása a mozgás fajtája szerint
járművekre vonatkozott. A törvény pontosan megfogalmazza, hogy melyek azok a súlyos kimenetelű balesetek az érintett közlekedési ágakban,
amelyek bekövetkezésekor a közlekedésbiztonsági szervnek kötelessége szakmai vizsgálatot indítani. A jogszabály annak is megadja a lehetőségét, hogy a szervezet saját hatáskörében döntsön a szakmai vizsgálat

2012 | 5–6

27

kbsz

elismerés

■ Személy- és áruszállítás

■ Úszómunkagép

■ Sport és kedvtelés

■ Úszómű

2011
2010
2009
2008
2007
2006
2

4

6

8

10

12

14

16

18

A KBSZ által 2006–2011 között vizsgált vízi közlekedési
esetek megoszlása az úszólétesítmény fajtája szerint

megindításáról, amennyiben úgy véli, hogy
az adott esemény látens veszélyessége kiemelkedő. Mindezek alapján 2002 és
2011 között a magyar közlekedésbiztonsági szerv 842 esetben folytatott le független
szakmai vizsgálatot. Ezek egy része – a bejelentésekhez hasonló arányban – külföldi járművel történt közlekedési esemény
volt. A vizsgálatok megállapításairól a magyar szervezet a nemzetközi kötelezettségeknek megfelelően értesítette az érintett
külföldi hatóságokat, gyártókat, üzemeltetőket is. A lefolytatott független szakmai
vizsgálatok tapasztalatai alapján az elmúlt
tíz évben 667 biztonsági ajánlást adtak ki,
amelyek javarésze – noha ezek nem bírnak
kötelező erővel – hasznosításra, megvalósításra került.

Az NKH több
munkatársa is elnöki
elismerést kapott
A Nemzeti Közlekedési Hatóság elnöke az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából elismeréseket
adott át a hatóság munkatársainak, kimagasló színvonalú munkájukért.

Nemzetközi együttműködés

3904 ■ Vasúti közlekedés
3190 ■ Vízi közlekedés
449 ■ Légi közlekedés

KBSZ: stratégiai partner

A közlekedésbiztonsági szervhez (POLÉBISZ, KBSZ) 2002–2011 között
érkezett bejelentések megoszlása közlekedési ág szerint

159

■ Műszaki
(jármű, infrastruktúra)

132

■ Oktatás

376

■ Szabályozás

A közlekedésbiztonsági szerv (POLÉBISZ, KBSZ) által 2002–2011 között
kiadott biztonsági ajánlások megoszlása a biztonsági ajánlás témája szerint
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Mára már senki számára nem kétséges,
hogy a közlekedésbiztonság javításában milyen fontos szerepe van a kizárólag a megelőzés céljából lefolytatott szakmai vizsgálatoknak. A közlekedésbiztonsági szervezetek
világszerte biztonsági ajánlásaik százaival járulnak hozzá a gyártás, a tervezés, a forgalomszervezés és -irányítás, az infrastruktúrák biztonsági szintjének folyamatos
fejlesztéséhez. A jövő a nemzetközi együttműködés erősítése felé mutat ezen a téren
is, amelyre a közlekedésbiztonsági szervezetek nyitottak, s amely érdekében az egyes
közlekedési alágazatok sorra hozzák létre
nemzetközi adatbázisaikat.

A független szakmai vizsgálat elmúlt tíz
évéről 2012. október 10-én ünnepi ülésen emlékeztek meg az érintett közlekedési ágak társaságainak, szakmai szervezeteinek és a társhatóságoknak a vezetői.
Ünnepi köszöntőjében Schváb Zoltán,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésért felelős helyettes államtitkára
hangsúlyozta: a KBSZ bizonyos tekintetben meghatározója a hazai közlekedésbiztonsági célkitűzések megvalósításának. A
közlekedési kormányzat számára jelentős
kihívás a biztonságot szolgáló infrastruktúra és a közlekedés fejlesztésének kérdése, a közlekedés biztonságának javítása, s
ebben stratégiai partnerként tekintenek
a KBSZ-re.
Bajkó Erika
KBSZ kommunikációs vezető

közlekedésbiztonság

Az NKH által szervezett ünnepségen részt vett Schváb Zoltán közlekedésért felelős helyettes államtitkár is, aki megemlékezett az ’56-os
eseményekről és azok tanulságairól. A jelen feladataival kapcsolatban
egyebek mellett elmondta: mindannyian felelősei vagyunk a magyar
közlekedés ügyének. A nemzeti érdek mentén, az ésszerűség és jogszerűség talaján állva, vissza kell állítanunk azt a szakmai megbecsülést,
amelyet a közlekedési hatósági munka megérdemel. Ki kell állnunk
egy olyan ügy mellett, amelyet fölemelt fejjel képviselhetünk.
A helyettes államtitkár beszédét követően Győri Gyula, a hatóság elnöke adta át az elismeréseket, majd köszöntőjében hangsúlyozta: hagyományt szeretne teremteni a kiemelkedő teljesítmények elismeréséből.
Az elnök külön köszöntötte Veres Zoltánt, a Légügyi Hivatal
Repülésellenőrzési és Vizsgáztatási Osztályának vezetőjét, aki a
hatóság ünnepségét megelőző napon Közlekedésért Érdemérmet
vehetett át Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési minisztertől, valamint Dobrocsi Endrét, a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal
Képzési és Vizsgáztatási Főosztályának vezetőjét, aki miniszteri
elismerést kapott.
2012. október 19-én elnöki elismerésben részesültek:
Bakocs Zsuzsanna Belső Ellenőrzési Főosztály, belső ellenőr; Patyi
Orsolya Humánpolitikai Főosztály, humánpolitikai referens; Miklós
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Ferencné Közúti Közlekedési Hatósági Osztály, képzés és vizsgáztatási hatósági referens; Windisch Lászlóné Alágazati Hatósági Osztály,
útügyi hatósági referens; Schronk János Nemzetközi Főosztály, EU és
nemzetközi kapcsolatok referens; Kolozsiné Méhes Edit Gazdasági
Főosztály, Számviteli és Kontrolling Osztály számviteli munkatársa; dr. Szarvassy Mária Légügyi Hivatal, NSA Főosztály, ANS
Felügyeleti Osztály nyugalmazott ATM felügyelője; dr. Hardicsay
Gábor Repülőegészségügyi Osztály osztályvezetője; Kaposvári Zoltán
Képzési Engedélyezési Osztály, képzésmódszertani referens; Mátrai
Zoltán Repülésellenőrzési és Vizsgáztatási Osztály hatósági légi jármű vezetője; dr. Papp Gyula Állami Légügyi Főosztály főosztályvezetője; Virágh Ferencné Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal titkársági asszisztense; Aczél István Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal,
Vasúti Képzés és Vizsgafelügyeleti Osztály, vasútszabályozási referens;
Buzás Mihály Vasúti Pálya és Híd Osztály, vasúti biztosítóberendezési referens; Deák Lajos Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, Vasúti
Főosztály, Vasúti Pálya és Hídosztály, vasúti biztosítóberendezési referens; Törőcsik Kálmán Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, Hajózási
Főosztály, Hajóüzem Biztonsági és Regiszteri Osztály, hajóüzem-biztonsági és regiszteri referens; Haffner Ernőné Közúti Gépjárműközlekedési Hivatal, PVF Rendkívüli Alkalmasságvizsgálati Osztály
ügyfélkapcsolati munkatársa; Rada Imre Járműüzemeltetési és
Ellenőrzési Osztály osztályvezetője.
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A rendkívül kellemetlen idő ellenére is sokan
rótták le kegyeletüket a Közlekedési Balesetek
Áldozatainak Emlékművénél, s helyezték el
a megemlékezés virágait, koszorúit.

„A főhajtás, a megemlékezés koszorúinak elhelyezése üzenet is”

Áldozatokra
emlékeztünk

2012. november 5-én, 11 órakor kezdődött a megemlékezés
a Közlekedési Balesetek Áldozatainak Emlékművénél, a főváros
III. kerületében, a Flórián tér parkosított területén. Az ORFK –
Országos Balesetmegelőzési Bizottság immár 17. alkalommal szervezte meg ezt a maga nemében páratlan, koszorúzással egybekötött
megemlékezést, melyet a kellemetlen, szeles, esős idő sem tudott
megzavarni. A rendezvényen az ORFK – Országos Balesetmegelőzési
Bizottság vezető tisztségviselői, az országos és területi rendőri szervek közlekedésrendészeti vezetői mellett részt vettek a közúti közlekedésbiztonsági tevékenységben érintett szervek, intézetek, civil
szervezetek, érdekképviseletek stb. képviselői, de közúti balesettel
érintett magánszemélyek, áldozatok hozzátartozói is megjelentek.

Schváb Zoltán: „Nem akarunk több halált,
a legkevésbé sem értelmetlen baleseti
halált, tragédiát, sérülést. Elkötelezettek
vagyunk amellett, hogy a balesetek
száma és súlyossága tovább csökkenjen

Fotók: Iró Zoltán

Magyarországon.”

30

közlekedésbiztonság

A díszszertartás díszőrök, valamint a Készenléti Rendőrség zenekarának részvétele mellett zajlott. A megemlékezésen elsőként a Himnusz
hangzott el, majd beszédet mondott Schváb Zoltán. A Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium (NFM) közlekedésért felelős helyettes állam
titkára, az ORFK – Országos Balesetmegelőzési Bizottság társelnöke megemlékezett arról, hogy a Flórián tér az ORFK – Országos
Balesetmegelőzési Bizottság, valamint az állami és civil szervezetek
példaértékű kezdeményezése és együttműködése eredményeként
1996 óta minden évben koszorúzási ünnepség helyszíne, ahol a megjelentek fejet hajtanak a közúti balesetek áldozatai előtt. Schváb
Zoltán beszédében hangsúlyozta: „A főhajtás, a megemlékezés koszorúinak elhelyezése üzenet is egyben. Mert nem akarunk több halált, a legkevésbé sem értelmetlen baleseti halált, tragédiát, sérülést.
Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a balesetek száma és súlyossága tovább csökkenjen Magyarországon.” Biztató tendencia, hogy ma
már nemcsak az ezzel megbízott állami intézményi kör, hanem számos civil szerveződés is kiemelt feladatként kezeli a közlekedésbiztonság további javításának ügyét. A társadalmi és civil szervezetek,
illetve ezek vezetőinek munkáját ezért külön is köszönet illeti – tette hozzá Schváb Zoltán. Az NFM helyettes államtitkára felhívta a figyelmet, hogy a közúti közlekedés egyike a legjelentősebb biztonsági
kockázatoknak, majd beszámolt az elmúlt évek jelentős hazai közlekedésbiztonsági sikereiről, a „PIN Award 2012” elnyeréséről, valamint a további feladatok szükségességéről.
A helyettes államtitkár beszédét követően került sor a koszorúk
elhelyezésére, díszőrök kíséretében, a rendőrzenekar halk zenéje mellett. Koszorút helyezett el Schváb Zoltán közlekedésért felelős helyettes államtitkár, dr. Halmosi Zsolt r. dandártábornok,
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az ORFK rendészeti főigazgatója és Óberling József r. ezredes, az
ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője, Tombor Sándor,
a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. ügyvezetője, Érsek István, a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnökhelyettese, Pausz Ferenc, a GRSP Hungary ügyvezető igazgatója, Túrós
András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, Knezsik István,
az Autós Nagykoalíció elnöke, Pintér József, a Magyar Autóklub
Közlekedésbiztonsági Üzemág igazgatója, Dittel Gábor, a NiT
Hungary ügyvezető főtitkára, a fővárosi és a megyei közlekedésrendészeti szervek vezetői és még sokan mások. A megemlékezés
a Szózat dallamaival zárult.
Gégény István
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Újabb lépés a hazai közlekedésbiztonság javítása felé

Zsámbékon
megnyílt a Driving
Camp Hungary

A fővárostól harminc kilométerre található
Zsámbéki-medencében, 2012. szeptember
27-én megnyílt Magyarország és Európa
egyik legkorszerűbb közlekedésbiztonsági
és vezetéstechnikai központja. A Driving
Camp Hungary pályamoduljain szakképzett
instruktorok irányítják a képzést, így a tanpályán
elsajátított ismeretek hozzájárulhatnak, hogy
közútjainkon még felkészültebb gépjármű
vezetők közlekedjenek, és ezzel tovább javuljon
hazánk közlekedésbiztonsági helyzete.

driving camp

driving camp
Fókuszban a baleset-megelőzés

A szakmában már régóta elfogadott „tétel”, hogy a gépjárművezetők gyakorlati oktatása jóval hatékonyabb lenne, ha a jelenlegi szimulátoros képzés mellett beiktatnák a tananyagba a vezetéstechnikai pályán történő gyakorlást is. Igaz, hazánkban már
eddig is léteztek a személyautó-, tehergépkocsi- és autóbuszvezetőképzésben részt vevő tanpályák (a két legjelentősebb a Groupama
Garancia Vezetéstechnikai Centrum – Hungaroring és a Magyar
Autóklub Közlekedésbiztonsági és Oktatási Parkja), s évente több
ezren éltek is az itt biztosított gyakorlási lehetőségekkel. Ám az is
nehezen cáfolható tény, hogy ha az akár „úrvezetői”, akár hivatásos jogosítvány megszerzésének kötelezően előírt feltétele lenne
a tanpályás tanfolyam elvégzése, az rendkívül nagyot dobna a járművezetők felkészültségén, és hamar visszaköszönne a baleseti statisztikák további javulásában is.

A Driving Camp Hungary megnyitója a szakma és a szaksajtó jelentős részét megmozgatta. Délelőtt a Közlekedéstudományi Egyesület
(KTE) Közlekedésbiztonsági Tagozata „Biztonságos vészhelyzetek”
címmel nagyszabású szakmai szimpóziumot szervezett a vezetéstechnikai tanpályák szerepéről a közlekedésbiztonságra nevelésben.
A kormány és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) kiemelt
feladatának tekinti a magyarországi közlekedésbiztonsági helyzet javítását, ezért több mint tízmilliárd forintot különített el erre a célra
– jelentette ki köszöntőjében dr. Fónagy János, az NMF parlamenti államtitkára, a KTE elnöke, a rendezvény fővédnöke. Az államtitkár a balesetek megelőzése szempontjából nagyon fontosnak nevezte
a tehergépjármű- és autóbusz-vezetők magas színvonalú gyakorlati
képzését, amelyre kiváló lehetőséget nyújt a Driving Camp Hungary.
(A Fónagy Jánossal készült riportot lapunk … oldalán olvashatják.)

feltételezi a járművezető-képzés és vizsgáztatás koncepcionális megújítását, valamint a közlekedésre felkészítés rendszerének javítását.
Ez utóbbit szolgálja az ÉLET ÚTON program, melynek legfontosabb alapelve, hogy a közlekedésre nevelés alapozza meg a jármű
vezető-képzést, illetve a közlekedési rendszer egészét.
Cél a vezetéstechnikai tréning

Novák Ferenc, a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) Képzési és
Vizsgáztatási Főosztály Szaktanfolyami Osztályának osztályvezetője
a hatóságnak a gépjárművezető-képzésben betöltött szerepét elemezte. Mint mondta, a gépjárművezetők szakképzési rendszere napjainkban is változik, a korszerűsítési törekvések folyamatosak, amire remek példa ez az európai színvonalú új létesítmény. Az NKH
osztályvezetője előadásában bemutatta a hazai képzési és vizsgáztatási rendszer jogszabályi környezetét, a kategóriás képzés (rutin-

Ezzel párhuzamosan érdemes kidolgozni a hazai instruktorképzés
feltételrendszerét is, hiszen a jól képzett szakoktató jelenléte alapvetően meghatározza, hogy a tréningen résztvevők milyen mélységben
tudják elsajátítani a közlekedési vészhelyzetek kezelését, csökkentve
ezáltal a balesetek kialakulásának esélyét. A Nemzeti Közlekedési
Hatóság továbbra is arra törekszik – erősítette meg Novák Ferenc
–, hogy tevékenységének eredményeképpen szakmailag jól felkészített járművezetők kerüljenek a közutakra, és a megszerzett tudásuk birtokában a gépkocsivezetők nagymértékben járuljanak hozzá
a gazdaság externális költségeinek csökkentéséhez, a közlekedésbiztonság javulásához, a környezetbarát közlekedéshez, valamint a vállalatok költséghatékonyabb működéséhez.
Javaslatok a jogalkotóknak

Az előadásokat összegző hozzászólásában Bíró József, az NKH elnökhelyettese, a KTE főtitkárhelyettese, a Közlekedésbiztonsági
Tagozat elnöke megjegyezte, a „Szimulátor vagy tanpálya?” kérdésben jelenleg a szimulátor és tanpálya megoldást támogatja. Bár
a képzésben a szimulátorok is jelentős szerepet játszanak, ugyan-

Fotók: Iró Zoltán

Biztonságos vészhelyzetek

Álomból valóság, másfél év alatt

Bíró József a tanpályás képzés előtérbe kerülését szorgalmazta

Gazsi Júlia az együttműködés jelentőségét hangsúlyozta

Novák Ferenc a vezetéstechnikai tréning szerepéről beszélt

Az Első Magyar Közlekedésbiztonsági és Vezetéstechnikai
Központ Zrt. (EMKK Zrt.) beruházásában, 2,7 milliárd forintból megépült tanpálya ötletgazdáinak, az osztrák székhelyű VT
Holding GmbH és a NiT Hungary fuvarozó szakmai szervezet
képviselőinek éppen ez járhatott a fejükben, amikor a megálmodott tervek kivitelezéséhez fogtak. S alig telt el másfél év a tavaly
tavaszi első kapavágástól, idén szeptember végén már a hivatalos
átadási ceremóniára készülődhetett a szakma.

A magyar közlekedéspolitika célja gazdasági szempontból hatékony, a társadalmi igényeknek megfelelő, korszerű, biztonságos
és a környezetet kevésbé terhelő közlekedés megteremtése – hangoztatta Barna Péter, az NFM Gépjármű-közlekedési és Vasúti
Szabályozási Főosztály vezetője, majd ismertette a készülő Nemzeti
Közlekedési Stratégia tervezett közlekedésbiztonsági intézkedéseit. Egyebek mellett kiemelte, hogy a közlekedésbiztonság hosszú
távú javulásának kulcsa az emberi tényező fejlesztése, ami egyszerre

pályán végrehajtandó gyakorlatok, vezetéstechnikai tréningek) és
a szaktanfolyami GKI, illetve ADR képzés elemeit. Aláhúzta: a vezetéstechnikai tréning jelenleg nem része a kategóriás képzésnek,
hanem egyfajta továbbképzési lehetőség (sajnos nem kötelező jelleggel) a jogosítvánnyal rendelkezők részére. A közlekedésbiztonság
javítása érdekében – a kevesebb gyakorlati haszonnal járó szimulátoros képzés mellett – a vezetéstechnikai tréning biztosítása lehet
az elérendő kiemelt cél a kategóriás képzés megfelelő szakaszában.
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akkor egyre inkább előtérbe kell kerülnie a vezetéstechnikai tanpályák használatának. Felhívta a figyelmet a KTE törekvéseire,
miszerint az egyesület szorgalmazza a jogalkotóknál, hogy az állam alkossa meg a regionális vezetéstechnikai tanpályahálózat
koncepcióját, illetve tegyen lépéseket az ilyen tanpályák alkalmazásának jogszabályi bevezetésére. A szakember az állam mellett
a civil szféra, a tudományos szervezetek szerepvállalását is sürgette az emberi tényezővel kapcsolatos kutatási eredmények átadásában, a vezetéstechnikai pályák továbbfejlesztésének szakmai
támogatásában és a kapcsolódó kutatási együttműködésekben.
Hangsúlyozta, a tanpályák képzésben történő használatát fokozatosan célszerű kötelezővé tenni, először az oktatók és szakoktatók, majd a kezdő autósok és a hivatásos, C és D kategóriás gépkocsivezetők számára. Mivel a vezetéstechnikai oktatás speciális
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driving camp
instruktori ismereteket igényel, felül kell vizsgálni a szakoktatók
és vizsgabiztosok képzését is. Novák Ferenchez hasonlóan Bíró
József szintén annak a véleményének adott hangot, hogy fontos
lenne itthon mielőbb megkezdeni az instruktorképzést.
Közösen újabb tanpályákért

A szakma teljes mértékben egyetért azzal, hogy szükség van a hazai gyakorlati gépjárművezető-képzés megreformálására. Ennek kézzelfogható jeleként értékelhetjük azt az együttműködési megállapodást, amelyet az előadásokat követően a Driving Camp Hungary,
a Hungaroring Sport Zrt. és a Magyar Autóklub képviselői láttak
el kézjegyükkel, s amelyben vállalták a jövőbeni közös munkát további magyarországi közlekedésbiztonsági tanpályák létrehozása

Osztrák eredmény, magyar esély

Fotók: Iró Zoltán

Ausztriai jó gyakorlatok 2

Ausztriai jó gyakorlatok 1

driving camp

érdekében. A megállapodást méltató beszédében Gazsi Júlia vezérigazgató-helyettes rámutatott, a Hungaroring ezzel a partnerséggel igyekszik tovább erősíteni a NiT Hungary szakmai érdekképviselettel megkezdett együttműködést, amelynek legfontosabb célja
a felek tevékenységének összehangolása a baleset-megelőzést szolgáló programokban. Hegedűs Oszkár, a Magyar Autóklub elnöke elismeréssel nyilatkozott azokról a vállalkozó szellemű emberekről, akik megálmodták és rövid időn belül meg is valósították
ezt a nagyszerű projektet. Dr. Reinhardt Platzer, a Driving Camp
Hungaryt működtető EMKK Zrt. igazgatóságának elnöke a vezetéstechnikai tanpályák szerepét hangoztatta a közúti balesetek
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Emelkedhet a gépjárművezető-képzés, továbbképzés színvonala

számának visszaszorításában. Az osztrák befektető a zsámbéki tanpálya megnyitását fontos lépésnek nevezte a magyarországi közlekedésbiztonság javítása felé vezető úton, amely célért minden érintett
szakmai, civil szervezettel készek az összefogásra.

Ki fog nyílni az ajtó,
csak türelem kell hozzá

Összhang az ÉLET ÚTON programmal

A vezetéstechnikai centrum hivatalos megnyitására délután került
sor, a meghatározó hazai fuvarozó vállalkozások részvételével megrendezett látványos kamionshow-val, a vendégek számára biztosított, igazán élménydús tanpálya-bejárási lehetőséggel, élőzenével,
állófogadással és az elmaradhatatlan tűzijátékkal.
A Driving Camp Hungary kialakítása modulrendszerű, az elemeket tetszés szerint lehet kombinálni, így egyedi igényekre szabott

A jogalkotóknak a társadalom
várható reakcióját is figyelembe kell
venniük, amikor majd a kötelező
vezetéstechnikai tréning esetleges
bevezetéséről döntenek. Tehát én ebben
az ügyben is a fokozatosságot látom
a legcélravezetőbbnek – nyilatkozta
lapunknak dr. Fónagy János, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium (NFM) parlamenti
államtitkára, a Közlekedéstudományi
Egyesület elnöke, akivel a Driving Camp
Hungary szeptember 27-i megnyitása
kapcsán beszélgettünk.

Mesterfogások vészhelyzetben

A Driving Camp Hungary tanpályán hat modulon gyakorolhatnak
a vezetéstechnikai tréningre jelentkezők:
1. Nagy dinamikus rántópad: fékezési és kikerülési manőverek, a megcsúszó, kifaroló jármű feletti uralom visszaszerzése,
stabilizálása.
2. Játszótér modul: megállás vészfékezéssel eltérő tapadású felületen, akadálykikerülési manőverek fékezéssel és fékezés nélkül.
3. Lejtős hajtűkanyar (pipa modul): a kanyartechnika fejlesztését
szolgáló gyakorlatok extrém viszonyok között, nyolcszázalékos
lejtőn.
4. Körpálya modul: kanyarodás közbeni vészhelyzetek elhárítása.
(Ezen a modulon motorkerékpárosok képzésére kialakított speciális rántópad is található).
5. Off Road pálya: különböző nehézségi fokozatú és meredekségű,
köves vagy földes tereppályákon, spanyol lépcsőn, mesterséges
gleccserpatakban elvégezhető gyakorlatok.
6. A körpálya mentén egy gokart pályát alakítottak ki, valamint
a teljes tanpályát egy további „országút” fogja közre.
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Fotók: Iró Zoltán

vezetéstechnikai tréning is összeállítható a motorkerékpárosoktól
kezdve a személyautó-vezetőkön keresztül a haszongépjármű-pilótákig. Mindez összhangban van a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
által tavaly tavasszal útjára bocsátott ÉLET ÚTON program, az
élethosszig tartó közlekedésre nevelés programjának a célkitűzéseivel. A képzés résztvevői valamennyi járműtípuson, biztonságos körülmények között gyakorolhatják a közutakon leggyakrabban kialakuló közlekedési vészhelyzetek megelőzését, valamint kialakult
balesetveszélyes szituáció esetén azok elhárítását. A zsámbéki vezetéstechnikai központ az első olyan hazai tanpálya, amelyen a hidraulikai elemek terhelhetőségi határa elérheti a 60 tonnát.

közlekedésbiztonság

A Driving Camp Hungary Magyarország és Európa egyik legkorszerűbb, legjobban felszerelt és legújabb vezetéstechnikai tanpályája –
jelentette ki a tanpályáról szerzett benyomásait firtató kérdésünkre
Fónagy János. Imponáló a kialakítása, és valóban ideális lehetőségeket biztosít ahhoz, hogy hazánk útjain a mainál felkészültebb,
biztosabb tudással rendelkező járművezetők vegyenek részt a közlekedésben. Ott, ahol a biztonság minden résztvevőnek – legyen az
személyautó-, tehergépjármű-, autóbusz- vagy motorvezető, motoros, kerékpáros vagy éppen gyalogos – alapvető érdeke.
Az államtitkár úgy látja, bár Magyarországon a képzési rendszer átgondolt, fejlett és sok évtizedes tradíciókkal rendelkezik,
a jogosítvány megszerzését követően tulajdonképpen az egyénre
bízza a mindennapi vezetési rutin elsajátítását. A zsámbéki tanpályán ugyanakkor felkészült instruktorok, szakoktatók segítenek abban, hogy a járművezetők biztonságos körülmények között, rutinszerűen begyakorolhassák a közlekedésben előforduló
vészhelyzetek kezelését. Persze már Magyarországon is elterjedt
a szimulátoros képzés, mint a gyakorlati oktatás jól bevált formája, illetve itthon is léteznek ehhez hasonló, magas szakmai színvonalat biztosító vezetéstechnikai tréningekre alkalmas tanpályák. Fónagy János a hazai közlekedésbiztonság javításáért felelős
egyik állami vezetőként természetesen örül, hogy bővült a magyarországi tanpályahálózat, s reméli, a Driving Camp Hungary
hozzájárul majd elsősorban a hivatásos járművezető-képzés és
továbbképzés színvonalának emeléséhez.
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„Éppen a délelőtti szimpóziumon gondolkodtam el azon,
hogy ötvenkét éve szinte mindennap vezetek. Sőt, a lányom után
a nemrég jogosítványt szerzett unokámat is tanítottam már vezetni” – mondta a szakember. Hozzátette, magánemberként azt javasolja az „úrvezetőknek”, hogy akár családi program keretében is
látogassanak el Zsámbékra, ha tehetik, vegyenek részt a képzésben. Nem csupán érdekes élményekkel gazdagodhatnak egy gyönyörű környezetben lévő, európai színvonalú komplexumban, de
még hasznos közlekedésbiztonsági ismeretekre is szert tehetnek,
amelyek birtokában biztonságosabban tudnak eljutni a mindenkori úti céljukhoz.
Kérdésünkre, hogy „Van-e arra reális esély, hogy az állam kötelezővé tegye ezt a képzési módszert?”, az NFM parlamenti államtitkára úgy fogalmazott: természetesen az lenne az optimális, ha a 21.
században, ilyen motorizációs fejlettségi fokon minden közlekedésben részt vevő vagy ott részt venni szándékozó ember élne a vezetéstechnikai tréningek kínálta lehetőségekkel. Hiszen a vészhelyzetek kezelésében, elhárításában megszerzett gyakorlat ugyanúgy
fontos a saját, mint a többi közlekedő biztonságának a megőrzése
érdekében. A jogalkotóknak azonban a társadalom várható reakcióját is figyelembe kell venniük egy-egy ilyen döntés előkészítésekor.
„Tehát én ebben az ügyben is a fokozatosságot látom a legcélravezetőbbnek. Az ajtót is minél jobban tolják kívülről, annál nagyobb
erővel próbálják belülről megakadályozni, hogy kinyíljon. Hagyni
kell, ki fog az nyílni, csak türelem kell hozzá. Reményeim szerint
a társadalom rövid időn belül felismeri majd a maga érdekeit, és
egyre több közlekedő fogja megérteni, hogy miért hasznos a tanpályás képzési módszer.”
Fónagy János elmondta, az elmúlt néhány év baleseti statisztikái egyre javuló közlekedésbiztonsági helyzetről tanúskodnak, komoly erőfeszítésekkel sikerült elérni, hogy a közúti közlekedési balesetekben elhunytak száma folyamatosan csökkent. Sajnos az idei
első háromnegyedévi adatok némi szkepticizmusra adhatnak okot,
hiszen tíz fővel többen vesztették életüket a hazai közutakon, mint
a tavaly január-szeptemberi időszakban. Az államtitkár ugyanakkor bízik abban, hogy ez a ma még kedvezőtlen tendencia hamarosan megfordul, és tovább mérséklődik a halálos áldozatok száma. Ennek érdekében a kormány is mindent megtesz, több mint
tízmilliárd forintot különített el a kabinet a közlekedésbiztonság
javítását szolgáló intézkedésekre. A szakember aláhúzta, hogy az
ember–jármű–út klasszikus hármasából mindegyik elemre oda
kell figyelni, a járműpark műszaki színvonalának növelésére és
a közúti infrastruktúra fejlesztésére ugyanúgy, mint a sofőrképzésre és továbbképzésre.
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Érsek István, az NKH elnökhelyettese,
a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal vezetője

A torzult piacot kell
megszüntetni
Egyetemista korában buszvezetőként
kezdte, ma az ágazat első embere a 40 éves
Érsek István, akinek életútja jelzi: nem
felülről, ejtőernyővel, hanem éppenséggel
az ellenkező irányból érkezett a Nemzeti
Közlekedési Hatóság Közúti Gépjárműközlekedési Hivatal élére, mely pozícióban
egyszerre négy főosztályért felel…
–– A céges legendárium szerint buszvezetőből küzdötte fel magát a
hierarchia csúcsára, ami eléggé párját ritkító karrier. Így látja Ön is?
–– Kis csúsztatás van benne, pontosítanám is, mert csak egyetem alatt, szabadidőmben voltam buszvezető. Szóló, majd csuklós
buszokat vezettem Budapesten. A szakma szeretete családi örökség,
mert édesapám révén, aki oktatóként, illetve a helyi Volán dolgozójaként is tevékenykedett, korán kapcsolatba kerültem a közlekedéssel. Ez a vonzódás a későbbiekben, az egyetemi tanulmányok
alatt is megmaradt, többek között az előbb említett buszvezetés miatt. De érdeklődésem okán a graduális képzéssel párhuzamosan
egy évet „áthallgattam” a győri főiskolára, valamint ebben az időszakban lettem – a szükséges szaktanfolyam elvégzés után – jómagam is járművezető szakoktató. Aztán jött a munkavállalás, mellette – a folyamatos fejlődés érdekében – posztgraduális képzés,
további diplomák, vizsgabiztosi szaktanfolyam. Sajnos a család–
munka–tanulás hármas összeegyeztetése miatt PhD tanulmányaimat már nem tudtam befejezni. Azonban életem e szakaszában
– munkám során – ismerkedhettem meg közelebbről a közúti közlekedés műszakos vagy járműves szakterületével: először a gépipar
oldalán, ahol haszonjárművek fék- és vezérlőrendszereinek fejlesztését, gyártását láthattam, később pedig közutas oldalon a forgalomméréssel, tengelysúlyméréssel kerültem közelebbi kapcsolatba.
Mindegyik területen megtapasztalhattam, hogy a jól, szakszerűen
alkalmazott korszerű technológiák milyen nagy mértékben tudják
segíteni a szakterület fejlődését, hatékonyságát és nem utolsósorban a rend kialakítását vagy megtartását. Meg kell említenem azt is,
hogy a szakmai ismeretek bővülése mellett – nagyon jó munkahelyi
vezetőimnek köszönhetően – azt is láthattam, hogyan működhet
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jól és hatékonyan, ugyanakkor humánusan egy szervezet. Valóban
elmondható és örülök is neki, hogy a szakma több területén is
ismeretekhez juthattam, mielőtt az NKH elnökhelyettese, a Közúti
Gépjármű-közlekedési Hivatal vezetője lettem.
–– Egyszerre négy főosztály – a Jármű Módszertani, a Jármű, a
Képzési és Vizsgáztatási és a Pályaalkalmassági – tartozik Önhöz.
Érkezésekor milyen állapotban találta ezeket?
–– A kinevezésem előtt a Képzési és Vizsgáztatási Főosztályt irányítottam, ezért részben ismertem a másik három szakterületet is.
Minden erőmmel azon vagyok, hogy a megindult fejlődés továbbra is
folytatódjék, s minél hamarabb érezhető eredményeket érjünk el.
–– Mivel kezdett?
–– Értelemszerűen az egyik prioritás a képzési és vizsgáztatási
szakterület reformjának folytatása, hiszen nagyon sokéves lemaradást tudhattunk magunk mögött. Ide tartozik az ún. kategóriás járművezetői és a szaktanfolyami képzések koordinálása. Az
utóbbi két évben jelentős jogszabályi változások történtek ezen
a területen, melyhez a hatóságnak is igazodnia kell. E megváltozott előírások mentén igyekszünk finomhangolni a szakterületet,
hogy a visszaéléseket, a nem megfelelő gyakorlatokat visszaszorítsuk, illetve az ezekre lehetőséget biztosító feltételrendszert megszigorítsuk, egyúttal pedig az informatika segítségével növeljük a
rugalmasságot és hatékonyságot. Ennek szellemében szigorítottuk és pontosítottuk a képzés ügyvitelét, illetve ezzel párhuzamosan bevezettük az elektronikus ügyintézést. Szükség volt persze
az ellenőrzések fokozására is: ebben nagy segítséget és támogatást
nyújtanak a kormányhivatalok közlekedési felügyelőségei, mely
véleményem szerint a szervezetek közötti kiemelten jó szakmai
kapcsolatnak köszönhető. A másik két főosztály, a Jármű Módszertani Főosztály és a Jármű Főosztály a „gépjármű oldaláról”
foglalkozik a közlekedésbiztonsággal. Itt elsősorban a műszaki
vizsgáztatás, a közúti ellenőrzés szakmai irányítása a napi feladat.
Ennek során igazodnunk kell az európai uniós előírásokhoz, és
természetesen a szakmai korszerűsítés, az új technológiák alkalmazásával a hatékonyság növelése itt is célkitűzés. Mindemellett
a szakmai felügyeletet úgy kell ellátni, hogy 2011. január 1-jétől a
területi szakmai szervezetek betagozódtak a megyei, fővárosi kormányhivatalokba. Vagyis kialakult egy új közigazgatási struktúra,
amelyhez igazodnunk kellett.
–– Egyetlen reform, átállás sem megy zökkenők nélkül. Nagyon
„kátyús” volt az út?

közlekedésbiztonság

–– Valóban, minden változás nehézségekkel jár, s ha azt ves�szük, hogy a reformnak még nincs vége, akkor újabb kihívások elé
nézünk. Az új folyamatok bejáratása nagy odafigyelést igényel.
–– Melyik területen volt a legnagyobb ütközése? Sértett érdekeket?
–– Elsőként a képzés és vizsgáztatás szakterületén tapasztalható
torzult piacot kellett megszüntetni. Elavult módszerekkel dolgozó,
sajnos néha tisztességtelen magatartású szakoktatók is a pályán lehettek, ezért frissíteni kellett a rendszert. A képzés terén két évtizede nem volt átfogó fejlesztés. Az utóbbi két-három évben nagyrészt
e terület megreformálásának támogatásában vettem részt. Óriási
fejlesztésekbe vágtunk bele, ezeknek most nagyjából a közepén tartunk. De a reformokat tovább kell vinni, folytatni kell! A folyama
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tos fejlesztésre természetesen a másik három területen is szükség
van, a cél, hogy a hatósági feladatokat korszerűen, az erőforrások
hatékony felhasználásával lássuk el. Terveink között szerepel a
jelenlegi pályaalkalmassági rendszer felülvizsgálata is, melynek
középpontjában – a képzés-vizsgáztatáshoz hasonlóan – szintén az
ember áll. Ez érthető: a statisztikák egyértelműen kimutatták, hogy
a balesetek több mint 90 százalékát, tehát drámai többségét nem a
műszaki, hanem az emberi tényezők okozták. Ez az adat arra sarkall
bennünket, hogy megvizsgáljuk: vajon helyesek-e a jelenleg alkalmazott módszerek? Vagy érdemes volna-e korszerűsíteni? Ugyanez
a műszaki tartalomra, a műszaki területre is vonatkozik: megfelelő hatékonysággal járunk-e el mondjuk a műszaki vizsgáztatásnál?
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interjú
A válasz mindkét esetben közügy, hiszen a közlekedés mindenkit,
konkrétan milliókat érint.
–– Győri Gyula NKH-elnök dinamikus működésű, amolyan
szolgáltatói hatóságot vizionált. E téren hol tart most a hivatal?
–– Az uniós előírásokat a hazai jogalkotó folyamatosan harmonizálja, melyhez szakmai támogatást adunk, emellett elsőrendű feladatunk az ügyfelek terheinek csökkentése vagy legalábbis könnyítése. Ilyen az egyablakos ügyintézés, mely kormányzati célkitűzés az
egyszerű, hatékony ügyfélkapcsolat kialakítása érdekében, de véleményem szerint belülről fakadó elvárás is, hiszen érdemes mindig
azon gondolkodni: jobban nem lehet?
–– A hetekben lehetett arról olvasni, hogy egy szimpla közúti ellenőrzésen fennakadt egy 20 tonnás külföldi teherautó, amelyik PBgázt szállított. A fék nem működött, a teherautó hátsó tartóelemei
töröttek voltak, a csoda mentette meg a közlekedőket a tragédiától.
Önnek mit üzen egy ilyen hír?
–– Sajnos tapasztaljuk, hogy az üzemeltetői oldal gyakran nem kellően felelős gondolkodású. A hírben azért az pozitívum, hogy ez nem
magyar teherautó volt; úgy gondolom, itthon ilyesmivel egyre ritkábban találkozunk. Szintén kiemelendő pozitív üzenete az esetnek, hogy
rámutat a közlekedési hatósági dolgozók által végzett ellenőrzés határozottságára és szakszerűségére. A rendszer működik, de az eset üzenete egyértelmű: a közúti ellenőrzés hatékonyságát növelni kell.
–– Miként?
–– Többek között eljárásaink fejlesztésével, a korszerű technológiák, az informatika adta lehetőségek felhasználásával. Például
a digitális tachográfot sokkal nehezebb manipulálni, mint az elődjét,
mert a szerkezetben tárolt adatok alapján egyértelműen megállapítható, hogy a sofőr betartotta-e a kötelező pihenőidőt, vagy sem.
A magyar hivatásos sofőröknél elenyésző az elalvásos balesetek száma,
ami a hazai közlekedésbiztonsági törekvések, intézkedések helyességét igazolja vissza. A külföldiek esetében azonban a képzésre, engedélyezésre vonatkozóan nincsenek lehetőségeink, pedig főként a keletről érkezők esetében komoly hiányosságokat tapasztalunk. Mivel
az ő otthoni képzésükbe, engedélyeik kiadásába nem tudunk beleszólni, velük szemben nekünk csak a közúti ellenőrzés marad.
–– Az is lehet hatékony visszatartó erő.
–– Az igazi áttörést itt is az informatikai fejlesztések hozhatják
meg. Az ebből fakadó gyorsaság miatt a közúti ellenőrzés ügyfélbarát lesz, kisebb terhet ró a vezetőre, hiszen egy ellenőrzés során
nem 15 percre veszik ki a forgalomból. Aki minden szabályt betartva közlekedik, az percek múltán mehet a dolgára, mert az adatbázisból könnyen és gyorsan, nem pedig akár napokkal később derül
ki, hogy minden rendben van-e. És még ezt is lehet fokozni, amen�nyiben mobil módon, menet közben szerzünk információt egy teherautóról, hogy megvannak-e az engedélyei, szállíthat-e veszélyes
anyagot, vagy megmérjük-e menet közben a tengelyterhelését. Csak
ha az információk valószínűsítik, hogy a vezető szabálytalanságot
követett el, akkor kell megállítani. Ehhez persze új technológia kell,
de reményeim szerint a közeljövőről beszélek.
–– A Parlament törvénymódosítása nyomán lehetővé vált a képzés és vizsgáztatás korábban ismeretlen formája, az e-learning, ami
alapjaiban forradalmasítja a területet. Mennyien hagyták ott a tantermet, a szakoktatókat, hogy inkább a neten és otthon tanuljanak?
–– Noha a törvény 2011. január 1. óta lehetővé teszi, a gyakorlatban csak ez év júniusában indult be a tantermi oktatás alternatívájaként megjelent e-learning, így megfelelő adatok és tapasztalat
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verseny
híján kiértékelést még nem lehet végezni. Néhány hónap után
azonban úgy tűnik, hogy az így végzett tanulók jól teljesítenek
a vizsgákon. Remélhetőleg köszönhető ez annak is, hogy szigorú, sőt, nagyon szigorú feltételekhez kötöttük az e-learning képzések engedélyezését, a törvényi előírásoknak megfelelően csak
akkreditált tananyag kerülhet a képzésbe. Ez általánosságban is
elmondható: az ügyviteli és szakmai folyamatok során alkalmazott új, korszerű technológiákkal szembeni szigorú követelményrendszer fontos eleme a fejlesztésnek. Noha ezek az új technológiák hatékonyan tudják támogatni tevékenységeinket, a biztonsági,
minőségi szempontok mellőzésével bevezetett rendszerekben e
technológiák a visszaéléseknek is hatékony eszközeivé válhatnak.
De visszatérve az e-learningre: egyelőre a B kategóriás személygépkocsi-vezetői, valamint a motoros, illetve szaktanfolyami területen a GKI-képzésben van jóváhagyott digitális tananyag.
A jogszabályi előírások szerint egy képzésnek akár több, különböző
tematikájú tananyaga is elképzelhető, hiszen a célhoz, hogy mindenki korszerű ismeretekkel felvértezve mehessen ki a közutakra, több út is vezethet. A hatóság az akkreditálásnál azt mérlegeli,
hogy szakmailag, módszertanilag helytálló-e a tananyag. Egyelőre csak néhány ezren éltek a lehetőséggel. Tapasztalataink szerint
még kevesen, vagy tévesen tudnak erről, de ez idővel nyilván változik. Nagyjából évi 100 ezer vizsgázó van, ennek 80 százaléka
a B kategóriás vezetői engedélyt óhajtja megszerezni. Ezért úgy
gondolom, még várható, hogy tovább növekszik majd az ezzel
a lehetőséggel élők száma.
–– Az Európai Unió 2006/126/EK irányelve az új vezetői engedélyekről, új kategóriákról rendelkezik: ezeket jövő januártól kell alkalmazni. Mit kell erről tudni?
–– Új kategóriák jelennek meg: az AM moped kategória nemzetközi kategória, akinek ilyen van, az külföldön is vezethet mopedet. A 18 évesen megszerezhető A2 kategória lényegében a
korábbi korlátozott kategóriához hasonló, nagyjából 400 köbcentiméterig érvényes – egész pontosan 35 kW teljesítményig –, a
korlátozás nélküli nagymotorokra nem. Az új struktúra azonban
nem írja felül a korábbit, vagyis a régi nem veszíti el érvényességét, de 2013. január 19. után – ez egy kiemelendő dátum, mert az
irányelv rendelkezéseit ekkortól kell alkalmazni – már csak az új
kategóriákra lehet vizsgázni. Noha az életkori feltételek változnak,
a korhatár emelkedik (az A kategória 24 évre), a lépcsőzetes elv
érvényesül, vagyis az, hogy tapasztalat nélkül ne ülhessenek fel a
nagymotorokra az emberek. Akinek persze van már „előélete”, az
az előírtnál hamarabb is megszerezheti az A, nagymotoros vezetői engedélyt. Ezt kétéves A2 kategóriás tapasztalattal már akár
20 évesen is meg lehet szerezni, a hatályos előírásoknak megfelelően azonban a kétéves A1-es tapasztalat nem lesz „beszámítható”. Kiemelném továbbá a leendő sofőröket érintő azon változást,
miszerint a C kategória életkori feltétele 21 évre, a D kategóriáé
pedig 24 évre módosul.
–– Rémhír vagy valóság lesz a hat évnél idősebb autók évenkénti
műszaki vizsgáztatása?
–– Az EU kiemelten foglalkozik a kötelező műszaki ellenőrzés
fejlesztésével, és feltett szándéka, hogy a vizsgáztatási ciklus rövidüljön. Egy terv szerint a hat évnél idősebb járműveket évente kell
majd vizsgáztatni. A közeljövőben történő bevezetés azonban rémhír, nem törvény, egyelőre csak egy EU-s javaslat.
Simon V. Attila

közlekedésbiztonság

A polgárőrség ezer szállal kötődik stratégiai partneréhez, a rendőrséghez

VIII. Ludrovszky Gyula
Emlékverseny – döntő
Az Országos Rendőr-főkapitányság – Országos
Balesetmegelőzési Bizottság felkérésére,
a Budapesti Rendőr-főkapitányság – Fővárosi
Balesetmegelőzési Bizottság, az Országos
Polgárőr Szövetség Közlekedési Tagozatával
együttműködve, október 6-án a Magyar
Autóklub Közlekedésbiztonsági és Oktatási
Parkjában rendezte meg a VIII. Ludrovszky Gyula
Emlékversenyt, a polgárőrök közlekedésbiztonsági
versenyének országos döntőjét.
Üzenetértékű vetélkedő

Veszprém megye kivételével a többi megyéből és Budapestről érkeztek a területi versenyek legjobb párosai, hogy elméleti és gyakorlati
tudásukat összemérve döntsék el a legjobbak sorrendjét. Az ünnepélyes megnyitón dr. Kuczik János Zoltán r. ezredes, Budapest rendőr
főkapitányának rendészeti helyettese köszöntötte a versenyzőket és
kísérőiket. Óberling József r. ezredes, az ORFK Közlekedésrendészeti

…üzenetértéke van ennek a versenynek, hiszen
ismét hangsúlyt kap az a tény, hogy a polgár
őrség ezer szállal kötődik a rendőrséghez.

tudásukról kellett írásban számot adniuk. Míg ők a kérdések megválaszolásával foglalatoskodtak, kísérőik – minden csapatot a megye
egy rendőre és a megyei polgárőr szövetség egy vezetője kísért el – közlekedésbiztonsági fórumon vettek részt. Ezen egyebek mellett elhangzott: Magyarországon ma minden területen – a kórházaktól a katonaságig – önkénteseket keresnek, és nagy valószínűséggel a kipróbált
polgárőrségtől „szipkázzák el” ezeket az embereket. Az OPSZ erkölcsi
kötelessége, hogy stratégiai partnerével, a rendőrséggel közösen megakadályozza ezt a folyamatot. S mert a közlekedésrendészeti területen
a polgárőrségnek még van mit fejlődnie, jó lenne tudni, mi kell ahhoz, hogy a szervezet ezen a téren is partnerré válhasson.
Többen kifejtették, nem az a lényeg, hogy a polgárőrség létszáma
50 vagy 85 ezres, sokkal inkább az, mit és mennyit tesz a közbiztonság, a közlekedésbiztonság javítása érdekében. Hangsúlyozták: néha
a kevesebb több, mert akik polgárőrök maradnak, azok tenni is akarnak. A hozzászólók kiemelték a személyes kapcsolatok fontosságát,
azt, hogy a kistelepüléseken a polgárőrök érkeznek jobbára elsőként
a baleset, a bűneset helyszínére, és sok múlhat rajtuk a későbbi felderítésben is. Nem tömegeket kell mozgatni – a kényszeredett munka
sok kívánnivalót hagy maga után –, sokkal inkább azokat kell megtartani, akik késztetést éreznek az ilyen önként vállalt tevékenységre.
Határozott, jól felkészült polgárőrökre van szükség, s a felkészítésben
elengedhetetlen a rendőrség segítsége. Erre a jelen lévő közlekedésrendészeti vezetőktől ígéretet is kaptak a polgárőrök, miként arra is,
hogy tovább javítják az információáramlást a két szervezet között.
Vigyázat, csúszásveszély!

Főosztályának vezetője hangsúlyozta, a KRESZ változásai a polgárőröktől is megkövetelik, hogy naprakészek legyenek, amit itt elméletben és gyakorlatban is bizonyíthatnak majd. Dr. Túrós András,
az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) elnöke kiemelte, üzenetértéke van ennek a versenynek, hiszen ismét hangsúlyt kap az a tény,
hogy a polgárőrség ezer szállal kötődik a rendőrséghez. Mint mondta, sokat kell tenni és teszünk is annak érdekében, hogy a közlekedésbiztonság is javuljon, és a polgárőrség közlekedési tagozata is
„felkapaszkodjon” arra a sikervonatra, amely a baleset-megelőzésnek köszönhetően világszínvonalúvá vált. Végezetül megemlékezett
Ludrovszky Gyuláról, a verseny alapító-névadójáról.
Néha a kevesebb több

A megnyitót követően a 19 versenyzőpáros tagjai először egy elméleti tesztet töltöttek ki. Részint polgárőr ismeretekből, részint KRESZ-
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Miután a versenyzők végeztek a tesztekkel, a gyakorlatban is bizonyíthatták jártasságukat. Itt szintén két feladat várt rájuk: az ügyességi pályán bemutathatták, hogyan tudnak szlalomozni, garázsba
betolatni, Y-fordulót végrehajtani, illetve pallón átkelni, másrészt
az úgynevezett vizes pályán kellett csúszásveszélyes helyzeteket kivédeniük. Az első feladatsor állította nagyobb kihívás elé a résztvevőket, s ez meglátszott az eredményekben is.
A verseny legjobb összetett eredményét a békési Pljesovszki
János érte el, az ügyességi pályán a csongrádi Dobó Gábor, a vizesen a zalai Izer Tamás végzett az élen, míg a tesztfeladatokat a hajdúsági Both János Imre oldotta meg a legjobban. A csapatversenyt
Jász-Nagykun-Szolnok megye (Erős Zoltán, Kecse László) nyerte,
megelőzve Békés megye (Pljesovszki János és Raposa Attila) és
Csongrád megye (Dobó Gábor és Fodor László) együttesét.
Tóth Zoltán
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keresztmetszetében eltört, vészfékezés esetén kiszakadhatott volna. A
problémát ismernie kellett az üzemeltetőnek, hiszen egy korábbi szakszerűtlen javítás nyomai látszanak a fényképen.

Ijesztő műszaki hiányosságok, zéró karbantartás

Fékezhetetlen kerék, kopott gumiabroncsok

Egy ellenőrzés
tapasztalatai
Több hatóság és szervezet munkatársai
összehangolt közúti ellenőrzést hajtottak
végre a közelmúltban az M7-es autópálya
zalakomári szakaszán. Az akció során az
ellenőrök minden arra közlekedő járművet
kitereltek a forgalomból, és jó néhány
„szörnyűséggel”, „bontószökevénnyel”
találkoztak. Megijedni persze nem kell, a
tanulságokat azonban nem árt levonni…

a gépkocsivezető feltöltötte a légrugókat, a felelőtlen üzemeltetés azonban így sem járt következmények nélkül. A megváltozott feszültségi viszonyok miatt az alváz bizonyos részei a megengedettnél nagyobb terhelést kaptak, és ennek következtében a futómű bekötési pontoknál
az alváz megrepedt. Az egyik tengely bekötése a jobb oldalon teljesen

A következő ijesztő műszaki hiányosságot egy román félpótkocsi
vizsgálata során fedezték fel a munkatársaim. A képen látható,
hogy a fékkulcs leesett a tengelyéről. Ez a gyakorlatban azt jelenti,
hogy az adott kerék fékszerkezete és a fékvezérlés között megszűnt
a mechanikai kapcsolat. Ezt a fékszerkezetet így nem lehetett működtetni, a kerék fékezhetetlenné vált. A képen a szakemberek felfedezhetik, hogy nincs féktartó lemez. A fékpofák rögzítetlenek,
hiszen a járművön hiányzik az azokat rögzíteni hivatott alkatrész.
Egy ekkora méretű alkatrész hiánya nagyon komoly balesetet okozhat. A járművön „természetesen” további hiányosságokat is találtak a kollégák, például a rakomány rögzítése sem volt megfelelő.
Sajnos ezen a téren nagyon gyenge a gépkocsivezetők ismerete. A
kopott és töredezett gumiabroncsok szintén gyakoriak, ez a hibalista elem is jelölésre került az adott jármű jegyzőkönyvén. A korrodált aláfutásgátlót ugyancsak feljegyezték az ellenőrök.

Rakományrögzítési gyöngyszem

A teherautókkal kapcsolatos „szörnyűségekből” már csak egy van
hátra. Egy rakományrögzítési gyöngyszemet mutat be a következő fotó. Nem kell rögzítési szakembernek lenni annak megállapításához, hogy az alkalmazott hevederek nem képesek a rakomány
biztonságos rögzítésére. Magyarországon erre csak általános szabályozás van a KRESZ-ben. Sok esetben vitába kerülhet az ellenőr a gépkocsivezetővel, hogy a rakomány leeshet-e a járműről az
adott rögzítés esetében. A képen látható szerelvénynél ez nem
volt kérdéses.
A rakományrögzítés részleteit megismerni kívánó olvasóknak
javaslom az „Európai legjobb gyakorlatra vonatkozó iránymutatás
a rakományok rögzítéséhez a közúti szállításban” című kiadványt,
mely ingyenesen, magyar nyelven letölthető a http://ec.europa.eu/
transport/road_safety/vehicles/doc/cargo_securing_guidelines_
hu.pdf internetes címről. Célja, hogy segítséget nyújtson a gyakorlatlan üzemeltetők számára a legjobb európai gyakorlat megismeréséhez. A kiadvány több mint kétszáz oldalon keresztül
részletesen ismerteti a különböző rakományok biztonságos rögzítésére vonatkozó szabályokat.

Szakképzett ellenőrök, összehangolt munka

2012. szeptember 18-a teljesen átlagos napnak indult az autósok számára. Fél kilenc körül hajtottam fel az M7-es autópályára.
Addigra a reggeli csúcsforgalom elcsendesedett, jól lehetett autózni. A Balatont elhagyva a forgalom már kifejezetten enyhe volt.
Autópályán utazva mindig kihasználom a lehetőséget, hogy autós
szakemberként a járművek mozgását figyeljem. A járművek lengéséből lehet következtetni a műszaki állapotukra és az esetleges túlterhelésükre. Mindig a potenciális szabályszegőket keresem az utakon.
Nem sokkal a kőröshegyi völgyhíd után megelőztem egy túlsúlyosnak látszó szlovén kamiont. Tudtam, hogy hamarosan ismét találkozunk. Tíz óra után néhány perccel érkeztem a zalakomári pihenőhöz, ahová az autópálya teljes forgalmát kiterelték ellenőrzés
céljából. Jó volt látni, ahogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság, a megyei felügyelőségek, a rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az Állami Autópálya
Kezelő Zrt. és a polgárőrség több mint harminc szakképzett ellenőre összehangoltan végezte munkáját.
Üres légrugók, megrepedt alváz

A közlekedési hatóság ellenőrei a járművek műszaki állapotát ellenőrizték. Hamarosan megérkezett a korábban az autópályán kiszúrt
járműszerelvény, amelynél a túlsúlyra utaló feltételezésem helytelennek bizonyult ugyan, de egyéb hibát találtunk. A félpótkocsi légrugói
üresek voltak, a légrugó belső elemei felfeküdtek egymásra, így a jármű rugózását a légrugóban található tömörgumi bak és a gumiabroncsok biztosították. Miután a kollégák megállították a szerelvényt,
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hiányzó irányjelző, betört szélvédő

Angol rendszámú „bontószökevény”

A személygépkocsik állapotát sem találtuk sokkal jobbnak, néhány
„bontószökevény” bizony fennakadt az ellenőrzés hálóján. Az első
bemutatott jármű egy angol rendszámú Renault gépkocsi. A képen látható, hogy a járműből fizikálisan hiányoznak az irányjelző
lámpák. A szélvédő törött, a jármű általános esztétikai állapota kívánnivalót hagy maga után. A meglepetés erejével hatott egy angol
rendszámú autót látni ilyen állapotban. A gépkocsinak érvényes angol papírjai voltak, de a dokumentumok alapján külföldre eladták
az autót. A tulajdonos állampolgárságát a kedves olvasók fantáziájára bízom. Sajnos naponta láthatók ilyen állapotú személygépkocsik

Magyarország útjain. Örömhír, hogy az autó rendelkezett katalizátorral, az azonban már kevésbé kedvező, hogy közvetlen mögötte volt eltörve a kipufogócső, így a rögzítetlen katalizátor kis híján
az utat súrolta.
A javítás többszöröse a vételárnak

Következő két autónk lengyel rendszámmal és forgalmi engedél�lyel közlekedett, új tulajdonosai szintén az imént meg nem nevezett ország állampolgárai voltak. A szituáció ugyanaz. Érvényes
műszaki, nagy futásteljesítmény, zéró karbantartás. A diagnózis nagyon súlyos állapotot tükröz: rögzítetlen propán-bután gáztartály,

rakományrögzítési probléma

mindenféle dokumentáció nélkül, a futómű bekötési pont mellett
elkorrodált és eltört alváz, a fékerő 50 százalékos eltérése, hogy csak
a legsúlyosabb hiányosságokat említsem. A rendőrség átadta nekik
a helyszíni bírságról szóló csekket, a közlekedési hatóság munkatársai a visszatartásról szóló határozatot. Az ügyfél megköszönte, beültette az utasait, majd elhajtott. Az autók állapotán látszott, hogy
egyetlen gazdaságos megoldás az adott állapotban a járművek szakszerű megsemmisítése. Nem viccelek, ha ezt a két gépkocsit megfelelő műszaki állapotba szeretnék hozni a tulajdonosok, a javításért
az autók vételárának többszörösét kellene kifizetniük.

törött kipufogó

46

közlekedésbiztonság

2012 | 5–6

Hatósági együttműködés, teljes kiterelés

A megoldást a fokozott ellenőrzések jelenthetik azokon az útvonalakon, ahol az ilyen és ehhez hasonló járművek közlekednek.
Sajnos ezek jó része olyan gyorsforgalmi útszakasz, ahol a közlekedési hatóság jelenleg csak a teljes kitereléses akciók keretében
tudja megállítani a gépkocsikat. Rendkívül fontos, hogy a hatóságok együttműködve kihasználják a teljes kiterelésekben rejlő lehetőségeket, annak érdekében, hogy minél több ember életét megmenthessük a közútjainkon.
Mikulás Róbert

47

demonstráció

„A vonat nem vár…”
…szól a régi sláger. A MÁV Zrt. részére
készülő kampányfilmben egészen más
értelmet nyer ez a tény. A meghívott
társszervek és a médiumok képviselői
testközelből győződhettek meg arról, hogy
már kis sebességnél történő ütközés során
is halálos kimenetelű lehet egy vonat és egy
személyautó találkozása. A MÁV Zrt. és az
ORFK – OBB vasútbiztonsági roadshow-ja
utolsó állomásaként sajtótájékoztatóval
egybekötött bemutatóval demonstrálták
a vasúti átjárók fokozott veszélyességét.

A különleges baleseti bemutató egy olyan
mozzanatot hozott szó szerint testközelbe
a szemlélők számára, ami a híradásokból
rendszerint kimarad.
Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója

megelőzési kampányát, melynek célja a figyelemfelkeltés volt.
Sajnos hazánkban még mindig nagyon veszélyesek a vasúti átjárók,
így igyekeztek rávilágítani arra, hogy az ott közlekedők könnyelműsége, figyelmetlensége milyen súlyos baleseteket okoz.
A roadshow utolsó állomása Budapesten, az Európa út és
a Kamion út kereszteződésében elhelyezkedő vasúti átjáróban, egy
különleges baleseti bemutatóval zárult, amely egy olyan mozzanatot
hozott szó szerint testközelbe a szemlélők számára, ami a híradásokból rendszerint kimarad. A média már csak a károkat, a sérülteket
és a pusztítás eredményét mutatja be. A konkrét ütközés nem látható, csak a szemtanúk tudják, milyen sokkoló lehet egy ilyen baleset.
A bemutatón valódi ütközést láthattak a jelenlévők, ahol több mint
164 tonna összsúlyú szerelvény találkozott egy személyautóval.
A bemutató előtt Dávid Ilona, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, az esemény lényege a közlekedésbiztonság és a balesetmegelőzés. Ezzel a drasztikus módszerrel, a valós balesetet szimu-

javító beavatkozásokra, félsorompók elhelyezésére, fényjelzők láthatóságának javítására is sor kerül. A MÁV Zrt. vonatérzékelési
korszerűsítési programot hajt végre, melynek révén a fénysorompók esetleges téves jelzései kiküszöbölhetők. Dávid Ilona aláhúzta,
96 vasúti átjáró körzetében videokamerás megfigyelési rendszert
építenek ki a helyes közúti magatartás kikényszerítése érdekében.
A vasúti közlekedés biztonságának növelését jármű-diagnosztikai
és monitoring rendszerekre is kiterjesztik. Ennek érdekében 29
darab hőnfutás jelző berendezést telepítenek, melyek segítségével
ki tudják szűrni a károsodott járműveket, így a kisiklások, balesetek megelőzhetők lesznek. A jövőben telepítendő 28 darab dinamikus mérleggel és laposkerékjelzővel a túlsúlyos járműveket, elmozdult rakományokat, az egyenetlen kerékterhelést kívánják kiszűrni.

Kilencvenhat vasúti átjáró körzetében
videokamerás megfigyelési rendszert
építenek ki a helyes közúti magatartás
kikényszerítése érdekében.
láló bemutatóval könnyebben el lehet érni a kívánt hatást, mellyel
a személyi sérüléses balesetek számát lehet csökkenteni. A vasúttársaság részt vesz az Új Széchenyi Tervben elkülönített 50 milliárd
forintos közlekedésbiztonsági projektben. A Közlekedés Operatív
Program keretében 2012 és 2015 között előirányzott beruházások
célja baleset-megelőzést szolgáló, közlekedésbiztonságot javító fejlesztések megvalósítása. Elsődleges feladatként emelte ki a frekventált baleseti gócpontokban történő balesetek csökkentését. A MÁV
Zrt. tervezett költségvetése több mint 12,4 milliárd forint, amely
teljes mértékben támogatott. Ez a program olyan beruházásokat
tartalmaz, melyek elsősorban a személyi sérüléses balesetek számának visszaszorítását hivatottak elősegíteni. A fejlesztések során
többek között a 44 legveszélyesebb vasúti átjáróban a biztonságot
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Fotók: Iró Zoltán

A MÁV Zrt. és az ORFK – OBB vasútbiztonsági roadshow-ja

2012. szeptember 26-án a MÁV Zrt. újabb propagandafilmet készített a vasúti átjárókban bekövetkező balesetek megelőzésének elősegítésére. A meglehetősen veszélyes bemutatót megfelelő biztonsági
intézkedések és ellenőrzések közepette hajtották végre a Budapesti
Intermodális Logisztikai Központban (BILK). A kilenc kamerával
és nyolc mikrofonnal rögzített felvételt a már évek óta sikeresen
működő baleset-megelőzési kampányban használják fel. A baleseti
bemutató fő mozzanata a két, 30 km/h-s sebességgel haladó mozdony ütközése egy személyautóval, mely a vasúti átjáróban, a síneken ragadt.
A MÁV Zrt. az idei nyáron vasútbiztonsági roadshow-ja keretében minden pénteken egy-egy település idegenforgalmi szempontból erősen frekventált vasúti átjárójában folytatta baleset-

Kiss Csaba rendőr alezredes, az ORFK – OBB főtitkára
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Továbbá 17 darab rakszelvény-ellenőrző berendezést is szolgálatba
állítanak, amelyek jelzik az űrszelvényen túlnyúló, túlméretes rakományokat. A MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója rámutatott, a vasúti
biztonság javítása a legmagasabb prioritást élvező fejlesztések közé
tartozik. Ezen erőfeszítések célja, hogy a közúti közlekedési balesetekben elhunytak számát évi 500 fő alá szorítsák. A projekt 85 százaléka európai uniós forrásból, 15 százaléka hazai költségvetési forrásból, kedvezményezett által fizetett önrész nélkül valósul meg, így
támogatása 100 százalékos.
Dr. Túrós András, a MÁV Zrt. biztonsági igazgatója kijelentette, valamilyen üzenetet meg kell fogalmazni a gépjárművezetők számára, hogy milyen veszélyek leselkednek rájuk a vasúti átjárókban. Hozzátette, hogy az összes közúti baleset mindössze 0,5
százaléka történik vasúti átjárókban, az összes halálos balesetnek
pedig a négy százaléka. Statisztikailag ezek az arányok kedvezőek, így felmerülhet a kérdés: miért foglalkozik a vasút kiemelten a vasúti átjárók biztonságával? A biztonsági igazgató arról az

Magyarországon közel 6000 vasúti
átjárót tartanak nyilván. Ez azt jelenti,
hogy átlagban 40 kilométerenként az
autós áthalad egy átjárón.
oldalról igyekezett megközelíteni a problémát, hogy többnyire
az ilyen helyeken bekövetkezett balesetek magukban hordozzák
a tömegszerencsétlenség kockázatát. Emlékeztetett többek között
arra, hogy 2003-ban Siófoknál 33 német turista vesztette életét
vonatbalesetben.
Második okként megemlítette, hogy a megelőzés a modernizációval mind inkább előtérbe kerül. Egyre több motorkocsi kerül
használatba, melyek, ha teherkocsival, kamionnal, mezőgazdasági
géppel ütköznek, nagyon nagy károkat képviselnek. Komoly probléma továbbá, hogy a balesetek gyakran a menetrendeket is „átírják”,
így e fennakadások elkerülése is fontos szempont. Egy ilyen helyszínelés három–öt órán keresztül is eltarthat, a roncsok eltávolítása,
a pálya sérüléseinek javítása is sok időt emészt fel.
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Magyarországon közel 6000 vasúti átjárót tartanak nyilván.
Ez azt jelenti, hogy átlagban 40 kilométerenként az autós áthalad egy átjárón. Ezért nagyon fontos, hogy a közlekedők figyelmét ráirányítsák a fokozott óvatosságra. Évente átlagban 80-90
baleset történik vasúti átjárókban, melyekben 25-30 ember hal
meg. Természetesen tömegszerencsétlenség esetén ezek a számok
sokkal magasabbak.
Túrós András hangsúlyozta, a baleseteket kivétel nélkül gépjárművezetők okozzák azzal, hogy szabálytalanul hajtanak át az

Sokan még akkor sem tartják be
a szabályokat, amikor a hatóságok
jelenléte nyilvánvaló, így az ellenőrök
kénytelenek kiszabni a büntetéseket.
átjárókban. Ilyen szabálytalanságok adódhatnak figyelmetlenségből, agresszivitásból, türelmetlenségből, mely tényeket a MÁV Zrt.
ellenőrzései számos esetben alátámasztották. Mindezek ismeretében nyilvánvaló, a vasútnak érdekében áll, hogy kiemelt figyelmet
fordítson a megelőzésre. Túrós András megjegyezte, hogy mennyire fontos lehet a jövőre nézve az együttműködés, melyben jelentős
szerepet kap a média és más hatóságok is.
Az esemény másik fő közreműködője az ORFK – Országos
Balesetmegelőzési Bizottság volt, melynek főtitkára, Kiss Csaba
rendőr alezredes elmondta, az idei évben 17 személy vesztette életét
vasúti átjárókban, melyből 15 esetben működő biztosító berendezésekkel ellátott helyszínen történt a tragédia. A rendőrség már évek
óta szorosan együtt dolgozik a MÁV Zrt.-vel, közös út–átjáró ellenőrzéseket végeznek, mely egy időben akár 40 helyszínt is jelenthet.
Az akciók keretében ellenőrzik a vasúti átjáróban áthaladók szabálykövető magatartását. Sokan még akkor sem tartják be a szabályokat,
amikor a hatóságok jelenléte nyilvánvaló, így az ellenőrök kénytelenek kiszabni a büntetéseket. Kiss Csaba biztosította a jelenlévőket
arról, hogy az együttműködés a jövőben is folytatódik. A közlekedési rendőrök természetesen nemcsak a közös akciókban ellenőrzik a szabályok betartását, hanem napi munkájuk során is figyelmet
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fordítanak a rend betartására. Kiemelt fontosságúnak nevezte, hogy
az ORFK – Országos Balesetmegelőzési Bizottság iskolai oktatásai,
illetve a médiában való megjelenései során is hangsúlyozza a vasúti
átjárók helyes használatát. Túrós Andráshoz csatlakozva, Kiss Csaba
is kiemelte a média jelentőségét a propaganda terén, mivel a megfelelő tájékoztatás nagyon erős baleset-megelőzési erővel bír.
Kriss Béla, a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatója megerősítette, a bemutatón jelenlévők szándéka, hogy a reklámkampány erejével kevesebb embertársunk veszítse életét a vasúti átjárókban. A
MÁV Zrt. közös kampányalapot kíván létrehozni a hatóságokkal,
biztosító társaságokkal, a rendőrséggel és a közlekedési szervezetekkel, melyben kiemelt szerepe van a vasúttársaságnak. Az összefogás
azért fontos, mert a bemutatón készült felvételekből oktatóanyagot

A filmekbe illő jelenet során a mozdony
30 km/h-val ütközött a személyautóval,
majd 130 méteren keresztül tolta maga
előtt a gépkocsironcsot.
állítanak össze, viszont az, hogy eljusson minden közlekedőhöz, sok
egyéb költséget von maga után. Kriss Béla kérte az érdekelt szervezeteket, hogy járuljanak hozzá a MÁV Zrt. jövő évi kampányának
sikeréhez, eszközzel, energiával, illetve tőkebefektetéssel. Továbbá
buzdította a sajtó képviselőit, hogy tudósításaikkal, a lakosság széles körű tájékoztatásával segítsék kampányukat.
A beszédek után a profi filmes stáb és a bemutató további
résztvevői előkészítették a helyszínt az esemény csúcspontjához,
egy M43-as és egy vele összekapcsolt M62-es típusú mozdony szerelvénye, valamint egy leselejtezett Lada Samara személygépkocsi
ütközéséhez. A filmekbe illő jelenet során a mozdony 30 km/h-val
ütközött a személyautóval, majd 130 méteren keresztül tolta maga
előtt a roncsot. Láthatóan az autó bal oldala annyira sérült, hogy
a sofőr minden bizonnyal nem élte volna túl a balesetet. A valóságban a szerelvények ennél sokkal nagyobb sebességgel közlekednek,
így könnyen el lehet képzelni, hogy egy valós helyzetben milyen
pusztítást végzett volna a hatalmas tömeg. Amennyiben a mozdony

2012 | 5–6

100 km/h-s sebességgel érkezett volna, 560-690 méter lenne a féktáv, és az ütközés során történő pusztítás is jóval súlyosabb.
Miután megtörténik a baleset, a mozdony személyzete értesíti
a mozdonyirányítót, ő pedig a tűzoltókat, mentőket, rendőröket – tájékoztatott a bemutatót követően Lendvai Ernő kárhelyparancsnok.
Az irányítást innentől a fő-menetirányító veszi át, utasítja
a kárhelyparancsnokot, hogy a helyszínen tájékozódjon, gondoskodjon a kármentésről és a közlekedés mielőbbi visszaállításáról. Lendvai
Ernő felhívta a figyelmet, hogy ilyen esetben a vonat utasai ne esse-

Tudatosan és nevelő célzattal már
gyermekkorban felhívják a fiatal
korosztályok figyelmét a vasúti
átjárókban rájuk leselkedő veszélyekre.
nek pánikba, ne hagyják el a szerelvényt, várják meg, amíg a jegyvizsgáló tájékoztatást ad. Ha le kell szállniuk, nagy odafigyeléssel tegyék,
és semmiképpen sem az esetleges másik sínpár felé, ezzel elkerülendő
a további baleseteket. Amennyiben tűz ütne ki, természetesen a szerelvény elhagyása javasolt, illetve a kocsikban található tűzoltó készülékekkel kísérletet kell tenni a tűz oltására.
A bemutató végén a meghívottak közelről is megtekinthették
a roncsot, melyben valóban halálos kimenetelű lehetett volna egy
valós esemény. A sajtó képviselői további érdekes információkat is
kaptak. Földházi György, a MÁV Zrt. vasútbiztonsági osztályvezetője
például aláhúzta, hogy a baleset-megelőzési propaganda keretein belül szakembereik általános és középiskolákban tartanak oktatásokat.
Tudatosan és nevelő célzattal már gyermekkorban felhívják a fiatal
korosztályok figyelmét a vasúti átjárókban rájuk leselkedő veszélyekre.
Sajnálatát fejezte ki, hogy nem tudnak eljutni az összes iskolába, ezért
tartja fontosnak a média segítségét. Mivel a kampány fő eszköze, a média adott, a bemutatón elhangzottak és a sikeres demonstráció hasznos anyagként, a baleset-megelőzési propaganda szerves részeként kerül terjesztésre. Abban a reményben, hogy minél több, a szabályokat
betartó közlekedő használja biztonságban a vasúti átjárókat.
Baranyai Attila

51

köbe

köbe

Civil lehetőségek
a baleset-megelőzésben
Magyarországon évente több százan
halnak meg közlekedési balesetekben.
A megelőzés és a biztonságos közlekedés
feltételeinek megteremtése nemcsak
a kormány számára prioritás, hanem
a civil szervezeteknek is szívügye.
A Közép-európai Kölcsönös Biztosító
Egyesület (KÖBE) 2009-ben létrehozta
a Szent Kristóf Alapítványt, melynek
elnökét, dr. Túrós Andrást arról kérdeztük,
ők mivel tudnak hozzájárulni, hogy
javuljon hazánk közlekedésbiztonsága.
–– Milyen céllal alakult meg a Szent Kristóf Alapítvány?
–– Az alapítványt három évvel ezelőtt azzal a céllal hoztuk létre, hogy az egyesület tagjait – jelenleg közel 170 ezer főt – és hozzátartozóikat segítse, ha balesetben elveszítenék családtagjaikat. Az
alapítvány kuratóriuma a közelmúltban döntött 1,4 millió forint
támogatásról. Úgy gondolom, ez a kezdeményezés egyszerre figyelemre méltó és példaértékű. A KÖBE 15 millió forintot adott az
alapítványnak, a támogatások kifizetése ebből az összegből, valamint a kamataiból történik.
–– A balesetek, ha nem is mindig, de legtöbbször megelőzhetők.
Az alapítvány hogyan vesz részt a prevencióban?
–– Folyamatosan figyelemmel kísérjük az ország közlekedésbiztonságának helyzetét. Évek óta jómagam is részt veszek
a közúti balesetek megelőzését szolgáló programokban. Tartjuk
a kapcsolatot az Országos Balesetmegelőzési Bizottsággal, illetve
annak vezetőjével, továbbá a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos
észrevételeinket, javaslatainkat továbbítjuk az érintett vezetők és
szervezetek felé. A közlekedés szabályainak betartását minden
lehetséges fórumon hangsúlyozzuk, az egyesületi tagokhoz rendszeresen eljuttatjuk szórólapjainkat, figyelemfelhívó tájékoztatóinkat, a KÖBE honlapján keresztül pedig igyekszünk az összes
gépjárművezetőre hatni.
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Hazánk közlekedésbiztonsága
példaértékű, de ez természetesen nem
jelenti azt, hogy nyugodtan ülhetünk
a babérjainkon.

–– A közlekedésbiztonság megteremtése és javítása az Európai
Unió számára is kiemelt cél. 2011-ben Magyarországon 638-an
haltak meg közlekedési balesetben. Hogyan értékeli a helyzetünket?
–– Tagja vagyok az Országos Balesetmegelőzési Bizottságnak,
tehát van rálátásom a folyamatra. A kormány és a hatóságok gyakorlatilag mindent megtettek annak érdekében, hogy a magyar
országi közlekedésbiztonsági helyzet kedvezően változzon. Tudom,
hogy egyetlen halálos baleset is sok, de az eredmények biztatóak,
hiszen a 90-es évek elején még évente több mint 2000 ember halt

Szükséges a motoros és kerékpáros
balesetek megelőzése érdekében
a védőruhák kötelezővé tétele,
kerékpárosoknál a bukósisak bevezetése.
meg a közutakon. 2012-re ez a szám 6–700 főre csökkent. Erre az
eredményre egyébként Európa is felfigyelt – az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács (ETSC) Magyarország halálos közúti balesetek számának csökkentésében elért kimagasló eredményét idén
közúti közlekedésbiztonsági PIN-díjjal ismerte el. Ugyanakkor
látható, hogy az ittas vezetés még mindig túl sok tragédiát okoz.
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ban meg kell tanítani a biztonságos közlekedésre. Az általános iskolában hasznos lenne kötelezővé tenni a KRESZ differenciált oktatását, a középiskola elvégzésének végére pedig el kellene érni, hogy
minden fiatal vizsgát tegyen járművezetésből. Nagyon fontos, hogy
a közlekedés biztonsága ne csupán kampányokon alapuljon, hanem
egymásra épülő folyamatokon, és a felnőttképzés, az élethosszig tartó tanulás e területen is érvényesüljön. Lényeges továbbá, hogy a járművezetés ne csak az orvosi alkalmassághoz és hatósági engedélyekhez legyen kötve, hanem minimum 10 évente kötelezően minden
járművezető megújítsa ismereteit a közlekedés szabályaiból.
Természetesen az utóbbi két évtizedben sok előremutató változás is történt hazánkban, több jó példát is átvettünk a nemzetközi gyakorlatból: a kamionforgalom hétvégi korlátozását, a büntető
pontrendszer bevezetését, a nappali fényszóró használatát. Azért
ezen a téren is akad még feladat, például a kamionosok forgalmának ellenőrzésénél, különös tekintettel a pihenőidő betartására és
az esetlegesen hamis regisztrátumok kiszűrésére. Valamint az éjszakai és hajnali vezetésben érintetteknél – elsősorban a hivatásos járművezetőkre gondolok – az elalvást gátló eszközök használatának
bevezetése is hasznos lenne.
–– Említette, hogy kiegyensúlyozott közlekedésbiztonság civil szervezetek közreműködése nélkül elképzelhetetlen. Az alapítványnak
milyen lehetőségei vannak?
–– Mi elsősorban a tagságunk felé fordulunk, a tagjainkat próbáljuk befolyásolni, a tudatosságukat növelni, és mindehhez igyekszünk olyan módszereket alkalmazni, amelyek más területen már
beváltak. Az alapítvány kuratóriuma 2013-ban egy nagyszabású
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Az éjszakai és hajnali vezetésben
érintetteknél az elalvást gátló
eszközök használatának bevezetése
is hasznos lenne.
közlekedésbiztonsági, baleset-megelőzési fórumot szervez, ahol a kábítószer, ital és egyéb pszichotrop anyagok hatását akarjuk bemutatni, azt, hogy a tudatmódosító szerek használata milyen súlyos
közlekedésbiztonsági kockázattal jár. Amennyiben ez a fórum sikeres lesz, úgy évente egy-egy közlekedésbiztonsági kockázati tényezőt
kiválasztva, további fórumokat szervezünk majd.

Rajzpályázattal a biztonságos közlekedésért

Szent Kristóf Alapítvány a kiegyensúlyozott közlekedésbiztonságért

Ezen a téren a hatósági ellenőrzés önmagában kevés. Minden embernek, a barátoknak, családoknak, kis közösségeknek is óriási
szerepük van abban, hogy figyeljenek, vigyázzanak egymásra. Van
még mit tennünk, például fontos feladatunk az ámokfutók megfékezése, az indokolatlan gyorshajtások kizárása, a gyorsforgalmi
utakon a követési távolság betartatása. Továbbá szükséges lenne
a motoros és kerékpáros balesetek megelőzése érdekében a védőruhák kötelezővé tétele, illetve a kerékpárosoknál a bukósisak
viselésének bevezetése.
–– Egyrészről pozitív, hogy csökkent a halálos balesetek száma,
másrészről viszont még mindig aggasztó, milyen sokan halnak meg
közúti balesetben. Mit gondol, mi Magyarország legfontosabb teendője a közlekedésbiztonság további javítása érdekében?
–– A közlekedésbiztonság nemzeti üggyé vált! Hatósági eszközökkel, jogszabályok szigorításával rövid távú eredményeket el lehet
érni, de hosszú távú, tartós, kiegyensúlyozott közlekedésbiztonság
civil szervezetek közreműködése nélkül elképzelhetetlen. Magyarország közlekedésbiztonsága jó úton halad. 15-20 évvel ezelőtt sokan még „Balkánnak” tekintették országunkat. Ma pedig hazánk
közlekedésbiztonsága példaértékű, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy nyugodtan ülhetünk a babérjainkon, még mindig van
tennivalónk. Úgy vélem, a gyermekeinket már az óvodában, iskolá-

Vajta Ákos László, iskolás

Dombóvári Zoé Dorka, óvodás

A legtöbb rajzot beküldő óvodás csoport
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Közlekedőként mire figyeljünk a biztonságunk érdekében?

Az őszi és téli
közlekedés sajátosságai
Ősszel megváltoznak a biztonságos
közlekedést alapjaiban befolyásoló
körülmények. Az októbertől decemberig
bekövetkező balesetek jellemző oka, hogy
a gépjárművezetők nem a megváltozott
időjárási, látási és útviszonyoknak
megfelelően vezetik járműveiket, míg
az észlelhetőség nehézségei elsősorban
a gyalogosok és kerékpárosok részére
jelentenek többletkockázatot.

Ősz: a nagy változás időszaka

Tavasszal és nyáron a közlekedési viszonyok általában optimálisak.
A járművezetők ezekben a hónapokban hamar hozzászoknak az ideiglenes „jóhoz”, a kiszámítható közlekedéshez, a kedvező tapadási
viszonyokhoz, valamint a biztonságos közlekedéshez szükséges információk viszonylag egyszerű megszerzéséhez. Ősszel azonban hirtelen minden megváltozik. Rövidülnek a napok, rosszabb lesz az

Bár a téli gumiabroncsok használata
itthon jelenleg nem kötelező,
az abroncsok beszerzésével járó
többletköltség már az első kisebb
„karcolásnál” megtérül.
idő, gyakoribbak az esőáztatta utak, köd is korlátozhatja a gyorsabb
haladást. Télen pedig lehull a hó, jegessé, síkossá válik a közúthálózat, ami további kockázatokat jelent valamennyi közlekedő csoport
részére, a járművezetőknek és gyalogosoknak egyaránt.
A megváltozott viszonyokra időben fel kell készíteni a közúti járműveket, de az őszi és a téli időszak a korábbiaktól eltérő
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közlekedési magatartást is követel. Mire is figyeljünk ilyenkor biztonságunk érdekében, mint közlekedők? Ez a cikk – a teljesség
igénye nélkül, a legfontosabb területekre koncentrálva – azokat
a fontos információkat kísérli meg összefoglalni, melyek tudatában a gépjárművezetők, a kerékpárosok és a gyalogosok az őszi és
téli kritikus hónapokat is könnyen átvészelhetik anélkül, hogy saját
maguk vagy környezetük biztonságát veszélyeztetnék.
A gépjárművek felkészítéséről, közlekedéséről

A gépkocsikat minden esetben célszerű felkészíteni az évszakokkal
járó változásokra, megvizsgálva valamennyi biztonsági berendezést
és tartozékot. Elengedhetetlen az akkumulátor, a gumiabroncsok,
a világítás és a fékrendszer ellenőrzése. Az őszi és téli közlekedés során a gépkocsival történő közlekedés igen fontos kelléke a jól működő ablaktörlő, a megfelelő ablakmosó folyadék, továbbá a jégkaparó
és a jégoldó spray. Ha az ablaktörlőgumik repedezettek, deformáltak, vagy más okból nem tisztítanak megfelelően, akkor mindenképpen cserére szorulnak.
Hidegben és havas, jeges úton téli gumiabroncsokkal biztonságosabb a közlekedés. Itt az idő tehát azokat felszerelni, illetve – akinek még nincs – beszerezni! Bár a téli gumiabroncsok használata
Magyarországon jelenleg nem kötelező, az abroncsok beszerzésével járó többletköltség már az első kisebb „karcolásnál” megtérül.
Fontos tudni, hogy hideg időben – általában +7 Cº alatt – a nyári
gumiabroncsok felülete megkeményedik, merevvé válik, így azok
csekélyebb tapadást biztosítanak Az út- és látási viszonyokhoz igazodva körültekintőbben, lassabban vezessünk (ilyenkor még téli
gumiabroncsokkal sem szabad a nyáron megszokott tempóban és
stílusban vezetni)! Számos európai országban már kötelezővé tették a téli gumiabroncsok alkalmazását, s a rendelkezés megsértőire súlyos szankciók (pénzbírság, jármű visszatartása stb.) várnak.
Célszerű ezért a külföldre utazás megkezdése előtt a célország (illetve az utazással érintett tranzitországok) hatályos szabályozásáról tájékozódni. A Magyar Autóklub honlapja rendszeresen frissíti a téli
gumiabroncsokkal kapcsolatos információkat.
Havas időben – különösen a hegyvidékeken – igen hasznos
szolgálatot tehet a hólánc, melyet a hajtott kerekekre szerelhetünk
fel. Az egyszerűbb változatok már 10 ezer forint alatt is elérhetők,
s amit nyerhetünk általuk: az a fokozott biztonság.

közlekedésbiztonság

Közlekedésünk során számítani kell arra, hogy a gépjármű kön�nyebben megcsúszik, s tisztában kell lenni azzal, hogy a féktávolság
jelentősen megnövekedhet. Nagyobb követési távolság tartásával
megelőzhetők az erre az időszakra leginkább jellemző koccanásos
balesetek és a velük járó további kellemetlenségek.

Különösen lakott területen kívüli utakon,
vagy közvilágítás nélküli útszakaszokon
jelent problémát, hogy kevés gyalogos
használja a fényvisszaverő mellényt.
Lakott területen belüli és kívüli haladásnál egyaránt vigyázni
kell a járdán, valamint az úttest mellett haladó gyalogosokra (ide
értve ruházatuk megkímélését is). Továbbá az iskolák környezetében számítani kell a figyelmetlenül úttestre lépő, például az autóbusz-megálló felé szaladó gyermekekre.
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A reggeli időszakokban tovább tart, amíg beérünk a munkahelyünkre, ezért fontos, hogy korábban induljunk el otthonról.
Az esetleges reggeli késést senki ne próbálja meg nagyobb sebesség
megválasztásával behozni, mert ezzel nemcsak magukat és családtagjaikat, hanem más közlekedők testi épségét és életét is veszélyeztetik. Ilyenkor még inkább ajánlott felvenni a forgalom ritmusát
(még akkor is, ha a forgalom áramlása lassúbb), mert az jelenti
a nagyobb biztonságot.
Hosszabb útra indulás előtt tanácsos a gépjárművet teletankolni, az ablakmosót fagyálló folyadékkal feltölteni, az abroncsok állapotát ellenőrizni. Az előzőeken túl ajánlott némi ételről és italról,
meleg ruházatról és meleg takaróról gondoskodni, ugyanis hóban
történő elakadáskor, vagy nagyobb torlódások esetén, illetve hos�szabb úton ezek – az esetleges többórás várakozás ideje alatt – jó
szolgálatot tehetnek. A mobiltelefont is vigyük magunkkal, és érdemes a rádiók közlekedési információs adásait hallgatni.
Amennyiben gyermeket is szállítunk, a fentieket még fokozottabban kell figyelembe venni!
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Hidegben gyakrabban láthatunk olyan
jeleneteket, amikor nem tudjuk,
hogy a kerékpáros tolja haza a járművét,
vagy éppen a kerékpár segíti haza
a tulajdonosát.
A gyalogosok közlekedéséről

Az őszi és a téli időszak a gyalogosok közlekedésére szintén nagyobb
veszélyt jelent. A csapadékos, illetve csúszós úttesten a gyalogosok
lassabban közlekednek, az eleséstől, az elcsúszástól való félelem eltereli a figyelmüket, s kevésbé figyelnek a közlekedés más résztvevőire.
Csapadékos, szeles időben jól megfigyelhető, hogy a gyalogosok igyekeznek mielőbb „fedél alá”, azaz védett, szélcsendes és biztonságos
helyre kerülni. Ez egyben azt is jelenti, hogy az úttestre lépést meg-

előzően sok esetben felületesen néznek körül, nem feltétlenül a számukra védett helyen, azaz a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen kelnek át,
s gyakran rosszul mérik fel az érkező járművek sebességét.
Esőben vagy sűrű hóesésben még a kinyitott esernyő is korlátozhatja a gyalogosokat a megfelelő körültekintésben. Főleg az
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idősebbekre jellemző, hogy idejekorán elveszítik a türelmüket, s
lépnek le az úttestre, vagy pedig karjukat (esernyőjüket stb.) magasra tartva jelzik, hogy ők bizony megkezdik az áthaladást.
A gyalogosokra leselkedő veszélyekhez hozzájárul, hogy a járművek fékezéskor megcsúszhatnak, nehezebben tudnak megállni.
A fékút növekedése miatt a járművezetőknek az átlagosnál is fokozottabb óvatossággal kell a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket megközelíteni, s a gyalogosok áthaladását időbeni lassítással, szükség
szerint megállással kell biztosítani.
Különösen lakott területen kívüli utakon, vagy közvilágítás nélküli útszakaszokon jelent problémát, hogy a gyalogosokat nehéz észlelni, hiszen a tapasztalatok szerint az ilyenkor sokszor életet mentő
– a KRESZ 21. § (12) bekezdése alapján kötelező – fényvisszaverő
mellényt csak kevesen használják.
A hidegben az is gyakrabban fordul elő, hogy a gyalogos elindulása előtt szeszes italt fogyaszt, ezáltal viszont biztonságos közlekedésre

alkalmatlanná (vagy korlátozottan alkalmassá) válik. Ennek egyik
ismert következménye, hogy lakott területen kívül a gyalogos nem
az úttest szélén, hanem a gépjárművek forgalmi sávjában halad.
A gyalogosok részéről fontos, hogy lehetőség szerint mindig
a járdán közlekedjenek. Ahol nincs járda, akkor a leállósávon, az
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útpadkán vagy a kerékpárúton haladjanak. Ha pedig erre sincs lehetőség, vagy a gyalogos közlekedésre éppen alkalmatlan, akkor a gyalogosan közlekedők az úttest szélén, a menetiránnyal (járműforgalommal) szemben haladva vannak a legnagyobb biztonságban.
A kerékpárosok közlekedéséről

Aki késő őszi, illetve téli viszonyok mellett közlekedett már kerékpárral, tudja, hogy ez nem egyszerű feladat. A kétkerekű, könnyű

járművek jóval labilisabbak négy- vagy többkerekű társaiknál, az
oldalszélre, heves széllökésekre is érzékenyebbek, s ez a veszély a téli
időszakban, havas, fagyos, csúszós úttesten még fokozottabban
igaz. Ugyanakkor azt tapasztalhatjuk, hogy egyre többen közlekednek kerékpárral a téli hónapokban, nemcsak a városokban, hanem
a lakott települések között is.
A kerékpárosok részéről nagyon fontos, hogy járművük jó
műszaki állapotban legyen, s rendelkezzen az előírt biztonsági
felszerelésekkel.
A láthatóság, észlelhetőség a rövid téli nappalok miatt különösen fontos, így a világító berendezéseken felül a láthatósági mellény
viselése akkor is ajánlott, ha az éppen nem kötelező (különösen
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éjszaka vagy rossz látási viszonyok esetén). Ha a kerékpár világítása
nem áramfejlesztőről (dinamóról) üzemel, akkor minden esetben
legyen kéznél tartalék elem.
A gyalogosoknál említett, fokozott szeszesital-fogyasztásra vonatkozó megállapítás a hidegebb időszakban sajnos a kerékpáro
sokra is érvényes. Ilyenkor gyakrabban láthatunk olyan jeleneteket,
amikor nem tudjuk, hogy a kerékpáros tolja haza a járművét, vagy
éppen a kerékpár segíti haza a tulajdonosát.

Az előzőekben felsorolt tartalmi elemekre tekintettel az autósoknak is jobban kell vigyázniuk a kerékpárosokra mint a közúti
közlekedés védtelen résztvevőire, s előzésük (kikerülésük) esetén
az átlagosnál is nagyobb oldaltávolságot célszerű tartani.
Végezetül: az évtizedes tapasztalatok azt mutatják, hogy a megváltozott, kedvezőtlenebbé váló időjárási körülmények következtében megnövekszik a közúti balesetek, azon belül a tragédiák száma.
Nagyon fontos, hogy legyünk tisztában a késő őszi és a téli közlekedés fokozott veszélyeivel, és mindezek tudatában óvatosabban
közlekedjünk, legyünk partnerek az utakon!
Gégény István
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szolgáltató központok között létrejött egy együttműködés, amit
a konferencián – a BI-KA Logisztika Kft.-vel karöltve – aláírásukkal is megerősítettek az érintett felek. Az MLSZKSZ továbbá aláírt egy együttműködési szándéknyilatkozatot a Hungrail Magyar

Elengedhetetlen a költségkímélő, környezettudatos logisztika

Közlekedéslogisztikai
konferencia 2012

A vasút, mint szállítási alternatíva,
jövőbeli sikerekkel kecsegteti a magyar
közlekedéslogisztikai ágazatot.
Vasúti Egyesülettel, a Levegő Munkacsoporttal és a Közlekedés
tudományi Egyesülettel, megerősítve, hogy a V0 megvalósításában együtt kívánnak működni. A szövetség jelenlegi nagy projektje a V0, a Budapestet elkerülő vasútvonal tanulmányának
elkészítése, melyet a MÁV Zrt.-vel közösen nyert meg.

Az immár 27. alkalommal megtartott Nemzetközi Közlekedéslogisz
tikai Konferencia mottója, hogy az illetékes szervek, hatóságok, vállalatok hogyan tudnak egyről a kettőre jutni, avagy az épp aktuális
fejlesztési folyamatok tükrében hogyan alakul Magyarország közlekedéslogisztikai háttere a jövőben. A résztvevők megismerhették a kiutat
az előadók által előrevetített folyamatok függvényében, s tisztább képet kaphattak arról, milyen változások zajlanak ezen a téren.

A szövetség jelenlegi nagy projektje
a V0, a Budapestet elkerülő vasútvonal
tanulmányának elkészítése.
Fülöp Zsolt, az MLSZKSZ elnöke köszöntőjében arról beszélt, hogy a szövetség tíz éve alakult, és mára a magyar közlekedési ágazat 90 százaléka tagként vesz részt az együttműködésben. Az MLSZKSZ szakmai érdekképviselet, együttműködik
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Fotók: Iró Zoltán

A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató
Központok Szövetsége (MLSZKSZ)
2012. október 11-12-én rendezte
jubileumi konferenciáját a szövetség
megalakulásának tizedik évfordulója
alkalmából, mely a közlekedési és
logisztikai szakma legfontosabb eseménye.
A Nemzetközi Közlekedéslogisztikai
Konferencia fővédnöke Schváb Zoltán,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
közlekedésért felelős helyettes államtitkára
volt. A számos előadás témája között
szerepelt az egyik legfontosabb hazai
beruházás, a Budapestet délről elkerülő
vasúti körgyűrű, a V0 megvalósítási
tanulmányának ismertetése.

a Magyarországon áthaladó tranzitforgalomnak és a hazánkat Kínával
összekötő vasúti kapcsolatnak, mivel ez energiahatékonyabb és környezetkímélőbb egyéb megoldásoknál. A magyar közlekedésdiplomácia terén nagy előrelépést jelent ennek a tranzitfolyosónak a fejlesztése. Schváb Zoltán kiemelte a vasút előnyeit a vízi és a légi szállítással
szemben, így ez a szállítási alternatíva mindenképp jövőbeli sikerekkel
kecsegteti a magyar közlekedéslogisztikai ágazatot. Épül a magyar közlekedés új rendszere, lassan kibontakozik a jövő. A tervezett mérföldkövek ismertetése során a konferencia résztvevői részletes betekintést
kaphattak a kilátásba helyezett változásokról. Korszerű közlekedés
politikára van szükség, mivel fejlődése sok ágazatra kihat, így összefügg minden ipari, kereskedelmi tevékenységgel.
Vasút vonatkozásában dr. Rónai Péter, a MÁV Zrt. pályavasúti
üzemeltetési, ügyfélkapcsolati és értékesítési vezetője beszélt a cég
átalakulásáról, versenyhelyzetéről, a távol-keleti forgalmak ösz-

egyéb logisztikai szervezetekkel, alapítója a Logisztikai Egyeztető
Fórumnak. Több kezdeményezés, törvényi változás fűződik a nevéhez. Jó kapcsolatot ápol szakmai szervezetekkel, minisztériumokkal, hatóságokkal. Tagjaik problémáit igyekeznek megoldani,
érdekükben cselekedni. Az MLSZKSZ mára minősítési rendszerrel működik, mely fizikális és szellemi csoportmunkában kialakított logisztikai központokat támogat. Intermodális, regionális,
helyi és vállalati logisztikai központokkal dolgozik, és a minősítéseket a szövetség adja át. Közös beszerzési projektet indított víz,
gáz, áram beszerzési területen, mely során több mint 80 millió
forintot spórolt meg a tagjainak. Eredményes tárgyalásokat folytattak annak érdekében, hogy civil szolgáltatók kapcsolódjanak
be az országos rendszerbe. Így a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatósága (BM OKF) és a civil logisztikai
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A konferencia fővédnöke, Schváb Zoltán helyettes államtitkár felszólalásában elmondta, ha helyesen mérjük fel Magyarország kedvező adottságait, lehetőségeit, akkor a logisztika fejlesztésével lehetőség
van arra, hogy találkozzon a hazai kínálat a nemzetközi kereslettel.
Ez a fejlesztés elkerülhetetlen, mert a magyar közlekedés nehéz helyzetben van. A versenyképesség eléréséhez, fenntartásához a megfelelő közlekedéslogisztika elengedhetetlen. A jelen állapot sok vállalkozásnak, cégnek nagy terhet jelent. A közlekedési kormányzat számára
a helyes út az ésszerű közlekedéspolitikai célkitűzések megvalósítása.
Ennek főbb előremutató lépései, hogy az elmúlt években kazahsztáni és azerbajdzsáni vonatkozásban is történtek egyeztetések a vasúti
áruszállítási együttműködésekről. A cél ebben az esetben Európa és
Ázsia vasúti összeköttetésének fejlesztése, mellyel Záhony piaci szerepe fokozódna 2013-2014 után. Kiemelkedő szerep jut a jövőben

2012 | 5–6

tönzéséről, illetve feszegette a Záhony-kérdést is. A lehetőségek kihasználásának egyik kulcsa, hogy Magyarország nyugati, keleti és
déli irányok metszéspontjában helyezkedik el, ahol különböző köz-

A szolgáltató jelleg megjelenése
elsődleges cél, mely az együttműködés,
a közös érdekek képviseletének alapja.
lekedési folyosók találkoznak. Az előrelépés feltétele a támogatás,
finanszírozás, fejlesztés és az ösztönzés, melyek helyes alkalmazásával sikereket érhet el az ország. A záhonyi átrakókörzet felújítása befejeződött, így e régió jelentősége tovább nő, és a távol-keleti vasúti
kapcsolatok sikeresen fejlődhetnek.
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A logisztikai létesítmények kialakításánál, felújításánál és korszerűsítésénél elért megtakarításokról, a kedvezőbb üzemeltetési
lehetőségekről Koncz Róbert, a Prologis Hungary Kft. igazgatója
tartott előadást. A lehetőségek adottak, kevés ráfordítással, ésszerűen, a megújuló energiák hasznosításával rövid távon megtérülő beruházásokat, korszerűsítéseket lehet elérni. A távközlési logisztika
is szoros kapcsolatban áll a közlekedéslogisztikával. Erről Baranyai
Attila, a Telenor Magyarország Zrt. logisztikai vezetője tájékoztatott, megemlítve a két ágazat közötti hasonlóságokat, illetve példákkal kiemelte az együttműködések jelentőségét. Mosonyi Zoltán,
a QSP Kft. ügyvezető igazgatója a költséghatékonyság jelentőségét
elemezte az áruszállítók nyomkövetéséről, annak sokrétű felhasználásáról szóló előadásában.
A kétnapos konferencia során szó esett továbbá a 2014-ben kezdődő, új európai uniós költségvetési ciklusról, a magyarországi dunai
kikötőkről, a Duna hajózhatóságának kérdéseiről, a konténerszállítás biztonsági megoldásairól. A résztvevők előadást hallhattak a City
logisztikai megoldásokról a világvárosok tekintetében, a beszállítási
logisztikai rendszerek jelentőségéről, valamint a járműlogisztika és
a logisztikai rendszerek működéséről az autóipari beszállítóknál.
Baranyai Attila

A részt vevő felek aláírásukkal erősítették meg együttműködésüket
a V0 projekt megvalósítása érdekében

Fotók: Iró Zoltán

LOGISZTIKAI ÉRDEMREND kaptak…

Az előadók szekcióülések keretében ismertették a tervek, fejlesztések részleteit

Győri Gyula az NKH és a logisztika kapcsolatáról, annak jelentőségéről beszélt

Dr. Fónagy János a használatarányos útdíj bevezetésének előnyeit vázolta fel

Győri Gyula, a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) elnöke ismertette a hatóságnál lezajlott változásokat, melyek az és�szerűség, a nemzeti érdek és a jogszerűség szellemében történtek.
A hatóság új, szolgáltató oldalát emelte ki, mely elengedhetetlen az aktív részvételhez a kormányzati programban, a jogok alkalmazásában. Ennek megvalósítása érdekében jött létre az új
szervezeti rendszer, új tartalommal és formával. A szervezeti változások személyi változásokkal is jártak, melyek versenyképességnövekedést eredményeztek. A működési szabályok megújításának szándéka az ügyfelek könnyebb eligazodása és a rugalmasabb
munkavégzés. A szolgáltató jelleg megjelenése elsődleges cél,
mely az együttműködés, a közös érdekek képviseletének alapja.
A gyorsabb ügymenet lerövidíti a döntéseket, gyorsítja a problémák megoldását, így hatékonyabbá teszi a munkát. Az ésszerűség,
nemzeti érdek és a jogszerűség sorrendje irányadó, ennek betartásával a legegyszerűbb módon lehet megoldani a problémákat.
Győri Gyula arról is szólt, milyen formában erősíti a logisztika
versenyképességét a hatóság, és hogy milyen szoros az együttműködés az NKH és az Útügyi, Vasútügyi és Légügyi hivatal között.
E kapcsolódások logisztikai jelentősége nagyon fontos, így a jövőben is szakmai kötelékként lesz jelen.

Bíró József, az NKH elnökhelyettese rámutatott, a logisztikai
központok helyének, az azokhoz vezető gyorsforgalmi utaknak, hidaknak, vasútvonalaknak és kikötőknek az engedélyezése komoly
szerepvállalás a hatóság részéről. Ezzel együtt az ezeken az útvona-

kiemelte a közös beszerzési politika előnyeit gáz, villany tekintetében, mely nagymértékben hozzájárul a részt vevő felek költséghatékonyabb működéséhez.
A konferencián fontos technikai részletek hangzottak el
a használatarányos útdíjról, melyeket dr. Fónagy János, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, közösségi közlekedési kormánybiztos ismertetett. A FŐMTERV Mérnöki Tervező
Zrt. igazgatója, Takács Miklós részletesen beszélt a Budapestet délről elkerülő vasúti körgyűrű, a V0 intézményi, szervezeti és szabályozási rendszerének hatásairól, melyek jelentősen megváltoztatják
a magyar vasúti áruszállítást. A V0 műszaki megoldásait dr. Berki
Zsolt, a FŐMTERV Zrt. projektvezetője mutatta be. Az Európai
Unió közlekedéspolitikai célkitűzéseiről Schmidt Szabolcs, az
Európai Bizottság Közlekedésbiztonsági Szervezetének vezetője
adott tájékoztatást, felvázolva az elképzelések és a valóság közötti utat a vasúti, vízi és légi szállítás jövőjében. Karmos Gábor,
a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára az Európai
Unió országaiban működő használatarányos útdíj magyarországi
bevezetéséről szólt. Ennek során szem előtt kell tartani a külföldi
tapasztalatokat, hogy a rendszer hazánkban is minél gördülékenyebben indulhasson el.
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A közös beszerzési politika
nagymértékben hozzájárul a részt vevő
felek költséghatékonyabb működéséhez.
lakon közlekedő járművek engedélyezése, valamint a szakemberek
képzése is előremozdító tevékenység. Bíró József kitért az M0 fejlesztésekre, vasútfejlesztésekre, egységes európai típusengedélyek
fontosságára, az adminisztrációk csökkentésére, az eljárások egységesítésére, melyek segítségével hatékonyabbá tudja tenni az NKH
a magyarországi közlekedéslogisztikát.
Az MLSZKSZ főtitkára, Bíró Koppány Ajtony 10 év, 10 érv és
10 cél függvényében tájékoztatta az egybegyűlteket a szövetség 10
évre visszamenő tevékenységéről, eredményeiről és jövőbeni elképzeléseiről. Alapelvük, hogy kézzelfogható eredményeket tudjanak felmutatni. Részletezte a minősítési rendszer fejlesztését,
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Dr. Csaba Attila átveszi kitüntetését
eredményes logisztikai munkásságáért

Dr. Knoll Imre professzor biztosította a jelenlévőket arról,
hogy szakmai tudásával továbbra is a logisztika szolgálatában marad
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Feléledt egy már-már feledésbe merült hagyomány

Ismét közlekedtek
a családok
A 90-es évek nagy sikerű családi
vetélkedőjének idei országos döntőjére
2012. október 13-án került sor. A helyszín:
Driving Camp Hungary, Zsámbék
Ismét országos szintű megmérettetés

A közlekedésbiztonsági családi vetélkedőknek Magyarországon
nagy hagyományuk van. Ezek a játékos formában zajló, ugyanakkor jelentős közlekedési felkészültséget igénylő versenyek a 90‑es
évek derekán élték reneszánszukat. A „Közlekedik a család” vetélkedőt annak idején az ORFK – Országos Balesetmegelőzési

Bizottság hívta életre, s a felmenő rendszerű rendezvények (először városi, majd megyei és országos döntők) évről évre családok
százait mozgatták meg. Az eddigi utolsó – és talán legemlékezetesebb – országos döntőt 1997-ben a városligeti műjégpályán rendezték meg. Akkoriban Forgách László r. vezérőrnagy volt az országos
rendőrfőkapitány (egyben az ORFK – OBB elnöke), s a nagyszabású megmérettetés az akkori szokásoknak és körülményeknek
megfelelően show-elemeket is tartalmazott. A vidám, mégis „vérre
menő” verseny hangulatát a PaDöDö, Csonka András, valamint
Xantus Barbara műsora fokozta tovább.
Azok az idők azonban elmúltak, s többek között a feltételrendszer és az egyéb körülmények változása vezetett oda, hogy
a családi vetélkedők szervezése rendre elmaradt. Az elmúlt

A vetélkedő első három helyezett családja, középen a nyertesekkel

években több megye balesetmegelőzési bizottságát illeti dicséret
azért, mert napirendjére tűzte a területi szintű családi verseny
megszervezését (pl. Nógrád megye), de országos szintű megmérettetésre 2012-ig nem került sor.

Tekintettel arra, hogy az ORFK – OBB a vetélkedővel egy időben
és azonos helyszínen tartotta soros elnökségi ülését, így a rendezvényen az ORFK – OBB „vezérkara” is részt vett.
Elméleti és gyakorlati versenyszámok

Fotók: Iró Zoltán

21 résztvevő – ki lesz a szerencsés?

A döntőt dr. Hatala József r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány (a kép jobb szélén) nyitotta meg
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Az ORFK – Országos Balesetmegelőzési Bizottság idén ünnepli
fennállásának 20. évfordulóját. A jeles ünnepségre felkészülés jegyében az ORFK – OBB másfél évtized elteltével ismét meghirdette a „Közlekedik a család” közlekedésbiztonsági vetélkedősorozatot.
A szervezési munkálatok már az év elején megkezdődtek. Az egyeztető szakmai megbeszéléseken az ORFK – OBB tisztségviselőin túl
az Autós Nagykoalíció elnöke (mint a rendezvény fő támogatója), a
Magyar Autóklub képviselője, valamint a területi balesetmegelőzési
bizottságok titkárai is részt vettek.
A korábbi hagyományoknak megfelelően az országos döntőt a
területi szintű (megyei, fővárosi) elődöntők előzték meg. A rendezvénysorozat márciusban, Szolnokon debütált, majd a többi megyeszékhelyen és Budapesten is sikeresen lezajlottak a versenyek.
A „Közlekedik a család” vetélkedő országos döntőjére 2012. október 13-án került sor, a néhány héttel korábban átadott, Zsámbék
melletti Driving Camp Hungary vezetéstechnikai központban. A
végső erőfelmérőre „egyenes ágon”, azaz a területi versenyek győzteseként húsz család kerülhetett be, míg a www.kreszvaltozas.hu honlapon történő regisztrálás további egy családnak adott lehetőséget
a részvételre. A döntőt 10 órakor dr. Hatala József r. altábornagy,
országos rendőrfőkapitány nyitotta meg ünnepélyes keretek között.
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A családok két felnőttből és két gyermekből álltak, a szülők mellett ugyanis a gyerekek is kaptak „testreszabott” feladatokat. A versenyen való részvétel további előfeltétele volt, hogy a két szülő egyikének „B” kategóriás vezetői engedéllyel kellett rendelkeznie, míg
a gyermekek életkora 6 és 18 év között lehetett. A vetélkedő elméleti és gyakorlati versenyszámokat egyaránt tartalmazott. Az elméleti
versenyen a családok a közúti közlekedéssel kapcsolatos elméleti tudásukról adtak számot. Ebben a versenyszámban külön KRESZ és
kerékpáros tesztlapot kellett kitölteni, a sorrendet a családok szabadon választhatták meg. Élmény volt látni, ahogy a teremben a családok apraja-nagyja összedugta a fejét, s közösen koncentrálva igyekeztek megválaszolni a különböző tesztkérdéseket.
A gyakorlati verseny rendkívül színes és izgalmas volt. A családok hét különböző feladattal szembesültek, hét egymástól jól
elkülönített pályán. Komoly és kevésbé komoly, azaz játékos feladatok egyaránt szerepeltek a repertoárban. A gyakorlati versenyszámok az alábbiak voltak:
1. Ügyességi versenyek

Ebben a versenyszámban az egyik szülő személygépkocsival,
míg a gyerekek kerékpárral teljesítették az ügyességi pályákat.
Személyautóval két kört lehetett tenni, a gyorsabb időeredmény
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számított az értékelésnél. A kerékpáros pálya esetében ugyancsak a
családon belüli jobb eredményt vették figyelembe.
2. Hólánc felhelyezése, kerékpárral kapcsolatos feladatok

A családok felnőtt tagjainak hóláncot kellett szabályosan felhelyezniük a személygépkocsi bal első kerekére, ügyelve a megfelelő feszességre is. Ezalatt a gyerekek kerékpárral kapcsolatos különböző elméleti és gyakorlati feladatokat teljesítettek.
3. „Hoztam egy KRESZ-kérdést” kvízjáték

A család minden tagja részt vett a játékban, melynek a szabályai hasonlóak voltak a „Hoztam egymilliót” című televíziós vetélkedőjéhez.
A kvízjáték kérdéseit a közúti közlekedés témaköréből tették fel.
4. Elsősegélynyújtás

5. Bolond bicikli, kockakirakó

Ebben a versenyszámban manőverezési és egyéb feladatokat kellett
egy szülőnek és egy gyermeknek közösen végrehajtani az úgynevezett
bolond biciklivel, a család többi tagja pedig olyan kockákat rakott ki,
melyek felületén közúti közlekedéssel kapcsolatos jelzések voltak.
6. Részegszemüveggel kapcsolatos feladatok

Egy „S” kanyarral nehezített, bójákkal kirakott folyosón, ittasságot szimuláló szemüvegben haladtak végig a résztvevők, majd egy
asztalhoz érve, félliteres PET palackot töltöttek tele homokkal, egy
műanyag pohár segítségével.
7. Vezetés személygépkocsival, oktató jelenlétében

Végezetül a közúti forgalomnak megfelelően kellett az egyik szülőnek személygépkocsit vezetnie a kijelölt pályán, miközben az oktató
pontozta a gépkocsivezető vezetéstechnikai felkészültségét.
Díjak a legjobban szereplő családoknak

A „Közlekedik a család” vetélkedő értékelése az elméleti és gyakorlati versenyszámok teljesítése alapján történt. A szervezők az

Fotók: Iró Zoltán

Az állomáson a családok először egy 25 kérdésből álló egészségügyi tesztlapot töltöttek ki. Ezt követően csapatonként egy fő
olyan gyakorlati feladatot oldott meg a Magyar Vöröskereszt képviselőjének irányítása mellett, amely a közúti közlekedés körében
előfordulhat.

vetélkedő

64

közlekedésbiztonság

első hat helyezést díjazták. A döntőt Kiss Sándor és családja nyerte Jász-Nagykun-Szolnok megyéből. Második helyezést ért el Michl
Róbert és családja (Győr-Moson-Sopron megye), míg a harmadik
helyen a Békés megyei Huszár Mihály és családja végzett. Negyedik
lett Zsebők Ferenc és családja (Somogy megye), az ötödik helyezést Offner Tamás családja (Zala megye), a hatodik helyezést Csábi
Csaba családja (Nógrád megye) szerezte meg. Érdekesség, hogy az
Offner család úgy ért el helyezést, hogy nem a megyei győzelmet követő „egyenes ágon”, hanem internetes regisztrációt követő sorsolás
útján került a döntőbe. A versenyen részt vevő valamennyi család
egy üvegből készült gravírozott dísztárgyat kapott (mely az első hat
család esetében a rendezvény és a dátum mellett a helyezést is tartalmazta), továbbá az Agip képviselője a családoknak egy-egy üzemanyag-utalványt ajándékozott.
A „Közlekedik a család” országos döntő fődíja egy négy fő
részére szóló ausztriai nyaralás félpanziós ellátással a Cartour
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Utazási Iroda jóvoltából. A második és harmadik helyezett család
jutalma: egyhetes üdülés a Thermal Hotel Harkányban, illetve a
Zamárdiban található Hotel Wellamarine-ben. A fentieken felül az
első három helyezett család részt vehet a Driving Camp Hungary
egynapos vezetéstechnikai képzésén is. A negyedik-hatodik helyen
végzett családok az Anna Hotel Mátrafüredben, a Balatonkenesei
Yacht Clubban, illetve a székesfehérvári Hotel Magyar Királyban
tölthetnek el egy hétvégét.
A döntő során a családoknak IQ-tesztet is ki kellett tölteniük, amit a szervezők külön értékeltek. A legjobb eredményt a
Bács-Kiskun megyei Farkas család érte el, ők egy további Agiputalvánnyal gyarapodva térhettek haza.
A vetélkedő a résztvevők körében nagy sikert aratott, ezért
joggal vetődött fel az igény a folytatásra. Így nem kizárt, hogy a
„Közlekedik a család” 2013-ban is folytatódik.
Gégény István
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Közép-kelet-európai országok szakembereinek ötödik találkozója

Közlekedésbiztonsági
kerekasztal
Az osztrák Közlekedésbiztonsági Kuratórium (Kuratorium für Verkehrssicherheit, KfV) szervezte
meg az idei Közép- és Kelet-Európai Közúti Közlekedésbiztonsági Kerekasztalt, 2012. október
4-5-én, Bécsben. A találkozón a közép-kelet-európai térség országainak közlekedésbiztonsági
szakemberei vettek részt Csehországból, Horvátországból, Magyarországról, Lengyelországból,
Szerbiából, Szlovákiából, Szlovéniából és természetesen Ausztriából.
A találkozó legfontosabb célkitűzése, hogy olyan szakmai fórumot
biztosítson a közép- és kelet-európai országoknak, amelyen lehetőség nyílik megismerni a szomszédos – hasonló adottságú és hasonló közlekedésbiztonsági problémákkal küzdő – országok közlekedésbiztonsági tevékenységeit. Célok továbbá:
• kiváló kapcsolati háló kiépítése a részt vevő országok között,
• tapasztalatcsere és ismeretbővítés,
• közös tevékenységek és projektek kezdeményezése,
• kutatásfinanszírozási lehetőségek azonosítása.

A kategóriás képzés követelményei az
alapján változnak, hogy milyen járműkategóriát szerzett már meg a tanuló,
illetve minimum életkort is meghatároztak.

A kerekasztalon kiemelték
Magyarországnak a közlekedésbiztonság
javítása terén elért sikereit, melyekért
nyáron hazánknak ítélték az ETSC PIN-díját.
Az osztrák Közlekedésbiztonsági Kuratórium által rendezett
bécsi találkozó résztvevői az alábbi fő témákat tekintették át a két
nap során:
• idősödő társadalom – problémák azonosítása és intézkedések,
• az európai uniós irányelvek átültetése a nemzeti gyakorlatba,
• büntetőpontrendszerek,
• vasúti átjárók közlekedésbiztonsága és kockázati modellek,
• baleseti mélyelemzések,
• EU és ETC/INTERREG projektek.
A kerekasztalon kiemelték Magyarországnak a közlekedésbiztonság javítása terén elért sikereit – melyekért nyáron hazánknak
ítélték az ETSC PIN-díját –, és ezért Prof. Dr. habil Holló Péter
tartotta meg a nyitóelőadást, „Successful measures and recent
developments” címmel. Klaus Machata az előadáshoz kapcsolódva megjegyezte, hogy míg 10 éve Magyarországon kétszer annyian
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keretében szupermarketekben orvosi szakértők és közlekedésbiztonsági szakemberek adtak tájékoztatást a közlekedésbiztonsági veszélyekről és a megelőzési lehetőségekről. Lengyelországban egy önkéntes oktatási programot indítottak, amelyhez csatlakozhatnak
az érintettek. Ott egy járművezető oktató irányításával elméleti és
gyakorlati tudásfrissítésre is van lehetőségük, a költségeket az önkormányzat fedezi. Az előadások utáni hozzászólásokból kiderült,
nem minden országban van 65 év felett kötelezően gyakoribb orvosi ellenőrzés – ahogy hazánkban 65 év felett már háromévente kell
megújítani a vezetői engedély orvosi érvényességét –, illetve ahol
van, az sem mindig megfelelően alapos.
A következő témacsoport keretében tájékoztatást kaptunk az
európai uniós irányelvek nemzeti gyakorlatba történő átültetéséről. Az egyik ilyen direktíva a vezetői engedélyekről szóló 2006/126
EK irányelv volt, amelyben új jármű-kategóriákat vezettek be, illetve a nemzeti jogban megváltozott a szabályozás a kategóriák megszerzésével kapcsolatban (ilyenek például a motoros kategóriák). Az
osztrák szabályozás alapján az „A” kategória megszerzéséhez mindenkinek teljesíteni kell a kategóriás képzésen túl egy közlekedésbiztonsági és egy veszélyfelismerési tréninget, továbbá részt kell
vennie egy pszichológiai csoportbeszélgetésen. A kategóriás képzés
követelményei pedig természetesen az alapján változnak, hogy milyen jármű-kategóriát szerzett már meg a tanuló, illetve minimum
életkort is meghatároztak.

haltak meg közúti balesetben, mint Ausztriában, addig most már
alig van különbség a két ország között e tekintetben.
A szakmai fórum első témájával – „Idősödő társadalom – problémák azonosítása és intézkedések” – kapcsolatban három ország tapasztalatait hallgathattuk meg, Ausztriáét, Szlovéniáét és
Lengyelországét. Ausztriában négyórás workshopokat szerveznek
a 65 év felettiek részére, 6-12 fős csoportokban. A beszélgetések fő
témái: technikai újítások, jogszabályi változások, veszélyhelyzetek
felismerése és kezelése. Eddig 80 workshopot rendeztek. A kiértékelés módja: írásos visszajelzés a résztvevőktől és a moderátortól, interjúk a résztvevőkkel a workshop előtt és után (telefonon, mi volt
az elvárásuk, mennyiben sikerült ezt valóra váltani). Szlovéniában
is kiemelt problémaként kezelik az idősödő járművezetők csoportját, ezért egy olyan közlekedésbiztonsági akciót hirdettek, mely az
idősödő lakosság ismeretfrissítésére hívja fel a figyelmet. Az akció
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A Közlekedési Innovációs és Technológiai Minisztérium munkatársa, Eva Eichinger-Vill a biztonságos infrastruktúra-menedzsment irányelv ausztriai bevezetéséről adott részletes áttekintést.
Minden évben kisebb, 10 évente pedig átfogó közúti biztonsági ellenőrzésre kerül sor, a baleseti veszteségeket pedig ötévente aktualizálják. A veszélyes helyek definíciója egyelőre csak autópályákra
létezik, és a baleseti veszteségek alapján határozzák meg.
Az Európai Parlament és a Tanács 2008/96/EK „A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről” irányelve alapján átalakított közúti biztonsági auditorképzésről volt szó a következő előadásban. Az ausztriai auditorképzés szigorúbb a hazainál: a képzést
követően, sikeres vizsga esetén, korlátozott jogosultságot kap a szakember három évig. Három év után a képzésért felelős bizottság engedélyezheti, hogy az illető ismétlő vizsgát tegyen, miután részt vett
egy ötnapos képzésen. Ha ez a vizsga sikeres, akkor a Bizottság adja
ki a korlátlan engedélyt a szakembernek, feltéve, hogy mindent
rendben talált.
Helge Molin (KITM) az ITS osztrák gyakorlatáról adott tájékoz
tatást. E témacsoport végén Jindrich Fric és Peter Pokorny (CDV)
előadásukban az irányelvek csehországi alkalmazásáról szóltak.
Megemlítették egyebek mellett, hogy Csehországban ötévente
végeznek közúti biztonsági ellenőrzést.
Az első nap utolsó blokkjában először Klaus Machata beszélt
a büntetőpontrendszerekkel foglalkozó Best Point EU projekt eredményeiről. Ezekről készült egy kézikönyv is, amely összefoglalja
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a pontrendszerekkel kapcsolatos legjobb gyakorlatokat. A projektben részt vett a cseh CDV kutatóintézet is, így a cseh pontrendszerről részletesen beszámolt a kerekasztalon Jindrich Fric
(CDV). A szerb pontrendszert és utánképzést elemezte a Szerb
Közúti Közlekedésbiztonsági Ügynökség munkatársa. Szerbiában
a közelmúltban változtak a jogszabályi előírások, amelyek közül az
egyik legfontosabb, hogy megjelent az „agresszív vezető” fogalma,
és a rendőrség is így jóval szigorúbban léphet fel ellenük. Az elmúlt
kilenc hónap alatt több mint 1000 főt büntettek meg az agresszív
vezetési magatartásáért.

A ROSEMAN projekt keretében elkészült
kézikönyv ajánlásokat fogalmaz meg
a közlekedésbiztonsági problémák
észlelésével, megoldásával kapcsolatban.
A közlekedési pszichológusok posztgraduális képzésének cseh
tapasztalatairól Matus Sucha, a Palacky University in Olomouc
munkatársa tartott prezentációt.
A következő téma a baleseti mélyelemzések voltak. Elsőként
Ljubo Zajc szólt a szlovén eredményekről, majd Jindrich Fric ismertette a cseh tapasztalatokat. A blokk végén Pia Trischler (KfV) az
osztrák eredményeket összegezte.
A szakmai fórum utolsó témájaként tárgyaltak a résztvevők az európai uniós és ETC/INTERREG projektekről. Georg
Hanger (Kf V) a tényleges vezetői magatartás megfigyeléséről
(naturalistic driving) és elemzéséről szóló európai uniós projekt,
a PROLOGUE eredményeit tekintette át. Eva Aigner-Breuss
(KfV) a SafeWay2School projekt tapasztalatairól beszélt. Rövid ös�szefoglalóban megismerhettük az osztrák eMobility projekteket.
Áttekintést kaptunk a KfV egyik kutatási projektjének tapasztalatairól a rehabilitáció és a megelőzés területén, az alco-lock (alcohol
interlock) alkalmazási lehetőségeivel kapcsolatban. A szerkezet alkalmazását iskolabuszokon és veszélyes anyagot szállító haszongépjárműveken tervezik.
Klaus Machata bemutatta egy újabb induló projektjüket. A
SieBabWe az osztrák és magyar szintbeli vasúti átjárók biztonságával foglalkozik. Jennifer Bogner (Kf V) a Kf V és a szlovák
műszaki egyetem együttműködésével megvalósult ROSEMAN
projekt eredményeit ismertette, melynek célja a városi közlekedésbiztonság javítása. A projekt keretében elkészült kézikönyv
ajánlásokat fogalmaz meg a közlekedésbiztonsági problémák észlelésével és megoldásával kapcsolatban, azaz a közúti biztonsági menedzsment leghatékonyabb módszereit tartalmazza. Majd
ismét Eva Aigner-Breuss (Kf V) következett, aki a SchuleMobil
projektről számolt be. Végül Sonja Veic és Josip Mataija a Horvát
Köztársaság Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogramjáról beszélt. A program alkalmazkodik az európai uniós célkitűzésekhez, és a 2011-2020 közötti időszakra fogalmaz meg – a hazai
hároméves akcióprogramhoz hasonlóan – közlekedésbiztonsági
célokat, akciókat és felelősöket.
Dr. Török Árpád tudományos munkatárs
Tóth Viktória tudományos segédmunkatárs
KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Közlekedésbiztonsági Központ
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Veszélyes útkanyarulatok, ködös alagút, váratlan akadály

Modellautó pálya az
ÉLET ÚTON program
jegyében
A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. a fiatal felnőttek számára összeállított
modellautós közlekedésre felkészítési programját 2011 szeptemberében indította.
A program megvalósítását a KTI azért tartotta fontosnak, mert az egyik legnehezebben
megfogható korosztály, a 17–25 év közöttiek számára készült.
2011 áprilisában indult útjára az ÉLET ÚTON program, melynek célja, hogy a közlekedők az élethosszig tartó tanulással a közlekedési rendszer jól felkészült és felelősségteljes szereplőivé váljanak, valamint hogy a közlekedési oktatást és járművezető-képzést
egységes rendszerként lehessen kezelni. A program a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Közlekedési Hatóság, a KTI
Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. és az ORFK –
Országos Balesetmegelőzési Bizottság együttműködésével jött létre.
A közlekedésbiztonsági fejlesztések egyik leghatékonyabb és hosszú
távon is kifizetődő intézkedése az átgondolt, korosztályokra bontott, élethosszig tartó közlekedésre nevelés.

Az ÉLET ÚTON program alapítói,
hasonlóan a csatlakozott partnerekhez,
sokat tesznek a közlekedésbiztonság
javításáért, különböző szemléletformálási
programokkal, szakmai és közösségi
rendezvényeken való részvétellel.
A program alapítói, hasonlóan a csatlakozott partnerekhez,
sokat tesznek a közlekedésbiztonság javításáért, különböző szemléletformálási programokkal, szakmai és közösségi rendezvényeken
való részvétellel.
A Közlekedéstudományi Intézet a fiatal felnőttek számára ös�szeállított modellautós közlekedésre felkészítési programját 2011
szeptemberében indította útjára. A program megvalósítását azért
tartotta fontosnak a KTI, mert az egyik legnehezebben megfogható
korosztály, a 17–25 év közöttiek számára készült. E korosztály már
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kutatói úgy tervezték a rendszert, hogy a résztvevők a pálya minden egyes részén a közlekedési szabályok, jelzőlámpák és táblák utasításainak betartásával közlekedhessenek, és megtapasztalják, hogy
a szabályokon túl lényeges az előregondolkodás, az adott környezeti
elemre jellemző veszélyhelyzetre való felkészülés. A készítők nagy figyelmet fektettek arra, hogy a pálya mobil legyen, ezért különböző
helyszíneken (például iskolákban) is fel lehet állítani. Így juthatott el
a program többek között egy veszprémi középiskolába és a Siófokon
megrendezett Nemzeti Közlekedési Napokra.

A résztvevők a jelzőlámpák és táblák
utasításainak betartásával közlekedhetnek,
és megtapasztalhatják, hogy a szabályokon
túl lényeges az előregondolkodás, az adott
környezeti elemre jellemző veszélyhelyzetre
való felkészülés.
A Kutatók Éjszakája programsorozatot szeptember 28-án, péntek
este rendezték, amelynek keretében, a tavalyi alkalomhoz hasonlóan,
idén is felállításra került a modellautó pálya a Közlekedéstudományi
Intézet éttermében. A programra három turnusban lehetett jelentkezni, maximum 10-10 fő. A mintegy két tucat érdeklődőnek a KTI
Közlekedésbiztonsági Központ kutatója tartott előadást a központ
munkájáról, kutatási témáiról. A tavaly már nagy sikert aratott mini

rendelkezhet jogosítvánnyal, még bennük van a frissen megszerzett
tudás, jellemző rájuk a fokozott kockázatvállalás, azonban hiányzik
a gyakorlat és a felelősségvállalás, továbbá jelentős részüket nehéz
bármiféle „tanulásra” ösztönözni. Elsődleges cél a játszva tanítás,
a tanulók veszélyfelismerésének fejlesztése. A program egy rádiótávirányítású autóból, élethű kezelőszerveiből és az autóra rögzített
kamera monitoron látható képéből épül fel. Így mindenki ülve,
kormánnyal, pedálokkal irányíthat egy autót, direkt erre a célra
kialakított pályán, azzal az érzettel, hogy az autóban ül.

videokamerával felszerelt modellautó monitoron keresztül történő
távirányításával mindenki kipróbálhatta, hogyan lehet manőverezni különböző tapadási felületű útpályákon, eltérő látási, illetve útviszonyok mellett vagy éppen „részeg” szemüvegben.

Öt másodperc büntetőidő járt, ha a kisautó
lehaladt az úttestről, nem állt meg
a jelzőlámpa piros jelzésére, elütötte az út

A 17–25 éves korosztály rendelkezhet

mellé felállított műanyag kisállat figurákat,

jogosítvánnyal, még bennük van a frissen

vagy a „ködös” alagútban veszteglő

megszerzett tudás, jellemző rájuk a fokozott

autónak ütközött.

kockázatvállalás, de hiányzik a gyakorlat és
a felelősségvállalás, és nehéz őket

A résztvevők a próbakört követően egy időmérős kört tettek
meg, amelyben már minden szabályszegést a pontozók komolyan
vettek. Így öt másodperc büntetőidő járt, ha a kisautó lehaladt az
úttestről, vagy nem állt meg a jelzőlámpa piros jelzésére, vagy elütötte az út mellé felállított műanyag kisállat figurákat, vagy a „ködös” alagútban veszteglő autónak ütközött. A legjobbak 30 másodperc alatt teljesítették a távot. Csoportonként a legjobban szereplők
oklevelet és ajándékcsomagokat kaptak, a többi résztvevő emlék
lapot vehetett át. A vendégek a felmerülő közlekedésbiztonsági
kérdéseket megvitathatták a szervezőkkel, illetve kipróbálhatták
a „részeg” szemüvegeket vagy az alkoholszondákat.
Tigyi Szabolcs, Sesztakov Viktor

„tanulásra” ösztönözni.
A pályát a KTI Közlekedésbiztonsági Központ dolgozói tervezték, akik nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy az életben is megtapasztalható, különböző közlekedésbiztonsági szempontból veszélyes
szituációk átélhetők legyenek biztonságos körülmények között is.
A pályán különböző tapadási viszonyokkal rendelkező útfelületeket, illetve veszélyes, nehezen belátható útkanyarulatokat találunk.
Áthaladhatunk egy ködös alagúton is, ahol a rossz látási körülményeket modellezték, valamint egy bukkanón, aminek a másik oldalán nem várt akadálynak ütközhetünk, ha nagy sebességet választunk. Találkozunk továbbá jelzőlámpával irányított gyalogátkelővel,
vasúti átjáróval, vagy épp az út szélén legelő állatokkal is. A KTI

közlekedésbiztonság

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.,
Közlekedésbiztonsági Központ

2012 | 5–6

69

interjú

interjú

Beszélgetőpartnerünk: dr. Fónagy János, az NFM parlamenti államtitkára

Közlekedésbiztonság:
jó az irány
A közlekedésbiztonság területén elért
eredmények megtartása, további javítása
rendkívül nehéz feladat, ami nem
nélkülözheti az összefogást az érintett
szervezetekkel, együttműködő partnerekkel.
A kormánynak továbbra is határozott
törekvése, hogy fokozza a közutak
biztonságát, növelje a megmentett életek
számát, és a lehetséges minimumra
szorítsa a közlekedésből fakadó halálesetek
előfordulását.
Exkluzív interjú dr. Fónagy Jánossal,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
parlamenti államtitkárával.
–– Az Európai Bizottság két évvel ezelőtt tette közzé a 2011 és 2020
közötti időszakra vonatkozó, közlekedésbiztonsággal kapcsolatos politikai iránymutatását. Államtitkár úr, melyek a dokumentum legfontosabb megállapításai?
–– A Bizottság mindenekelőtt leszögezte, hogy a közúti közlekedésbiztonság fontos társadalmi kérdés, hiszen az Európai Unióban évente több mint 30 ezer ember veszti életét az utakon, és
mintegy másfél millióan sérülnek meg. Túl a semmivel sem pótolható áldozatokon, ez a társadalom számára minden évben százmilliárd eurónál is magasabb költséget jelent. A Bizottság ezért
komplexen foglalkozott a közlekedésbiztonságra hatással lévő
egyes területek tennivalóival, és értékelte az addig elért eredményeket. Eszerint a 2003-ban elfogadott harmadik közúti közlekedésbiztonsági cselekvési program ugyan nem valósult meg maradéktalanul, ám látványosan előmozdította a közúti biztonság
javítása érdekében tett tagállami erőfeszítéseket. A dokumentum
stratégiai célkitűzésként fogalmazta meg a közúthasználók oktatásának és képzésének javítását, a közlekedési szabályok fokozott
érvényesítését, a biztonságosabb járműveket és közúti infrastruk-
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túrát, a modern technológiák használatának ösztönzését, a sürgősségi segélyszolgálatok és a sérültek ellátásának javítását, továbbá a veszélyeztetett úthasználók védelmét.

A kormány kiemelt célja a védtelen
közlekedők, a motorkerékpárosok,
a kerékpárosok és a gyermekek közlekedés
biztonsági helyzetének javítása.
–– Az európai statisztikák azt mutatják, hogy nagyon sok fiatal
hal meg közúti balesetben, elsősorban motoron vagy autóban. Megengedhetetlenül sok…
–– Az Európai Bizottság ajánlásaiból nyilvánvaló, hogy közlekedésbiztonsági szempontból megkülönböztetett figyelmet igényelnek a fiatalok, akik esetében különösen fontos felhívni a figyelmet a közúti biztonsággal kapcsolatos kérdésekre. Annál is inkább,
mert az Európai Unióban a 18-25 évesek társadalmi részaránya 10
százalék, de a közúti közlekedési balesetben meghaltak között már
19 százalékos arányt képviselnek. Tehát minden ötödik áldozat fiatal. Nem véletlenül épp a fiatalok álltak a fókuszban az idén nyáron
a ciprusi fővárosban, Nicosiában megrendezett 4. Európai Közlekedésbiztonsági Napon is.
–– A fiatalok Magyarországon ugyancsak az egyik legveszélyeztetettebb közlekedői csoport. A kormány érzi ennek a súlyát?
–– Természetesen. Magyarország, a magyar kormány kiemelten
kezeli a fiatalabb korosztályok biztonságos közlekedésre nevelését.
Az általam képviselt szaktárca, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
épp a ciprusi konferencia napján tette közzé felhívását a „Fiatalok
Közlekedésbiztonsági Nyilatkozatáról”, amelyben csatlakozásra hívja fel a hazai ifjúsági szervezetek képviselőit, a közoktatási intézményeket és azokat a személyiségeket, akik véleményformálóként
hozzájárulhatnak a közlekedés biztonságosabbá tételéhez, a közlekedők szabálykövető magatartásának alakításához, a nemzeti közlekedésbiztonsági célkitűzések megvalósításához. A konferencia
nemzeti kísérő rendezvényeként két hazai szervezésű eseményre is
sor került a „Fiatalság – mobilitás – biztonság” jegyében. Mind
a budapesti szakmai szimpóziumnak, mind a zánkai közlekedésbiztonsági napnak azonos volt a témája: miként lehet növelni a fiatalok tudatos szerepvállalását a biztonságos közlekedés érdekében.

közlekedésbiztonság

Egy nemrég készült kutatás szerint a magyar szülők a jövőbeni kilátások után leginkább a közlekedési balesetektől féltik a gyermekeiket, megelőzve a kábítószert vagy a bűnözést. Ez komoly felelősséget
ró a közlekedés irányítóira, éppen ezért – az európai erőfeszítésekkel egyébként teljes összhangban – a magyar kormány kiemelt célja a védtelen közlekedők, a motorkerékpárosok, a kerékpárosok és
a gyermekek közlekedésbiztonsági helyzetének javítása.

Magyarországon a korábbinál nagyobb súllyal
esnek latba a közlekedésfejlesztés során
a közlekedésbiztonság növelésének,
a balesetek minimalizálásának szempontjai.
–– Az Európai Unió és Magyarország közlekedésbiztonsági cél
kitűzései azonosak. Mit tesz hazánk a célok elérése érdekében?
–– Az Európai Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy –
sajátos kiindulási helyzetük, saját igényeik és körülményeik figyelembevételével – a közös célokat nemzeti közlekedésbiztonsági
stratégiájuk megvalósításával érjék el, miközben a legkedvezőtlenebb területekre összpontosítják erőfeszítéseiket. Magyarországon ennek megfelelően minden korábbinál nagyobb súllyal esnek latba a közlekedésfejlesztés során a közlekedésbiztonság
növelésének, a baleseti kockázatok minimalizálásának a szempontjai. A közlekedési kormányzat eddigi és majdani intézkedéseinek legfőbb alapelve a biztonság fokozott erősítése a közlekedők, a járművek és az infrastruktúra viszonyrendszerében.
A közlekedéspolitikai célkitűzések megvalósításával európai színvonalú, fenntartható, biztonság- és emberközpontú közlekedési
rendszert hozunk létre, úgy, hogy mindenkor szem előtt tartjuk
a mobilizációs és a környezetvédelmi, energiatakarékossági igényeket is.
–– Milyen konkrét lépéseket emelne ki a kormányzati intézkedéssorozatból?
–– Alapvető célunk az általános közlekedési magatartás és
szabálytisztelet javítása, a jogkövetési hajlandóságot növelő akciókkal, fokozott közúti ellenőrzésekkel. Ezzel párhuzamosan
tisztelhető, a közlekedők valós viselkedéséhez közelebb álló szabályokat, forgalomszervezést, biztonságosabb infrastruktúrát alakítunk ki. Az Új Széchenyi Terv közlekedésfejlesztési fejezetében

Alapvető célunk az általános közlekedési
magatartás és szabálytisztelet javítása,
a jogkövetési hajlandóságot növelő
akciókkal, fokozott közúti ellenőrzésekkel.
foglaltaknak megfelelően, európai uniós példák és tapasztalatok
felhasználásával alapjaiban reformáljuk meg a hazai gépjárművezető-képzés és továbbképzés rendszerét. A közúthasználók – elsősorban a hivatásos gépjárművezetők – oktatási módszereinek
fejlesztése, a közlekedésbiztonsági szemléletformálás, a korszerű
távoktatási forma, az e-learning bevezetése, továbbá a közlekedésre nevelés korszerűsítése, a baleset-megelőzési és kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása mind-mind elengedhetetlen
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feltétele a közlekedés, a közlekedők nagyobb biztonsága megteremtésének.
–– A hazai közlekedés színvonalának közlekedésbiztonsági szempontú fejlesztése tehát a kormányzati politika prioritásai közé tartozik. Mindez azt is jelenti, hogy több pénz áll rendelkezésre a célok
megvalósításához?
–– A kormány olyannyira komolyan gondolja a közlekedésfejlesztés közlekedésbiztonsági szempontú fordulatát, hogy jelentős anyagi forrásokat biztosít a feladatok sikeres és hatékony
végrehajtásához. Némi büszkeséggel mondhatom, hogy Európában elsőként a magyar kormányzat volt képes komoly pénzügyi
lehetőségeket teremteni kifejezetten közlekedésbiztonsági célú
fejlesztésekre. Az Új Széchenyi Tervben első alkalommal különítettünk el célzott forrásokat személyi sérüléssel járó balesetek
megelőzését elősegítő infrastruktúra-fejlesztésekre, közlekedésbiztonsági beavatkozásokra, a problémákat, baleseti gócpontokat
a legalaposabban ismerő vasúttársaságok és közútkezelők szakmai javaslatai alapján. A fejlesztésekre szánt, uniós forrásokkal
együtt összesen mintegy 50 milliárd forintból sosem látott mértékű országos közlekedésbiztonsági program indult. Első körben
az Állami Autópálya Kezelő 13,2 milliárd, a MÁV 12,4 milliárd, a Magyar Közút 11,4 milliárd, a GYSEV 982 millió forintot fordíthat közlekedésbiztonsági beruházásokra. A munkálatok
jellemzően nem igényelnek építési engedélyezési eljárást, ezért
legkésőbb 2015 második felére mind a négy hálózaton befejeződnek a projektek, eredményük pedig hamarosan megmutatkozhat a baleseti statisztikai adatok további javulásában. A nagyszabású fejlesztésekkel viszonylag kis költségráfordítással komoly
eredményeket érhetünk el a balesetek számának csökkentésében,
kimenetelük enyhítésében, az okozott személyi és anyagi károk
mérséklésében.
–– Európai összevetésben milyen Magyarország általános közlekedésbiztonsági helyzete?
–– Úgy gondolom, joggal lehetünk büszkék az elmúlt években
e területen a gazdasági élet és a civil szféra képviselőivel közösen
elért eredményeinkre. Tavalyi adatok alapján 49 százalékkal kevesebb ember halt meg közúti közlekedési balesetben, mint tíz évvel
korábban, míg a személysérüléses közúti balesetek száma ugyanezen
időszak alatt közel 15 százalékkal csökkent. Magyarország a balesetek halálos áldozatainak számát egy esztendő leforgása alatt – 2010ről 2011-re – 14 százalékkal volt képes mérsékelni, s ezzel a látványos javulással az európai élmezőny tagjai vagyunk. Nem véletlen
tehát, hogy az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács (ETSC) 2012ben Magyarországnak ítélte a Közúti Közlekedésbiztonsági PINdíját a halálos közúti baleseti áldozatok számának csökkentésében
elért kimagasló eredmény elismeréseként.
–– Sokak szerint a kedvező baleseti statisztikák megőrzése embert
próbáló feladat. Ön is így látja?
–– A közlekedésbiztonság területén elért eredmények megtartása, további javítása valóban rendkívül nehéz feladat, komoly ös�szefogásra van szükség minden olyan szervezettel, együttműködő
partnerrel, akikkel közösen tudunk cselekedni a balesetek számának és főleg súlyosságának további csökkentése érdekében. Változatlanul határozott törekvésünk, hogy minden rendelkezésre álló
eszközzel fokozzuk a közutak biztonságát, növeljük a megmentett
életek számát, és a lehetséges minimumra szorítsuk a közlekedésből fakadó halálesetek előfordulását.
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Mobilitási konferencia (Makadám Klub)
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Mobilitási konferencia (Makadám Klub)

78

közlekedésbiztonság

2012 | 5–6

79

kitekintő

A szabályszegők büntetése elérheti a kétezer eurót

Sebességkorlátozás
környezetvédelmi okból
Ausztriában az autópályákon közlekedve
olyan elektronikus kijelzőket láthatunk,
melyek hazánkban egyáltalán nem
ismertek. Ezért legtöbb honfitársunknak
fogalma sincs, mit jelent a sebesség
korlátozás alatt feltüntetett „IG-L” jelzés.
Pedig nem árt tudni!
A stájer közlekedésrendészet vezetőjének tájékoztatása szerint
az IG-L a német Immissionsschutzgesetz-Luft szó rövidítése
(angolul: immission protection law-air). A sebességkorlátozást az elektronikus kijelző eszközökön olyan esetben látják el IG-L felirattal, amikor a forgalom csillapítása, a lassúbb haladás nem közlekedésbiztonsági,
hanem környezetvédelmi szempontból indokolt.
A magasabb sebességhez, illetve a motor magasabb fordulatszámához nagyobb zaj-, illetve károsanyag-kibocsátás tartozik, ami egészség- és környezetvédelmi szempontból rendkívül ártalmas.
Míg a fokozott zajterhelés a vegetatív idegrendszerre gyakorolt hatásával hosszabb távon súlyos betegségek okozója lehet, addig a levegő minősége egészségünk

A környezetvédelmi szempontból
történő sebességcsökkentést előíró
jogszabály az osztrák és a külföldi
járművek vezetőire egyaránt vonatkozik.
és környezetünk védelme érdekében rendkívül fontos. Közismert,
hogy Földünkön az üvegházhatás kiváltásáért elsősorban a gépjárművek kipufogógázának összetevői a felelősek.
Amennyiben nyugati szomszédunk útjain haladva IG-L feliratú sebességkorlátozó jelzést észlelünk, feltétlenül lassítsunk és
legfeljebb a meghatározott sebességgel haladjunk. Ha ugyanis a
járművezető a sebességhatárt túllépi, enyhébb esetben (20 km/h
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túllépésig) 35 euró helyszíni bírságra számíthat. Jelentősebb sebességtúllépésnél a bírság összege fokozatosan emelkedik, s a
2000 eurót is elérheti (a bírság összege magasabb, mint „szimpla” gyorshajtás esetén).
A környezetvédelmi szempontból történő sebességcsökkentést
előíró jogszabály 1997-ben lépett hatályba Ausztriában, s 2010-ben
módosították, azóta terjedtek el az említett jelzőtáblák. A szabályozás
az osztrák és a külföldi járművek vezetőire egyaránt vonatkozik.
Gégény István
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