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Hasznos mobila lkalmazások autósoknak

… És iskolásnak lenni is nagyon jó dolog, és boldognak,
kiegyensúlyozottnak is jó, és még nagyon-nagyon sok fantasztikus dolog van a világon, ami jó. De a legeslegjobb
dolog talán élni. Szülőként azt szeretnénk, ha a gyermekünk boldog és kiegyensúlyozott felnőttként élné majd az
életét. Azonban boldog és kiegyensúlyozott felnőtt csak
abból a gyermekből válik, akit megtanítunk, és aki megtanul – vigyázni magára. És épségben nő fel az életre. A bölcsődés vagy óvodás gyermek még el sem engedi a szülői kezet. Az iskolába menet azonban már egyre inkább
önállóvá válik, és egyre több önállóságot is követel magának. A szülői felelősség és aggodalom pedig nőttön-nő.
Nem kerülhető meg a kérdés: hogyan tanítsam közlekedni
a gyermekem? A közlekedésre nevelés kedvezményezettjei
a gyermekek, no és persze a szülők, akik a legtöbbet nyerhetik a gyermekük által megszerzett tudással. Hiszen ha
majd általános iskolába járnak, egyre nagyobbak és okosabbak lesznek, sok új dolgot meg fognak tanulni. Hamarosan eljön az idő, amikor egyedül is közlekedhetnek az
utakon, viszont ehhez nagyon fontos, hogy jól ismerjék és
kövessék a közlekedés szabályait, akár gyalog, akár kerékpárral járnak. A szülők számára a legfontosabb szabály,
hogy a gyermekkel együtt gyakoroljanak, közösen tanuljanak. A gyermekekben ösztönösen megfogalmazódik a kérdés: mi történik velem, ha elüt egy autó? Mi az a kórház? Hogyan törik el a kezem? És az fáj? Ezek a kérdések
mind-mind válaszokat igényelnek. Korrekt válaszokat. A
gyermekek tanulási folyamatában a szülői példa, a szülői

viselkedés mintázatának lekövetése a leginkább meghatározó. Emellett azonban az iskola, az iskolai oktatás szerepe
is kiemelkedően fontos. Talán nem véletlen, hogy a közlekedési kormányzat a közlekedésre nevelés prioritását tűzte
a szakmai programjai zászlajára. Hogyan lehet elérni egymillió iskoláskorú gyermeket és fiatalt? Nos, ez a szakmai
műhelymunka egyik meghatározó eleme.
A hazai Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram
átfogóan kezeli a kérdéskört: „A közlekedés biztonságának alapvető eleme az ember, ezért kiemelten fontos az
élethosszig tartó tanulás, ennek pedig szerves részét kell,
hogy alkossa a közlekedésre nevelés és képzés. A közlekedésre felkészítés során oktatni, nevelni, képezni és informálni kell a közlekedőket. Mivel ez a tevékenység több
szakma feladatköreit érinti, a közlekedésre nevelés és
a járművezető-képzés hatékonysága az érintett szakterületek együttműködésében rejlik. A hazai nemzeti stratégiában célunk az, hogy a közlekedésre nevelés rendszerét is
fejlesszük, és erősítsük a gyermekek közlekedésbiztonsági
szemléletének kialakulását. Köztudott, hogy a gyermekek képességeik, adottságaik miatt a legkevésbé alkalmasak az önálló közúti közlekedésre. Fejlődésük, önállóságuk
kialakulásához hozzátartozik a közlekedésre nevelés is. A
hazai programok a közlekedésre nevelés, illetve a járművezető-képzés és vizsgáztatás egységes rendszerben való
szemléletét a felnőttkori közlekedési információs és tájékoztató, továbbképző munkával egyesítik.”
Sose feledjük: első a biztonság!

Ötvös Nándor
főszerkesztő
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A Közlekedési Kultúra Napján
a fejlesztési tárca, valamint
társszervezetei és szakmai
partnerei állnak ki a magyar
közlekedéskultúra javítása
mellett. A különféle
rendezvényekkel kísért
kezdeményezés célja a biztonságés környezettudatos közlekedési
magatartásformák széles körű
elterjesztése, a toleráns,
partnerségen alapuló, egymásra
és önmagára odafigyelő
közlekedési kultúra sok
színűségének bemutatása,
színvonalának emelése.
2017. május 11-én több mint
ötven szervezet hívta fel
a figyelmet programjaival
a közlekedési kultúra
fontosságára az ország minden
részében. A Közlekedési Kultúra
Napjának nyitórendezvényére
Budapesten, a Művészetek
Palotájában került sor, amelyen
részt vett és köszöntőt mondott
Dr. Mosóczi László közlekedésért
felelős helyettes államtitkár és
Dr. Ledia Lazeri, az Egészség
ügyi Világszervezet (WHO)
magyarországi irodavezetője.
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Fotók: Iró Zoltán
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Dr. Mosóczi László közlekedésért felelős helyettes államtitkár

Jókedv, figyelem, biztonság

2010 márciusában az ENSZ közgyűlés több mint 90 ország
– köztük Magyarország – kiemelt támogatásával elfogadta a „Cselekvések Évtizede a Közlekedésbiztonságért”
(Decade of Action for Road Safety) 2011–2020 programot.
Az emberiség történelmének első világméretű közlekedésbiztonsági programja a közlekedésbiztonsági kockázatok
tudatosítása, a cselekvésre ösztönzés és az együttműködés fontosságának hangsúlyozása jegyében a Föld valamennyi kontinensén 2011. május 11-én vette kezdetét.
Az elmúlt időszakban hazánk jelentős eredményeket ért
el a közeledésbiztonság javítása terén, de a tartós, további
javulás újabb erőfeszítéseket, az eddigi eredményes baleset-megelőzési tevékenység megtartása mellett újszerű
megközelítést is igényel. Ennek érdekében – egy közlekedésbiztonsági ötletpályázat díjnyertes pályaműve alapján1
– kezdeményezte hagyományteremtő szándékkal a Közlekedéstudományi Intézet (KTI), a Nemzeti Közlekedési Ható-

Egy felmérés szerint a közlekedés
kulturáltsága és biztonsága alapvetően
és elválaszthatatlanul összefüggenek.
ság, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara és tíz
rendező szervezet a Közlekedéstudományi Egyesület (KTE)
koordinációjával és a szakminisztérium támogatásával A
Közlekedési Kultúra Napja című esemény megszervezését
1: Bíró József: Javaslatok a közlekedésbiztonsági tevékenység tárdadalmi szintű kibontakoztatására
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Dr. Ledia Lazeri, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) magyarországi irodavezetője

2015. május 11-én. Az első alkalom sikerét követően a kezdeményezés 2016-ban is folytatódott, amikor már közel
negyven szervezet hívta fel a figyelmet programjaival, aktivitásaival a közlekedési kultúra fontosságára.
Tekintettel az első két évben érkezett pozitív visszajelzésekre és az egyre növekvő érdeklődésre, a 2017. év sem
maradhatott A Közlekedési Kultúra Napja nélkül, az országos rendezvénysorozatra így idén május 11-én ismét sor
került. Az eseménykoordinációs feladatokat a KTE Közlekedésbiztonsági Tagozata látta el. Az idei esemény tematikája a biztonságtudatos közlekedés mellett a közösségi
és a környezettudatos közlekedés kultúrájára is kiterjedt,
amelyet a 2017-re választott szlogen is tükrözött: „Jókedvűen, figyelmesen, biztonságosan!”

Kultúra és biztonság kéz a kézben

„Biztonságosabbá teszi a közlekedést, ha résztvevői
figyelmesebben, kulturáltabban viselkednek egymással”
– szögezte le köszöntőjében Mosóczi László közlekedésért
felelős helyettes államtitkár, amit a 2017-es A Közlekedési
Kultúra Napjához kapcsolódóan készített közvéleménykutatás eredményeivel is alátámasztott. A Közlekedéstudományi Egyesület megbízásából végzett reprezentatív
felmérésen ugyanis a válaszadók egyértelműen osztották azt a meggyőződést, hogy a közlekedés kulturáltsága
és biztonsága alapvetően és elválaszthatatlanul összefüggenek. A megkérdezettek 77 százaléka ennek megfelelően hasznosnak tartja azt is, hogy minden évben egy
napon kiemelten foglalkozzanak a közlekedési kultúrával
Magyarországon. „Nem a szépérzékünk és lelki békénk

miatt érdemes tehát az előzékeny, empatikus magatartás
mellett érvelnünk, hanem mert az életünk, egészségünk,
testi épségünk múlhat rajta” – hangsúlyozta Mosóczi
László, aki arra is kitért, hogy Magyarország az elmúlt időszakban nemzetközi összevetésben is jól teljesített a közlekedésbiztonsági mutatók javításában. Elmondása szerint
a 2010-es bázisévhez képest a közúti balesetek halálos
áldozatainak száma 18 százalékkal csökkent, és a további
eredményekhez a fejlesztési tárca számos párhuzamosan
futó programmal, kampánnyal járul hozzá, amellyel különböző korcsoportokat igyekszik elérni, többek közt a kisgyermekeket nevelő pedagógusokat, a vezetéstechnikai
ismereteik elmélyítésére kész járművezetőket és a friss
jogosítvánnyal rendelkező 18–25 éveseket. A helyettes
államtitkár kiemelte az önkormányzatoknak hirdetett
közlekedésbiztonsági pályázatot, amely a települések
közlekedésbiztonsági helyzetének javításában ösztönzi
együttműködésre a helyi közösségeket, és amelynek az

A névválasztással a szervezők a közlekedés
egészét átfogják, minden közlekedőnek
értékes üzenetet közvetítenek.
idei díjazottjai a nyitórendezvény keretében át is vehették
a jól megérdemelt elismeréseket, jutalmakat. A már hivatkozott adatfelvétel kiértékelése szerint a magyarok alapvetően elégedettnek érzik magukat a közlekedés során:
a válaszok alapján 71 százalékuk nagyon elégedett vagy
elégedett, az elégedetlenek aránya mindössze 3 százalék.

„A viszonylag kedvező általános hangulat megőrzéséért
a közlekedők tehetnek a legtöbbet: fokozott odafigyeléssel és kevesebb indulattal válhat kulturáltabbá és biztonságosabbá a közlekedés a hazai utakon” – zárta köszöntőjét Mosóczi László.

A szektorok összefogására van
szükség

Mosóczi Lászlót követően Dr. Ledia Lazeri, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) magyarországi irodavezetője köszöntötte a nyitórendezvényen egybegyűlt
vendégeket, elismerését fejezve ki hazánknak a közlekedésbiztonság területén mutatott elkötelezettségéért és az elmúlt években elért eredményekért, amelyeket Magyarországnak az európai közlekedésbiztonsági
rangsorban betöltött helye is jól példáz. Az irodavezető
üdvözölte A Közlekedési Kultúra Napjának kezdeményezését is, külön méltatva a névválasztást, amellyel a szervezők nem csupán a balesetmentes közlekedésre összpontosítanak, hanem a közlekedés egészét átfogják, és
így minden közlekedő számára értékes üzenetet közvetítenek. Ledia Lazeri egyúttal arra is emlékeztetett,
hogy milyen jelentősége van az átfogó szemléletnek
a közúti halálozások visszaszorításában, hiszen egy-egy
baleset nem csupán a közlekedésre ró nagy terhet, de
ugyanúgy az egészségügyre és a szociális ellátó intézményrendszerre is a rendkívül költséges orvosi kezelés
és tartós rokkantság esetén az életfogytig tartó gondoskodás okán. „Nagyon fontos a szektorok közötti
együttműködés, és erre biztatom is Önöket” – adott
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A Közlekedési
Kultúra Napja 
2017 rendezvényei,
aktivitásai
hangot álláspontjának a WHO hazai irodavezetője. Végül
arról biztosította az egybegyűlteket, hogy lehetőségéhez mérten támogatni fogja, hogy A Közlekedési Kultúra
Napja a nemzetközi színtéren is figyelmet kaphasson.

Sokszínű programkínálat

A gazdag programkínálatról dr. Tóth János, a KTE főtitkára adott tájékoztatást. A több mint ötven szervezet közreműködésével megrendezett programsorozat országszerte hirdette a kulturált közlekedés ügyét,
amely – az évről évre növekvő számú partnereknek
köszönhetően – a közúti közlekedés mellett a vasúti, vízi
és légi közlekedést is felölelte, valamint a biztonságon
kívül a környezettudatosságra is nagy hangsúlyt fektetett. Számos program foglalkozott a gyerekek közlekedésre nevelésével, és hasonlóképpen a szépkorúakat
is várták baleset-megelőzéssel foglalkozó események.

Érdekesség, hogy idén egyes szervezetek
infrastrukturális beruházásokkal
csatlakoztak a programsorozathoz.
Egyes programok a kerékpárosokat, mások a motorosokat célozták meg. A nagyközönség szemléletformálása
mellett több szakmai konferencián tudományos megközelítésből is megvitatták a témát, ebben többek között
a Magyar Tudományos Akadémia és a Közlekedéstudományi Intézet jártak az élen, miközben a HungaroControl
Zrt. a légi közlekedés biztonságának aktuális kihívásait,
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a KTE Hajózási Tagozata pedig a vízi közlekedési kultúra
kérdéseit járta körül saját tudományos rendezvényein.
Mindeközben a BKK, a Volán és a MÁV rendszeres időközönként tájékoztatták utasaikat A Közlekedési Kultúra
Napjáról, sőt, az autópályák változtatható képű tábláin
és a budapesti FUTÁR kijelzőin is jelentek meg a nap
témájához kapcsolódó üzenetek. Érdekesség, hogy idén
egyes szervezetek nemcsak rendezvényekkel, de akár
infrastrukturális beruházásokkal is csatlakoztak a programsorozathoz, Budapest 17. kerületében, Székesfehérváron és Biatorbágyon például gyalogos-átkelőhelyet újítottak fel, egy másik forgalomtechnikai vállalkozás pedig
a budapesti Erzsébet hídnál helyezett el sávtartást elősegítő LED-es prizmákat saját költségén.

Önkormányzatokat díjaztak

Az eseményen került sor az „Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért” minisztériumi pályázat eredményhirdetésére is. A díjakat Mosóczi
lászló és Kassai Ferenc, a Budapest és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke adta át. A díjazottak jogszabályban
előírt kötelező feladataik ellátásán túlmenően is tesznek
azért, hogy útjaikon kevesebb közlekedési baleset történjen, lakóik kevesebb balesetet okozzanak, szenvedjenek el. 2017-ben Békéscsaba, Budakeszi, Budapest XVI.
és XXII. kerülete, Deszk, Gödöllő, Ipolytölgyes, Jászberény, Kartal, Kékcse, Kunsziget, Leányfalu, Makó, Szarvas
és Szekszárd érdemelték ki az elismeréseket.
További információ A Közlekedési Kultúra Napjáról:
www.akozlekedesikulturanapja.hu
□

Fotók: Iró Zoltán

dr. Tóth János, a KTE főtitkára

Mobil KRESZ-pálya, Művészetek Palotája

Felelős kerékpárosok, tudatosan közlekedő
gyerekek

A rendőrség által üzemeltetett „VÉDA kapuk”
népszerűsítése

Időutazás a közlekedésben – A közlekedési
kultúra változása Aquincumtól Budapestig

Ments életet, lassíts!

A Felelősséggel a Közlekedőkért Alapítvány Budapesten,
a Művészetek Palotájának parkolójában mobil KRESZpályával és gyalogátkelővel várta a gyerekeket. A program
keretében végrehajtott kerékpáros közlekedési és ügyességi feladatok a helyes és biztonságos kerékpározás elősegítését szolgálták.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény különleges programmal várta
a helyi óvodásokat és két általános iskola alsó tagozatát:
KRESZ-kvízzel, közlekedési szituációkat feldolgozó elméleti és gyakorlati foglalkozással, illetve egyéb műhelymunkákkal segítették elő a gyerekek biztonságos közlekedési
ismereteinek, szokásainak elmélyítését.

A Közlekedési Kultúra Napja alkalmából a Rádió 1 Reggeli Show című műsora jelképesen örökbe fogadta a 10-es
számú főút 14 km+601 méterszelvényénél található „VÉDA
kaput” (Komplex Közlekedési Ellenőrzési Pontot). Egy helyszíni élő bejelentkezés keretében Óberling József r. ezredes rövid beszélgetést folytatott Rákóczi Ferenc műsorvezetővel, majd átadta az örökbefogadásról szóló oklevelet.

A Közlekedési Kultúra Napja alkalmából a Magyar Autóklub a közúti járművezetők figyelmét kísérelte meg felhívni
a gyorshajtásból eredő fokozott baleseti kockázatokra.
A Pakson megtartott szakmai program a Magyar Autóklub
Biztonságosan Közlekedni Egy Életúton elnevezésű országjáró oktatási rendezvény elemeire épült. A gyakorlatorientált programokon a diákok közlekedésbiztonsági oktatása
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mellett a Ki a mester két keréken elnevezésű kerékpáros
pálya, a Fékezd magad program, a biztonságiöv-szimulátor és a részegszemüveg-bemutató várta a közönséget.

A szépkorúak közlekedésbiztonságának
speciális kérdései

Négy szervezet összefogásának eredményeként valósult
meg Békéscsabán a szépkorúak közlekedésbiztonságával
kapcsolatos szakmai program. A Békés Megyei Kormányhivatal, a Közlekedéstudományi Egyesület Békés Megyei
Területi Szervezete, a Békés Megyei Balesetmegelőzési
Bizottság és Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala által szervezett rendezvényen elhangzó előadások
a korosztályt érintő speciális közlekedésbiztonsági témákat vetették fel, illetve a helyi Városi Balesetmegelőzési
Bizottsággal közösen fórum keretében válaszolták meg
a közönségnek a helyi közlekedési sajátosságokra vonatkozó kérdéseit.

Közlekedésre nevelés az óvodáskorban

A GRSP Magyarország Egyesület óvodapedagógusoknak tartott workshopot a budapesti Karmel Kiskertje
Katolikus Óvodában, illetve az óvoda új KRESZ-parkját is
ünnepélyesen átadták, amit a gyerekek nyomban használatba is vettek.

Az emberi tényező szerepe
a közlekedésbiztonságban

A Magyar Tudományos Akadémia Közlekedés- és Járműtudományi Bizottsága bizottsági ülést rendezett, amelynek keretében Siska Tamás közlekedéspszichológiai szakértő és Recsákné Mazányi Judit, a Nemzeti Fejlesztési

rendezvény
Minisztérium Pályaalkalmassági Vizsgálati Hatósági
Főosztály munkatársa tartott előadást az emberi tényező
szerepéről a közlekedésbiztonságban. Az előadásokat
követően a témára vonatkozó beszélgetésre került sor,
amelybe a bizottság tagjai is bekapcsolódtak.

A KRESZ mint a közlekedési kultúra
alaptörvénye

A Vas Megyei Mérnöki Kamara és a KTE Vas Megyei
Területi Szervezete közös szervezésében tartották meg
a szombathelyi MÁV Igazgatóságon a KRESZ közelmúltban
történt változásairól szóló rendezvényt, amelyen a résztvevők önkéntes KRESZ-vizsgát is tehettek a saját tudásuk tesztelésére.

Hollán Ernő élete, munkássága

Szintén a Vas Megyei Mérnöki Kamara és a KTE Vas
Megyei Területi Szervezete közös rendezvénye keretében
került sor a kamara székhelyén dr. Nemes József előadására Hollán Ernőről.

A biztonságos motorozásért, avagy a hatóság
a motoros közlekedési kultúráért

A motorosokat részesítette kiemelt figyelemben május
17-én Nyíregyházán a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal: a motoros vizsganap megszervezésével
az érdeklődők járműveit a hatóság szakemberei ingyenesen vizsgálták át, igény esetén a járművek műszaki
vizsgáztatását is elvégezték. A hatóság műszaki vizsgabiztosai tanácsokat is adtak a motorkerékpárok szakszerű üzemeltetéséhez, illetve az érdeklődők motoros
KRESZ-oktatáson is részt vehettek.

Motoros program a budapesti Silverkart Gokart és Rendezvényközpontban

Tudatosan a közlekedési kultúráért

A Somogy Megyei Kormányhivatal a kaposvári Városligetben különböző programokkal várta a közönséget:
a rendezvényen közösségi közlekedési járműveket, illetve
a velük történő közlekedés szabályait mutatták be, interaktív módon ismertették a kerékpáros közlekedés előírásait, illetve kerékpáros ügyességi és szabályossági versenyt is rendeztek.

Fotók: Iró Zoltán

„Közlekedj okosan!”

A Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda KRESZ-parkja
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Balesetmegelőzési
Bizottság hasznos közlekedésre nevelési programmal
látogatta meg a Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskolát, ahol az oktatási intézményben több éve foglalkoznak 6–14 éves tanulók közlekedési ismereteinek
bővítésével. A NAT és kerettantervi előírásokon túlmenően elsősorban szakköri tevékenység keretében készítik fel az érdeklődő tanulókat a helyes közlekedési szabályok betartására, annak érdekében, hogy fejlesszék
a gyerekek helyes közlekedési magatartást megalapozó tevékenységét. A KRESZ elméleti anyagrész tanításán túl ügyességi és szabályossági pályákon gyakorolhatják a tanulók a gyalogos és kerékpáros közlekedésre
vonatkozó szabályokat. Május 11-én egész nap a közlekedés állt az iskola életének középpontjában. Délután
a szervezők szülőket is bevonva játékos feladatokat adtak
fel a diákoknak: a közös családi elméleti tesztlap kitöltését (kerékpáros, autós, elsősegély) követően a szülők
ültek kerékpárra, majd a gyerekekkel ismét közösen kirakósokkal foglalkoztak, később közlekedési táblák képeit
keresték időre az iskola környékén. A versenyfeladatok

Közlekedési Activity-vel fejeződtek be. A nap zárásaként minden tanuló kapott egy kis cédulát „2017. május
11-e A Közlekedési Kultúra Napja” felirattal. Erre ráírták
a nevüket, címüket, beletették egy léggömbbe, amit felfújtak, és mindannyian egyszerre felengedték őket.

Hangosbemondás az autóbusz-állomásokon

„Szeretettel köszöntjük kedves Utasainkat A Közlekedési Kultúra Napján! Szóljon ez a nap az egymás kölcsönös tiszteletén alapuló, türelmes, megértő magatartásról, amely komfortosabbá teheti mindennapi
utazásainkat” – ez az üzenet hangzott el többször
a VOLÁN Egyesülés kezdeményezésére országosan az
autóbusz-állomásokon.

Autószerelő gyakorlati képzés

A Tatabányai Szakképzési Centrum Műszaki Szakgimnáziuma A Közlekedési Kultúra Napja alkalmából gépjárműdiagnosztika és gépjárműszerkezet-szerelés témákban
kínált gyakorlati képzést, emellett pedig egyedi gépjárművek megtekintésére és kipróbálására biztosított lehetőséget a résztvevőknek.

Motoros bemutató és tréning

Motoros program várta az érdeklődőket a budapesti Silverkart Gokart és Rendezvényközpontban az
N_VOUGE Kft. Safety-Hungary jóvoltából: a látogatók
megtekinthették, hogyan zajlik egy motoros tréning,
valamint a konferenciateremben a motoros szimulációt
is kipróbálhatták, miközben a gokartpályán kedvezményes futamokat biztosítottak.
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Ford Driving Skills for Life sajtóesemények

A Ford Magyarország és az ORFK – OBB közös kampányt
indított a fiatalok autóvezetési ismereteinek bővítése
érdekében. Május 11-én került sor a kampány budapesti
sajtótájékoztatójára, ahol hazánkban sosem látott kreatív szemléltető eszközökkel, a virtuális valóság segítségével és számítógépes szimulációval is törekedtek arra,
hogy közelebb hozzák a témát a sajtóhoz. A sajtótájékoztatón részt vett Kiss Gergely háromszoros olimpiai
bajnok vízilabdázó is, aki a Ford nagyköveteként szülőként és magánemberként mesélt a felelős közlekedés
fontosságáról.

Üzenet a biztonságért

Az ORFK – OBB és a New Step Fitnesz Táncstúdió tánccsapata közötti együttműködésnek köszönhetően országos
bűn- és baleset-megelőzési roadshow kezdődött Üzenet
a biztonságért címmel, melynek célja, hogy egy új szemléletű baleset-megelőzési elem beillesztésével szólítsa meg
a fiatalabb, elsősorban középiskolás korosztályt. Az előadás során a táncosok stilizált formában viszik színpadra
többek között a drogok és a diszkóbalesetek témaköreit,
ahol a művészi produkciók között, az adott témát feldolgozó összegző beszélgetések hangzanak el a témák szakértőinek közreműködésével. Május 11-én a budapesti Thália Színház adott otthont a programnak.

Fotók: Iró Zoltán

Vízi közlekedés, vízi baleset, közlekedési
kultúra belvizeinken

Szakmai konferenciát szervezett a KTE Hajózási Tagozata a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Magyar
Hajózási Szakgimnáziumában és Szakközépiskolájában,

A Miniring Boxutca programja a budapesti Duna Plazában

Budapest Főváros Kormányhivatala több budapesti helyszínen is szabályismereti foglalkozással és kapcsolódó
teszttel várta az érdeklődőket, illetve a közlekedőket közvetlenül megszólító figyelemfelhívással törekedtek a biztonságos közlekedés népszerűsítésére.

MINI-KRESZ „Pindúr-Pandúr Ki Mit Tud”
megyei döntő

A Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszéke és
a Győr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Baleset-megelőzési Bizottság által szervezett verseny döntőjének
keretében vetélkedőket tartottak a gyerekeknek.

A finn módszerrel végzett rendőri ellenőrzés
bemutatása a gyakorlatban

Szintén a Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszéke és a Győr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Baleset-megelőzési Bizottság közös programjaként került
sor a finn módszer szerinti alkoholszondás ellenőrzésre
az egyetem előtti úton.

„Lányoké az elsőbbség a közlekedésben is?”

A budapesti Duna Plazában különleges programmal várta
a gyerekeket a Miniring Boxutca: a kicsikkel az elsőbbségi
szituációk felismerését és helyes kezelését gyakorolták,
tudáspróbának vetették alá őket, illetve egyéb játékos
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ahol olyan témákban hallgathattak meg előadásokat
a résztvevők, mint a szabálykövetés a vízi közlekedésben, a szabad vizek veszélyei és megelőzés a vízi közlekedés területén.

Kihívások és megoldási lehetőségek a légi
forgalom biztonságának fenntartásában

Közös szakmai konferenciát szervezett a HungaroControl
Zrt. és a KTE Légiközlekedési Tagozata, amelyen olyan
témákat jártak körül, mint a koszovói légtérnyitással kapcsolatos tapasztalatok, a repülésbiztonsági teljesítmény
értékelésének módszerei, az ATM funkcionális rendszer prediktív repülésbiztonság-irányítása felé vezető út,
a Bow Tie modell alkalmazása a repülésbiztonsági elemzéseknél, a humán teljesítmény aktuális kihívásai.

Gyalogátkelőhely-felújítás Székesfehérváron

A Közlekedési Kultúra Napja alkalmából a RING – BNP Kft.
Székesfehérváron a Seregélyesi úti mentőállomás előtti
gyalogátkelőhelyet újította fel és adta át a közlekedőknek.

Biztonságosabb gyalogos-átkelőhely
Biatorbágyon

A Közlekedési Kultúra Napja alkalmából az UNITRAFFIC
Forgalomtechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. fejlesztési munkákat hajtott végre a biatorbágyi Kolozsvári
utca gyalogátkelőhelyén. A fejlesztésre azért volt szükség, mert a Kolozsvári utcai sportlétesítményben tartott rendezvények, iskolai testnevelésórák miatt jelentős
a gyalogosforgalom (főleg általános iskolás gyermekek),
és a gyerekek a buszmegálló felől kelnek át az úttesten
a túloldali járda felé.

feladatokat kellett megoldaniuk. A program középpontjában a gyalogos- és kerékpáros közlekedés állt, például
elsőbbség a gyalogátkelőhelyen, elsőbbség a kanyarodó
járművel szemben, körforgalomban és az egyenrangú
útkereszteződésben.

„Mitől zöld a zöld autó?”

A Hungaroringen a gyerekeket és felnőtteket együtt
várták az elektromos töltőállomás működés közbeni
bemutatására, illetve a látogatók közelebbről is megismerhettek egy Nissan Leaf típusú elektromos autót.
A bemutatót végző szakemberrel kötetlen beszélgetésre is lehetőség nyílt a környezettudatos járművek
fontosságáról.

A közlekedésbiztonság aktuális kérdései –
KTI-KTE szakmai roadshow 2017

Dunaújvárosban szervezett szakmai konferenciát a KTI
Nonprofit Kft., ahol a közlekedésbiztonság hazai helyzetéről hangzottak el előadások.

Polgárőrök közlekedésbiztonsági képzése

Az Országos Polgárőr Szövetség tájékoztatót tartott az
érdeklődők számára a polgárőrtréningek céljáról, illetve
ezzel párhuzamosan közlekedési és közlekedésbiztonsági
információkat adtak át többek között a jelenlegi helyzetről, baleset-megelőzési módszerekről stb.

Fotók: Szadai Roland

Épségben célba érni

Közlekedésbiztonság

A Magyar Közlekedési Szövetség, a BKV Zrt. és a Magyar Autóklub közös rendezvénye a szentendrei Városi Tömegközlekedési Múzeumban
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Kapcsolódó rendezvények

Aktivitások

A Közlekedési Kultúra Napja Pécsett,
2017. május 14.

„Partnerséggel az utakon – Láss az én
szememmel” – gyermekek részére szóló
közlekedésbiztonsági vetélkedő és nyílt
közlekedésbiztonsági családi nap

Közlekedésfejlesztés Magyarországon –
konferencia, 2017. május 10–12.

A MÁV Nosztalgia Kft. nosztalgiavonatos vasutazást kínált
a közönségnek a Budapest és Szob közötti vonalon.

Siófokon szervezett szakmai konferenciát a Budapesti és
Pest Megyei Mérnöki Kamara, a résztvevők május 11-én
az alábbi témákat járták körül: A közlekedés – mint szolgáltatás – helye a társadalomban, gazdasági életben; aktuális közlekedésfejlesztési kérdések, feladatok áttekintése,
kitérve a közlekedés jövőben várható fejlesztési irányaira is.

Közlekedésbiztonság más szemmel,
2017. április 21.

Országos járművezetői verseny Szegeden,
2017. május 12–13.

Drivingcamp Hungary létesítménylátogatás,
2017. május 14.

Kétnapos járművezetői versenyt szervezett közösen
a Magyar Közlekedési Szövetség, a Szegedi Közlekedési
Kft. és a DAKK Zrt., amely balesetvédelmi oktatással kezdődött, majd az elméleti versennyel folytatódott pénteken, szombaton pedig a gyakorlati versenyekre és az
eredményhirdetésre került sor.

Frissítsük fel KRESZ-ismereteinket!
2017. május 10.

Tudásfrissítő programot szervezett Budapesten a MAÚT
Magyar Út- és Vasútügyi Társaság a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériummal közösen, amely során az alábbi témákban tájékozódhatott a közönség:
►► Közlekedési szabálysértés vagy közlekedési
bűncselekmény?
►► Új KRESZ-szabályok a közelmúltból – tényleg hatályos?
►► Mekkora túlélési esélye van egy gyalogosnak az
autópályán?
►► A kerékpáros bukósisak, sárga mellény kötelező-e,
vagy csak ajánlott?
►► Hogyan közlekedjünk telezöldes jelzőlámpás
csomópontban?
►► Mire kell figyelni a turbó körforgalomban?

Zebrafestés a XVII. kerületi Gyurkovics Tibor
Általános Iskola előtt, 2017. május 2–10.

A SWARCO csoport cégei (Stradacolor Kft. és Heoscont
Hungaria Kft.) felújították a budapesti Gyurkovics Tibor
Általános Iskola előtti zebrát. A fokozottan fényvisszaverő
üveggyönggyel végzett felújító festés az iskolában tanuló
gyermekek és szüleik biztonságos közlekedését szolgálja.

Így közlekedtünk mi
– Közlekedés Retro, 2017. május 14.

A Magyar Közlekedési Szövetség, a BKV Zrt. és a Magyar
Autóklub közös szervezésében került sor a Közlekedési
Retro kiállításra Szentendrén, a Városi Tömegközlekedési Múzeumban, amelynek keretében az érdeklődők
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A NiT Hungary a június 17-i hétvégén közlekedésbiztonsági vetélkedőt és nyílt közlekedésbiztonsági családi
napot szervez. A versenyen hat csapat vehet majd részt,
a versennyel párhuzamosan pedig nyílt és térítésmentes oktatási intézményi és családi közlekedésbiztonsági
programmal várnak minden további érdeklődőt, szurkolót.

Gőzfelhős kirándulás a Dunakanyarba
nosztalgiavonattal, 2017. május 20.

Tájékoztatás A Közlekedési Kultúra Napjáról
a gyorsforgalmi úthálózat változtatható
jelzésképű tábláin

A gépjárművek legfontosabb menettulajdonságairól, biztonságos vezetéséről, a tuningolás hatásairól szóló előadást tartottak Tatán, a TSZC Bláthy Ottó Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégiumban.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2017. május 11-én változtatható jelzésképű tábláin tájékoztatta a járművezetőket
A Közlekedési Kultúra Napjáról. Az üzenetek csak akkor
jelentek meg, ha nem volt a forgalmat befolyásoló esemény, például baleset, torlódás.

A Közlekedési Kultúra Napjának hirdetése –
GYSEV

A GYSEV Zrt. 2017. május 11-én az állomási hangosbemondókon és a vasúti szerelvényeken található fedélzeti
utastájékoztatón keresztül népszerűsítette A Közlekedési
Kultúra Napját, ezen túlmenően pedig a Sopron, Batsányi utcai vasúti átjárónál helyi iskolás és óvodás csoportok
számára tartott közlekedésbiztonság témában előadást,
figyelemfelhívó akciót.

LED-es aktív útburkolati prizmákkal
a biztonságos közlekedésért

Az Erzsébet híd budai oldalánál a hídra vezető balos forgalmi sávok kiemelten veszélyes útszakaszok, gyakran
fordulnak elő kisodródásos balesetek. A tapasztalatok
alapján e balesetek megelőzhetők az útburkolati jelzések
figyelemfelkeltő hatásának növelésével. Ezért a Magyar
Plastiroute Kft. – A Közlekedési Kultúra Napja jegyében –
LED-es aktív prizmák telepítésével tette hangsúlyosabbá

Több mint vezetéstechnikai centrum! jeligével rendezett
nyílt napot közösen az EMKK Első Magyar Közlekedésbiztonsági és Vezetéstechnikai Központ Zrt. és a Drivingcamp
Hungary a zsámbéki pályán. A látogatás során lehetőség
nyílt a tanpálya megtekintésére, valamint a fogadóépület
bejárására. A helyszínen egy játékos ügyességi tesztet is
kitölthettek a látogatók, akik között a nap végén 2 órás
vezetéstechnikai tréninget sorsoltak ki.

Országos közlekedésbiztonsági vetélkedő,
2017. május 12.

Országos közlekedésbiztonsági vetélkedőt szervezett Szegeden a Szegedi Közlekedési Kft., amelyben különböző járművek vezetői vehettek részt. A verseny egy különböző
kategóriák szerint – villamos, trolibusz, autóbusz – felosztott elméleti vetélkedővel kezdődött, amelynek fő témái
a KRESZ ismerete és a járművezető közlekedéskultúrája voltak. A gyakorlati feladatokat a versenyzőknek mindhárom
kategóriában a pályarajz alapján kellett végrehajtaniuk.

Közlekedési nap a Vasúttörténeti Parkban –
2017. május 27.

Május 27-én és 28-án közlekedésbiztonsági és gyermeknapi
rendezvény várta a családokat a budapesti Vasúttörténeti
Parkban. Szombaton a Kolompos és az Apacuka zenekar
lépett fel, a Fabula Bábszínház pedig a Vitéz Jánost adta elő.
Vasárnap a Kaláka és a Ghymes együttes zenélt, a Fabula
Bábszínház ezúttal a Mazsola és Tádéval örvendeztette
meg a gyerekeket. Mindezeken túl Juhász Magda is várta
versekkel és mesékkel a kicsiket és nagyokat egyaránt.

XLVIII. Közvilágítási Ankét, 2017. május 18–19.

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a Világítástechnikai Társaság közös programot szervezett Mezőkövesden, ahol bemutatták a Pro Lumine – Innovatív világítás
tervezési díjra beérkezett pályázatokat, illetve kerekasztal-beszélgetést szerveztek a LED-es közvilágítás üzemeltetői tapasztalatairól.

Fotó: Iró Zoltán

Színes programmal készült a KTE Baranya Megyei Területi
Szervezete a Pécs Plázában: a veteránautó- és vasútmodellbemutató mellett rajzverseny, buszos programok, a Mesebusz füzet bemutatása, a Magyar Autóklub kitelepülése,
illetve rendőrmotoros bemutató várta az érdeklődőket.

a múzeum állandó kiállítása mellett oldtimer autókkal és
két veterán autóbusszal (MÁVAG Tr5 és Ikarus 55) találkozhattak. A kisebbeket lábbal hajtható gokart és közlekedésbiztonsági foglalkozások várták.
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A Közlekedési Kultúra Napjának
népszerűsítése a KNYKK járatain

A Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ járatain az alábbi szöveget írták ki a buszok monitorjain 2017.
május 8. és 11. között: „Szeretettel köszöntjük kedves
utasainkat A Közlekedési Kultúra Napján! Szóljon ez a nap
az egymás kölcsönös tiszteletén alapuló, türelmes, megértő magatartásról, amely komfortosabbá teheti mindennapi utazásainkat.”

Közlekedéskultúra Kvíz a BKK Facebook
oldalán

A Budapesti Közlekedési Központ 2017. május 8. és 12.
között hirdette A Közlekedési Kultúra Napját a FUTÁR
kijelzőkön, a járműveken hangbemondással, illetve
a Facebook oldalán.

az útburkolati jelzéseket ezen az útszakaszon. A nagy
fényerejű LED-es aktív burkolatprizmák napszaktól és
időjárástól függetlenül nagyon jó figyelemfelkeltő eszközök a közlekedésben résztvevők számára. A társaság az
Erzsébet hídnál a három forgalmi sáv között 24 db aktív
prizmát telepített, amivel azt szeretnék elérni, hogy mindenki biztonságosan, jókedvűen érje el úti célját.

Hangosbemondás A Közlekedési Kultúra
Napjáról a MÁV járatain

A MÁV-csoport országszerte az állomási hangosbemondás
és vizuális utastájékoztatás formájában köszöntötte a kezdeményezést az alábbi szöveggel: „Köszöntjük Kedves
Utasainkat A Közlekedési Kultúra Napján! Türelem, tolerancia, egymásra figyelés. Legyen minden nap a kulturált
vasúti közlekedés napja!”
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Közlekedési
retró kicsiknek
és nagyoknak
Szentendrén

2017. május 14-én a Magyar Közlekedési Szövetség,
a BKV Zrt. és a Magyar Autóklub közös, ingyenes
rendezvényén a szentendrei Városi Tömegközlekedési
Múzeumban időutazást tehettek a résztvevők a múlt
század tömegközlekedési járművei között, illetve
a kisebbek a biztonságos közlekedésről is tanulhattak.
16

Fotó: Szadai Roland

Így
közlekedtünk mi
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Élvezetes
és érdekes
program volt
ez a kisebb
időutazás.

hogy részegen néhány bója megkerülése
is milyen nehéz feladat anélkül, hogy megbotlanánk bennük.
A kiállított járműveket szinte egytől egyig
belülről is meg lehetett csodálni, érdekes volt
látni, hogy a kor előrehaladtával hogyan változtak
a villamosok, HÉV-ek, autóbuszok, és hogy mentek át az
elején még elegáns, igényes stílusból az úgymond minimál stílusba. A kiállításon olyan járművekkel is találkozhattunk, amelyek eredeti állapotukban pihentek a síneken, de legalább annyira érdekesek voltak, mint a felújított
társaik, hiszen itt az idő vasfoga által végzett munkát láthattuk az öreg gépeken. Két különleges, gyönyörű állapotban lévő régi buszt, egy MÁVAG Tr5-öst és egy Ikarus

55-öst, illetve három oldtimer autót is meg
lehetett tekinteni, egy BMW e21 320 baur
cabriót, egy Chrysler Imperialt és egy Moszkvicsot. Mind a három hibátlan állapotban volt,
mintha most gurultak volna le a gyártósorról.
A múzeumban olvashattunk a múlt közösségi közlekedéséről, illetve egyéb eszközeiről, amit számos képpel vagy éppen a kiállított darabokkal tettek látványossá
a résztvevők számára.
Láthatóan a gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt
élvezetes és érdekes program volt ez a kisebb időutazás,
ahol a múltban való időzés mellett új dolgokat is tanulhattak és tapasztalhattak.
Tóth Bence

Fotók: Szadai Roland

Együttműködési megállapodást írt alá 2017. március különböző korszakokból, az 1800-as évek végétől. A
28-án a Magyar Autóklub (MAK) és a Magyar Közleke- Magyar Autóklubnak köszönhetően természetesen itt
dési Szövetség (MKSZ), amelynek célja a közlekedésbiz- sem maradhatott el a legfiatalabb nemzedék biztontonság és a közlekedéskultúra javítása. A megállapodás ságos közlekedésre nevelése. A kicsiknek egy bójákkal
elsősorban a rendszeres információcserére, közös ren- kirakott pályán kellett végigmenni pedálos gokarttal.
dezvények, programok, szakmai fórumok szervezésére, Ha hibáztak, akkor a kör végén guggolás volt a „bünteegyüttes információterjesztésre, tájékoztatásra terjed ki tésük”, hiszen egy közlekedési balesetet a való életben
a kulturált közlekedés javítása, illetve a kulturális örökség sem úszunk meg következmények nélkül. Ezen felül volt
védelme érdekében.
lehetőségük a kézügyességüket fejleszteni: rajzoltak,
Ennek az együttműködésnek az eredményeszíneztek és papír járművet raktak össze, továbbá
ként, A Közlekedési Kultúra Napjához kapa tudásukat is tesztelhették a közösségi közleA kicsik
csolódóan került megrendezésre a szentkedéssel kapcsolatos kérdésekre válaszolva.
bójákkal
endrei program, ahol mintegy 70 felújított,
A felnőttek pedig egy ittas állapotot szikirakott pályán
muzeális járművet lehetett megtekinteni
muláló szemüveg segítségével élhették át,
mehettek végig
pedálos
gokarttal.
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 Akcióba lendült
az NFM közúti
 ellenőri egysége

Fotó: Iró Zoltán

A jogosulatlan
közúti fuvarozás
ellenőrzésének
megkezdése segíti
az ágazat verseny
képességének növelését
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Ugyan még csak néhány
hete állt szolgálatba
a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium (NFM) új
közúti ellenőri egysége,
de a főként a jogosulatlan
fuvarozás bírságolásából
befolyó összeg már most
meghaladta a 28 millió
forintot, derült ki a Magyar
Közúti Fuvarozók Egyesülete
(MKFE) 2017. május 17-én
tartott sajtótájékoztatóján. Az
ellenőri csoport felállítása az
érdekvédelmi szervezet szerint
fontos lépés a megfelelő
engedélyek nélküli
áruszállítás visszaszorítása
felé, ami a magyar
fuvarozói piac védelmének
hatékony eszköze lehet.
A sajtótájékoztatón Somogyi
Gábor, az MKFE főtitkára
és Kovács Kornél, az MKFE
Árufuvarozási Tanácsának
titkára ismertették az ellenőri
csoport felállításával és
működésével kapcsolatos
részleteket.
21
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Fotók: Iró Zoltán
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Kovács Kornél, az MKFE Árufuvarozási Tanácsának titkára és Somogyi Gábor főtitkár

„A jogosulatlan fuvarozás szigorú ellenőrzésének bevezetése nagy és fontos lépés a hazai vállalkozások versenyképességének megőrzése és sok száz magyar cég túlélése,
fejlődése szempontjából” – mondta a sajtótájékoztatón
Somogyi Gábor. Az érdekvédelmi szervezet elkötelezetten támogatja a tematikus ellenőrzéseket lefolytató speciális közúti ellenőri egység felállítását, és kész továbbra
is megadni minden támogatást a jogosulatlan fuvarozás
visszaszorítását szolgáló intézkedésekhez, lévén, hogy
már 2014 óta szorgalmazta a közúti ellenőri csoport létrehozását. Az MKFE főtitkára kiemelte, hogy a közúti árufuvarozási és személyszállítási vállalkozások versenyképességének növelését szolgáló intézkedésekről szóló,
2015-ben elfogadott kormányhatározat szerint „a piac
és a magyar fuvarozási vállalkozások védelme érdekében
fokozni kell a külföldi fuvarozók tevékenységi jogosultságának ellenőrzését, és meg kell teremteni a hatékonyabb
ellenőrzés személyzeti, technikai és pénzügyi feltételeit”.
A kormányhatározat által megállapított 130 fős állományból 60 ellenőr már megkapta a megfelelő képesítést,

A szakmai érdekvédelmi szervezet
elkötelezetten támogatja a speciális
közúti ellenőri egység felállítását.
és az ellenőrzésekhez szükséges infrastruktúrával is rendelkezik, így az ellenőrzési tevékenység az elmúlt hetekben már el is kezdődött a keleti régiókban, a Dél-Alföldön és Budapest környékén. A sajtótájékoztató napjáig
a kivetett bírságok összege az NFM tájékoztatása szerint
meghaladta a 28 millió forintot, főleg a bilaterális vagy
CEMT engedély hiánya vagy helytelen kitöltése, illetve
a CMR fuvarlevél nem megfelelő kitöltése miatt. Somogyi
Gábor arra is rámutatott, hogy a 15 ezer forinttól 800
ezer forintig terjedő büntetési díjtételek komoly visszatartó erőt jelentenek. Az ellenőri csoportok 0–24 órában

22

tevékenykednek, változó műszakokban és helyszíneken,
munkájukat pedig központi ügyelet segíti. A teljes létszám
várhatóan június közepén, július elején áll fel.
Az ellenőrök felkészítésében az NFM szakmai stábja
mellett az MKFE égisze alatt működő Közúti Közlekedési Akadémia szakértő oktatói is jelentős részt vállaltak.

A közúti ellenőri egység
hatósági szemmel

Az új ellenőri csapat felállításával, szolgálatba állásával
és a jövőben várható további lépésekkel kapcsolatos
megkeresésünkre Rónay-Tobel Beatrix, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium Közúti Közlekedési Ellenőrzési Főosztályának
vezetője nyújtott további tájékoztatást.
Az NFM elvárása az új ellenőri egységgel szemben az, hogy
a komplex közúti ellenőrzések során alkalmazott, szakmailag
megalapozott és szigorú hatósági fellépés, ezáltal a jogkövető
magatartás kikényszerítése következtében érezhető mértékben
visszaszoruljon a jogosulatlan fuvarozási tevékenység,
ezzel együtt erősödjön a szabálykövető magyar fuvarozók
versenypozíciója a piacon. A közúti ellenőrzési tevékenység
közvetlen és közvetett módon pozitív hatást gyakorol
a közlekedésbiztonságra, befolyással van az ágazati szereplők
növekedési lehetőségeire.
Az év hátralévő részében a közúti ellenőri egység személyi
állományának feltöltése, képzése és szervezetbe történő
integrálása lezárul. A jelenleg még folyó eszközbeszerzések
lezárulnak, és további képzési ciklusokon mennek keresztül az
ellenőrök. A TSM rendszer (tengelysúlymérés) éles indulása
újabb lehetőségeket nyit meg a komplex közúti ellenőrzések
terén mind módszertani, mind eljárási szempontból, amiben ez
az egység jelentős szerepet tölt majd be a tervek szerint.
A kormányhivatalok járási hivatalaiban dolgozó közúti ellenőr
kollégák munkaideje, vezénylése és az ellenőrzések során
alkalmazott eljárásrendje jelentős mértékben eltér az NFM
közúti ellenőri egységének működési rendjétől.

A modulrendszerű képzésben az ellenőrök elméleti képzést és gyakorlati felkészítést kaptak, illetve szigorú számítógépes vizsgán kellett számot adniuk felkészültségükről. Ez kiterjedt az általános alapképzésen túl az asszertív
intézkedéstaktikai képzésre, a közigazgatási eljárási ismeretekre, a korrupcióellenes intézkedésekre való felkészítésre, az engedély-ellenőrzéshez szükséges információkra, a súly- és tömegmérésre.
A tehergépjárművek és személyszállító járművek
ellenőrzésének hatékonyabbá tételével a cél a közlekedésbiztonság javítása, az útvagyon védelme és a közúti
közlekedésben résztvevők komfortjának, élet- és vagyonbiztonságának növelése. A jogosulatlan vállalkozókkal
vagy az adót, illetve útdíjat nem fizetőkkel szembeni szigorúbb fellépés biztosítja a jogkövető fuvarozók versenyképességének megőrzését.
Kérdésekre válaszolva Somogyi Gábor elmondta, természetesen a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által felállított közúti ellenőri csoport a hazai fuvarozók fuvarengedélyét és útdíjfizetését is ellenőrzi, illetve a járművek
tengelysúlymérésében is részt vesz, sőt, a személyszállító járműveket is ellenőrizni fogja.
„Miért van szükség az ellenőri csoportra?” – vetette
fel Kovács Kornél, az MKFE Árufuvarozási Tanácsának titkára, a választ pedig maga adta meg az elmúlt évek statisztikáinak bemutatásával. Évente több tízmilliárd forintra
becsülhető az a fuvardíjbevétel, amelytől a magyar fuvarozóvállalkozások a jogsértő módon dolgozó konkurens –
elsősorban külföldi – kamionosok egyenlőtlen feltételeken
alapuló árversenye miatt elesnek. Míg az utóbbi öt évben
a magyar vállalkozások árutonna kilométerben mért összes
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nemzetközi fuvarozási teljesítménye 12%-kal nőtt, addig
az engedélyköteles, azaz Európai Unión kívüli viszonylatokban felgyorsult a magyar vállalkozások piacvesztésének folyamata. Az eltérő gazdasági környezet által támasztott egyenlőtlen versenyfeltételek következtében 2011 és
2016 között 55%-kal kevesebb bilaterális engedélyt tudtak
a magyar vállalkozások felhasználni. Öt év alatt közel 1900
vállalkozással (23%) csökkent a bejegyzett hazai nemzetközi fuvarozók száma.
Míg 2011-ben a hazai fuvarozók rendelkezésére álló
engedélyek valamivel több, mint 50%-át használták fel az
unión kívüli országokba fuvarozó magyar vállalkozások,
addig 2016-ban ez az arány 30% alá esett úgy, hogy az
engedélyfelhasználás szabályai nem változtak. Az országok felhasználásában kialakult aránytalanságok, az egyes
országokkal fennálló liberalizált forgalmak, illetve a CEMT
engedélyek tekintetében is fennálló hasonló mértékű

Évente több tízmilliárd forinttól esnek
el a magyar fuvarozók a jogsértő
külföldi kamionosok árversenye miatt.

Az új közúti ellenőri egység eddigi
eredményei (2017. május 17-ig)

A közúti ellenőri csoport áprilisi munkakezdése óta 565
esetben került sor a járművek okmányainak, engedélyeinek
ellenőrzésére. Összesen 41 meghiányolás történt:
• 2 esetben a jármű okmányaival kapcsolatos meghiányolás;
• 4 esetben a CMR fuvarlevél helytelen kitöltése;
• 8 esetben a bilaterális engedély/CEMT napló helytelen kitöltése;
• 27 esetben nem megfelelő engedélyt mutatott be
a gépjárművezető.
A kiszabott bírság összege összesen: 28 880 000 Ft.

aránytalanságok miatt a bevételkiesés, piacvesztés legalább 50 milliárd forintra tehető az elmúlt években, szögezte le Kovács Kornél.
Jól mutatja az ellenőri csoport tevékenységének létjogosultságát, hogy napról napra jelentősen növekszik
a bírságokból befolyó összeg. Ami pedig a kiszabott bírságok rendezését illeti, az Árufuvarozási Tanács titkára
hangsúlyozta, az ellenőrök a bírságról egyelőre csekket
adnak, 2017 júliusától viszont már POS terminálos fizetésre
is lesz lehetőség, tehát a bírságot a jegyzőkönyv alapján
már a helyszínen behajthatják. Arra is felhívta a figyelmet,
hogy a megyei kormányhivataloknál működő közúti ellenőri csoportok a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által felállított ellenőri csoporttól függetlenül folytatják átfogóbb
ellenőrzési tevékenységüket. További kérdésekre Kovács
Kornél elmondta, a fuvarengedélyek ellenőrzése mellett
a tengelysúlymérés egyelőre tesztüzemben van, a taxis
személyfuvarozást pedig a tervek szerint a 17. FINA Világbajnokság során kiemelten ellenőrzik majd.
MKFE, Váczi Vincent
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„Tudj többet
 – élj jobban”
országszerte
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Fotók: Oláh Zoltán

Családi napok
biztonságról
és egészség
megőrzésről

Baleset-megelőzés, elsősegélynyújtás, szájhigiénia,
kerékpáros ismeretek, öngondoskodás, bűnmegelőzés – e
témákkal várta látogatóit a „Tudj többet – élj jobban”
rendezvénysorozat, amely a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium támogatásával és a Közúti Közlekedés
biztonsági Akcióprogram keretében már több éve gyakorlati
tanácsadással segíti a családokat országszerte abban, hogy
minél biztonságosabban élhessék a mindennapjaikat. 2017
májusáig Miskolc, Budapest több helyszíne, Gyula, Üllő és
Győr voltak a program állomásai, de a rendezvénysorozat
nyáron és az év második felében is folytatódik.
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Életkornak megfelelő feladatok

A „Tudj többet – élj jobban” rendezvénysorozat programjain számos attrakció, interaktív játék, kreatív foglalkozás
és tanácsadó szakember várja a felnőtteket és gyermekeket egyaránt. A kicsik különféle, az életkoruknak megfelelő,
közlekedésbiztonsággal kapcsolatos feladatokon keresztül
szerezhetnek tapasztalatokat a gyermekülések, gyermekbiztonsági rendszerek helyes használatáról, a kerékpáros
közlekedés szabályairól, a helyes, egészséges életmódról, illetve a számukra fontos közbiztonsági kérdésekről.
Miután a statisztikák alapján a balesetek jelentős kockázatot jelentenek e korosztály számára, külön programhelyszín foglalkozik a megelőzésük fontosságával, illetve
a sajnálatos bekövetkezésük esetén elvégzendő fontos
teendőkkel. Emellett a gyerekek a közlekedésük során
használatos biztonsági rendszerekkel és megfelelő alkalmazásukkal (kerékpáros bukósisak, láthatósági mellény,
prizmák, lámpák helyes elhelyezése a kerékpárra, táskára)
is megismerkedhetnek, a különböző helyszíneken szerzett
tapasztalataikról pedig rajzot készíthetnek, mesét írhatnak. A rendezvénysorozat egyik csábító eleme a rengeteg
ajándék, amiket a résztvevők hazavihetnek, ha bizonyos

rendezvény
mennyiségű feladatot teljesítenek: a közlekedésbiztonsági
helyszíneken gyűjtött hat pecsét után kaphatják meg az
ajándékcsomagot (fényvisszaverő karpánt, életkoruknak
megfelelő láthatósági mellény, láthatósági sapka, kerékpáros szabályismereti oktatófüzet, Meserajz kiadvány).

Kerékpáros program

A rendezvénysorozat kerékpáros állomásán a gyerekek
első lépésben a bringázáshoz szükséges biztonsági eszközöket ismerhetik meg, majd pedig a „Közlekedj okosan!”
című elméleti foglalkozás keretében a számukra fontos
közlekedési szabályokról, illetve közlekedési táblák jelentéséről tájékozódhatnak. A foglalkozáson számos ismerettel gazdagodnak, amelyek a biztonságos közlekedésben
segítik őket. Elmélet után következik a gyakorlat a kerékpáros ügyességi pályán, ahol a gyermekek a kerékpár
helyes kezelését és a szabályok gyakorlati alkalmazását
sajátíthatják el oktatói felügyelet mellett.
Amint azonban korábban már szó volt róla, nem csak
a közlekedésbiztonságról szólnak a „Tudj többet – élj jobban” rendezvények, számos egyéb gyakorlatias – és nem
ritkán akár életbevágó – témát is lefednek.

Fotók: Oláh Zoltán

Gyermekbaleset-megelőzési program
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Hazánkban a gyermekbalesetek gyakorisága folyamatosan csökken, ennek ellenére a sérülések jelentik az egyik
legjelentősebb népegészségügyi problémát. Az Egészségügyi Világszervezet kutatásai szerint világszerte több
gyermek hal meg 1–18 éves kor között balesetek és bántalmazás (ún. külső halálokok) következtében, mint az
összes betegség miatt együttvéve. Magyarországon
a véletlen balesetek eredményeként elhunyt 0–19 éves
korú gyermekek és fiatalok száma évente 120–150. A leggyakoribb balesettípus a közlekedési baleset, majd a 18
év alatti korosztályban sorrendben a vízbe fulladás, fulladás, mérgezés, esés és égés. Mindemellett a balesetek
nagy része megelőzhető: becslések szerint három halálos balesetből kettő elkerülhető, csakúgy, mint a legtöbb
nem halálos baleset is.
Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet instruktorai a rendezvénysorozat keretében interaktív játékokkal, elsősegély-nyújtási és baleset-megelőzési tesztekkel,
képtotókkal, színezőkkel várják a 7–16 éves gyermekeket,
akikkel a tesztek kitöltését és a játékos feladatok megoldását követően átbeszélik és ellenőrzik a kérdésekre adott

válaszokat. Ez egyrészt hasznos visszajelzés számukra
a saját ismereteikről és tudásukról, másrészt fel is lehet
hívni a figyelmüket az olyan balesetveszélyes szituációkra, amelyekre egyébként nem gondolnának, vagy nem
tudnák, milyen óvintézkedéseket tehetnek az elkerülésük érdekében.

Gyermekjogok program

A jelen és jövő gyermekei és fiataljai azok, akik a közös
jövőnket alakítják. A gyermekjogi program kapcsán a szervezők azt vallják, hogy a gyermekekbe való befektetés
alapvetően fontos a szegénység és a nemzedékek közötti
egyenlőtlenség felszámolásához, a jól működő gazdasághoz és az egészséges társadalomhoz. Ha a gyerekek megismerik saját jogaikat, azokon keresztül tapasztalják meg az
őket körülvevő világ működését. Tudjuk, hogy mások jogainak tiszteletben tartása a minket megillető jogok megismerésével kezdődik. Így tanulják meg a gyerekek, hogy
a saját jogaik odáig tartanak, ahol a másik jogai kezdődnek.
A jogok ismerete és tisztelete egyenes úton vezet a felelősségvállaláshoz, és így a korlátok és szabályok betartásához, illetve elősegíti, hogy a gyerekek felelős és tudatos
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Fotók: Oláh Zoltán

Közlekedésbiztonság

28

29

Közlekedésbiztonság

rendezvény

emberekké váljanak, akik nemcsak hamarabb ismerik fel az
erőszakot és jogaik megsértését, de előrelátóbban és hatékonyabban védhetik meg magukat. A gyermekjogok ismerete hozzájárul ahhoz, hogy javuljon a gyerekek önértékelése, szélesedjen a látókörük, és fogékonyabbá váljanak az
őket körülvevő és a fejlődő világ problémái iránt. A program
keretében a nagyobbak érzékenyítését szolgálja az a képes
gyermekjogi játék, ahol az ENSZ Gyermekjogi Chartájának
ikonábráját kell a meghatározásokkal összepárosítani.

Prevenciós program

A prevenciós program a testi és lelki egészség kapcsán
kínál egy olyan tesztet a fiatalok és a felnőttek részére,
amely a hat leggyakrabban előforduló, sokak megbetegedését/halálát okozó kórképek megelőzésére hívja fel
a figyelmet. A mell- és hererák, az elhízás, a szájüregi
daganatok, a II. típusú cukorbetegség és a halláskárosodás mind-mind olyan megbetegedés, mely rendszeres

rendezvény
önvizsgálattal, illetve rendszeres szűrővizsgálatokkal
megelőzhető, továbbá a már kialakult betegségek időben
történő felismerésével a végzetes kimenetel elkerülhető.

Laikus elsősegély-nyújtási
oktatóprogram

Az elsősegélynyújtás célja a segítségadás addig, amíg
a szakszerű segítség meg nem érkezik a vészhelyzet helyszínére. A laikus elsősegélynyújtónak nem gyógyítania kell,
hanem csökkentenie a baleset vagy rosszullét következményeit, illetve lehetőleg megelőzni a további állapotromlást. A program az ötéves kortól a felnőtt korosztályig
mindenki számára nyitott. A demonstrációs babák segítségével és szakember moderálásával a felnőttek és gyerekek
egyaránt kipróbálhatják az újraélesztés technikáját. A csecsemőbábun meg lehet tanulni a félrenyelés elsősegélynyújtását is. A foglalkozást végtelenített lejátszási módban üzemelő elsősegély-nyújtási videó vetítése egészíti ki.

Közbiztonsági tájékoztató és
családbarát biztonság

A bűnmegelőzés témakörét illetően egy elismert, a közbiztonság területén rendkívül nagy tapasztalattal rendelkező
szakember hívja fel a résztvevők – mind a felnőtt-, mind
a gyermekérdeklődők – figyelmét a háztartásban, a közlekedés során felmerülő bűnmegelőzési problémákra, pl.
hogy mit kell tenni, ha zaklatás ér minket, milyen otthonvédelmi rendszereket alkalmazzunk, kit hívjunk baleset,
betörés esetén stb. Emellett az állomás különféle biztosítási lehetőségeket is ismertet az érdeklődőkkel, és felhívja
a figyelmet az öngondoskodás fontosságára.

Fotók: Oláh Zoltán

Szájhigiénés program
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Saját magunk és gyermekeink fogazatának épsége csaknem kizárólag rajtunk múlik. Egyéni felelősségünk, hogy
a fogszuvasodás, az ínygyulladás és a fogágybetegségek
kialakulását megelőzzük. Sajnos Magyarország világelső
a szájüregi daganatok megbetegedési statisztikáiban. A
szakemberek szerint ehhez a rossz eredményhez nagyban hozzájárul a helytelen szájhigiéné, az elhanyagolt

fogak, a rendszeres fogorvosi prevenciós ellenőrzések
hiánya. Ahhoz, hogy minél tovább meg tudjuk őrizni fogaink épségét, kulcsfontosságú a gyermekkorban a helyes
fogmosási szokások kialakítása. Ehhez nyújt segítséget
a szájápolási eszközök bemutatásával, játékos feladatokkal, demonstrációs eszközök segítségével és interaktív beszélgetések moderálásával a rendezvénysorozat
szájhigiénés csapata.

Rajzverseny

A rendezvénysorozaton részt vevő gyerekek egy rajzversenyre is benevezhetnek, melynek keretében a többi helyszínen szerzett tapasztalatok alapján egy általuk elképzelt
közlekedési szituációt kell lerajzolniuk, és akár írhatnak is
egy ehhez tartozó mesét. A meseíráshoz és a rajzoláshoz
segítségül A3-as papírra nyomtatott formákat is kaphatnak: autókat, kis kerékpárt, rollert, KRESZ-táblákat, embereket. A feladat végrehajtása alatt a gyermekek a hostessek segítségével átbeszélik a biztonságos közlekedés
alapjait: melyik tábla mit jelent, hol közlekedhetnek a járművek, illetve a gyalogosok.
□
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Biztonságosan
az utcán,
biztonságosan
az interneten

Az idei első kísérleti programban egy harmadikos és
egy ötödikes osztály tanulói vettek részt. A gyerekek nagy
lelkesedéssel és kíváncsisággal várták az elméleti és gyakorlati feladatokat egyaránt, amelyeket játszva, mégis
figyelmesen, érdeklődéssel oldottak meg.

A komplex program a bűnmegelőzés és a közúti közlekedés biztonságát szolgáló intézményi nevelési-oktatási tevékenység szakmai elősegítésére törekszik szórakoztató, játékos formában. A kezdeményezés az
iskolai foglalkozások mellett az interneten keresztül

32

elérhető online, tematikus, célzott tananyagokat is biztosít a gyermekek, fiatalkorúak kitettségének, áldozattá
válásának csökkentése, valamint a biztonságos közlekedés, viselkedés, társadalmi együttélési kultúra javítása érdekében.

témákat keresnek. A közlekedési témákkal kapcsolatosan kifejezetten felkészültek voltak, a társaság egy része
jelezte, hogy olyan óvodába járt, amelynek saját közlekedési pályája volt, ezért nemcsak felkészülten, de kiemelt
figyelemmel is követik a közlekedési szabályokat, tanácsokat. Voltak gyermekek, akik a felnőttektől látott közlekedési szabálysértéseket idéztek fel („Apa rendszeresen
gyorsít, ha sárga a lámpa”). Az instruktorok pedig mesefigurák és hírességek képeit hívták segítségül ahhoz, hogy
közösen átbeszéljék a „Mit jelent az ismerős?” kérdéskört,
egyaránt kitérve a pozitív és negatív figurákra, továbbá
az adataik és eszközeik biztonságáról is beszélgettek (a
táska, értékek elzárása, az idegenekkel való kommunikáció módja). A gyerekek végig lelkesek voltak, elmesélték saját történeteiket. Külön hasznos, hogy saját maguk
emelték ki az „időintervallum” fontosságát, azaz mindig

nagyon lelkesek voltak, minden téma érdekelte őket, aktívan jelentkeztek, beszéltek, folyamatosan kérdéseket tettek fel, és maguk is saját tapasztalatokat, történeteket
meséltek. Néhány szakmai választ a táblán is kielemeztek
az előadóval (jelszó és telefonunk védelme). Voltak szituációk, amikor egymást igazították ki, hogy mi is lehet a szabályos megoldás, legyen szó akár a közlekedésről, akár
a bűnmegelőzésről.
Mind a két osztályban azonos óravázlat mentén zajlott az ismeretátadás, viszont a különböző szakmai részek
kifejtése a két korosztály tekintetében más eszközökkel
és más mélységekben történt. Mindkét osztály esetében
interaktív előadás megtartása volt a cél a gyermekek
aktív bevonásával. A harmadikosoknál a hangsúly inkább
a kerékpáros ismereteken volt (biztonságos közlekedés
feltételei, hol lehet kerékpározni, milyen infrastrukturális

Fotók: Max & Future

Az iskolás gyerekek életkorukból fakadóan, illetve
a felgyorsult világban őket érő rengeteg inger következtében
gyakran figyelmetlenek, sőt, számos veszélynek is ki
vannak téve úgy a közlekedésben, mint a digitális világban.
Könnyen megbíznak az idegenekben, és veszélyt nem
ismerve próbálnak ki bármilyen eszközt, alkalmazást,
újdonságot (legyen az egy új telefon vagy egy kerékpár).
Éppen ezért fontos, hogy minden alkalmat megragadva
emlékeztessük őket a legfontosabb kockázatokra, és
rendszeresen felhívjuk a figyelmüket az aktuális
problémákra. Ennek szellemében indított közlekedés
biztonsági oktató-foglalkoztató programot a Közlekedés
tudományi Intézet, amelynek egyik kísérleti állomása 2017.
május 10-én a budapesti Homoktövis Általános Iskola volt.

Az elméleti előadások tanórai foglalkozás keretében hangzottak el. Az előadásokon kiemelt hangsúlyt kaptak azok
a kifejezések, amelyek jellemzőek a biztonságos közlekedés, a bűnmegelőzés és a biztonságosabb internetezés
témakörökre, pl. figyelem, ismerős, veszélyforrás, értékek,
tulajdonságok, szabályok, bizalom, biztonság.
A harmadikosok nagyon lelkesen és aktívan fogadták
a témát. Ebben a korosztályban már mindenki játszik, szórakozik mobiltelefonon, és a számítógépekkel is ismerkednek. Többen megfigyelték már, hogy a felnőttek milyen
alkalmazásokat, közösségi oldalakat használnak, és milyen

megbeszélik a szülőkkel, hogy meddig játszhatnak, meddig használják a telefonos vagy számítógépes játékokat,
oldalakat is, és azt is, hogy mit használnak, mit csinálnak,
mivel játszanak, merre járnak, miket tapasztaltak a közlekedésben. Szinte mindent megbeszélnek.
Az ötödik osztály esetében az instruktorok informatikából feltűnően felkészült csapattal találkoztak. Az előadások kitértek arra a témára, hogy mennyire fontos
a figyelem: hogy a biztonságos út és a személyes biztonság érdekében figyelnünk kell magunkra és környezetünkre. Hasonló hangsúlyt kapott a „Ki a valódi ismerős?”
kérdéskör, legyen szó a hétköznapi életről vagy az online
világról, informatikai eszközeink fontos biztonsági beállításairól, biztonságosabb használatáról, illetve a közösségi oldalakról és az online kommunikációról, vásárlásról,
valamint értékeink, adataink és tárgyaink biztonságáról.
A diákok nagy figyelemmel hallgatták a velük megosztott személyes történeteket, megtörtént eseteket, végig

Egy kis elmélet…

Közlekedésbiztonsági
oktató-foglalkoztató program a budapesti
Homoktövis Általános Iskolában
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baleseteket azért, mert körültekintés nélkül lépnek vagy
hajtanak le a járdáról, szaladnak át a piros jelzésen stb., de
balesetet okozhat a kivilágítatlan, illetve hiányosan felszerelt vagy hibás kerékpár is. Nagyon jó módszertani eszköz
az, ha az előadó megkérdezi a gyerekeket, hogy milyen
szabályokat ismernek például a sportban, a társasjátékokban, a családi életben.
Nem kevésbé fontos téma a viselkedési szabályok
területe, hiszen a közösségi élethez tudni kell alkalmazkodni, azaz a viselkedésre is vonatkoznak szabályok. Meg
lehet kérdezni a diákokat, hogy milyen olvasott, hallott,
látott vagy megélt történetekből tudnak jó és rossz tulajdonságú szereplőket, eseteket feleleveníteni. Érdemes
átbeszélni azt is, hogy mit jelent tekintettel lenni másokra,
milyen viselkedési szabályokat ismernek, pl. az interneten
csak úgy kommunikáljanak, és csak azt, amit a valós életben, személyesen is vállalnának. Az internet nem felejt,
ami egyszer felkerült, az ott is marad. Minden esetben
azonosítható, hogy ki és hol tette fel a posztot, küldte
a levelet stb., így felelősséget kell vállalni az online cselekedetekért is.

Fotók: Max & Future

létesítménytípusok vannak, melyeknek és mik a sajátosságaik). Az ötödik osztályban inkább a „látni és látszani”
részt emelték ki hangsúlyosabban, amihez egy félperces
szemléltető videót is levetítettek. Az elhangzott információk segítségével a lelkes fiatalok környezetüket, családtagjaikat, barátaikat és osztálytársaikat is segíthetik a biztonságos közlekedésben, bűnmegelőzésben, a digitális
írástudásban és a biztonságosabb internethasználatban.
Ami a foglalkozások módszertanát illeti, mind az alsó,
mind a felső tagozatosok esetében alaplépés a barátságos
légkör megteremtése. Ezt követi az alapfogalmak – például a figyelem – kivetítése vagy felírása a táblára. Miután
az előadó kérésére a gyerekek elmondják, hogy véleményük szerint mit is jelent a figyelem, fontos, hogy közösen
is megbeszéljék a szó jelentését! A következő lépés a közlekedés, bűnmegelőzés, internet fogalmainak hozzácsatolása és annak átbeszélése, hogy mikre kell figyelni, pl.
mielőtt rálépnek a zebrára, körbe kell nézni; idegeneknek
nem szabad ajtót nyitni; ismeretlen linkekre nem szabad
rákattintani a neten stb. Nagyon hasznos lehet, ha a gyerekek maguk hoznak fel példákat, amikkel kapcsolatosan

nevelés

kapcsolatos intelmekre is (pl. használata közben a gyerekek
környezetében ne legyen hivalkodó tárgy). Szintén lényeges figyelmeztetni őket, hogy diákigazolványuk számát
és egyéb személyi adataikat ne mondják el ismeretlennek
telefonon, ne írják ki a közösségi oldalakra stb.
Végül, de nem utolsósorban fontos velük átvenni
a segélyhívás módját, a 112-es szám használatát, és emlékeztetni őket, hogy milyen esetben szabad/kell használni
(vészhelyzetben, de nem tájékozódásra, pl. közlekedés
kapcsán), illetve, hogy az operátornak mindig a lehető
legpontosabb válaszokat adják.

…és a gyakorlat

az előadó az illusztrálás kedvéért megtörtént eseteket
is röviden elmesélhet. Szintén nagyon lényeges a gyerekek figyelmét felhívni arra, hogy minden kockázatos esetben számolniuk kell a következményekkel, amelyek akár
veszélyesek is lehetnek a számukra!
Szót kell ejteni a szabályokról is, hiszen a törvények
a biztonságot szolgálják. Az előadó elmesélheti, hogy
a bűncselekményt elkövetők a Büntető Törvénykönyv
szerint nyerik el méltó büntetésüket, amelyet a bíróság
szab ki. Szintén fontos a közlekedési szabályok betartása, hiszen sokan szenvednek gyalogos- és kerékpáros
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Bizalom – újabb fontos témakör. Meg kell beszélni, hogy
kikben lehet megbízni, kinek mondhatják el gondjaikat
a gyerekek, kinek dicsekedhetnek stb., illetve kikben nem
szabad megbízni, elsősorban az ismeretlenekben. Fontos,
hogy a gyerekek azonosítani tudják azokat a tulajdonságokat, amelyek alapján meg lehet bízni valakiben, akár élőben, akár az interneten találkoznak az adott illetővel.
Az adatok és értékek védelmével – amint arról már
esett szó – szintén kell foglalkozni, különösen ami ezek biztonságos tárolását illeti. A hagyományos biztonsági intézkedések mellett fontos kitérni a webcamera használatával

A gyakorlati foglalkozásra az iskolaudvaron felállított KRESZpályánál került sor, amely mellett a szervezők különféle biztonsági eszközöket is kiállítottak. A képzett animátorok két
csapatba osztották a diákokat, akiknek meghatározott sorrendben két különböző feladatot kellett elvégezniük. Ahogy
a csapatok végeztek az egyik feladattal, továbbmehettek
a másik helyszínre. A két feladat közül az egyik a KRESZpálya labirintus és ügyességi pálya teljesítése, a másik pedig
a kerékpáros biztonsági bemutatón való részvétel volt.
Az első feladat keretében az egyik csapat tagjai rollerrel, kerékpárral és gyalogosként a KRESZ-pályán haladtak
körbe az animátorok iránymutatása alapján kijelölt útvonalon, miközben a KRESZ-táblákat, az útburkolati jeleket
és a lámpák jelzéseit is figyelték, a közlekedési szabályokat

pedig betartották. A másik csapat tagjai oktató segítségével a pálya mellett külön kis csoportban a kötelező felszereléseket és a közúti táblákat tanulmányozták át játékos,
interaktív formában: a gyerekek az animátor vezetésével egymást öltöztették fel a kötelező és ajánlott kerékpáros felszerelésekkel (láthatósági mellény, bukósisak,
könyök- és térdvédő), illetve átbeszélték, hogy a kerékpáron milyen kötelező tartozékokat kell használni.
A gyerekek fegyelmezettek voltak, és figyeltek a feladatokra. A legtöbb jelzést, szabályt és tartozékot ismerték, amit pedig nem, azokat újra átismételték velük az
animátorok.
A program végén az animátorok tanórai segédanyagot, valamint a mindennapi közlekedésben is jól használható segédeszközöket osztottak szét a programban részt
vevő tanulóknak – színezőkészletet, fényvisszaverő karra
csapót, fényvisszaverő, öntapadós matricát, bicikliküllőre
pattintható prizmát.

Online tudástár

A mintaprojekthez készített online tudástár feladata, hogy
folyamatosan bővített információkkal, tartalmakkal a szülők, pedagógusok és diákok számára megoldást adjon
a mindennapi életben előforduló problémákra, esetekre,
ezzel felkészítve a gyermekeket arra, hogy közlekedési
baleset vagy bűnügy kapcsán ne váljanak se elkövetőkké,
se áldozatokká.□
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4. Csillagtúra
motorozás és
ORFK – OBB

Motofest 2017
Középpontban a biztonságos közlekedés
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Szabó József, a Közlekedés Biztonságáért
Alapítvány elnöke

2017. május 20-án az Országos Balesetmegelőzési Bizottság, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) és a Közlekedés Biztonságáért Alapítvány (KBA) a motorkerékpárosoknak és utasaiknak Csillagtúra motorozást, a további
érdeklődőknek pedig egyéb színes programokat szervezett a Hungaroringen. Az elnevezés onnan ered, hogy
a motorosok csillagszerűen az ország több pontjáról
indultak, hogy végül a közös helyszínen találkozzanak.
Az érkezést délelőtt 11 órára időzítették, ekkorra érkezett meg a 209 részt vevő motoros és 82 utasuk, miközben a motofestesek már reggel 9 óta rótták nagy sebességgel a köröket a Hungaroringen, és igyekeztek minden
pályán töltött percet kiélvezni, ahol büntetlenül tehették
próbára magukat, illetve motorkerékpárjukat. Az érkezés
után a megnyitón Gazsi Júlia, a Hungaroring vezérigazgató-helyettese mondott köszöntőt, mellette felszólalt
Szabó József, a KBA elnöke, egyben a rendezvény főszervezője, továbbá Mikulás Róbert, az NFM Járműmódszertani Főosztályának vezetője.
A Csillagtúra keretében érkezett motorosok 12 órától mehettek fel a pályára 50–70 fős csoportokban, és
negyedóránként váltották egymást a csapatok, hogy

Mikulás Róbert, az NFM Járműmódszertani
Főosztályának vezetője

mindenki végigmehessen a magyar versenypályán, ahol
a lényeg nem a száguldás volt, hanem maga az élmény,
hogy a Hungaroring aszfaltján gurulhattak. Ezalatt természetesen folyamatosan zajlottak az események a VIP
teraszon és a paddockban, ahol a kicsik is különböző foglalkozásokon vehettek részt. A motorosok kipróbálhatták
magukat egy ügyességi pályán, ahol szlalom- és egyéb
manővereket kellett végrehajtaniuk. A MAMI (Magyar
Motoros Szakközépiskola és Szakiskola) jóvoltából lehetőség nyílt a motorok állapotfelmérésére, diagnosztikájára
és teljesítménymérésére is, a Motul, a Continental, illetve
a Suzuki standjánál pedig termékbemutatókon lehetett
részt venni. Az Edu-Kresz KRESZ-tesztek kitöltésére kínált
lehetőséget, így a résztvevők az elméleti tudásukat is próbára tehették. A Közlekedéstudományi Intézet több, biztonságos közlekedésre nevelő feladattal várta a gyermekeket, amiket szórakozva végezhetett el az ifjú nemzedék.
Az RSOE (Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs
Országos Egyesület) jóvoltából az 1982–2000 között
Magyarországon használt adó-vevő és segélyhívó rádiókészülékeket lehetett megtekinteni és megnyomkodni. A
Magyar Autóklubnak köszönhetően a résztvevők motoros

Fotók: Iró Zoltán

Idén negyedik alkalommal szervezték meg a Csillagtúra
motorozást az ORFK – OBB Motofesttel egybekötve
a Hungaroringen, ahol az érdeklődők nemcsak a pályán
próbálhatták ki magukat, hanem számos egyéb
programon is részt vehettek, sőt, még a legfiatalabb
nemzedék is sokat tanulhatott a közlekedésbiztonságról.

Gazsi Júlia, a Hungaroring vezérigazgató-helyettese
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A KTI többek között egy KRESZ-pályát állított fel, ahol a gyerekek
a biztonságos közúti közlekedésről tanulhattak. Ezen felül
teszteket tölthettek ki, amelyek között felnőttek számára is voltak
például alkoholfogyasztással kapcsolatos kérdések. A láthatósági
sátorban jól tudták szemléltetni, hogy este, rossz látási viszonyok
között milyen ruházatot érdemes viselni, hogy jobban lásson
bennünket a többi közlekedő. Plusz feladatként a gyerekeknek
egy papírbiciklit kellett kiegészíteniük minden olyan biztonsági
felszereléssel, aminek egy kerékpáron lennie kell.

sőt, maguk a motorosok is eszmecserét folytattak és
megosztották tapasztalataikat egymással.
14 órától motoros kaszkadőr show-t tekinthetett meg
a közönség: a fizika törvényeit meghazudtoló, látványos
műsort tapsvihar és ujjongás kísérte, majd egy eldurranó
hátsó gumiabroncs vetett véget a szórakozásnak – persze mindenki tudta, hogy ez volt a cél. Ezt követően 15
órakor megkezdődött az eredményhirdetés, a vándorkupa átadása dr. Fekete Csaba r. dandártábornok, a zsűri
elnöke vezetésével. Az értékelés alapját a motorok száma,
megszorozva a távolsággal km-ben, az utasok száma, az
öltözet, a megjelenés, a láthatóság és a biztonsági szabályok betartása adta. Az első helyen az Ajkai Motoros
Egyesület, a másodikon a Hajdú-Bihari Motoros Egyesület, a harmadik helyen pedig a Miskolci Motoros Egyesület

újraélesztés elméleti és gyakorlati tudománya. Láthatóan
élvezték a gyerekek a különböző foglalkozásokat, ahol
játszva tanulhattak a biztonságos közlekedésről. Mindeközben az érdeklődők megcsodálhatták a résztvevők
motorjait, ahol sok különleges darabbal találkozhattak,
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A rendőrség a VIP teraszon állított fel egy ügyességi pedálos
gokartpályát és egy KRESZ-pályát, amelyen a kicsik a kerékpáros
közlekedést gyakorolhatták. Ezenkívül lehetőség volt közlekedési
táblákat ábrázoló kirakóssal játszani, illetve a gyerekeknek és
felnőtteknek egyaránt biciklis KRESZ-tesztet kitölteni.
végzett. Különdíjban részesültek az Erdélyből, pontosabban Szatmárnémetiből és Nagybányáról érkezett motorosok, akik nagy távot tettek meg azért, hogy részt vehessenek a rendezvényen.
A program végén 16 órakor mindenki elégedetten
és élményekben gazdag emlékekkel indulhatott neki
a hazavezető útnak.
Tóth Bence

Fotók: Iró Zoltán

szimulátorokon gyakorolhatták a biztonságos vezetést,
illetve egy szlalompálya is a rendelkezésükre állt, ahol
pedálos gokarttal lehetett végigmenni. A bátrabbak egy
szimulátor segítségével a saját bőrükön tapasztalhatták
meg, hogy milyen lehet egy 10 km/h sebességű ütközést autós ülésben bekötve átélni, és megérteni, mennyire
fontos a biztonsági öv, illetve hogy egy ilyen „lassú” ütközésnél is milyen komoly erők hatnak a testükre.
Természetesen a rendőrség sem tétlenkedett az eseményen, több rendőrautóval és motorral voltak jelen, köztük az egyik legkomolyabb járműbe, egy Audi TT RS-be
a résztvevők be is ülhettek, hogy megtudják, milyen egy
igazi rendőri üldözőautó belülről. Ezen felül ők is készültek gyermekeknek szóló foglalkozásokkal.
A GRSP Magyarország Egyesület kitelepülésénél is
hasznos dolgokat tanulhattak a fiatalok az olyan témákban, mint a baleset-megelőzés, a gyermekjogok és az
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Ha május,
akkor
Közúti
Közlekedési
Szakmai
Vetélkedő
Országos döntő
és családi program a Hungaroringen

2017. május 27-én rendezték meg a közúti közlekedési
szakemberek hagyományos tavaszi vetélkedőjének
országos döntőjét. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
szakmai támogatásával, a Közlekedéstudományi Intézet
szervezésében a Hungaroringen megrendezett eseményen
az előző évek esős időjárásával szemben igazi tavaszias idő
várta a megyei fordulókból továbbjutott versenyzőket.
Megmérettetés meglepetésekkel

Benedek Szabolcs és Mikulás Róbert, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium főosztályvezetői a megnyitón a versenyzők és vendégek köszöntése után kiemelték, hogy
ez az alkalom a tudáspróba mellett olyan találkozó is, ami
a szakemberek számára lehetőséget teremt a széles körű
tapasztalatcserére.
A versenyzők négy kategóriában indultak: közúti járművezető szakoktatók, közúti járművezető vizsgabiztosok,
műszaki vizsgabiztosok és közúti ellenőrök; valamennyien
egy elméleti és két gyakorlati feladatot hajtottak végre a verseny során. A kategóriánként összeállított elméleti tesztek
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a napi feladatokkal kapcsolatos és a jogszabály-ismereti kérdések mellett olyan pontokat is tartalmaztak, amelyek még
a szakembereknek is komoly fejtörést okoztak.
A szakoktatók gyakorlati feladatsorának helyszíne
egy, a Groupama Tanpályán kialakított ügyességi pálya
volt, ahol a versenyzőknek személygépkocsival kellett
manőverezési feladatokat időre, minél kevesebb hibával
megoldaniuk, illetve csúszós felületen is teljesíteniük kellett egy gyakorlatot.
A vizsgabiztosoknak is meg kellett birkózniuk a csúszós pályával, majd meglepetésként a manőverezési feladatokat egy oktató személygépkocsi jobb első üléséből
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Fotók: Iró Zoltán
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kellett végrehajtaniuk. Ennél a feladatnál jól jött az oktatóként szerzett tapasztalat, de a hosszú évek, amióta
vizsgabiztosként a hátsó ülésről végezték a munkájukat,
bizony megnehezítették a feladatok végrehajtását.
A műszaki vizsgabiztosok egy jármű fóliával ellátott
és fólia nélküli oldalablakának fényáteresztő képességét becsülték és mérték. A másik kihívást egy benzin-gáz
üzemű jármű vizsgálata jelentette, amikor a műszaki leírástól való eltéréseket, műszaki hibákat kellett diagnosztizálni.
A közúti ellenőrök tachográfkorong-elemzésben
mérették meg magukat, valamint egy közúti jegyzőkönyv
törzslapjának kitöltésében vetélkedtek, ahol a rangsort
a gyorsaság és pontosság együttesen döntötte el.

Nem csak a versenyzőké volt a pálya

A rendezvény szervezői idén is gondoltak a résztvevők szórakozására, különböző kísérőprogramokat kínáltak gyermekek és felnőttek számára, sőt, a részvételre
ajándékokkal is serkentették az érdeklődőket. Hasznos
és izgalmas lehetőséget jelentett a csúszós pályák kipróbálása, és nagy derültséget okozott a dupla Trabant, ami
két különböző irányba is képes haladni, így csak párosan
lehet vele célba érni. Elmondható továbbá, hogy az autós
és motoros szimulátorok, a PÁV gépek, a gokart, a biciklik és a közlekedésbiztonsági játékok egyike se pihent az
eseménydús nap folyamán.
A szakmai kiselőadások is telt házzal zajlottak: az egyik
a KRESZ és a forgalomszervezés sajátos értelmezésére,
hibáira, hiányosságaira hívta fel a hallgatóság figyelmét,
a másik pedig a biztonságos közlekedés témájában vetett
fel érdekes, új szempontokat.

A közúti járművezető szakoktató kategória
győztesei:
1. Nagy Mihály (Békés megye)
2. Maksa Miklós (Budapest)
3. Gyenes István Ferenc (Bács-Kiskun megye)

A közúti járművezető vizsgabiztos kategória
győztesei:
1. Balasi Zoltán István (Bács-Kiskun megye)
2. Békéssy Gábor (Zala megye)
3. Vékony János (Fejér megye)

A műszaki vizsgabiztos kategória győztesei:
1. Holop Zoltán (Pest megye)
2. Vétek Róbert (Somogy megye)
3. Papp János (Békés megye)

A közúti ellenőr kategória győztesei:

1. Katona János (Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
2. Fazekas János (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
3. Nagy József (Pest megye)

Díjak és helyezettek

A szakmai vetélkedő harmadik helyezettje standard,
a második aktív, míg a győztes prémium vezetéstechnikai tréninget nyert a Groupama Vezetéstechnikai Centrumban, valamint az első három helyezett felmentést
kapott a kötelező továbbképzés alól. Ezeken túl a kategóriák első helyezettjei páros Formula–1-es belépőnek
is örülhettek, de a versenyen való kiemelkedő szereplés üzemanyag-utalványok formájában egészen a tizedik
helyezettekig hozott elismerést.
□
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 Okos emberiség
– Evolúció 2.0
Meg kell tanulnunk globálisan gondolkodni
és lokálisan cselekedni

Okos óra, okos telefon, okos városok, és csak remélni
tudjuk, hogy a felsorolásban az okos emberiség
következik. Kritikus pontjához érkezett fajunk, századunk
kockázattársadalma lényegében egyetlen alternatívát
kínál: fennmaradás-fejlődés vagy zombi apokalipszis.
Reméljük, az utóbbit sikerül elkerülni…

A kollektív agóniában nem figyeltek
a szakemberekre, akik rávilágítottak
a büntetőpolitika tarthatatlanságára.
világában az új típusú kihívásokkal szemben a társadalmi
reflexivitás lehet a megoldás, mert az egyén és a közösségek képesek megtalálni a helyes reakciókat – már amen�nyiben folyamatosan gondolkodunk és elemezzük a rizikó
faktorokat – a felgyülemlett problémákra. Kétségtelenül
ezeket halljuk: klímaváltozás, klímakatasztrófák, energiaforrások kimerülése, éhezés, éhínség, járványok, édesvízkészletek elapadása, háborús konfliktusok, migráció
és még lehetne sorolni. Tény, hogy ezekkel lesz terhelt
korunk embere, de ha egyetlen kifejezéssel lehetne jellemezni a veszélyt, azt úgy hívják, hogy kriminalitás.
A posztmodern társadalmak mostanság szembesülnek a globalizáció gerjesztette kriminalitással, amit
a legszélesebb értelemben célszerű kezelni; a korrupció
tól a terrorizmusig, hiszen a terrorizmus sem más, mint
hamis ideológia (és nem teológia!) mentén intézményesített gyilkosság; embereket irtanak, méghozzá a legbrutálisabb módon. Ráadásul a bűnözéssel szemben
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alkalmazott büntetőjogi eszközök teljességgel hatástalanok, ám ennek felismerése még csak nem is új keletű.
A múlt század utolsó harmadában, amikor látszott, hogy
a jóléti-gondoskodó állam illúziója szertefoszlott, a kollektív agóniában egyszerűen nem figyeltek a szakemberekre, akik rávilágítottak a büntetőpolitika tarthatatlanságára, hiszen a szankciórendszer a hozzáfűzött minimális
elvárásokat sem váltotta be. Világos volt, hogy a deviáns,
antiszociális, visszaeső és megrögzött bűnözőket hiába
fenyegetik azzal, hogy elveszik a szabadságukat, munkájukat, családjukat vagy társadalmi kötődésüket, mert ezeket ők már rég elvesztették. Következésképpen az ilyen
szankcióknak semmilyen visszatartó erejük nincs, mert az,
amit maximum veszíthetnek, az egy négyzetméter gyékény vagy hullámpapír.
Pontosan ez az, amiért felértékelődik a bűnmegelőzés:
Cesare Beccaria találó megállapítása, hogy tudniillik a bűncselekményeket jobb megelőzni, mint büntetni, soha nem

Vitathatatlan, hogy az emberi
erőszakkal kapcsolatban óriási tartalékai
vannak a neveléstudománynak.
volt még ennyire aktuális. Mi több, nagy valószínűséggel nincs is más kitörési lehetőségünk, legfőképpen azért,
mert az emberi erőszak terjedése kritikus határhoz érkezett. Stephen Hawking brit elméleti fizikus (akit egyébként
korunk Einsteinjének is neveznek) friss publikációja szerint
pontosan a genomban meglévő erőszak az, ami elpusztítja

Fotó: Iró Zoltán

Tíz–tizenöt évvel ezelőtt jelentek már meg olyan tanulmányok, amelyek a 21. századot kockázattársadalomnak
prognosztizálták, sőt Anthony Giddens egyenesen kitermelt kockázatról beszél, olyan helyzetről, amelyben mi
magunk állítjuk elő a rizikófaktorokat. Sokan úgy vélekednek, hogy az információs technológia és a globalizáció
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a világot. A zseniális tudós a megoldást az űr kolonizálásában látja – nem véletlen, hogy nagy híve a Marsra telepítés
projektjének –, szerinte egy másik bolygón lehet új életteret kialakítani. (Elgondolásának nagy fogyatékossága,
hogyha még sikerülne is a vörös bolygón megteremteni
az élet feltételeit, oda ugyanazok az agresszív emberek
kerülnének, mint akik itt a Földön élnek.)
Az is vitathatatlan, hogy az emberi erőszakkal kapcsolatban óriási tartalékai vannak a neveléstudománynak. Hozzáértők szerint, ha a most négyéves gyerekeknek
életkor-specifikusan (nem akarunk paranoid felnőtteket)
elkezdjük oktatni a bűn- és baleset-megelőzési ismereteket, minimum tíz év, mire azokat készségszinten tudják
alkalmazni. Nyilván ekkor már tizennégy évesek – korlátozottan jog- és cselekvőképesek –, így jó esély van arra,
hogy nem válnak áldozattá, de ami legalább ilyen fontos,
elkövetővé sem.
Az is megfigyelhető, hogy a 21. században a tudományágak összeolvadnak; elég néhány alapm atériát
említeni, úgymint biotechn ológia, nanotechn ológia,
robotika, kvantummechanika, amelyek következtében
jön létre az a fajta tudományos szingularitás, amelynek
legalább két veszélye van. Egyfelől nem látjuk a fejlődési
irányait, a távlatait sem ismerjük, ugyanakkor felhasználási, alkalmazási területe szintén homályos. (Késsel
lehet embert ölni meg kenyeret is szelni.) A fenyegetettség abban áll, hogy amikor ezek a futurisztikus
kutatások kikerülnek az állami, törvényességi, hatósági
(média!) kontroll alól, akkor a bombasztikus technológiák rossz kezekbe is kerülhetnek. Mi történt éppen húsz
éve? Bizonyára sokan emlékeznek Dollyra, az első klónozott bárányra, amely kísérletnek az volt a célja, hogy
embereket is lehessen klónozni. A kontinentális jogalkotó hamar felismerte ennek a veszélyét, és betiltotta.
Ám mit csinált Severino Antinori professzor? Egy hajóval
kiment az óceánra, a nyílt vizekre, ahol már semmiféle

Olyan képességekre teszünk már
most szert mesterségesen, amelyeket
az evolúció nem biztosított.
joghatóság nem érvényesül, és ott folytatta a kísérleteket; szerencsére a szemfüles média hamar leleplezte.
És ne legyünk naivak, a nemzetközi szervezett bűnözés
ezekben a boszorkánykonyhákban is ott van, nem egy
kutatást maga finanszíroz. Kézenfekvő a tudományos
szingularitás célja, feljavítani az embert, ezért is nevezik
techno sapiensnek e programokat. Olyan képességekre
teszünk már most szert mesterségesen, amelyeket az
evolúció nem biztosított – egyébként szükségtelenek
is voltak –, miáltal előbb transzhumán egyedek jönnek
létre, majd legfőbb konkurensünk, a mesterséges intelligenciák. (Mellesleg ez is a kitermelt kockázat körébe
tartozik, hiszen mi magunk hozzuk őket létre, mindaddig, amíg egyszer csak öntudatra ébrednek.) Vészjósló
a felismerés, kezdetét vette egy újfajta szelekciós folyamat, amely tulajdonképpen a darwini megismétlődése,
csak magasabb és kegyetlenebb szinten.
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Azt is meg kell állapítanunk, hogy a tudományos szingularitás a lehető legrosszabb állapotában érte az emberiséget, a moral insanity ágyazza meg azt a globalizációs
káoszt, amelynek következményeiért Hawking is aggódik.
A lángész lakonikusan állapítja meg, hogy a világ a mai
formájában irányíthatatlan és működésképtelen. Létünkkel kapcsolatban Szent-Györgyi Albertnek már az 1970es években voltak skrupulusai, amit az Őrült majom című
könyvében fejt ki. Szerinte, ha korábban lett volna tömegpusztító fegyvere az emberiségnek, mint ahogy lett,

A szellemi elit és a világbankárok
nemzetek feletti joghatósága
előnyös volt az elmúlt évszázadokban.
akkor már fajunk nem létezne. Döbbenetes az individuum
átformálásának lehetősége, de talán már ennél több is,
mert a kísérletek igazolják a metamorfózis által gerjesztett szelekciós robbanást, amely által – szinte okszerűen
– új világrend jön létre. Erről a formációról ma még nem
lehet tudni, hogy ez egy új életminőség lesz, vagy esetleg valamiféle megtervezett rumli, hogy aztán a romokon létrejöhessen a totális világkormány. Zavarba ejtő,
hogy e koncepciónak mily’ régi múltja van, amit a nemrégiben elhunyt David Rockefeller sem palástol: „Hálásak vagyunk a Washington Postnak, a New York Timesnek, a Time Magazine-nak és a többi nagy kiadványnak,
melyek igazgatói részt vettek a találkozókon, és tiszteletben tartották diszkrécióra tett ígéreteiket közel negyven
évig. Lehetetlen lett volna számunkra, hogy kidolgozzuk az egész világra szóló terveinket, ha ki lettünk volna
téve a nyilvánosságnak azokban az években. A szellemi
elit és a világbankárok nemzetek feletti joghatósága biztosan előnyös volt az elmúlt évszázadokban” – mondta
1991-ben. Elképesztő.
Három dolgot mindenképp állíthatunk: 1. A világuralom, a „nemzetek feletti joghatóság” gondolata már a múlt
században megszületett, és közel negyven évig dolgoztak
rajta. 2. A sajtómogulok tudtak erről, de cinkosan hallgattak, mi több, együttműködtek. 3. 1991-re a terv készen
állt, különben Rockefeller miért hozta volna nyilvánosságra?! Azt is nyugodtan vélelmezhetjük, hogy 1991-től
a terv megvalósítása, kivitelezése zajlik, amelynek eszköze
a globalizációs technológia. (Ennek egyaránt van természettudományi és társadalomtudományi ága, és mindegyik exportálható, fényesre polírozható!)
Evidens, hogy a világhatalom megszerzéséhez
kapóra jött az a tudományos szingularitás, amely babrálja az embert, persze a „feljavítás” érdekében. A kérdés
tényleg az, hogy miért kell hozzányúlni az emberhez?
Ha nem megyünk vissza csak Krisztusig, és megvizsgáljuk az ókori (főleg görög) drámákat, akkor azt látjuk,
hogy a míves alkotásokban szereplő főhősök személyisége ugyanolyan, mint ma, fikarcnyi különbség nincs.
Csak az élet elleni cselekmények motívumait firtatva
megállapíthatjuk, hogy ugyanazok a gyilkosságok okai;
harag, bosszú, gyűlölet, nyereségvágy, hatalom, szerelem és így tovább, miközben az épített és a természeti

környezet (a 2000 év alatt) teljesen megváltozott, hogy
a technológiai fejlődést már ne is említsük.
Miből indul ki tehát a techno sapiens tudomány?
Hogyha kétezer éve minden megváltozott, csak az
ember nem, akkor az embert kell feljavítani, hiszen mentálisan és fizikálisan is pocsék állapotban van. Tény, hogy
az elmúlt háromezer évben fajunk ötezer spontán génmutáción ment keresztül, és egy-egy utódlásnál, átörökítésnél 100–300 közötti hibás gént adunk át, miközben a genom összesen 20–22 ezer. (Legfőképpen ez az
oka a mentális képességek romlásának, nincs kreativitási kényszer.)
Fajunk generálozása azzal is jár, hogy előbb túlnépesedik glóbuszunk (különben is a mi rasszunk reprodukálódik a leggyorsabban az élővilágban), majd jön
a kíméletlen szelektálás, aminek vannak már jelei. Tervezőasztalokon már léteznek olyan építészeti elképzelések
(Japán ebben élen jár), amelyek ún. piramisvárosokban
képzelik el a jövőt. Ennek először közlekedésszervezésiközlekedésbiztonsági okai voltak, aztán hamar rájöttek,
hogy ez a fajta „zárt” rendszer továbbfejleszthető, amiből az következik, hogy lesznek olyanok, akik a városon
belül, és olyanok, akik azon kívül élnek majd. Akik belül
vannak, azoknak tudják garantálni a biztonságát, a többieknek viszont nem, sőt, a városon belüli jogsértést is
azzal szankcionálják majd, hogy az elkövetőket kívülre
száműzik, ahol az anarchia, a törvénytelenség és a káosz
fog uralkodni. Félelmetes, hogy ebben az összefüggésben megint csak az merül fel, hogy a technológiát
ismerők élnek majd a városon belül, mert rájuk elengedhetetlenül szükség van, hiszen ők a tudás birtokosai, következésképpen ebben az újfajta barbarizmusban
az átlagemberek kirekesztődnek. További kérdés, hogy
a technológiát ismerők a társadalmi hierarchiában irányító szerepet kapnak, vagy csupán szimpla végrehajtói
az effektív hatalmat gyakorlóknak. Valószínűleg a tényleges irányítók lesznek ad abszurdum a csúcson, mégpedig totális döntési pozícióban.
A globalizációs zűrzavart csak fokozza – s ez ellen már
kevés az építészeti bűnmegelőzés – az ötödik generációs
hadviselés, amit jól érzékeltet a májusi, világméretű vírustámadás. Emlékszünk, máig ismeretlenek mintegy 150
országban fertőztek meg informatikai rendszereket egy
zsarolóvírussal; kórházak, gyárak, közlekedési vállalatok

A számítógépes offenzíva során
kiderült, mennyire sebezhetők
egyes államok informatikai rendszerei.
váltak átmenetileg működésképtelenné. Az attak látszólag arra irányult, hogy a rendszerek blokkolásának feloldásáért fizessenek a felhasználók, ellenkező esetben törlik
a teljes adatállományukat. Valójában azonban a korábban
még soha elő nem forduló, példátlan méretű számítógépes offenzíva teszt volt, amely során kiderült, hogy men�nyire sebezhetők egyes államok informatikai rendszerei.
Messzemenően igazolódott, hogy lánctalpasok nélkül is
tönkre lehet tenni országokat!
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Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy szinte ezzel egy
időben jelentette be Kína az Egy övezet, egy út programját, ami lényegében a klasszikus kereskedelmi selyemút
visszaállítása. A közeljövőben nemcsak a tőke eddigi
áramlási iránya változik meg, hanem minden bizonnyal
komoly pozíciókat veszít ezzel a Nyugat is, és nemcsak
pénzügyi területen, hanem az új világrend, világkormány,
világhatalom koncepciós tákolmánya is meginog. Változik
tehát a globalizációs erőtér, a kereskedelmi és biztonsági
faktorok egyaránt módosulnak, a nemzetállamok tekintetében is lehet ennek pozitív hatása. Nyomban le kell azonban szögezni, hogy a globalizáció ellenére az egyes társadalmakra vonatkozóan más-más kockázati tényezőkkel
érdemes számolni, hiszen eltérőek a gazdasági, kulturális, társadalmi, politikai, történelmi körülmények. Mostanság mutatkozik meg, milyen az adott ország rezilienciája,
megbirkózási képessége, rugalmas ellenállása az olykor
sokkszerű környezeti–társadalmi–technológiai hatásokkal szemben, hogyan reagál a globális válságtényezőkre
az egyén, a közösség vagy az ökoszisztéma szintjén. Látni
kell, hogy teljesen megváltozott a világ, amely által a konfliktusszintek is másképp működnek. Napjainkban egy
lokális konfliktusból bármikor lehet regionális, ami pilla-

A kockázattársadalomban a veszély
a kriminalitás, a bűnözés jövőbeni
kedvezőtlen alakulása.
natokon belül globálissá eszkalálódhat, de fordítva is igaz;
a globális problémák előbb regionális, majd lokális szinteken is megjelennek.
Meg kell tanulnunk tehát globálisan gondolkodni és
lokálisan cselekedni. Nyilvánvaló az is, hogy digitális világunk tudás- és bűnmegelőzés alapú, amelyben a tudás
a kockázati társadalom technológiáinak ismeretét, a bűnmegelőzés pedig annak preventív alkalmazását jelenti.
Nem kockázat, ami bizonyosan bekövetkezik, vagy bizonyosan nem következik be. A kockázattársadalomban
a veszély a kriminalitás, a bűnözés jövőbeni kedvezőtlen
alakulása, aminek katalizátora – reméljük, nem így lesz –
lehet a techno sapiens tudomány. Célszerűbb tehát nem
bűnmegelőzésről, hanem sokkal inkább veszélymegelőzésről beszélnünk – amennyiben persze a prevenció hatékonyságát tartjuk szem előtt –, mert a veszély nem más,
mint az a kriminogén tényező, amelyből kriminalitás lesz.
Mindazonáltal az ellenőrizetlen technológiák veszélye nemcsak az, hogy közvetlenül evolúciónk ellen intéz
támadást, hanem leigázza az ember szellemét is, ami
különben explicit célja. Be kell látni, hogy visszafordíthatatlanul a Neumann-galaxisban élünk, ami egyszerre
jelent rengeteg kockázatot, új rizikófaktorokat, de ugyanakkor lehetőséget is nembeli lényegünk kiteljesítésére. Az
emberiség története folyamán számtalan krízist, válságot
és katasztrófát túlélt, életösztöne, fennmaradása érdekében tanúsított makacssága bizalomkeltő. Reménykedjünk
tehát, hogy most is okos lesz az emberiség, s ha lassan is,
de visszatalálunk a damaszkuszi útra…
Dr. Garamvölgyi László
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Több ezer autóst büntettek meg az objektív
felelősség elve alapján

Kameraháború

Már jó ideje tilos jobbra kanyarodni a Bécsi út–Szépvölgyi
út kereszteződésében. Évtizedeken át lehetett, de a hivatalos indoklás szerint a fonódó villamos zavartalan haladásának biztosítása érdekében egy ideje tábla tiltja, és a forgalmi
rend változására külön tábla is felhívja az autósok figyelmét. A belváros felé tartók a kereszteződés után pár száz
méterre, egy éles jobbkanyarral tudnak behajtani a Felhévíz utcába, majd a következő kereszteződésben balra tartva,
az Ürömi utcán keresztül hajthatnak rá a Szépvölgyi útra.
Sokan, vagy ahogy a III. kerületi közterület-felügyelet illetékesei fogalmaztak, tömegesen hagyták figyelmen

Az önkormányzat és a közterület-felügyelet
azzal érvelt, hogy a táblák egyértelműen
jelzik a kötelező haladási irányt.
kívül az új rendre figyelmeztető táblákat. Válaszként a felügyelet büntetett. A kereszteződésbe telepített egyik térfigyelő kamerájuk felvételei alapján az érintettek becslései
szerint több ezer autósnak postáztak ötvenezer forintos
bírságot, amit az objektív felelősség alapján szabtak ki.
Az objektív felelősség elvének alkalmazására és
a hozzá kapcsolódó közigazgatási bírságolásra a rendőrség tíz éve kapott felhatalmazást az olyan „tömeges közlekedési szabályszegések” büntetésére, mint a gyorshajtás, a kanyarodási és előzési szabályok be nem tartása,
autópályákon a leállósáv használata és így tovább. Az eljárás lényege, hogy a rendszám alapján a hatóság a szabályszegést elkövető autó tulajdonosának, üzemben tartójának postázza a bírságcédulát, aki vagy befizeti a fix
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összegű büntetést, vagy megnevezi azt, aki a szabálysértést az ő autójával ténylegesen elkövette. Ez esetben
a tulajdonosnak nem kell befizetnie a közigazgatási bírságot, a megnevezett sofőr ellen pedig szabálysértési eljárás indul, melyben nemcsak pénzbírságot szabhatnak ki
rá, hanem büntetőpontokat is kaphat.
Mivel a szóban forgó óbudai kereszteződésben tömegesen hagyták figyelmen kívül az autósok a táblát, a kerületi közterület-felügyelet is az objektív felelősséghez nyúlt,
és százával szórta ki az esetenként 50 ezer forintos (fix)
büntetéseket. Az érintettek háborogtak, pénzbehajtásról,
az autósok megsarcolásáról beszéltek, és fizettek. Néhányan megpróbálták visszavonatni a bírságukat, megkérdőjelezték az eljárás jogszerűségét, a bíróság indokoltságát, és vitatták annak összegét is. Mindhiába.
Az önkormányzat és a nevében eljáró közterület-felügyelet azzal érvelt, hogy a táblák egyértelműen jelzik
a kötelező haladási irányt, az évtizedes forgalmi rend
megváltozására figyelmeztető (és a Szépvölgyi útra felhajtást jelző) táblákat pedig már hónapokkal az előtt kihelyezték, hogy elkezdték volna a tömeges bírságolást.
Nem a szóban forgó óbudai kereszteződés az egyetlen azonban, ahol „fizettet” a helyi önkormányzat a folyamatos és tömeges szabályszegések miatt. A XII. és a VIII.
kerületben is van olyan út, ahol az autósok szerint logikátlan módon változtatták meg a megszokott forgalmi rendet, többnyire jelentős kerülőre kényszerítve ezzel őket.
Ezeken a helyeken is, ahogy Óbudán tették, kihelyezték
a forgalmi rend megváltozására figyelmeztető táblákat,
majd pár hét elteltével a közterületesek a kamerák felvételei alapján büntették meg az autósokat.

Fotó: pixinoo/iStock/Thinkstock

Bírságolhatnak-e pusztán a térfigyelő kamerák felvételei
alapján a közterület-felügyelők? Milyen kamerát kell
telepíteni egy kereszteződésbe, ha szabályosan akarják
megbüntetni az ott érvényes forgalmi rendet szándékosan és
tömegesen figyelmen kívül hagyó autósokat? Pénzbehajtás
vagy jogos büntetés, ha valakit megbírságolnak, mert
fittyet hányt a kötelező haladási irány táblára? Ezekről
a kérdésekről folyt a vita az elmúlt hetekben.

Bár a XII. kerületi ügy bejárta a sajtót, mégsem lett
belőle akkora botrány, mint amekkorát az óbudai közterületesek bírságolási gyakorlata váltott ki. Tarlós István
főpolgármester támadta meg a III. kerületi önkormányzatot és annak közterület-felügyeletét a Bécsi úti bírságolások miatt, és nyilvánosan felszólította az autósokat, hogy
ne fizessék be a közterületesek által a térfigyelő kamerák felvételei alapján kiszabott bírságot, mert a felügyeletnek nincs joga így megbírságolni őket. Tarlós István
az 50 ezer forintos bírságot is sokallotta, szerinte ennek
az összegnek a kifizetése sok autós számára kész anyagi
csőd, ezért bejelentette, hogy kezdeményezni fogja az
egyébként a 2007-es kormányrendeletben meghatározott és azóta alkalmazott bírság összegének csökkentését. Álláspontját annak ellenére is fenntartotta, hogy
jogászok (köztük számos, foglalkozásából adódóan az
autósok oldalán álló ügyvéd is) figyelmeztette, az a hatályos jogszabályok alapján legalábbis vitatható.
Kétségtelen tény azonban, hogy a főváros gyakorlata ez ügyben már évek óta ellentmondásos. Mert hiába

van például bekamerázva az összes aluljáró, azokban –
kis túlzással – szabadon dolgozhatnak az illegális árusok,
a drogkereskedők és a zsebtolvajok. Eljárás ugyanis a Tarlós irányítása alatt álló fővárosi közterület-felügyelet álláspontja és gyakorlata szerint csak akkor indul ellenük, ha
a közterület-felügyelők elkapják őket. Erre azonban csak
ritkán kerül sor, mivel a szabályszegők (jól kiépített figyelőés riasztóhálózatuknak köszönhetően) általában köddé

A főpolgármester szerint az 50 ezer
forintos bírság kifizetése sok
autós számára kész anyagi csőd.
válnak az egyenruhások kiérkezéséig, így hiába készült
róluk még akár azonosításra alkalmas felvétel a hivatalosan bűnmegelőzési céllal százmilliókért telepített kamera
rendszerrel, nem történik semmi.
Joggal teheti fel a kérdést az átlag budapesti polgár, hogy miért kellett százmilliókat költeni egy olyan
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Újratervezés
Sofőrnek az autonóm autóban is ülnie kell…

Fotó: fanjianhua / Freepik

A kamerát
engedély
nélkül egy,
a főváros
tulajdonában
álló oszlopra
szerelték.

rendszerre, amely a hatályos jogszabályok (vagy fővárosi
jogértelmezés) szerint semmire sem jó?
Nyilván ezt a gyakorlatot tartja jogszerűnek Tarlós
a közlekedésben is. Csakhogy a közterület-felügyeletekről
szóló törvény felhatalmazást ad arra, hogy a kerületi felügyelet a „közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból bárki számára nyilvánvalóan észlelhető módon
képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet”. Ugyanez
a jogszabály ad felhatalmazást arra is, hogy a felvételt
„bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult eljárásban, illetve jogsértés miatt indított közigazgatási hatósági
eljárásban felhasználják”.
A közúti közlekedésről szóló törvény ugyanakkor arra
hatalmazza fel a közterület-felügyeleteket, hogy a törvényben felsorolt szabályszegések esetén bírságot szabjanak ki. Ilyen például az engedélyhez kötött áru- és
személyszállítás mellett a gyorshajtás, a biztonsági öv
használatának elmulasztása, a tiloson áthajtás, az ittas
vezetés, a behajtási tilalomra vonatkozó szabályok megsértése és a kötelező haladási irány be nem tartása.
A törvény 4/b pontja azonban csak a behajtási tilalom és a kötelező haladási irányra vonatkozó előírások
megsértése esetén hatalmazza fel a közterület-felügyelőket, hogy „amennyiben a szabályszegést elkövető személye a helyszínen nem válik ismertté, és a szabályszegést
külön jogszabályban meghatározott technikai eszközzel
nem rögzítették, a bekezdésben meghatározott bírságot a gépjármű forgalmi rendszáma alapján megállapított üzemben tartóval szemben kell kiszabni”.
Olyan előírást viszont egyik vonatkozó törvényben sem
találni, amely csak abban az esetben tenné lehetővé a közterület-felügyelők számára a bírságolást, ha jelen vannak a szabályszegés helyszínén. Ha lenne ilyen, az egyet
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jelentene azzal, hogy nettó pénzkidobás minden kamera,
amit a közterület-felügyeletek telepítettek. Hiszen ha csak
akkor lehet bírságolni, ha jelen van a felügyelő, a szabályszegés bizonyítására elég lenne egy olcsó kézi kamera is.
Végül Pintér Sándor belügyminiszter és a rendőrség
dobott mentőövet Tarlósnak azzal, hogy megállapították: az a térfigyelő kamera, amelynek a felvétele alapján
a közigazgatási bírságot kiszabták, nem felel meg a jogszabályi előírásoknak, ezért az objektív felelősség megalapozására szolgáló felvételek készítésére nem alkalmas.
Az már csak hab volt a tortán, hogy az önkormányzat
a szóban forgó kamerát engedély nélkül egy, a főváros
tulajdonában álló oszlopra szerelte fel. Amint ez kiderült,
a kamerát leszerelték, az autósok pedig fellélegezhettek.
Itt tartunk most.
Mi történt volna, ha máskülönben az önkormányzat kameratelepítés helyett kiküldte volna a közterületfelügyelőket, vagy a rendőrség segítségét kérte volna?
Néhány napi „koncentrált közúti ellenőrzés”, és sikerülhetett volna érvényt szerezni az új forgalmi rendnek.
Ma már a szabálytalankodó autók tulajdonosai a rendőrségtől kapják a felszólítást, hogy nevezzék meg, ki
vezette az autójukat a kérdéses időpontban. Ha nem tudják vagy nem akarják megmondani, jó eséllyel megús�szák az ügyet. Egyelőre. Mert ha folytatódnak a tömeges
szabályszegések, előbb-utóbb – főleg ha, ne adja az ég –
történik egy személyi sérüléssel járó baleset, vagy csak
gyakran vesztegel a villamos a szóban forgó kereszteződésben, új kamerát helyeznek majd ki, olyat, amely már
megfelel a jogszabályoknak, és amelynek a felvétele alapján automatikusan kapják majd az 50 ezer forintos csekket az autósok.
Fekete Gy. Attila

Aki semmi pénzért ki nem adná a volánt a kezéből, itt
akár abba is hagyhatja az olvasást. Mert ez a cikk arról
szól, hogy belátható időn belül nem is kell vezetni,
ugyanis kormány és pedálok sem lesznek az autókban.
A világ számos országában folynak az úgynevezett
autonóm vagy önvezető autók tesztjei. Magyarországon
épül a térség egyetlen autonóm autók fogadására is
alkalmas tesztpályája, ami az autóipari innováció egyik
központjává teheti hazánkat.
Aki eddig nem tette, kezdje el nézni a Knight Rider című
tévésorozatot valamelyik ismétlőcsatornán, és benne Kittet, a beszélő, önjáró, elemző és gondolkodó autót. És ne
mondja a gyereknek, hogy ez marhaság, mert egy autó
nem tud elmenni A pontból B-be csak úgy, s főleg nem,

Az autógyárak jó eséllyel a zalaegerszegi
pályán tesztelik majd fejlesztéseiket,
köztük az autonóm autókat is.
ha a sofőr nem is ül benne, csak egy órába suttogva osztogat utasításokat neki. Ami az egykor népszerű sorozatban még a fantázia szüleménye volt, ma már valóság. Kitt,
vagy legalábbis hozzá nagyon hasonló járművek már akár
holnap is szembe jöhetnek az utcán.
Szingapúrban, Londonban és Michiganban ugyanis
már a forgalomban tesztelik az autonóm autókat. Igaz,
csak meghatározott területen belül közlekedhetnek, de
részt vesznek a forgalomban. A Magyarországról az adójogszabályok be nem tartása miatt kivonulásra kényszerített Uber 2019-től az Egyesült Államokban már autonóm
taxikkal szállítaná utasai egy részét.
Autonóm autó ügyben Magyarország szeretne felkerülni az iparág innovációs térképére, amihez igen nagy
segítséget nyújt az a 40 milliárd forintos, épülőfélben
levő tesztpálya, amely a kormány és a szakma képviselőinek várakozása szerint ide vonzza majd a környék autógyárainak fejlesztőit. A Zalaegerszeg határában, egy 250
hektáros területen zöldmezős beruházással megvalósuló

projekthez fogható nincs még egy Egerszeg ötszáz kilométeres sugarú környezetében. Autógyár viszont van, így
jó eséllyel azok mind nálunk tesztelik majd fejlesztéseiket,
köztük az autonóm autókat is.
Három hagyományos tesztpálya már a közeljövőben
elkészül, valamint a jármű-dinamikai tesztelemek egy
része is. Még ebben az évben átadják az autonóm járművek tesztelésére való speciális pályát és a létesítmény
üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen benzinkutat, hotelt és
más kiszolgáló létesítményeket. Jövőre lesz kész a nagysebességű oválpálya, tovább bővítik majd a jármű-dinamikai rendszereket, és további kiszolgáló létesítmények
is megvalósulhatnak. A hazai járműipari innováció eddigi
legnagyobb beruházása várhatóan 2019 végére készül
el teljesen.
De mik is azok az autonóm autók, amelyeket hagyományos társaik mellett a jövőben reményeink szerint nagy
számban tesztelnek majd Zalaegerszegen? Lényegében

Ugyanannyi helyen több okos autó fér
majd el, mert csak akkora terület kell
a parkolásukhoz, amekkorák ők maguk.
Kitt valóvilágbéli társai; bár valószínűleg kevesebbet fognak beszélni, már ha fognak, mint filmsztár előfutáruk.
Az önvezető (autonóm) autó egy olyan gépkocsi, amely
emberi beavatkozás nélkül képes gyorsítani, lassítani,
kanyarodni. Radar és lézerhullámok, valamint GPS-jelek
segítségével tájékozódik, azokkal méri fel a környezetét, és
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nemcsak a forgalomban lévő más járműveket képes azonosítani (autókat, motorokat, kerékpárosokat, sőt, akár
még a nagyobb testű állatokat is), hanem figyelmezteti
a sofőrt a közelgő veszélyre, és szükség esetén be is avatkozik a vezetésbe, például lassít az ütközés elkerülése,
vagy legalábbis az ütközés következményeinek a mérséklése érdekében.
És ez még mindig nem az igazi autonóm autó. Az
ugyanis emberi beavatkozás nélkül működik. Nem jelzi
a bajt, hanem elkerüli. Nem figyelmeztet a sávelhagyásra,
hanem eleve az úton tartja az autót, így a sávelhagyás

A teljesen
automatizált
autonóm
járművek esetében
a sofőr fogalma
értelmez
hetetlen.

a memóriájába programozott algoritmusok
segítségével fuvarozza el az utasát A pontból B-be. Közben nem rohan bele az előtte
haladóba, nem gázol el senkit az út szélén, megáll a pirosnál, és ha kell, a zebra előtt is, a kanyarokat
pedig a biztonsághoz optimalizált sebességgel veszi be.
Zsebkendőnyi helyre is képes beparkolni, legfeljebb előbb
ki kell szállnunk. Így viszont több okos autó sokkal kevesebb helyen is elfér majd, avagy ugyanannyi helyen több,
mint ma, hiszen csak pont akkora területre van szükségük a parkoláshoz, amekkorák ők maguk. Ha a gazdájuknak szüksége lesz rájuk, majd „szól”, a telefonjával, okos
órájával – vagy ki tudja, mit találnak ki még addig – üzen
az autójának, hogy hová menjen érte, és az autó odanavigálja magát.
Már ma is léteznek olyan szériaautók, amelyekben van sávelhagyásjelző. Ha az autó ráhajt a felezővonalra, vagy akár csak túlságosan megközelíti azt
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– programozás kérdése, hogy mikor –, az
autó sípol, pittyeg, kakukkol, gyártója válogatja, mi módon figyelmezteti a sofőrt, hogy
figyeljen jobban. A mostanában forgalomba
kerülő autók mind nagyobb hányadában van már
tempomat, ráfutást akadályozó rendszer, amely a magasabb kategóriába sorolt autóknál már nemcsak sípol, ha
túlságosan az előttünk haladó autóra futottunk, hanem
fékez is a sofőr helyett. Persze ugyanezt a rendszert
a hátsó frontra is felszerelték, így tolatáskor elvileg senki
nem üthet el egy arra tévedt gyereket, és mások autójában sem tehet kárt.
Elvileg. Mert a mai autóknál az efféle rendszerek többnyire még csak jeleznek. Léteznek azonban már olyan
autók is, mint például a Volvo XC90 Pilot Assist, amelyek 50 km/h sebességig képesek tartani az előre beállított távolságot az előttük haladó jármű mögött. Felszerelték továbbá olyan city safety rendszerrel, amely

Fotó: /iStock/Thinkstock

Viszonylag rövid időn belül megoldandó
jogi kérdés, hogy ki a felelős az autonóm
autó okozta balesetért?
meg sem történhet. Aligha szükséges felsorolni egy ilyen
autó előnyeit. Optimális nyomvonalon halad a beprogramozott cél felé, így kevesebb üzemanyagot fogyaszt, mint
ha ember működtetné. Mivel minden emberi tényezőt kiiktattak belőle (azaz csak majdnem mindet, erről később),
ezzel minimálisra csökkentették a közlekedési balesetek
valószínűségét. Nincs sofőr, ezért baleset sincs fáradtság,
figyelemkihagyás, rosszullét vagy ittasság miatt. Megfelelő programozással elvileg az úthibákra visszavezethető balesetek is kizárhatók, de legalábbis minimalizálható
a kockázatuk. A műszaki hiba kivételével szinte minden
baleseti ok kiküszöbölhető.
Ám épp ezen a ponton állt meg a fejlesztésben közreműködő jogászok tudománya. Viszonylag rövid időn
belül megoldandó jogi kérdés, hogy ki a felelős az autonóm autó okozta balesetért? A fejlesztők szerint 99%-ban
a balesetben érintett másik fél, azaz a nem autonóm autó
sofőrje, a kerékpáros, a gyalogos, szóval mindenki más
lehet, de az autonóm autó nem. Ennek azonban ellentmond, hogy már autonóm autó is okozott balesetet. Az
az egy százalék tehát nem elméleti lehetőség, hanem
nagyon is realitás…
A szégyenteljes, ám egyben számos kérdést felvető
eset a szilícium-völgyben történt, és az index.hu számolt
be róla elsőként Magyarországon a Kaliforniai Állami Gépjárműügyi Hivatal jelentése alapján. Eszerint a Google által
irányított Lexus egy busz oldalának ütközött. Az incidens a Google szilícium-völgyi központjában, Mountain
View-ban történt, amikor az autonóm autó egy kereszteződésben jobbra fordult volna, amihez az egyenesen
továbbhaladók sávja előtt kellett volna elhaladnia, amíg
azok a zöldre vártak. A Lexus jelzett, és a sávja jobb szélére húzódott, de a forduláshoz egy vihar miatt kirakott
homokzsákokat kellett volna kikerülnie. Közben viszont
a szomszéd sáv zöldet kapott, és a továbbhaladók miatt
a Lexus már nem tudott befordulni. Ezért a robotsofőr
úgy döntött, hogy visszahúzódik a saját sávja közepére,
ahol viszont összekoccant egy érkező busszal.
A vizsgálat szerint a robotpilóta algoritmusa volt
a felelős a bajért. Azaz programozási hiba történt. Tehát
mégsem sikerült minden baleseti okot kiiktatni. Kérdés,
hogy majd akkor is a programozókat veszik elő, ha éles
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helyzetben, a forgalomban történik baleset? Mert a teljesen automatizált autonóm járművek esetében ugyebár
a sofőr fogalma értelmezhetetlen. Nem vezeti senki az
autót. A Google autójának az esete bizonyítja azonban,
hogy mégis okozhat balesetet. Vagy meg kell adni a lehetőséget az automata sofőr kiiktatására? Dönthessen úgy
az ember-sofőr, hogy átveszi az irányítást a nála racionálisabb, biztonságosabban vezető sofőr-automatikától?
A válasz egyáltalán nem kézenfekvő. És a jogászoknak
szembe kell nézniük azzal a problémával is, hogy miközben ők még – tisztelet a kivételeknek – igazán el sem gondolkodtak azon, hogy mit és hogyan kellene szabályozni e
téren, a fejlesztők már szinte sorozatgyártásra kész prototípusokat készítettek. Dollármilliárdokat fektettek a fejlesztésbe, ezért akármilyen szabályozást aligha fogadnak el.
Márpedig a már hivatkozott Kaliforniai Állami Gépjárműügyi Hivatal szerint sofőrnek az autonóm autóban is
ülnie kell, például azért, hogy átvegye a jármű felett az irányítást, ha az automata meghibásodna, vagy ha a robotsofőr számára megoldhatatlan szituációba kerülne.
Csakhogy a kutatás-fejlesztésre talán legtöbbet költő
Google egy olyan autót készített, amiben se kormány,
se pedálok nincsenek. Hogyan avatkozik bele bármibe
is a sofőr? De, ha lennének is pedálok és kormány, egy
balesetet követő perben komoly dilemmát okozna, hogy
muszáj volt-e a sofőrnek beavatkoznia? Nem lett volna
helyesebb a gépre bízni a problémát? Hiszen az ember
bizonyos helyzetekben akár pánikba is eshet, és ha emiatt ragadja magához a vezetést, a dolog akár rosszabbul
is elsülhet, mint ha mindent a gépre bízott volna.
A vitát minden bizonnyal a piac dönti majd el. Nem
nehéz megjósolni ugyanis, hogy vannak és a jövőben is
lesznek olyan autósok, akik semmiképpen nem lesznek
hajlandók lemondani a vezetés élményéről. Ahogy ma is

Kezdhetjük akár már ma újragondolni
és átértékelni mindazt, amit eddig az
autózásról tudtunk és hittünk.
vannak, akik hallani sem akarnak arról, hogy automata
váltós gépkocsi volánja mögé üljenek. És persze ott vannak az arany középutasok, akik csúcsforgalomban örülnek az automata váltónak, de ha kiszabadulnak a városi
forgalomból, le nem veszik a kezüket a tiptronic váltóról.
A nagy autógyártók és okosautó-fejlesztők legóvatosabb prognózisa szerint már a következő évtized elején
megkezdődhet az okos autók sorozatgyártása. A Daimler
2025-re teszi az önvezető kamionok forgalomba helyezését. Az automatizált teherszállítással megszűnhetnek
a kamionsofőrök fáradtsága, elalvása, teljesítménykényszere miatt bekövetkező balesetek – vélik.
Lélekben kezdjünk felkészülni rá, hogy szembejön
velünk egy autó, amelyben senki nem ül a volán mögött,
volán sincs, s az utasok békésen szundikálnak, miközben
a járművük tempóson halad velük az otthonuk felé. Kezdhetjük akár már ma újragondolni és átértékelni mindazt,
amit eddig az autózásról tudtunk és hittünk.
Fekete Gy. Attila
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Közlekedésbiztonság,
közlekedési kultúra
Magyarországon 2017
Főbb üzenetek a közlekedők és a közlekedési
szakemberek számára egy országos,
reprezentatív közvélemény-kutatás alapján

Első alkalommal 2016-ban készült Magyarországon olyan
közvélemény-kutatás, amely kifejezetten a felnőtt lakosság
közlekedési kultúrához való viszonyát, arról alkotott képét,
véleményét igyekezett társadalmi szinten megismerni.
A közvélemény-kutatást – a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériummal és a Közlekedéstudományi Intézettel
együttműködve – a Közlekedéstudományi Egyesület
Közlekedésbiztonsági Tagozata mint a Közlekedési Kultúra
Napja programsorozat eseménykoordinátora készíttette el.
A kutatás alapvető célja a Közlekedési Kultúra Napja című
esemény hagyománnyá tételének tudományos, szakmai
alapokon nyugvó elősegítése volt. A kutatás alapján olyan
alapadatokat kaptunk, kapunk, amelyek mérhetővé, figyelemmel kísérhetővé teszik a közgondolkodást, annak változását a kulturált, kulturálatlan közlekedési magatartásról,
a különböző közlekedési szereplők közlekedési kultúrához
való viszonyáról, valamint a Közlekedési Kultúra Napja
ismertségéről és elfogadottságáról.
A kérdőívet 2016-ban a Bíró József, dr. Jankó Domonkos, Siska Tamás és dr. Szabó Andrea alkotta Munkabizottság dolgozta ki, melyet 2017-ben a fő fejezetek és alapértékek megtartásával a Bíró József, dr. Szabó Andrea és
Recsákné Mazányi Judit alkotta Munkabizottság aktualizált, illetve tovább árnyalt. A kérdőívek kiértékelését mindkét évben a Decilis Társadalomkutató Központ végezte.
Az alábbiakban a 2017. évi közvélemény-kutatás módszertanát ismertetjük, és a főbb eredményeket adjuk közre
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a közlekedési kultúra hazai helyzetének folyamatos javítása iránt elkötelezett érdeklődők számára.

A vizsgálat módszertana

Az ezerfős mintára épülő, telefonos (CATI) metodológiával készített vizsgálat adatfelvétele 2017. március 20. és
2017. március 24-e között zajlott le. A Computer Assisted
Telephone Interviewing (CATI) adatfelvételi technika számítógéppel támogatott telefonos lekérdezést jelent.
A CATI típusú kutatás előnye, hogy az adatfelvételi idő
viszonylag gyors, mert személyesen nem kell felkeresni
a válaszadókat. Az automatikus számítógépes rögzítés
miatt pedig lehetőség nyílik a folyamatos ellenőrzésre,
a hibák azonnali korrigálására.
A mintavétel alapját a KSH 2011-es népszámlálási
adatai képezték. A minta reprezentatív a 18 éven felüli
magyar lakosságra három szempont alapján: társadalmi
nem, korcsoport és település típusa. Az adatfelvételt

10 269 telefonszámot felhasználva – a kvótafeltételeket
maximálisan betartva – 1000 sikeres interjúval zárta az
adatfelvevő cég.
A 10 269 hívás kevesebb mint 3%-ában volt olyan
eset, amikor vélelmezhető, hogy az adatfelvétellel, például a kérdőívvel volt az interjúalanynak problémája.
Ez az arány alatta marad a telefonos adatfelvételeknél
ilyenkor szokásos arányoknak, azaz, ha már sikerült felvenni a kapcsolatot a kérdezettel, a téma és a kérdőív
felkeltette és ébren tartotta az érdeklődését.

I. Közlekedési szokások

A kutatás első részében a közlekedési szokások vizsgálatára került sor.

Vezetői engedéllyel rendelkezők
járműhasználati szokásai

Az első szűrés arra szolgált, hogy kitűnjön, kik azok, akik
rendelkeznek gépjármű-vezetői engedéllyel – azaz rendelkeznek alaposnak feltételezett KRESZ-ismeretekkel –, és
kik azok, akik nem. A férfiak 80%-ának, míg a nők kevesebb mint felének van jogosítványa, ami előrevetíti, hogy
jelentős különbség vélelmezhető a két nem közlekedési és
járműhasználati szokásaiban.
A vezetői engedéllyel rendelkezők túlnyomó többsége
ún. B-típusú jogosítvánnyal rendelkezik (58%), közel azonos (9–10%) a motorkerékpár, a segédmotorkerékpár,
valamint a tehergépjármű vezetésére alkalmas engedélyek aránya.

Közlekedésbiztonság

A jogosítvánnyal rendelkező napi kerékpárhasználók aránya – szemben a személygépjárművel, illetve
a motorkerékpárral – az átlaghoz képest nagyobb a 60
éven felüliek körében, mint a 18 és 39 évesek között, és
jóval magasabb a kisebb településeken, mint Budapesten.
A fővárosi, vezetői engedélyt megszerzettek egytizede
használja napi rendszerességgel a kerékpárját. A jogosítvánnyal nem rendelkezők esetében a törésvonal a nagyváros versus kisebb település viszonylatában mutatható
ki. A budapesti, jogosítvánnyal nem rendelkezők 75%-a
kerékpározik naponta, míg a községekben/nagyközségekben ez az arány 46%.
Kétségtelenül a túlzott motorizációval járó környezetszennyezés alternatívája lehet a korszerű, egyszerre
sok ember szállítására alkalmas helyi vagy kisebb távolságokat összekötő helyközi közösségi közlekedés. Az adatok szerint a magyar lakosság valamivel több mint egynegyede használ napi rendszerességgel, további 13%-a
pedig heti rendszerességgel valamilyen közösségi közlekedési eszközt. Fontos megjegyezni, hogy a kérdőívben
nem részleteztük ezeket az eszközöket, a kérdezettnek
magának kellett eldöntenie, hogy használó-e vagy sem.
Összességében tehát a társadalom igen jelentős részét,
négytizedét tekinthetjük rendszeres közösségi közlekedőnek. Ezzel szemben a közösségi közlekedésben soha részt
nem vevők aránya 23%.
Milyen rendszerességgel veszi Ön igénybe a közösségi
közlekedés szolgáltatásait?
százalékos megoszlás

Kerékpáros és közösségi közlekedés

A vizsgálatban külön is vizsgáltuk a kerékpárhasználatot.
Összességében a magyar lakosság 27%-a jelezte, hogy
napi gyakorisággal kerékpározik, ami esetleg jelentheti
azt, hogy a kerékpár egyfajta alternatív közlekedési eszközzé kezd válni. Ezt a feltételezést erősítheti, hogy 15,
illetve 8%-ot tesz ki a heti rendszerességgel kerékpározók aránya, valamint az, hogy a soha nem kerékpározók
relatíve kevesen, 27, illetve 37%-nyian vannak. Ez utóbbi
adat egy érdekességre is rávilágít: bár a vezetői engedél�lyel nem rendelkezők körében magasabb a naponta „biciklizők” aránya, ugyanakkor körükben a soha nem használók is érdemben magasabban vannak.
Milyen rendszerességgel kerékpározik Ön?
százalékos megoszlás
Van vezetői engedélye

27%

Nincs vezetői engedélye

22%
33%

37%
15%
27%

9%

17%

5%

8%

■ naponta ■ hetente legalább egyszer
■ havonta legalább egyszer ■ ritkábban ■ soha

23%

27%

13%

26%
11%

■ naponta ■ hetente legalább egyszer
■ havonta legalább egyszer ■ ritkábban ■ soha

A közlekedésben betöltött szubjektív pozíció

A 2016. évi kutatás egyik, szakmai körökben is jól fogadott újdonsága volt, hogy a kutatás nemcsak objektív eszközökkel (használati gyakoriság), de szubjektív,
attitüdinális kérdés révén is vizsgálta a társadalom közlekedésben játszott szerepét. Besorolhatta valaki önmagát
gyalogosnak, utasnak, kerékpárosnak/bringásnak, motorosnak vagy gépjárművezetőnek (autósnak). 2016-ban
az objektív mutatók és a szubjektív vélekedések összecsengtek, hiszen a magyar felnőtt népesség 46%-a tekintette önmagát autósnak, a gyalogosok és az utasok aránya egyaránt 19% volt, míg kerékpárosként/bringásként
14%-uk definiálta önmagát.
A 2017. évi adatok azt mutatják, a társadalom relatív többsége inkább járművezetőnek tartja magát,
a második leggyakoribb említés pedig az utas. Az előző
évhez képest egyetlen területen érzékelhető érdemi
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elmozdulás: csökkent az autósok és ezzel párhuzamosan növekedett az utasok száma, ugyanakkor a fennmaradó három kategóriában alig-alig történt elmozdulás, azaz a 18 éven felüliek 17%-a inkább gyalogosnak,
15%-a kerékpárosnak, a maradék 2% pedig inkább motorosnak tekinti magát.

negatív állítások
a gyalogosok
a kerékpárosok számára
fenntartott úton
közlekednek?
a másik jármű vezetője
erőszakosan viselkedik
(dudál, villog, mutogat)?

Összességében hogyan jellemezné a közlekedésben
betöltött szerepét?
százalékos megoszlás
2016

2017

38%

46%

■ soha

2%

2%

14%

15%

II. Kulturált (kulturálatlan)
közlekedési magatartás

A 2016-ban első alkalommal elvégzett kutatás talán legnagyobb újdonsága az volt, hogy komplex módon, együttesen kezelte a közlekedésbiztonságot és a közlekedési
kultúrát abból a feltételezésből kiindulva, hogy a másikra
odafigyelő, udvarias, határozott és szabálykövető – egyszóval kulturált – közlekedési szereplő magatartása kiszámítható, modellezhető, belátható, ami nagyban javítja
a közlekedés biztonságát is. Pontosan ezért került részletes vizsgálatra az egyes közlekedési aktorok, így a kerékpárosok, a motorkerékpárosok, a gépkocsivezetők, az utasok és a gyalogosok véleménye néhány tipikus, pozitív
vagy negatív kontextusú, őket érintő közlekedési szituációról. Természetesen minden aktornak a saját közlekedési magatartását kellett megítélnie.

A közlekedő csoportok általános tapasztalatai

Elsőként a motorizált járművek vezetőihez képest kiszolgáltatottabb kerékpárosokat kérdeztük a pozitív és negatív helyzetek gyakoriságáról.

20%

27%

40%

■ néha ■ gyakran

60%

18% 6%

19% 7%

80%

100%

■ nagyon gyakran

A kerékpárosok és a gépjárművezetők közötti kapcsolat a fenti ábra alapján nem teljesen felhőtlen, úgy is
fogalmazhatnánk, hogy van fejlődési potenciál a közlekedési kultúra e szegmensében. Nagyjából minden második valamennyire rendszeresen kerékpározó tapasztalja
ugyanis, hogy a gépkocsivezetők nem hagynak elég távolságot, amikor előzik vagy kikerülik, és 36%-uk a sávváltásnál, torlódásnál is érzékel problémákat. Tanulságos eredménnyel szolgál a kerékpárosok és a gyalogosok közötti
viszonyra utaló kérdés is. A kerékpárosok 57%-a találkozik
gyakran vagy nagyon gyakran a kerékpárúton közlekedő
gyalogosokkal. Az ugyanakkor megfontolásra érdemes
kérdés, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok számára
kijelölt utak mindig jól vagy jó helyen vannak-e kialakítva,
azaz nem csábító-e (vagy egyedüli lehetőség) a gyalogosok számára a kerékpárutak használata.
Azt, hogy a járművezetők nem eléggé udvariasak, előzékenyek a közlekedésben részt vevő más járművek vezetőivel szemben, a motorkerékpárosok válaszai is mutatják.
Az alábbi ábra jelzi, hogy a motorkerékpárosok 25%-a soha,
43%-a pedig csak néha tapasztalja, hogy sávváltásnál, torlódáskor a gépkocsivezetők (előzékenyen) beengedik.
A másik oldalon viszont a kifejezetten kulturálatlan
közlekedési magatartás (erőszakos viselkedés) a motorkerékpárosok tapasztalatai szerint ritka, mindössze 2%-uk
jelezte, hogy nagyon gyakran, további 16%-uk pedig hogy
néha azért előfordul vele ez a szituáció.
Motorkerékpárosként milyen gyakran tapasztalja,
hogy sávváltásnál, torlódáskor a gépkocsivezetők
beengedik Önt? százalékos megoszlás, N=82*

Kerékpárosként milyen gyakran tapasztalja, hogy ….?
százalékos megoszlás, N=450
pozitív állítások

Gépkocsivezetőként milyen gyakran tapasztalja, hogy ….?
százalékos megoszlás, N=507

11%

38%

36%

15%

25%

43%

24%

8%

negatív állítások

sávváltásnál, torlódáskor
a gépjárművek vezetői
beengedik Önt

20%

0%

20%

44%

40%

■ néha ■ gyakran

29%

60%

80%

a másik jármű vezetője
erőszakosan viselkedik
(dudál, villog, mutogat)

7%

100%

■ nagyon gyakran

37%
0%

■ soha

20%

45%
40%

■ néha ■ gyakran

60%

16% 2%
80%

100%

■ nagyon gyakran

Az alacsony elemszám miatt a motorkerékpárosokkal kapcsolatos adatok kizárólag tájékoztató jellegűek.

*

pozitív állítások
a személygépkocsivezetők segítik a közösségi
közlekedésben részt vevő
járműveket

9%

átadják az ülőhelyet
a rászorulóknak

43%

20%

segítik a le-, illetve
felszállást időseknek,
kisgyerekkel utazóknak

13%
0%

a másik jármű vezetője
erőszakosan viselkedik
(dudál, villog, mutogat)

pozitív állítások

38%

58%

45%
20%

gyalogos megköszöni,
ha Ön előzékeny

5% 27%

a másik jármű vezetője
türelmesen vár, amíg Ön
betolat a parkolóhelyre

46%

4% 34%

az Ön előtt haladó
tehergépkocsi vezetője
segíti az előzést

9%

az utasa önként
bekapcsolja
a biztonsági övet

1%

1%

torlódásnál,
sávváltásnál előzékenyen
beengedik

◄1%
9%►
9%

10%

62%
62%

49%
20%

13%

38%

28%
28%

9%

■ soha

22%

49%

43%

8%
0%

39%

40%

60%

80%

4%
100%

negatív állítások
a másik jármű vezetője
erőszakosan viselkedik
(dudál, villog, mutogat)

18%

társaságban szeszes itallal
kínálják, ha tudják,
hogy Ön gépkocsit vezet

■ soha

23%
0%

57%

21% 4%

◄5%
23%
23% 1% ►

71%
71%
0%

sávváltásnál, torlódáskor
a gépkocsivezetők
előzékenyen beengedik Önt

Közösségi közlekedés utasaként milyen gyakran
tapasztalja, hogy ….?
százalékos megoszlás, N=500

10%

17% 5%

35%

40%

60%

80%

7%
100%

negatív állítások

pozitív állítások

a gépkocsivezetők
biztonságos távolságot
tartanak, amikor Önt előzik
vagy kikerülik
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44%

16%

28%

■ inkább gyalogos ■ inkább utas ■ inkább kerékpáros
■ inkább motoros ■ inkább gépjárművezető

■ soha

41%

47%

0%

19%

25%

32%

gépkocsik
parkolnak
a kerékpársávon,
kerékpárúton?

17%

19%

18%

A magyarországi közlekedők többsége gépkocsivezető, illetve gépkocsivezetőként aposztrofálja önmagát,
ezért e réteg válaszai kiemelkedően fontosak.
Úgy tűnik, hogy a járművezetők rendelkeznek jó
tapasztalatokkal, többel, mint a motorkerékpárosok. Kétharmaduk ugyanis gyakran vagy nagyon gyakran kap
pozitív visszajelzést gyalogosoktól, közel kétharmaduk
úgy tapasztalja, hogy a másik jármű vezetője türelmesen
vár, hogy be tudjon tolatni, 92%-uk pedig arról számolt
be, hogy az utasok önként, felszólítás nélkül bekapcsolják a biztonsági övet.
A kedvező benyomások mellett érdemes a konfliktusszituációkra is rámutatni. Kevésbé jó ugyanis a viszony
– legalábbis az adatok alapján – a tehergépjárművek és
a személygépjárművek vezetői között: a kérdezettek több
mint fele ugyanis soha, vagy csak néha tapasztalja, hogy
a tehergépkocsi vezetője segítené az előzést.

Közlekedésbiztonság

20%

40%

■ néha ■ gyakran

60%

80%

5%

1%

5%

1%

100%

■ nagyon gyakran

Első ránézésre a közúti közlekedés passzív szereplői a közösségi közlekedés utasai. Az itteni kulturálatlan magatartás többnyire zárt térben zajlik, ugyanakkor
befolyásolhatja az emberek mindennapjait, hiszen nyugtalanságot, frusztrációt okozhat, javíthatja vagy ronthatja
a közlekedésről kibontakozó általános képet, sőt, végső
soron a közlekedésbiztonságot is befolyásolhatja.

20%

32%
40%

■ néha ■ gyakran

25%
60%

80%

20%
100%

■ nagyon gyakran

A grafikon alapján úgy tűnik, hogy a közösségi közlekedés kultúrája terén is van még lehetőség a további fejlődésre. Több olyan kedvezőtlen magatartásformát is talált
a kutatás, amelyre érdemes a Közlekedési Kultúra Napja
programsorozat keretében felhívni a figyelmet. A közösségi
közlekedést igénybe vevők 78%-a ugyanis soha vagy csak
néha tapasztalja, hogy átadnák a rászorulóknak az ülőhelyet a járműveken, közel hattizedük úgy érzi, hogy nem
elég gyakran segítik az utastársak a le-, illetve a felszállást
az időseknek és kisgyermekkel utazóknak. Ezek a számok
a közlekedési kultúra hiányosságaira utalnak. Mint ahogy
az is, hogy a tapasztalatok szerint a mobiltelefon-használat kultúrája sem teljesen kiforrott még: a közösségi közlekedést használók kétötöde gyakran, illetve nagyon gyakran azt tapasztalja, hogy az utastársak másokat zavaró
módon telefonálnak a közösségi közlekedés járművein, teljesen ellenkező tapasztalatról pedig 28%-uk számol be.
A közlekedés biztonságát közvetlenül is befolyásolhatja,
hogy a személygépjárművek vezetői mennyire türelmesek,
előzékenyek a tömegközlekedésben részt vevő járművekkel. A közösségi közlekedés utasai szerint a személygépjárművek vezetőinek kevesebb mint a fele előzékeny, segítőkész, többségük inkább ellenkező magatartást tapasztal.
Végül pedig a közlekedés egyik legveszélyeztetettebb
szereplőinek, a gyalogosoknak a véleménye következik.
Természetesen ha a gyalogos a számára kijelölt útvonalon
közlekedik, az úttesten való áthaladáskor kellő elővigyázatossággal jár el, kisebb a baleseti kockázata, mint akár egy
kerékpárosnak. A baleseti kockázatok minimálisra szorításához azonban szükséges a gyalogosok és más közlekedési szereplők kulturált interakciója, amelyet talán legegyszerűbben kölcsönös odafigyeléssel jellemezhetünk.
Emlékeztetőül, abból a feltételezésből indultunk ki, hogy
gyalogos mindenki, még a naponta személygépjárművet
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használó személy is lehet, így a kapott adatok lényegében
az egész magyar népességre vonatkoznak.
A gyalogosok és a járművezetők közötti kontaktus
felemás a válaszok alapján. Vannak olyan szituációk,
ahol a kulturált közlekedési magatartás egyértelműen
teret nyert, más esetben viszont vannak még problémák. A gyalogosok háromnegyede tapasztalja azt, hogy
a járművezetők vizes úton nem lassítanak, így lefröcskölik
őket, további egyharmaduk pedig gyakran vagy nagyon
gyakran látja, hogy a gépkocsik a számukra fenntartott
területen parkolnak.
Érdemes azonban árnyalni a képet, hiszen a gyalogosok mintegy kétharmada viszonylag gyakran találkozik pozitív magatartással: a járművezetők lassítással, kézmozdulattal segítik a zebrán való biztonságos átkelésüket.
Talán kissé meglepő módon a legmagasabb a kulturált
járművezető – gyalogos interakció Budapesten, relatíve
a legalacsonyabb pedig a megyeszékhelyeken.
A kapott eredmények alapján a kerékpárosok és
a gyalogosok közötti konfliktusszituáció még kisebb mértékű. Ezt támasztja alá, hogy a gyalogosok négyötöde
soha vagy csak néha tapasztalja, hogy a kerékpárosok
zavarnák a közlekedésben. Érdekes módon egyébként
épp a fővárosiak számolnak be az átlagnál jóval gyakoribb kerékpáros – gyalogos konfliktusról.
Gyalogosként milyen gyakran tapasztalja, hogy ….?
százalékos megoszlás, N=970

Az egyének közlekedési magatartása

A felmérés során a válaszadóknak saját közlekedési szokásaikat is értékelni kellett. Hasonlóan a korábbi módszertanhoz, mindenkinek a saját magára vonatkozó, de
kifejezetten kulturált közlekedési magatartási formát kellett megítélnie. Tény, hogy az egyének saját – bárminemű
– magatartásukat mindig kedvezőbben ítélik meg, mint
általában a társadalomét, a környezetét, de a kutatók
mégsem tartották irrelevánsnak a kérdést, mert a válaszok révén kitűnhetnek azok a neuralgikus pontok, amelyekre fokozottan érdemes figyelmet fordítani A Közlekedési Kultúra Napja eseményei során is.
Elsőként a kerékpárosokkal kapcsolatos eredményeket mutatjuk be. A legalább havi gyakorisággal kerékpározók közlekedési önképe alapvetően pozitív, mindhárom
állítás esetében azok a válaszok vannak többségben,
amelyek kulturált közlekedésre utalnak. Több mint héttizedük úgy véli, hogy olyan sebességet választ, amellyel
nem veszélyezteti a gyalogosok biztonságát, több mint
kilenctizedük – saját bevallása szerint – betartja a KRESZ
szabályait. Ez utóbbi azért is érdekes, mert a kerékpárhasználat nem vezetői engedély köteles, így a kerékpárosok nem feltétlenül ismerik a jogszabályban rögzített közlekedési szabályokat. Sokkal problémásabbnak
tűnik a harmadik pont, a fényvisszaverő mellény használata. A kerékpárosok 31%-a soha, további 16%-a pedig
csak néha használ láthatósági eszközt rossz látási viszonyok között. A másik oldalon a nagyon gyakran használók 36%-ot tesznek ki.
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Összességében a közlekedés biztonságát befolyásoló
kulturált magatartásformák vonatkozásában van fejlődési
lehetőség Magyarországon. Az adatok szerint a segítőkészség, az udvarias, odafigyelő – kulturált – magatartás
pozitív reakciókat, olyan közlekedési szituációt teremt,
ami kedvezően hat a közlekedésbiztonságra.
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A második kérdéscsokor a gépjárművezetőket érintette.
Tőlük – egyedüliként – a kulturált közlekedési szokások mellett a kifejezetten veszélyes, a modern idők technikai eszközeinek használatát is megkérdeztük, amelyek szabálysértők, és/vagy potenciálisan baleseti kockázatot jelentenek.
2016 és 2017 között nem csökkent a járművezetés
közbeni „kütyüzés” mértéke Magyarországon, sőt, talán
nem túlzó, ha enyhe mértékű emelkedésről beszélünk.
Továbbá az adatok alapján menet közben a személygépjárművek vezetőinek 69%-a soha nem, további 11%-a
pedig csak nagy ritkán állítgatja a GPS készülékét. Van
azért mintegy 7%-a a gépjármű-vezetői rétegnek, aki

■ ritkán
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Közlekedésbiztonságért felelős szervezetek/
intézmények, egyének

Fontos kérdés, hogy az emberek szerint kinek a feladata,
felelőssége a közlekedésbiztonság növelése, kitől várják, hogy a közúti balesetek száma jelentősen csökkenjen. A kérdést 2016-ban és 2017-ben egyaránt teszteltük,
méghozzá azonos módszertannal. Az ábra szerint 2016ban és 2017-ben lényegében azonos módon gondolkodtak az emberek, a két mérés között nem történt érdemi,
nagyságrendi eltérés. A magyar társadalom leginkább
a rendőrségtől várja a balesetek számának csökkentését
(4,6 pont). Nagyjából azonos a szerepe, felelőssége a családoknak (4,5 pont), az egyéneknek (4,4 pont), valamint
az államnak (4,4 pont). Némiképp kisebb, de még érdemi
a jelentősége az önkormányzatoknak, míg a civil szervezetek felelősségvállalása nem tűnik túl erőteljesnek a vélemények alapján. Egy év alatt egyedül itt történt egytized
pontnál nagyobb eltérés, de statisztikai értelemben még
ez sem tekinthető szignifikáns elmozdulásnak.
Az alábbi szereplőknek mekkora feladata, felelőssége
van a közlekedésbiztonság növelésében?
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Milyen gyakran szokott járművezetés közben…. ?
minden járművezetőtől, százalékos megoszlás

beengedni a másik
autóst maga elé

Pozitív állítások
a járművezetők vizes
úton lassítanak,
hogy a gyalogosokat
ne fröcsköljék le

rendszeresen vezetés közben programozza a navigációs
készülékét, amely éppen annyira veszélyes közlekedési
szituáció, mintha telefonálna, SMS-ezne, hiszen elvonja
a figyelmet a vezetéstől, nem egy-két, hanem adott esetben több pillanatra is.
A gépjárművezetőknek három másik, pozitív megközelítésű közlekedési szituációt is meg kellett ítélni. Az
eredmények szerint a közvetlen veszélyhelyzetet elkerülő
magatartásformák – indexhasználat, lassítás a gyalogátkelőhely előtt – bevettek, általánosak, de talán még ezeken az eredményeken is lehetne tovább javítani. A közlekedésbiztonságot közvetlenül nem feltétlenül fenyegeti,
de a közlekedési kultúrát biztos nem javítja, ha a gépjárművezetők nem engedik be maguk elé sávváltáskor,
előzéskor, kanyarodás előtt, torlódás esetén stb. a másik
autóst. Az autóstársadalom tizede soha vagy csak ritkán
udvarias a másik autóssal.
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(ötfokú skála átlagai; 1 = egyáltalán nincs feladata;
5 = nagyon nagy feladata van)
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A közösségi közlekedést legalább havi rendszerességgel igénybe vevő utasok közlekedési kultúráját szintén három kérdés vizsgálatával jellemezhetjük. Az adatok
alapján a közösségi közlekedést igénybe vevők önmagukat meglehetősen pozitívan látják. 88–88%-uk gyakran vagy nagyon gyakran beljebb húzódik a jármű belsejébe, hogy helyet adjon a le- és felszállóknak, illetve átadja
a helyét, ha várandós nő vagy idős ember száll fel a járműre. A közösségi közlekedést igénybe vevők 27%-a soha
vagy néha szokta a zsúfolt járműben levenni a hátizsákját, válltáskáját, hogy mások felférjenek, esetleg jobban
elférjenek. A közlekedési kultúra e szegmense jól láthatóan
hordoz magában feszültséget, problémát, amelyet egyébként még a többi hasonló jellegű kérdéshez képest is kön�nyebben meg lehetne oldani némi egyéni odafigyeléssel.
Végül a témakör utolsó kérdését a gyalogosoknak
tettük fel. Azt tudakoltuk, hogy milyen gyakran szoktak fényvisszaverő mellényt használni rossz látási viszonyok között. Az adatok szerint a közlekedésbiztonság
ezen eleme kevéssé terjedt el Magyarországon, hiszen
a gyalogosok 13%-a szokott gyakran vagy nagyon gyakran láthatósági eszközt használni rossz látási viszonyok
közepette, a többiek csak nagy néha vagy soha nem
használnak ilyen eszközöket.
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III. Közlekedési kultúra

Az elemzés harmadik részében a közlekedési kultúrával
kapcsolatos vélemények bemutatása történik, tehát nem
a magatartásminták, hanem az attitűdök, benyomások
vizsgálata arról, hogy kinek mit is jelent a közlekedési kultúra, számára milyen érzésekkel párosul a közlekedés.
Elsőként egy érdekes, szubjektív megítélésen alapuló
kérdésblokk vizsgálata történt. A kérdezetteknek meg kellett mondaniuk, hogy saját tapasztalatuk szerint mennyire
közlekednek kulturáltan az egyes szereplők, a gyalogosok,
az utasok, a kerékpárosok, a motorkerékpárosok, valamint
a személygépkocsi-vezetők, a közösségi közlekedés vezetői és persze Ő saját maga. Az alábbi ábra az ötfokú skála
átlagait mutatja be.
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Mennyire közlekednek kulturáltan az alábbi szereplők?
(ötfokú skála átlagai; 1 = egyáltalán nem közlekednek
kulturáltan; 5 = nagyon kulturáltan közlekednek)
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Az adatokból kitűnik, hogy a magyar társadalom
a közlekedés legkulturáltabb szereplőjének – önmagán
kívül (4,1 pont) – a közösségi közlekedés sofőrjeit tartja
(3,9 átlagpont). Az, hogy mindenki önmagát tekinti a legkulturáltabb szereplőnek, egyáltalán nem meglepő, hiszen
kognitív disszonanciát (belső feszültséget) okozna az
egyén számára, ha ez nem így történne. Ennek tükrében
a közúti közlekedés sofőrjeinek magas átlagpontszáma
kétségtelenül figyelemre méltó tényező. Az egyéb szereplők közötti különbség nem túl nagy (a legmagasabb érték
3,6 átlagpont, a legalacsonyabb 3,1). A legkulturáltabb
szereplők a közösségi közlekedés gépkocsivezetőin túl az
utasok (3,6 pont), a legkevésbé kulturáltak pedig a motorkerékpárosok. A kerékpárosok és gyalogosok megítélése
azonos (3,3 pont), a személygépkocsi-vezetők pedig köztes helyen találhatók. Egyébként minden csoport, tekintet
nélkül a saját, közlekedésben betöltött pozíciójára, önmagát tekinti messze a legkulturáltabbnak, míg a második
helyen minden egyes esetben a közösségi közlekedés
vezetői/sofőrjei találhatók.

választ adók több mint fele tízes skálán nyolcas vagy annál
magasabb értéket adott, egyhatoduk pedig egyenesen
a tízes értéket választotta. Mindez azt jelenti, hogy a skála
átlaga 7,2 pont lett. A közlekedésben betöltött pozíció alapján a legjobban a kerékpárosok érzik magukat a hétköznapokban (7,66 átlagpont), míg a legkevésbé a motorkerékpárosoknak vannak pozitív attitűdjeik (5,69 pont). Mint
látható, itt érdemi, jelentős különbségekről beszélhetünk,
ugyanakkor a motorosok esetében, az alacsony elemszám
miatt, az adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. A gyalogosok véleménye az átlagossal megegyező, míg a gépjárművek vezetői elégedettebbek, mint a többi csoport tagjai.
A kutatás egyik nóvuma, hogy megvizsgálta, milyen
közlekedési tényezők okoznak elégedettséget, pozitív attitűdöket a kérdezettek számára. Ahogy az ábrából kiolvasható, nincs olyan szempont, aminek a fontossága ne haladná meg a 3 pontot, azaz a skála közepét.
A felsorolt 9 tényező ettől függetlenül 3 jól elkülöníthető csoportba sorolható. A felső régióban olyan dimenziók találhatóak, amelyek lényegében nélkülözhetetlenek
a közlekedéssel kapcsolatos pozitív vélemények kialakításához. Ezek sorrendben: a járművek jó műszaki állapota
(4,4 pont), a járművek tisztasága, kényelme, a közlekedési jelzések egyértelműsége, valamint az, hogy késedelem nélkül lehessen elérni az eltervezett célhoz (4,34,3 átlagpont). Ezek tehát objektív szempontok, amelyek
többsége független a közlekedőtől.
Egy fokkal talán kevéssé lényeges az elégedettség
szempontjából a második négy szempont, amelyben
klasszikus közlekedési kultúrával összefüggő tényezőket,
mint partnerség (4,0 pont), odafigyelés (3,9 pont), előzékenység, szabálybetartás (3,7-3,7 pont) soroltunk fel.
Fontos megjegyezni, hogy ezekben az esetekben is igen
magas pontszámokról beszélünk.
Végül az utolsó szempont az utak állapotára vonatkozik. A kapott pontszám (3,1 átlagpont) mintha arra utalna,
hogy ebben az esetben inkább a napi tapasztalatok, a közutak jelenlegi állapota befolyásolta a kérdezetteket. Nem
normatív választ – mennyire lennék elégedett, ha jó lenne
az utak állapota – adtak, hanem a valóságot osztályozták le.

Ön mennyire érzi elégedettnek magát, ha ….
(ötfokú skála átlagai; 1 = nagyon elégedetlen;
5 = nagyon elégedett)
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az állítással. Minden statisztikai hibaszámítást figyelembe
véve is megkérdőjelezhetetlen az üzenet: a közlekedési
kultúra és a közlekedés biztonsága egybeforrott, a magyar
társadalom egyöntetűen úgy gondolja, hogy ha a közlekedés résztvevői figyelmesebben, kulturáltabban viselkednek egymással, az biztonságosabbá is teszi a közlekedést.

IV. A Közlekedési Kultúra Napja
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Összességében a magyar társadalom – ahogy erre
már más eredmények alapján utaltunk – alapvetően elégedettnek érzi magát a közlekedés során, 71%-uk nagyon
elégedett vagy elégedett, míg mindössze 3%-ra tehető
az elégedetlenek aránya. Az ötfokú skála átlaga 3,9 pont.
Végül az utolsó kérdés a közlekedési kultúra és a közlekedésbiztonság közötti kapcsolat megítélését mutatja.
A kérdés így szólt: „Mennyire ért egyet azzal, hogy ha
a közlekedés résztvevői figyelmesebben, kulturáltabban
viselkednek egymással, az biztonságosabbá teszi a közlekedést?” a kapott eredmények meggyőzőek: a kérdezettek
84%-a teljesen egyetért, további 12%-a inkább egyetért

2015. május 11. óta évente megrendezik a Közlekedéstudományi Egyesület koordinálásával A Közlekedési Kultúra Napja elnevezésű programsorozatot. A kérdőív végén
a program ismertségét és megítélését teszteltük.
Egy esztendővel ezelőtt 20%-os volt a rendezvény
ismertsége, ami egy évvel az esemény tesztelését követően kedvező eredménynek számított. A második alkalom
tovább növelte az esemény ismertségét, 20-ról 27%-ra.
A hét százalékpontos emelkedés túl van a két független
mintán készített, keresztmetszeti kutatások külön-külön
mért hibahatárán, így azt tendenciaszerű, releváns emelkedésnek tekinthetjük. A 2016-os felvétel alapján 79% volt
az esemény hasznosságának megítélése, ami bizakodásra
adott alapot. A 2017-ben megismételt kérdés hasonlóan
kedvező eredményt mutat: majd ugyanakkora (77%) azok
aránya, akik hasznosnak tartják az eseményt, viszont hajszálnyival csökkent az esemény hasznosságát megkérdőjelezők aránya.
Véleményünk szerint tehát az egy évvel korábban
feltett kérdés eldőlt, a magyar társadalom fontosnak és
szükségesnek tartja, hogy évente legyen a közlekedésnek
egy ünnepi napja, amikor a szokásosnál is nagyobb odafigyelés, érdeklődés övezi a mindennapokat meghatározó
közlekedés kultúráját és biztonságát.
Bíró József, építőmérnök, forgalomtechnikai szakmérnök
Dr. Szabó Andrea, PhD szociológus
Recsákné Mazányi Judit, közlekedéspszichológus

Forrás: Közlekedésbiztonság, közlekedési kultúra Magyarországon, 2017. A témában készült
közvélemény-kutatás legfontosabb eredményei. Készült a Közlekedéstudományi Egyesület
megbízásából, 2017. március
Az ábrák forrása: Közlekedéstudományi Egyesület, 2017 (adatfelvétel: Závecz Research)

A fejezet második részében a közlekedési kultúrával kapcsolatos vélemények elemzése történik. A kutatás e része
arra vonatkozott, hogy milyen attitűdök, élmények, vélekedések kapcsolódnak a közlekedéshez; egyszerűbben
fogalmazva, hogy érzi ma magát valaki Magyarországon,
ha közúton közlekedik.
A 18 éven felüliek többsége nem érzi rosszul magát, ha
a közlekedésre gondol, sőt, a hétköznapi közúti közlekedéshez alapvetően pozitív vélekedések társulnak. A kérdésre
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Fotó: fanjianhua / Freepik

A közlekedési kultúrával kapcsolatos attitűdök
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közlekedésre nevelés

közlekedésre nevelés

Tanulva játszani
 – játszva tanulni

is készült. A játékosok csapatokat alakítanak, és feladatuk,
hogy a soron levő játékos lerajzoljon vagy elmutogasson,
esetleg szóban körülírjon egy feladványt a csapatának úgy,
hogy kitalálhassák azt.
A „közlekedésbiztonsági activity”-ben minden fogalom
a közlekedéssel kapcsolatos. Jelenleg két verziója létezik,
egy a 14 év feletti korosztály részére, amely nyolcvan fogalmat tartalmaz, és egy rövidített, húsz fogalom felhasználásával készített, a 10–14 éves korosztálynak szánt változat.

„Moede-féle tábla”

Közlekedésbiztonsági játékok

A közlekedési hatóság közlekedésbiztonsági rendezvényein
mindig igény van arra, hogy a tanulás-tanítás ne csak klas�szikus értelemben történjen, hanem az élménypedagógia
módszerét is alkalmazzuk.
A kifejlesztett játékok többségének nagy előnye, hogy
a játékszabályok bemutatása után már nem feltétlenül
igénylik az instruktorok részvételét, így az egyéb aktivitásokkal is tudnak foglalkozni, mint pl. a kitöltött tesztek
javítása, a kérdések megválaszolása.

A Dobble joggal hirdeti magáról, hogy „a megfigyelés és
a gyors reflexek játéka”. Egy ötvenöt lapos kártyapakliról
van szó, minden lapján nyolc szimbólummal. A lapokon
több, mint ötven különböző KRESZ-tábla és néhány piktogram található, és bármelyik két lapon pontosan és kizárólag egy szimbólum azonos (színben és formában, de nem
méretben). A feladat ennek a párnak a megtalálása minél
gyorsabban. A nagyobbak esetén elvárás, hogy a tábla pontos elnevezését is megadják, csak így nyerhetnek.

természetesen nem ilyen célokat szolgál, egyszerűen csak
játék, amelyet egészen kicsi kortól, esetleg szülői segítséggel, nagyobbaknál pedig szintidők beállításával használunk.

Maga a játék roppant egyszerű, ugyanakkor szórakoztató. Ugyanúgy működik nagyobb társaságoknál, mint
két–három embernél. A bonyolult társasoktól ódzkodók is
sikerélményként élhetik meg, hisz öt másodperc alatt megismerhetik a szabályokat, és maga a játék is pörgős, 3–8
perc alatt lejátszható.

Twister

Dominó

Ezzel a társasjátékkal nem csupán az értelmi képességet
fejleszthetjük, hanem egyben a mozgáskoordinációt is javítjuk. A játék lényege, hogy végtagjainkkal a padlóra teríthető
játékmezőn maradjunk.
Azt, hogy lábainknak és kezeinknek hova kell kerülniük,
egy pörgettyű – és egy „dobógúla” – határozza meg. A
játékot korosztály szerint két változatban használjuk jelenleg. A könnyített változat pörgettyűjén a táblák megnevezésén kívül szerepel a tábla képe is, a nehezítetten csak az
elnevezés olvasható.

Activity

Dobble

A klasszikus Moede-féle fonaltáblát a pályaalkalmassági
vizsgálat során is alkalmazzuk az egyéni munkastílus,
a gyorsaság és a pontosság viszonyának felmérésére, illetve
a nonverbális intelligencia mérésére. A saját változatunk

Fotók: Iró Zoltán

A játék az ember egész életét végigkíséri. Gondoljunk
csak az alig pár hónapos csecsemőre, aki nagy szemekkel
figyeli a neki készített csörgő játékot; az iskoláskorú
gyerekre, aki élvezettel rohangál a focipályán; a már
lassan felnőtt korba lépő ifjúra, aki a legújabb
számítógépes játékkal játszik napokon át; a felnőtt
férfira, aki a barátaival kártyázik; és a nyugdíjasra, aki
keresztrejtvényt fejt a klubban. A játék az az örömforrás,
amelyben minden ember – gyerek, felnőtt egyaránt –
felszabadul, kiszakad a napi rutinból.

Közlekedésbiztonság

Az európai eredetű dominójáték a 18. századból származik. A közlekedési táblás, kifejezetten kisebbeknek készített verzió a 0-tól 9-ig pontozott dominó elvén készült, 55
lapocskából áll. Akárcsak a klasszikus dominó esetében, itt

Az Activity társasjátékot Ulrike Catty, Paul Catty, Hans Führer és Maria Führer alkotta meg. Az eredeti játék 1993-ban
jelent meg a piacon, azóta pedig már sok egyéb változata

Gyermekbiztonsági ülés

Balesetveszély

Durrdefektes gumi

Balra kanyarodni
kerékpár kivételével tilos

Kerékpársáv

Kerékpárral behajtani tilos!

Relatív gyorshajtás

Gyalogátkelőhely
megközelítése

Közlekedési tábla

Mozgáskorlátozott részére
fenntartott parkolóhely

Megkülönböztető
jelzés használata

Jobbkéz-szabály

is különböző szabályok szerint lehet megoldani a feladatokat, és játék közben a legalapvetőbb táblákat is meg tudjuk tanítani a gyerekeknek.
Kormos-Tóth Lívia
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A gyermekmentés
mesterei
Budapesten és környékén évente több mint háromezer
gyermekhez riasztják a mentőket. Az életveszélyes
állapotú csecsemők és kisgyermekek helyszíni ellátása
és szállítása különleges szakmai, gyakorlati és műszeres
felkészültséget igényel – ezt hivatott biztosítani az
Országos Mentőszolgálat munkáját támogató Szent
Márton Gyermekmentő Szolgálat. A közhasznú
alapítvány kötelékében szolgálatot teljesítő csapat
munkáját az ikonikus gyermekrohamkocsik segítik,
amelyek nemcsak különleges felszereltségükkel, de
gyermekbarát kialakításukkal tesznek maximálisan
eleget a feladatuknak. A tavaly adományozott
gyermekrohamkocsival a szolgálat a Közép-magyarországi
régiót látja el, idén pedig újabb adományozásra kerül sor:
a hamarosan szolgálatba álló gyermekrohamkocsi nyártól
biztosítja a Balaton északi partján a kicsik biztonságát.
Amikor minden másodperc számít…

A gyermekrohamkocsit évente átlagosan 2100 – elsősorban súlyos, életveszélyes állapotú – gyermekhez riasztják. Felszereltségüknek köszönhetően a csapat bármilyen
helyszínen képes percek alatt egy mobil gyermek intenzív
osztályt felépíteni, ennek köszönhetően a szolgálat szakmai eredményei európai szinten is kiemelkedőek.
A budapesti gyermekrohamkocsin dolgozó személyzetet 27 gyermekintenzíves orvos, 6 hivatásos mentőápoló és 7 hivatásos mentőgépkocsi-vezető alkotja. Az
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egység 24 órás szolgálatot teljesít a hét minden napján. A gyermekrohamkocsi az Országos Mentőszolgálat Központi Mentőállomásán, a Markó utcában állomásozik, irányítását az Országos Mentőszolgálat Központi
Irányító Csoportja végzi. Ide futnak be a 104-es segélyhívó vonalak, a mentésirányítók pedig a bejelentéstől
függően döntenek a gyermekrohamkocsi kiküldéséről –
fő szempont, hogy valóban a legindokoltabb, legsúlyosabb esetekhez jusson el. A gyermekrohamkocsi riasztása a közeli helyszíneknél önállóan történik, viszont ha

Fotók: Iró Zoltán

Új gyermekrohamkocsival mentenek a Szent
Márton Gyermekmentő Szolgálat bajtársai

a Központi Mentőállomástól távolabbi helyszínre kell küldeni a mentőautót, akkor úgynevezett párhuzamos riasztással indítják az egységet. Ez azt jelenti, hogy a legközelebb lévő általános mentőegységet és a távolabb
lévő gyermekrohamkocsit egyszerre indítják el, ami igen
hatékony módja a korszerű mentőellátásnak. Ha a kisgyermek valóban súlyos, életveszélyes állapotban van,
akkor minden másodperc számít. A helyszínre érkező
első mentőegység megkezdi az ellátást, elvégzi a legfontosabb életmentő beavatkozásokat, vagy elkezdi az
újraélesztést. A gyermekrohamkocsi néhány perc múlva
befut, és átveszi a kisgyermek magas szintű ellátását.
A harmadik riasztási mód, amikor egy baleseti helyszínen lévő mentőegység kér segítséget. Ezt „segélykocsiriasztásnak” hívják.

Mint egy intenzív osztály

A gyermekrohamkocsi nem csak budapesti helyszíneken
lát el szolgálatot, hiszen bonyolultabb szállítási feladatok

miatt a vidéki mentőszervezetek is gyakran igénylik
a segítségét. Az ilyen feladatok – pl. a lélegeztetett kisgyermekek kórházak közötti szállítása – a mentőautó
munkájának körülbelül egyharmadát teszik ki. A gyermek
rohamkocsiban az intenzív osztályokéval közel azonos feltételek mellett történik a gyerekek szállítása, így minimálisra csökken a komplikációk veszélye, amit jól mutat,
hogy az elmúlt években a Szent Márton Mentőszolgálat egyetlen esetben sem veszített el kisgyermeket szállítási feladathoz kapcsolódóan. A mentőszolgálat feladatai között gyakori a CT vagy MR vizsgálatra történő
szállítás, ahol sok esetben a vizsgálat alatt is a „babakocsi” gépei tartják életben a kisgyermeket. Ezek a szállítások nem egyszer vidékről irányulnak a főváros felé, ezért
a gyermekrohamkocsi szinte az egész országot körbejárta már. Munkába állásával a fővárosi és vidéki gyermek
intenzív osztályok régi problémája, miszerint nem tudtak
lélegeztetett kisgyermeket szállíttatni kísérő intenzíves
orvos nélkül, sikerrel oldódott meg.
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A 2016-ban, illetve az idén adományozott gyermekrohamkocsival
kapcsolatban megkerestük dr. Goschler Ádámot, a Szent Márton
Gyermekmentő Szolgálat orvos igazgatóját, aki készséggel válaszolt a kérdéseinkre.
– Mik az eddigi tapasztalatok a 2016-ban használatba vett
gyermekrohamkocsi használatával? Hogyan tette még hatékonyabbá
a szolgálatellátást?
– Az új gyermekrohamkocsi maximálisan beváltotta a hozzá fűzött
reményeket, a belső tér kialakítása változott a legtöbbet. A műszerpark és a gyógyszerelő pult áthelyezésével sokkal elérhetőbbé váltak
a betegellátáshoz szükséges eszközök, így a mentőautón belüli ellátás is könnyebbé vált. A gyermekrohamkocsi megtervezésénél a másik
nagyon fontos szempont a belső tér gyermekbarát kialakítása volt. A
felmatricázott mesefigurák, a műszerek körül elhelyezett plüssfigurák és a szállítás közben lejátszható mese dvd-k segítségével el tudjuk
terelni a kis betegek figyelmét, komfortosabbá téve számukra a mentőautóban töltött időt. Emellett a nagy oldalajtó csukódása is zajtalanná vált, ami korábban problémát okozott, mert a kicsik megijedtek
az ajtó csukódásától. A mentőautó működése dinamikusab és zötykölődésektől mentesebb, ami szintén hozzájárul a betegek komfortosabb
szállításához. A megkülönböztető jelzések még a korábbi autókéhoz
képest is hatékonyabban működnek, a közlekedők már messzebbről
észlelik a gyermekrohamkocsi érkezését, így több lehetőségük van
a szabad út biztosításához.
– Milyen járműbiztonsági berendezések teszik biztonságosabbá az új
gyermekrohamkocsi közlekedését?
– A már üzemelő és az idén szolgálatba álló új gyermekrohamkocsiba
is több olyan járműbiztonsági berendezés került beépítésre, ami
a hasonló méretű teherautókban jellemzően nem található meg. Az
intelligens fékerőelosztó rendszer nagy sebességű fékezésnél is biztosítja a jármű irányíthatóságát, és mivel az esetszerű közlekedésben
nagyon dinamikus haladásra van szükség, ennek nagy hasznát ves�szük. A figyelmetlen autósok miatt több alkalommal szorultunk vészfékezésre, és e rendszer segítségével sikerült elkerülni az ütközést. A
személyzet biztonságát az elülső légzsákok mellett oldallégzsákok is
biztosítják, az új autóba beépített légrugó pedig elsősorban a súlyos
állapotú gyermekek biztonságát és kényelmét növeli. Az oldalszélas�szisztens a betegtér nagy felülete miatt nagyon jó szolgálatot tesz, ha
gyorsan halad az autó. A sávtartó asszisztens a hosszú távú szállítások esetén hatékonyan segíti a gépkocsivezető munkáját, a beszerelt
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hegymenetasszisztens pedig a 3,5 tonnás autó emelkedőn való indulását könnyíti meg.
– Milyen eloszlásban működnek a rohamkocsik?
– Az eddigi két gyermekrohamkocsi a Közép-magyarországi régióban teljesít szolgálatot, miután a folyamatos működéshez a tartalékautóra is szükség van, amely a kisebb műszaki meghibásodások, kötelező szervizek alkalmával áll szolgálatba a felszerelések átpakolásával.
A harmadik, vadonatúj gyermekrohamkocsi pedig az idei nyártól áll
csatasorba a Balaton északi partján.
– Van-e arra adat, hogy hány kilométert fut évente
a gyermekrohamkocsi?
– A budapesti gyermekrohamkocsi körülbelül 40 ezer km-t, a két
vidéki gyermek-mentőorvosi kocsink pedig 18–20 ezer kilométert fut
évente átlagosan. A három mentőegységünk évente összesen 3500
mentési feladatot lát el hazánkban.
– Ha ki kellene emelnie egy rendhagyó, emlékezetes, bravúros mentést, amely már az új gyermekrohamkocsival történt, melyik lenne az?
– Néhány héttel ezelőtt történt egy emlékezetes újraélesztés, melynek során egy budapesti gimnazista életét sikerült megmenteni
a gyermekrohamkocsi gyorsaságának és a személyzet szakértelmének köszönhetően.
– Hány riasztáshoz mennek ki évente a debreceni és miskolci
mentőorvosi kocsik, és mi jelenti a legnagyobb kihívást a vidéki
szolgálatellátásban?
– Évente körülbelül 800-800 esetet látnak el a debreceni és miskolci
gyermek-mentőorvosi kocsijaink. Az Észak-magyarországi és az Északalföldi régióban lényegesen nagyobb távolságokat kell leküzdeni az
autóknak, sokszor kifejezetten rossz időjárási és útviszonyok között.
Nem ritka, hogy akár 60–80 km-re lévő esethez is riasztják csapatainkat segélykocsiként, ezért is a gyors mozgású terepjárót választottuk az ottani feladatok ellátásához.
– Tervezik-e tovább bővíteni akár a gyermekrohamkocsi-, akár
a mentőorvosikocsi-állományt?
– A most újonnan vásárolt gyermekrohamkocsival a nyári kiemelt időszakban, a Balaton északi partján teljesítünk szolgálatot balatonfüredi
központtal, ezzel is biztosítva, hogy a Balatonon is a legnagyobb biztonságban nyaralhassanak a kicsik.

2016-tól új gyermekrohamkocsi
a Közép-magyarországi régióban

Miután csak 2015-ben Budapesten közel 2500 esethez
riasztották a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat
gyermekrohamkocsiját, 2016-ban szükségessé vált egy
új mentőautó beszerzése annak érdekében, hogy a gyermekmentő szolgálat a későbbiekben is világszínvonalon
láthassa el és a legmagasabb helyszíni ellátásban tudja
részesíteni a kicsiket. A tavaly szolgálatba álló új, 60 millió forint értékű, korszerűen felszerelt gyermekrohamkocsi
egy Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI típusú alvázra épült.
Ezt egy 2000 lóerős, 3000 köbcentis, hathengeres turbódízel motor hajtja, amely rendkívül dinamikus gyorsulást
eredményez annak ellenére, hogy a mentőautó 4 és fél
tonnát nyom. A dobozos felépítmény biztosítja, hogy ezen
a „mobil intenzív osztályon” minden felszerelés elférjen
(felnőtt és gyerek), valamint az összes életmentő beavatkozáshoz megfelelő hely álljon rendelkezésre. A hordágy
alatt elektro-pneumatikus hordágyasztal biztosítja, hogy
a súlyos állapotú kis betegeket a lehető legkevesebb rázkódás érje.

2017 nyarától új gyermekrohamkocsi
a Balaton északi partján

A Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat a legújabb,
„Mennydörgés” névre keresztelt Mercedes-Benz Sprinter
319 CDI típusú mentőautó vázát a Pappas Autótól vásárolta. A gépjármű hathengeres, 3000 köbcentis dízelmotorral rendelkezik, közel 200 lóerővel és 460 Nm nyomatékkal. A rohamkocsi észlelhetőségéről dupla szirénarendszer
és LED-es fények gondoskodnak. Az alváz légrugózása
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kényelmes és kíméletes haladást biztosít, a betegtérben
található hidropneumatikus hordágyasztal pedig szintén elősegíti a beteg minél komfortosabb szállítását. Az
orvosi felszerelés világszínvonalú: a lélegeztetésre szoruló
betegeket két készülékkel is el tudják látni. A csúcstechnológiát képviselő monitorrendszer kábelek nélkül közvetíti a beteg vitális paramétereit a monitorra, a fedélzeten
található mozgó laborral pedig vérgáz- és ionparamétereket is lehet mérni, míg a mobil ultrahang például a belső
vérzések kimutatásában lehet nagyon hasznos.

Gyermek-mentőorvosi kocsik ÉszakMagyarországon és az Észak-Alföldön

2008 óta a Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat a vidéki
gyermekmentést is támogatja két gyermek-mentőorvosi
kocsijával az Észak-magyarországi és az Észak-alföldi régióban is. A gyermek-mentőorvosi kocsi egy olyan személygépjármű, amelyben gyermekintenzíves orvos és mentőápolóként is közreműködő gépkocsivezető utazik. Az
egység beteget nem szállít, hordágy nincs benne, a felszerelése viszont megegyezik a budapesti gyermekrohamkocsi
gyógyszer- és műszerparkjával. A Miskolcon és Debrecenben állomásozó gyermek-MOK egységek alapjárműve két
VW Amarok típusú terepjáró. A járművek az északi hegyvidék havas útjain és a tanyavilág sártengerében egyaránt
biztonságosan célba juttatják a súlyos, életveszélyes állapotú gyermekek mentésére igyekvő csapatot. A gyermekMOK kocsik a sikeres budapesti minta alapján Miskolcon és
Debrecenben is az Országos Mentőszolgálat kötelékében
teljesítenek szolgálatot, amelyeket a helyi OMSZ irányítócsoportok koordinálnak.□
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Bölcsen
a közlekedésben

jobb reflexekkel rendelkeznek, mint a fiatalabbak. Ugyanakkor ez az írás számukra is tartogathat néhány jó ötletet,
amellyel továbbra is megőrizhetik fiatalosságukat a volán
mögött vagy a közlekedésben általában.
A közúti közlekedés legvédtelenebb képviselői a gyalogosok. Ők azok, akik baleset esetén védelem nélkül ütköznek a járművel. A gyalogosokon belül külön ki kell emelni
az idős személyeket, hiszen ők még inkább sérülékenyebbek: a csontjaik gyakorta törékenyebbek, a szervezetük
kevésbé ellenálló; már nehezebben épülnek fel a sérüléseikből. Jobb hát megelőzni a bajt.
Ami az idős vezetőket illeti, az őket érintő végzetes
balesetek száma a nemzetközi egészségügyi nyilvántartás szerint a 65 évesek csoportjában még nem kiugró.
Az idősebb vezetők fizikai képességeik hanyatlását eleinte nagyobb tapasztalatukkal vagy óvatosabb vezetési
stílussal ellensúlyozzák, így összességében sokkal keve-

Időskorban a család és a nyugalom jelentik
a legfontosabb értékeket – ám az is igaz, hogy ebben
az életkorban veszélyeztetettebbé válhatunk sok
mindennel szemben. Így van ez a közlekedés esetében
is, közlekedjünk akár autósként, kerékpárosként vagy
gyalogosként. Magunk is tehetünk azonban azért, hogy
gondtalanul élvezhessük a nyugalom éveit; néhány jó
tanács megfogadásával rengeteg bajt előzhetünk meg
közlekedés közben. Az alábbi összefoglaló ahhoz nyújt
segítséget, hogy a lehető legtöbbet tehessük meg saját
biztonságunk érdekében.
A szépkorúak sokkal több tapasztalattal rendelkeznek
a közlekedés területén, mint a fiatalabbak, a kor tehát
önmagában nem kizárólagos mutatója a vezetési képességnek. Azonban az idő múlásával elindulhatnak olyan
folyamatok, amelyek a korosodás (többnyire) természetes velejárói, azonban a vezetést és a közlekedést erősen
befolyásolják. Ilyen például a látás, a hallás és a reflexek
romlása, az ízületi panaszok és általában az egészség és
jóllét. Számításba kell venni a különböző orvosságok mellékhatásait is, hiszen ezek szintén befolyással lehetnek
a képességeinkre. Arról sem lehet megfeledkezni, hogy
a közlekedés szabályai folyamatosan változnak, alakulnak – fontos tehát, hogy kortól függetlenül mindig tartsuk frissen a tudásunkat is.
A jó hír az, hogy ha észrevesszük önmagunkon, és
tudatosítjuk az életkori változásokat, sokat tehetünk
azért, hogy továbbra is biztonságban lehessünk az utakon. Fontos, hogy felismerjük korlátainkat, és tisztában
legyünk mindennel, amire szükségünk van ahhoz, hogy
balesetmentesen vehessünk részt a közlekedésben.
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Közismert, hogy Európa lakosságának átlagéletkora hos�szú évek óta növekszik, és az általánosságban jellemző
jobb egészségi állapotnak, illetve a magas gépjárműszámnak köszönhetően folyamatosan emelkedik a még aktívan vezető nyugdíjasok száma. Ugyanakkor igaz az is,
hogy a születések száma csökken, a fiatal felnőttek egyre
később vállalnak gyereket, és többségében mindössze
egyet–kettőt, ettől is nő az átlagéletkor. Látható tehát,
hogy az idős közlekedők biztonságának kérdése egyre
fontosabbá válik. Ugyan a halálos balesetet szenvedő idős
emberek kétharmada nem okozója, hanem áldozata a balesetnek, mégis lényeges, hogy 65 év felett is tudatosan
tegyünk a saját biztonságunk érdekében.
Természetesen az idős nemzedékek tagjai között is
jelentős különbségek lehetnek mind a gyalogos közlekedés, mind pedig a járművezetés vonatkozásában: a 65 év
betöltése nem mindenkinél jelenti automatikusan az „öregedés határát”. Vannak olyan, a hetvenes éveikben járó
járművezetők, akik biztosabban vezetnek és még mindig

Fotó: STEFANOLUNARDI/iStock/Thinkstock

Tanácsok szépkorúaknak a közlekedésben
való biztonságos részvételhez

Közlekedésbiztonság

előnyöket. Az alábbiakban azt tekintjük át, hogy mire kell
odafigyelnünk annak érdekében, hogy biztonságos gépjárművezetők maradjunk a szép korban is.

Az egészség szerepe a járművezetésben

A jogosítvány megtartásához fontos, hogy jó egészségi
állapotban legyünk; ezen múlik a járművezetéshez szükséges orvosi alkalmasság kiadása is. Az éber és gyors
reakcióképességre nagy szükség van vészhelyzetben
is. Ehhez formában kell tartanunk az egészségünket, és
olyan szokásokat kell követnünk, amelyek segítségével
minél inkább karban tudjuk tartani magunkat.

Egészséges életmód

Az egészség megőrzésében és a járművezetésre való
alkalmasságban a legfontosabb a megfelelő életmód,
azaz a helyes táplálkozás, a testmozgás és az orvosi elő-

A korosodás
nem jelenti, hogy
a vezetéssel is
feltétlenül fel
kell hagynunk.

sebb balesetet okoznak, mint a nagyon fiatal vezetők. Ugyanakkor a balesetek száma
75 évtől érzékelhetően kezd megnőni, a 85
évesnél idősebb vezetők mutatója pedig már
rosszabb, mint a tinédzsereké vagy a húszas éveik
elején járóké.
Az idősebb vezetők között a leggyakoribb hibák közé
sorolható az elsőbbség meg nem adása, a jelzőtáblák és
jelzések feldolgozásának hiánya, a figyelmetlen áthaladás kereszteződésen, a sávváltás kellő odafigyelés nélkül
vagy a túl lassú vezetés. A figyelmetlenség és a túl sok
információ egyszerre történő kezelése szintén előidézhet
kockázatos helyzetet.

JÁRMŰVEZETÉS IDŐSKORBAN

A kor előrehaladtával noha már nem vagyunk olyan „fürgék”, mint fiatalabb korunkban, a korosodás mégsem
jelenti azt, hogy a járművezetéssel is feltétlenül fel kell
hagynunk. A megfelelő életmóddal és elővigyázatossággal nagyon sokáig élvezhetjük a járművezetés nyújtotta

írások, tanácsok betartása. A rendszeres,
ésszerűen folytatott testmozgás idősebb
korban is javítja az általános fizikai állapotot,
illetve jobb felépülési esélyt biztosít az esetleges kisebb sérülések bekövetkezése esetén.

A jó látás fontossága

A jó látás elengedhetetlen, hiszen a járművezető számára
fontos információ 90%-a vizuális jellegű. Az időskorra
jellemző látási problémák – pl. a szürkehályog, a glaukóma és a farkasvakság – ezért kritikusak. Rendszeresen
keressük fel tehát szemészünket, hogy mindig tisztában
legyünk látásunk állapotával.

A járművezetést veszélyeztető vagy kizáró
tényezők

Vannak olyan tényezők, amelyek mellett nagyon veszélyes vagy nem is lehet gépjárművet vezetni. Az alábbi felsorolásban a leggyakoribb tüneteket, betegségeket vagy
egyéb egészségügyi, pszichológiai jellemzőket gyűjtöttük
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össze, amelyek kockázatot jelentenek a járművezetés
tekintetében. Ha bármelyik ezek közül fennáll, feltétlenül
kérjük ki az orvosunk véleményét arra vonatkozóan, hogy
ülhetünk-e egyáltalán a volán mögé, és ha igen, milyen
feltételekkel.
►► Jellemzően időskori betegségek: demencia,
Alzheimer-kór;
►► súlyos pszichiátriai betegségek (új kutatások szerint
még a kezelésre szoruló depresszió is negatívan
befolyásolja a járművezetési teljesítményt);
►► epilepszia;
►► korlátozott vizuális funkciók: elégtelen látásélesség,
nem megfelelő kontrasztérzékenység;
►► olyan betegségek, amelyek rossz közérzettel, váratlan
rosszulléttel járhatnak a járművezetés közben;
►► különböző szívbetegségek;
►► cukorbetegség;
►► fizikai alkalmatlanság;
►► a vezetésre kiható gyógyszerek szedése;
►► különböző függőségek: gyógyszer, alkohol, drog.

Néhány tipp cukorbetegségben szenvedő
vezetőknek

Az időszakos egészségi alkalmassági vizsgálat

A vezetői engedély a személyazonosság igazolására
a kiállításától számított tíz évig, a 70. életévüket betöltöttek esetében határidő nélkül alkalmas, de ez nem jelenti
azt, hogy ennek birtokában azonos időintervallumban
vezethetünk is járművet.
Az 1. alkalmassági csoportba tartozó közúti járművezetők közül az, aki
1. a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még
nem töltötte be, háromévenként;
2. a 70. életévét betöltötte, kétévenként
köteles időszakos egészségi alkalmassági vizsgálaton
megjelenni.
A 2. alkalmassági csoportba tartozó járművezetőknek (vagyis azoknak, akik a közúti közlekedési szolgáltatás keretében közúti járművet, megkülönböztető jelzéssel ellátott közúti járművet vezetnek, valamint azoknak,
akiket közúti járművezetői munkakörben foglalkoztatnak)
a 60. életév felett kétévenként kell az időszakos egészségi
alkalmassági vizsgálaton megjelenni.

►► Ne vezessünk, ha a vércukorszintünk túl alacsony,
mert nem fogunk tudni a járművezetésre
összpontosítani és jó döntéseket hozni!
►► Mindig tartsunk magunknál vércukormérőt és kevés
élelmet is (elsősorban gyorsan felszívódó szénhidrátot)!
Azonnal szakítsuk meg a járművezetést, ha leesett
a vércukorszintünk! Csak a kívánt vércukorszint
elérését követően és legalább tizenöt perc várakozás
után folytassuk az utunkat (ilyenkor jön jól a gyorsan
felszívódó szénhidrát, gyümölcslé stb.)!
►► Extrém esetben a magas vércukorszint (hiperglikémia)
is befolyásolhatja a járművezetési képességet –
ilyenkor beszéljük meg a háziorvossal, hogy mi legyen
a teendő.
►► A cukorbetegség okozta szemproblémák
megelőzésében alapvető fontosságú a vércukorszint
és a vérnyomás kontrollálása, valamint az éves
szemészeti szűrővizsgálat.

Kockázatos közlekedési helyzetek

A következő helyzetek, manőverek azok, amelyeket idősebb korban kiemelt figyelemmel kell elvégezni a balesetek elkerülése végett:
►► elsőbbségadás,
►► balra kanyarodás,
►► sűrű forgalomban történő vezetés
►► megfelelő forgalmi sebesség fenntartása,
►► új típusú közlekedési, forgalmi jelek, jelzések.

Cukorbetegség

A korosodó
reflexek bölcs
döntésekkel
részben ellen
súlyozhatók.

A cukorbetegség önmagában még nem kizáró
tényező vezetés szempontjából, a súlyossága
az, ami számít, a cukorbetegség erősebb tünetei
vagy szövődményei ugyanis megakadályozhatják a biztonságos vezetést. Ezek közé tartoznak az alábbiak:
►► álmosság, szédülés,
►► zavarodottság,
►► homályos látás, látászavarok vagy látáskárosodás,
►► eszméletvesztés,
►► epilepsziás roham.
Ha bármilyen ilyen jellegű tünettel vagy szövődmén�nyel kell számolnunk, mindenképpen kérjük ki háziorvosunk véleményét arra vonatkozóan, hogy folytathatjuk-e
a járművezetést, és ha igen, mit tehetünk a biztonságunk
érdekében.
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Tanácsok a biztonságos vezetéshez

Milyen hatással vannak
a gyógyszerek a járművezetésre?

Számos olyan gyógyszer létezik, amely negatívan befolyásolja a járművezetési képességet.
Olyan is előfordul, hogy több, a vezetésre ártalmatlan
gyógyszer együttes mellékhatásai vezetnek nem várt
és a járművezetésre veszélyes mellékhatásokhoz. Íme
néhány javaslat arra az esetre, ha gyógyszert szedünk:
►► Kérdezzük ki háziorvosunkat az általa felírt orvosságok
mellékhatásairól!
►► Alaposan olvassuk el a betegtájékoztatót is!
►► Jelezzük háziorvosunknak, ha más orvos, pl. szakorvos
vagy helyettesítő orvos is felírt gyógyszert, annak
érdekében, hogy együttes szedésük ne okozhasson
nem várt mellékhatásokat!

A tapasztalat nagyon sokat számít, és ez az, amely az idősebb vezetők sajátja. A korosodó reflexek és reakcióidő
bölcs döntésekkel, megfontolt vezetési stílussal részben
ellensúlyozható. Annak érdekében viszont, hogy még többet tehessünk a biztonságunkért, érdemes az alábbi tanácsokat is megfogadnunk:
A tudás szinten tartása – A KRESZ szabályai gyakran változnak, rengeteg olyan közlekedésre vonatkozó
szabály van, amely korábban, a vezetői engedély megszerzésekor még nem létezett, illetve olyan, amelyet
azóta megszüntettek vagy módosítottak. Ezért a szabályismeret folyamatos frissítése elengedhetetlen. Számos lehetőségünk van a változások nyomon követésére
a médián vagy az illetékes szervek információs felületein keresztül.
A gyakorlat szinten tartása és fejlesztése – Sokféle
vezetési tréning áll rendelkezésre, ahol felfrissíthetjük
vezetési képességeinket, sőt, új módon is megtanulhatjuk
kezelni az esetleges helyzeteket. Vezessünk minél gyakrabban, mert a rutin folyamatos szinten tartásával baleseti kockázatunk jelentősen csökkenthető.
Figyeljünk saját magunkra! – Folyamatosan figyeljük
saját fizikai állapotunkat! Kifejezetten fontos a rendszeres látásvizsgálat.
Biztonsági öv – Mindig kössük be a biztonsági övet, még
rövid utakra is! A biztonsági öv használata a hátsó ülésen is kötelező.

Közlekedésbiztonság

Nagyobb követési távolság – Tartsunk nagyobb követési távolságot az előttünk haladó jármű mögött még száraz úttesten is, hogy ne csak a reflexeinkre kelljen hagyatkoznunk az előttünk haladó jármű hirtelen fékezésekor!
Defenzív vezetés – Vezessünk defenzíven, és mindig
adjuk meg az elsőbbséget!
Alkoholt sose! – Ma Magyarországon zéró tolerancia
van érvényben: az alkoholos befolyásoltság alatti vezetés nemcsak súlyos büntetést von maga után, de rendkívül veszélyes és felelőtlen is.
Teljes figyelemmel – Vezetés közben kerüljük a figyelem
elterelésére alkalmas eszközök (mobiltelefon, rádió) használatát! Vezetés közben törvényileg tilos a kézben tartott mobiltelefon használata. Szintén igyekezzünk utastársunkkal csak a legfontosabb beszélgetést folytatni.
Csendes időszakok – Kerüljük a csúcsforgalmat, amikor
csak lehetséges!
Pihenő – Ha hosszabb útra indulunk, legyünk kipihentek
vezetés előtt. Indulás után másfél óránként is érdemes
kisebb pihenőt tartanunk.
Fáradtan, betegen ne! – Kerüljük a vezetést, ha fáradtak vagy betegek vagyunk, esetleg ha olyan gyógyszert szedtünk be, amely tompító hatással bír, és lassítja
a reakcióidőnket!
Kerüljük a vezetést sötétben! – Lehetőség szerint ne
vezessünk sötétedés után vagy korlátozott látási viszonyok esetén! Tervezzük meg utazásunkat úgy, hogy még
sötétedés előtt megérkezzünk a célunkhoz!
Láthatóság – Ha mégis sötétben kell közlekednünk, jól
megvilágított utakat válasszunk, használjuk megfelelően
a világítást, a menetjelző lámpát nappal is!
Tiszta szélvédő – A szélvédőnk mindig legyen tiszta,
hiszen ez a jó kilátás feltétele! Kerüljük a kocsiban való
dohányzást, a dohányfüst ugyanis idővel olyan finom réteget képez a szélvédő felületén, amely korlátozza a kilátást.
Útvonalterv – Lehetőség szerint készítsünk előzetes útitervet, hogy a legbiztonságosabb útvonalat választhassuk ki! Ügyeljünk a várható látási és időjárási viszonyokra
is, időzítsük ezeknek megfelelően az indulást! Ma már
léteznek olyan elektronikus alkalmazások, amelyek segítenek a tervezésben.
Utastárs – A tapasztalatok szerint kifejezetten előnyös,
ha nem egyedül, hanem családtagunkkal vagy barátunkkal indulunk útnak (pl. csökken az elalvás kockázata,
kevésbé riadunk meg a váratlan közlekedési helyzetekben,
ismeretlen helyszínen nyugodtabban viselkedünk stb.).

A biztonságos gépjármű kiválasztása

Az idősebb vezetőknek érdemes lehet olyan műszaki
elemekkel rendelkező gépkocsit választaniuk, amelyek
segítenek kompenzálni a korral romló képességeket. E
műszaki elemek közé sorolhatóak az alábbiak:
►► szervokormány,
►► blokkolásgátló,
►► automata sebességváltó,
►► állítható ülések és kormány,
►► nappali világítás,
►► jó minőségű szélvédő,
►► kettős első légzsák.
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Vannak továbbá olyan jármű-technológiai megoldások,
amelyek bár nem alapfelszerelései az új gépjárműveknek, de az általuk nyújtott biztonság miatt érdemes lehet
olyan autót választani, amelyek rendelkeznek velük. Ezek
a technológiák az alábbiak:
►► aktív fékasszisztens (Active Break Assist),
►► kereszteződési asszisztens (Intersection Assistance),
►► gyalogos- és kerékpár-felismerő rendszer (Safety for
Pedestrians and Cyclists),
►► integrált sávváltást és előzést segítő rendszer
(Integrated Lateral Controller).

A járművezetés abbahagyása

Tisztában kell lennünk azzal, hogy a járművezetés óriási
felelősség nemcsak magunkra és utastársainkra, hanem
a közlekedés többi résztvevőjére nézve is. Ezért ha kételyek merülnek fel bennünk saját járművezetési képességünkkel kapcsolatban, vagy intő jeleket kapunk, érdemes
közeli hozzátartozóinkkal vagy barátainkkal beszélnünk
erről. Háziorvosunk véleményét is mindenképpen kérjük
ki e tekintetben. Van lehetőség olyan PÁV-vizsgálat elvégzésére is, ahol szakemberek véleményezik, hogy alkalmasak vagyunk-e még a járművezetésre.
A járművezetés abbahagyása mindenképpen nehéz
döntés, de a korosodás természetes része, amin a legtöbb járművezető átmegy időskorában. Saját magunk,
illetve mások biztonsága érdekében néha áldozatot kell
hoznunk. Ugyanakkor fontos, és sokat is segíthet, ha életünk más területein aktívak maradunk.
A tapasztalatok alapján azok az időskorúak, akik abbahagyják a járművezetést, sok esetben úgy érzik, szociálisan elszigeteltté és ehhez kapcsolódóan fizikailag is
inaktívabbá válnak, ami árthat az egészségüknek. A járművezetés annyira szerves része ugyanis az életnek, hogy
úgy érezhetjük, az identitásunk egy részét veszítjük el
a slusszkulcs letételével. Nagyon fontos tehát, hogy aktív
részesei maradjunk a közösségünk életének, így tudjuk
elkerülni a káros pszichológiai hatásokat.

Intő jelek

szép kor
vegyük észre az esetleges hibákat, és próbáljuk kijavítani
azokat! Ebben egy járművezetést felfrissítő tréning vagy
egy látásjavító eljárás is nagy segítség lehet. Az emberi
életben sosem késő új készségeket tanulni!
Átmeneti megoldást jelenthet, ha a hozzátartozóinkkal való megbeszélés alapján korlátozzuk a járművezetési
gyakorlatunkat. Kerüljük az éjszakai vezetést, a forgalmas
utakat, a csúcsidőben való közlekedést, maradjunk a környező, ismert településrészeken.
Készüljünk fel lelkiekben azokra az időkre is, amikor
már nem fogunk tudni járművet vezetni. Intézzük úgy,
hogy mobilak maradjunk azután is, ha már nem tudunk
a volán mögé ülni! Átgondolt tervekkel a járművezetés
nélküli életben sem leszünk korlátoltak, és ami nagyon
fontos: maradjunk aktívak az életben! A járművezetésen
túl is számos lehetőség áll rendelkezésre ehhez.

►► Lehetőleg minden esetben a kijelölt gyalogosátkelőhelyen haladjunk át az úttesten. Ha erre nincs
lehetőség, akkor válasszunk biztonságos, belátható és
sötétben is jól megvilágított helyet az átkeléshez!

Utazás közösségi közlekedéssel

►► Tájékozódjunk előre az általunk igénybe venni
kívánt busz, villamos, troli stb. menetrendjéről, hogy
minél kevesebb időt kelljen várakozással töltenünk.
A menetrendek gyakran arról is tájékoztatnak, hogy
mely járművek alacsonypadlósak, ami megkönnyíti
számunkra a le- és felszállást.
►► Ne kíséreljük meg a felszállást, miután az ajtók
csukódását jelző hang megszólalt!

Noha talán a gyaloglás, a közösségi közlekedéssel való
utazás vagy a kerékpározás nem hangzik annyira kockázatosnak időskorban, mint a gépjárművezetés, e közlekedési módok esetében is fel kell készülni a korosodással
járó változásokra. A gyalogos- és kerékpáros közlekedésnek is megvannak a maga szabályai, amelyek ugyanúgy
változhatnak és változnak is, mint a gépjármű-közlekedés
esetében. Sőt, a gyalogosok és kerékpárosok a közlekedés legvédtelenebb közlekedői, az időskorúak pedig még
inkább sérülékenyek. Az alábbiakban tanácsokat olvashatunk arra vonatkozóan, hogy mi magunk hogyan tehetünk a saját biztonságunk érdekében.

Közlekedés gyalogosan

Amikor az utcán közlekedünk, a legveszélyesebb helyzetet az úttesten való átkelés jelentheti, főleg, ha valamilyen mozgásszervi problémával küszködünk: ilyenkor óhatatlanul is tovább tart az áthaladás. De a látásunkkal és
hallásunkkal kapcsolatos gondok sem elhanyagolhatóak,
hiszen az úttestre történő lelépést megelőző tájékozódásban e két érzékszervünk játssza a legfontosabb szerepet.

Tanácsok gyalogosközlekedéshez
Előkészületek

Lehet, hogy abba kell hagyni…?

Útközben
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Átkelés az úttesten

►► Ha bizonytalannak érezzük magunkat átkelés előtt,
feltétlenül kérjünk segítséget!
►► Figyeljünk a kanyarodó, tolató autókra is!
►► Kerekesszékkel ne keljünk át parkoló autók között,
mert az autósok nehezebben vesznek észre
bennünket!

GYALOG ÉS KERÉKPÁRRAL IDŐSKORBAN

Feltétlenül át kell gondolnunk, hogy továbbra is biztonságos-e a volán mögé ülnünk, ha az alábbi listán szereplők
közül bármelyik előfordul velünk:
►► stroke, szívroham,
►► látásromlás,
►► nehézség az éles kanyarok bevételénél vagy az
útkereszteződéseknél,
►► nehézség olyan forgalmi helyzetekben, amelyek
régebben rutinosan mentek,
►► eltévedés ismerős utakon,
►► idegesség, kimerültség érzése járművezetés után,
►► szabálysértési bírságot kaptunk,
►► balesetet szenvedtünk.
Ezekben az esetekben konzultáljunk a háziorvosunkkal!

A legfontosabb, hogy legyünk nagyon őszinték önmagunkhoz, és figyeljünk mások, főleg a közeli hozzátartozóink véleményére is. Ne utasítsuk el a kritikát, hanem

►► Legbiztonságosabban a járdán lehet gyalogosan
közlekedni, ha pedig ilyen az adott helyen nincs, akkor
haladjunk az úttest szélén, a forgalommal szemben
(ahol a veszélyek észlelhetősége, valamint az elhárítás
lehetősége jóval nagyobb).
►► Ha bármilyen olyan problémát észlelünk utazás
közben, amely mozgáskorlátozottként hátráltat
bennünket a közlekedésben, jelezzük az illetékes
önkormányzatnak (pl. kátyúk a járdán, süllyesztett
szegély nélküli kijelölt gyalogátkelőhely)!

Közlekedésbiztonság

►► Tervezzük meg az útvonalat előre, különösen, ha
mozgásunkban korlátozottak vagyunk!
►► Lehetőség szerint a forgalom szempontjából
csendesebb időszakokban keljünk útra (10–15 óra
között)!
►► Viseljünk napszemüveget, ha látászavarunk van,
így védekezhetünk a vakító fények okozta látási
nehézségek ellen.
►► Mindenkor ügyeljünk a megfelelő észlelhetőségünkre!
Sötétedés után kerüljük a sötét tónusú ruházat viselését!
►► Öltözködjünk az időjárásnak megfelelően, esőben,
hóban különös tekintettel a lábbelinkre!

►► Figyeljünk oda az útburkolat típusára, állagára,
állapotára, hogy megelőzzük az esetleges botlásokat,
eséseket!

Fotó: /iStock/Thinkstock
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►► Ha van rá lehetőség, csak másokkal együtt kezdjünk
átkelni az úttesten!
►► Ha a kijelölt gyalogos-átkelőhelynél van gyalogos
közlekedési lámpa, mindig várjuk meg, amíg zöldre
vált! Ha a fényjelző készülék már villogó zöld jelzést
ad, ne lépjünk le a járdáról!
►► Mindig az úttest tengelyére merőlegesen haladjunk
át, így tartózkodunk a legrövidebb ideig a veszélyes
zónában.
►► Biztonságosabbak az olyan átkelők, ahol van
középsziget vagy elválasztósáv.
►► Ha négysávos úton kelünk át, ne várakozzunk
az úttest tengelyén (hacsak nincs elválasztósáv
vagy középsziget), hanem törekedjünk a minél
előbbi átkelésre! Ha a túlsó oldalon még érkeznek
autók, inkább várjunk, míg mindkét oldalon elcsitul
a forgalom.
►► Sose lépjünk az úttestre pusztán arra a meggyőződésre
támaszkodva, hogy nekünk van elsőbbségünk!
►► Ha autó közeledik a zebrához, mindig várjuk meg,
hogy meg is álljon. Ne feltételezzük, hogy biztosan
észrevett bennünket!

►► Ha mozgásszervi problémával küzdünk, ne
szégyelljünk segítséget kérni a le- és felszálláshoz,
illetve bátran kérjünk magunknak ülőhelyet, ha esetleg
senki nem kínálja fel a sajátját.
►► Kerüljük a csúcsidőben való közlekedést, mert
a tömöttebb járműveken kevésbé kényelmes és
biztonságos az utazás, és a zsebtolvajlásnak is
nagyobb az esélye.
►► Mindig kapaszkodjunk!
►► Ha szükséges, csak kísérővel utazzunk!

Közlekedés kerékpárral

A kerékpározás az idősek körében is nagyon közkedvelt
közlekedési mód – egészséges, olcsó, csendes és környezetbarát. Ugyanakkor nemzetközi felmérések szerint
a halálos kerékpáros balesetek többsége lakott területen
belül következik be, leggyakoribbak a személygépkocsival való ütközések, továbbá az idős kerékpárosok áldozattá válásának kockázata kiemelkedő. Ennek elkerülése
érdekében összegyűjtöttünk néhány fontos tudnivalót és
tanácsot. (Keretes írásunkban összefoglaltuk a kerékpárosokra vonatkozó jelenleg hatályos KRESZ-szabályokat.)
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A kerékpár kötelező tartozékai

A KRESZ szerint vannak olyan tartozékok, amelyekkel kötelező felszerelni a kerékpárokat. Ezek mindegyike
a biztonságot szolgálja, vészhelyzetben akár meg is menthetnek attól, hogy balesetet szenvedjünk.
A kerékpár kötelező tartozékai nélkül nem szabad
részt venni a forgalomban, ezért ügyeljünk arra, hogy
mindegyik tartozék meglegyen:
►► kormányberendezés,
►► két, egymástól függetlenül működő fék,
►► fehér színű első lámpa,
►► fehér színű első prizma,
►► piros színű hátsó lámpa,
►► piros színű hátsó prizma,
►► az első keréken legalább 2 db borostyánsárga
küllőprizma vagy fehér fényvisszaverő körgyűrű felület,
►► csengő.

Tanácsok a biztonságos kerékpározáshoz
Bukósisak

Kerékpározás közben viseljünk bukósisakot! A bukósisak vagy más néven kerékpáros fejvédő akár életmentő
is lehet. Baleset esetén komoly védelmet jelent a fejnek.
Ha kerékpárosként lakott területen kívül közlekedünk és
kerékpáros fejvédő sisakot is viselünk, valamint utast nem
szállítunk, akár 50 km/h sebességgel is közlekedhetünk.

Láthatósági mellény, fényvisszaverő
kiegészítők

A láthatósági mellény és az egyéb fényvisszaverő kiegészítők (boka- és karpántok, neonszínű ruházat) segítik az
autósokat abban, hogy sötétben vagy rossz látási viszonyok mellett jobban észrevegyenek bennünket. A láthatósági mellény vagy fényvisszaverő ruházat használata
lakott területen kívül sötétedés után vagy rossz látási
viszonyok között kötelező. Lakott területen belül használata nem kötelező, de ajánlott.

Biztos járműkezelés

Csak akkor kerékpározzunk a forgalomban, ha biztonságosan tudunk közlekedni és magabiztosan kormányozni.
Irányváltoztatás előtt ne feledkezzünk meg a kellő körültekintésről, hátranézésről, irányjelzésről!

Csak megfelelő időjárás esetén!

Kerüljük az esőben vagy havazásban történő biciklizést,
havas és jeges úton egyáltalán ne induljunk el!

Csak józanon!

Ne fogyasszunk alkoholt kerékpározás előtt, mert jelentősen rontja egyensúlyérzékünket, illetve nagyon könnyen
elveszíthetjük a jármű feletti irányítást!

szép kor

A kerékpárosokra vonatkozó
legfontosabb KRESZ-szabályok
• Kerékpárral lakott területen belül legfeljebb 40 km/h
sebességgel szabad közlekedni. Lakott területen kívül
sisakban 50 km/h a megengedett legnagyobb sebesség,
de csak akkor, ha utast nem szállítunk, sisak nélkül pedig
40 km/h. Kerékpárúton 30 km/h, gyalog- és kerékpárúton
20 km/h a megengedett maximális sebesség.
• A láthatósági mellény vagy fényvisszaverő ruházat használata
lakott területen kívül sötétedés után vagy rossz látási
viszonyok között kötelező.
• A kerékpárosnak is, mint minden járművezetőnek, mindig
jeleznie kell irányváltoztatási szándékát, mégpedig
balra kanyarodva bal, jobbra kanyarodva jobb kézzel.
Az irányjelzést az irányváltoztatás előtt megfelelő
távolságban és időben kell megkezdeni!
• Tilos a kerékpárhoz oldalkocsit, illetve egyéb vontatmányt
kapcsolni a kerékpár-utánfutó kivételével.
• Tilos kerékpáron ülve állatot vezetni.
• Tilos a kerékpárt más járművel vontatni.
• Tilos elengedett kormánnyal kerékpározni.
• Kerékpáron csak olyan csomag szállítható, amely
a kormányzást nem akadályozza.
• A KRESZ jelenleg nem tiltja a kerékpározást alkohol
fogyasztása után, de előírja, hogy kerékpározásra
alkalmas állapotban szabad csak nyeregbe ülni. A saját és
mások biztonsága érdekében mindenképpen javasolt az
alkoholfogyasztás kerülése kerékpározás előtt.
• Egyirányú utcák: a KRESZ csak kiegészítő tábla esetén
engedélyezi az egyirányú utcákba szemből történő behajtást.
Az engedélyezett esetekben is legyünk nagyon óvatosak,
mert viszonylag új a szabály, sok gépjárművezető nem szokta
még meg.

Hol szabad kerékpározni?
Úttest

A kerékpár a közúti közlekedésben részt vevő közlekedési
eszköz, így az esetek többségében kerékpárral az úttesten kell közlekedni. Amennyiben rendelkezésre áll a kerékpáros forgalom számára kijelölt kerékpárút vagy kerékpársáv, úgy azt kell igénybe venni.

Kerékpárút, kerékpársáv, nyitott kerékpársáv

Ha az út mellett vagy az úton van kerékpárút vagy kerékpársáv, akkor csak azokon szabad kerékpárral közlekedni.
A kerékpársáv és a nyitott kerékpársáv az úttest jobb szélén található. A nyitott kerékpársávot más járművek is
igénybe vehetik (pl. kanyarodáskor).

Közlekedésbiztonság

„Gyalog- és kerékpárút”, „Gyalogos- és
kerékpáros övezet (zóna)”

Az ilyen táblával jelölt helyen kötelező igénybe venni
a kerékpárosok számára kijelölt utat, zónát, az úttesten csak akkor szabad közlekedni, ha az előbbiek rendeltetésszerű használata nem lehetséges. Ilyen úton,
zónában különösen oda kell figyelni a gyalogosokra,
hiszen ők ugyanolyan joggal használják az utat, mint
a kerékpárosok.

„Mindkét irányból behajtani tilos” jelzésnél

Az ilyen táblával jelölt útra nem szabad kerékpárral behajtani, kivéve, ha azt valamilyen kiegészítő tábla megengedi (pl. kivéve kerékpár). Ha pl. a buszoknak vagy taxiknak engedélyezett a behajtás, akkor kerékpárral is be
lehet hajtani.

Hol nem szabad kerékpározni?
Tilos az „Autópálya” táblával jelölt autópályán
és az „Autóút” táblával jelölt autóúton kerékpározni.

„Behajtani tilos” jelzésnél

Az egyirányú forgalmú utcába a forgalommal szemben
tilos kerékpárral behajtani, kivéve, ha a tiltótábla alatt
a kiegészítőtábla ezt kerékpárosoknak megengedi.

Tilos a járdán, kivéve…

Járdán csak akkor szabad bringázni, ha az úttest kerékpározásra alkalmatlan, illetve fontos tudni, hogy a 12. életévét be nem töltött kerékpáros – mivel számukra tilos
a főútvonalon kerékpározni – a főútvonal járdáján kerékpározhat. A járdán legfeljebb 10 km/h sebességgel haladhatunk, és nagyon oda kell figyelni a gyalogosok zavarásának tilalmára.

Gyalogúton vagy gyalogoszónában

Ezeket az utakat, zónákat kifejezetten gyalogosok számára jelölték ki, ezért itt nem lehet kerékpározni, csak
a biciklit tolva sétálni.

Buszsávban

Alapvetően nem szabad a buszsávban kerékpározni,
kivéve, ha azt a tábla megengedi. Ezt a sávot a buszok és
trolik mellett más járművek is használhatják, pl. a rendőrök, mentők, tűzoltók, de a taxik, szemétszállítók, kétkerekű segédmotoros kerékpárok és kétkerekű motorkerékpárok stb. is!

BAJ ESETÉN…

Ha balesetnek leszünk szemtanúi, vagy mi magunk keveredünk bajba, hívjuk haladéktalanul a 112-es segélyszámot!
Minden utazásunkkor tartsuk magunknál a személyi
igazolványunkat, illetve információt a címünkre és a közeli
hozzátartozóink elérhetőségére vonatkozóan!
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„Kerékpárral behajtani tilos” jelzésnél

Az ilyen táblával jelölt útra nem szabad kerékpárral behajtani, csak gyalogosan lehet tolni.

□
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Emelkedő
bírságösszegek
gyorshajtás esetén
A büntetés mértékét az egy hétre jutó
jövedelemhez igazítják

Áprilistól emelkedett a gyorshajtás miatt kiszabható
bírságok összege az Egyesült Királyságban. A büntetési
tételek módosításáról a média intenzíven tájékoztatta
a lakosságot, így nem róható fel a kormányzatnak, hogy
nem figyelmeztette időben a gépjárművezetőket.
Az Egyesült Királyságban 2017. április 24-től 2500 GBP-ig
(~890 ezer Ft-ig) terjedő összegű bírságra számíthatnak azok a járművezetők, akik túllépik a megengedett
sebességhatárt. Eddig a gyorshajtásért kiszabható bírság
maximális összege 1000 GBP (~356 ezer Ft) volt. A jogalkotók azt követően hozták meg ezt a jogszabályi szigorítást, hogy az elmúlt öt évben 44%-kal nőtt a gyorshajtásos szabályszegések száma a „szigetország” területén.
A megengedett sebesség túllépése mint a közúti közlekedésbiztonság helyzetét, a közúti sérülések és halálesetek
számának alakulását legnagyobb mértékben befolyásoló

Ngyon sok gépjárművezető eshet
a „C” bírságolási sávba, amennyiben
közlekedési magatartásán nem változtat.
tényező folyamatosan a brit kormányzat figyelmének fókuszában van. A Föld egyik legbiztonságosabb közúthálózatával rendelkező országban rendkívül érzékenyen reagálnak
a negatív közlekedésbiztonsági folyamatokra. A kormányzat az említett jogszabályi szigorítást megelőző lépésnek
szánja annak érdekében, hogy a közlekedési balesetek
és a közúti áldozatok száma az elkövetkezendő években
tovább csökkenjen. A brit jogi szabályozás érdekessége,
hogy a bírságok összegét a fizetéshez, egészen pontosan
az egy hétre jutó átlagos bevételhez, jövedelemhez igazítja.
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Három bírságolási sáv

A sebességtúllépés mértékének megfelelően három
különböző bírságolási sávot (kategóriát) vezetnek be.
►► Az „A” sávba azok tartoznak, akik a megengedett
sebességet 1–10 mph-val lépik túl (ez átszámítva
1,6–16,1 km/h-nak felel meg). Ők a heti bevételük
25–75%-ának megfelelő összegű bírsággal sújthatók,
melyet az eset valamennyi körülményére figyelemmel
(hol történt a szabálysértés, a sebességtúllépés
mértéke, első alkalommal vagy ismételt elkövetésről
van szó stb.) az eljáró hatóság szab ki.
►► A „B” sávba tartozó elkövetők – akik 11–21 mphval (azaz mintegy 17,7– 33,8 km/h-val) lépik át
a sebességhatárt – heti bevételük 75–125%-ával
szankcionálhatók.
►► Végezetül a „C” sávba tartoznak azok, akik
a megengedett legnagyobb sebességet jelentősen,
több mint 21 mph-val (33,8 km/h felett) lépik túl,
s ezzel súlyosan veszélyeztetik a környezetükben
tartózkodók, közlekedők életét, testi épségét,
egészségét. A bírság mértékét a jogalkotó az egy
hétre jutó jövedelem minimum 125%-ában, de
legfeljebb 175%-ában állapította meg.
Fontos kitétel, hogy a gyorshajtás miatt kiszabott bírság
összege a 2500 GBP-t nem haladhatja meg; ez a jelenlegi
napi árfolyamon számolva 880–900 ezer forintnak felel meg.

Fotó: bibiphoto/iStock/Thinkstock

A britek érzékenyen reagálnak

Az eddigi tapasztalatok, a sebességtúllépések átlagos mértékének ismerete azt vetítik előre, hogy nagyon sok gépjárművezető eshet a maximális, azaz a „C” bírságolási sávba,
amennyiben közlekedési magatartásán nem változtat.

Percekben mérhető előny

Az új jogszabály létrehozásában kulcsszerepet játszó brit
Büntetési Tanács kifejezetten szükségesnek és időszerűnek tartja a korábbi szabályozás szigorítását, a gyorshajtások számának (és mértékének) visszaszorítását, hozzátéve, hogy semmi aggodalomra nincs okuk azoknak, akik
a közúti közlekedés szabályait megtartják.
A bírságolás módosításáról, annak április 24-én történő hatálybalépéséről a média intenzíven tájékoztatta

a lakosságot, így nem lehet arról szó, hogy a kormányzat nem figyelmeztette időben a gépjárművezetőket. A
módosítás kommunikációjában azt is kiemelték, hogy
a gyorshajtás által „nyert” idő mindössze percekben
mérhető, és ez semmiképpen nincs arányban azokkal
a súlyos többletveszélyekkel, a sérülési és halálozási kockázat növekedésével, melyeket az elkövető a környezetében lévők körében okoz.
Érdekesség, hogy azok a járművezetők, akik első
alkalommal lépik túl a sebességhatárt, mentesülhetnek a bírság megfizetése alól, amennyiben önkéntes
utánképző tanfolyamon vesznek részt, és azt sikeresen teljesítik.
Gégény István
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 Csatlakozzon az
Európai Közúti
Biztonsági
Chartához!

kérdést, amelyek a közúti biztonság integrált megközelítésének alapját képezik:
►► járműbiztonság: innováció, biztonsági eszközök, járműszabályozási irányelvek;
►► infrastruktúra-biztonság: biztonságosabb közúti
infrastruktúrák, közúti biztonsági hatástanulmány;
►► felhasználói magatartás: fokozott tudatosság, jobb
készségek és jobb magatartás.
Miért érdemes csatlakozni?
Az Európai Közúti Biztonsági Chartát aláíró összes szervezet Az elkötelezett tagok nemcsak a halálos kimenetelű közúti
valódi elismerésben részesül. A tagok által megvalósított balesetek számának csökkentéséhez járulnak hozzá minközúti közlekedésbiztonsági akciók és kezdeményezések den évben, hanem tevékenységük csökkenti a közúti bala Charta weblapján a nyilvánosság számára hozzáférhetők. esetek környezeti hatását is, mérsékelve ezzel a tetemes
Ez a láthatóság lehetővé teszi mások számára, hogy isme- pénzügyi költségeket, illetve növeli a nyilvánosság figyelreteket szerezzenek és ihletet merítsenek hasonló, vagy mét, és fokozza saját vállalati felelősségüket is.
akár még innovatívabb akciók végrehajtásához.
A Chartához való csatlakozás lehetősége és minA kötelezettségvállalás aláírásával a résztveden egyéb szükséges információ az alábbi honlapon érhető el: http://www.erscharter.eu/hu
vők pozitívan befolyásolhatnak egy vagy több
olyan alapvető fontosságú közúti biztonsági
Forrás: ercharter.eu
A megújult
Charta célja,
hogy tőkét
kovácsoljon
a korábbi tapaszta
latokból.
Mindannyian jelentős szerepet játszunk a közutak biztonságosabbá tételére irányuló összeurópai törekvésben. Az
Európai Közúti Biztonsági Charta küldetése, hogy tovább
ösztönözze, támogassa és szélesítse ezt a közösséget,
azzal a végső jövőképpel, hogy 2020-ra 50%-kal csökkentse a halálos kimenetelű közúti balesetek számát.

Európai összefogás a közlekedés biztonságáért

Az Európai Közúti Biztonsági Chartát 2004-ben nyitották meg aláírásra az Európai Bizottság Mobilitáspolitikai
és Közlekedési Főigazgatósága kezdeményezésére. Azóta
ez az egyedi közúti biztonsági figyelemfelhívó platform
az Európai Unió mind a 28 tagállamában a civil társadalom minden szintjét elérte. Az elmúlt évtizedben az Európai Közúti Biztonsági Chartának sikerült egy több mint
2300 aláíróból álló közösséget kiépítenie, amelynek tagjai – valódi kötelezettségvállalások és konkrét tevékenységek révén – hozzájárultak a közúti biztonsági normák
és kultúra javításához.
Az Európai Közúti Biztonsági Charta a 2013–2016
közötti időszakban egy új fázisba lépett. Újraindított weboldalával és vizuális megjelenésével a megújult Charta
célja, hogy tőkét kovácsoljon a korábbi időszakokban
szerzett tapasztalataiból. Ennek eredményeképp a kötelezettségvállalás folyamata leegyszerűsödött, és a tagok
még nagyobb önállóságot kaptak, így saját maguk foghatnak hozzá tevékenységeikhez, illetve maguk is értékelhetik azokat. Ezek az akciók Európa-szerte javították a közúti biztonsági kultúrát, bővítették a balesetek általános
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okaira vonatkozó általános ismereteket, és segítettek
megelőző intézkedéseket, megoldásokat kidolgozni.
A Charta tagjainak sokszínű közösségét vállalatok,
egyesületek, helyi hatóságok, kutatóintézetek, egyetemek
és iskolák alkotják. Minden elkötelezett szervezet valódi
elismerésben részesül, és tevékenységük az Európai Közúti Biztonsági Charta honlapján a nyilvánosság számára
is elérhető, lehetővé téve ezzel azt, hogy mások is tanuljanak, illetve ihletet merítsenek ezekből.
A Charta célja különösen a következő:
►► Minden típusú és méretű európai egyesület, iskola,
egyetem és vállalat, valamint helyi hatóságok
ösztönzése arra, hogy tegyenek az európai közúti
biztonság érdekében.
►► A civil társadalom közúti biztonságért tett
hozzájárulásának elismerése.
►► A civil társadalmi tagok közúti biztonsági kérdésekre
vonatkozó ismereteinek és azok megosztásának
elősegítése az Európai Unióban.
►► Valódi párbeszéd előmozdítása a közúti biztonsággal
kapcsolatban szerzett tapasztalatok és gyakorlatok
átadására a vezetés minden szintjén az Európai Unióban.

Fotó: Freepik

Az Európai Bizottság irányítása alatt álló Európai
Közúti Biztonsági Charta jelenleg a legnagyobb közúti
biztonsági civil társadalmi platform. A mai napig
több mint 2300 állami és magánszervezet írta alá
a Chartát, és kezdeményezett a tagjaira, dolgozóira
és a civil társadalom többi részére irányuló közúti
biztonsági akciókat.
Sokszínű közösség

Közlekedésbiztonság
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Felkészülés egy

nagy utazásra
Ne az autónkon múljon a nyaralásunk!

Sokan indulnak neki egy külföldi útnak különösebb
felkészülés nélkül, és itt elsősorban az autóra gondolok.
Sokan pedig csak félig-meddig készülnek fel: valakinek
szerencséje lesz, és nem történik meg a baj, másnak
viszont nem, ez pedig a nyaralását is elronthatja. Nézzük,
mire kell ügyelni egy-egy nagyobb utazás előtt!

A pótkerék defekt esetén jó mentőövként
szolgálhat, és nem kell egyből trélert hívni,
ami elég drága mulatság.
Jó állapotú gumik esetén ellenőrizzük a keréknyomást is,
és fújjuk fel a megfelelő keménységűre, ha szükséges.
Ehhez az információt vagy a vezető oldali B oszlopon találjuk nyitott ajtónál, vagy az üzemanyag-betöltő fedelénél.
Ha kirepedezettek az abroncsok, vagy komolyabb sérülés
van rajtuk, akkor se tétovázzunk, mutassuk meg legalább
egy gumisnak, mielőtt életekkel játszanánk. A pótkerék is
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legyen használható állapotban, ha szükség lenne rá: ne
legyen lapos, sérült vagy túl öreg, így defekt esetén jó
mentőövként szolgálhat, és nem kell egyből trélert hívni,
ami elég drága mulatság.

A fényvisszaverő mellényt és
egészségügyi dobozt se hagyjuk otthon,
jó szolgálatot tehetnek.
Ellenőrizzük a folyadékszinteket! Gondolok itt a fékfolyadékra, ahol a tartályon lévő jelzés segít eligazodni,
hogy megfelelő szinten van-e a folyadék, illetve vizsgáljuk meg a forráspontját is; ellenőrizzük a motorolajszintet
a nívópálca segítségével (mindig a minimum és a maximum között legyen kb. félúton); illetve a hűtővíz szintjére
is érdemes odafigyelni. De az ablakmosó folyadék feltöltéséről se feledkezzünk meg, mert kellemetlen lehet, ha
valahol menet közben az autópályán fogy ki, ami miatt
egy benzinkúton kell megállni és sokkal drágábban megvenni a folyadékot. Ezenkívül vessünk egy pillantást az
ablaktörlő lapátokra; ha repedés/szakadás van rajtuk, és
már csíkosan törölnek, akkor megértek a cserére.
Legyen az autóban egy pár kesztyű, ami kerékcsere
esetén megkönnyítheti az életünket, illetve pokróc, amivel
jégesőnél az autónkat is védhetjük. Az alapvető szerszámkészletre, emelőre is ügyeljünk, mert például hiába a pótkerék, ha nincs mivel kicserélni. Ellenőrizzük az összes világító berendezést, illetve bizonyosodjunk meg róla, hogy az
izzókészletünk tartalmaz minden izzót, ami az autó lámpáiban megtalálható. Ha az akkumulátorunk már elmúlt
kétéves, akkor méressük be, hogy megfelelő feszültséggel

Fotó: Vadmary/iStock/Thinkstock

Egy hosszú, főleg külföldi út esetén fontos, hogy gépjárművünk oda és vissza is biztos szolgálatot nyújtson,
ellenkező esetben egy meghibásodás az egész nyaralást elronthatja, és nem várt jókora költségeket is vonhat maga után. Az egyik legjobb, amit ilyenkor tehetünk,
hogy az autót elvisszük egy megbízható szervizbe átnézetni, és ha szükség van rá, megcsináltatjuk/kicseréltetjük a már kevésbé jól funkcionáló alkatrészeket.
Bizonyos szinten persze otthon is ellenőrizhetjük autónkat. Az egyik legfontosabb, hogy megnézzük
a féktárcsák állapotát: ha túlzottan korrodáltak, illetve
ha a szélükön már válluk van, akkor ki kell cserélni, vagy
ha lehet, felszabályoztatni őket. Ellenőrizzük a fékbetétek
vastagságát, és ha már csak minimális réteg van rajtuk,
mielőtt elérnék a fémet, akkor szintén cserére szorulnak.
A másik hasonlóan fontos tényező a gumiabroncsok állapota. Ha a mintázat profilmélysége már csak 2–2,5 mm
környékén van, akkor cserélni kell őket, mert már nem lesz
olyan jó a vízelvezető képességük és a tapadásuk sem.

rendelkezik-e még. Ezek mellett legyen az autóban
vontatókötél és a biztonság kedvéért egy bikakábel is.
Nézzük meg az elektromos berendezéseket, mint például
a klíma, hogy megfelelően működnek-e, mert hiányosságuk
sok kellemetlenséget okozhat az utazás alatt. A fényvisszaverő mellényt és egészségügyi dobozt se hagyjuk otthon,
jó szolgálatot tehetnek. Egy apróság, amit viszonylag ritkán
felejtenek el, de azért érdemes leírni: vigyünk magunkkal
napszemüveget, így erős napsütés esetén kellemesebb lesz
az utazás, mintha végig hunyorognunk kellene.
Indulás előtt készítsünk be kellő mennyiségű italt
(lehetőleg vizet), illetve némi ennivalót is, amit egy-egy
megálláskor el tudunk fogyasztani. Az utazás előtt ne
együnk nehéz ételeket, mert rontja a koncentrációt,
és ne kávéval vagy energiaitalokkal akarjuk frissen tartani magunkat. Inkább álljunk meg egy rövid szunyókálásra; 2–3 óránként érdemes megállni 10–15 percre,

amit töltsünk felfrissüléssel, mondjuk egy
kis mozgással és mosakodással.
Turbós autók esetén a többórás utazás utáni megállásnál még járassuk a motort 3–4 percig, hogy a turbó
vissza tudjon hűlni, ezzel megtartva hatásfokát és élettartamát. A tájékozódás elősegítése érdekében legyen
nálunk térkép vagy GPS, hogy ne hosszabbítsuk meg az
amúgy sem rövid utat feleslegesen, és vigyünk magunkkal működő zseblámpát is. A tankolást pedig sose hagyjuk az utolsó pillanatra, mert nem tudhatjuk, hol találjuk
a következő benzinkutat. Törekedjünk az itthon is ismert
nevű töltőállomásokon tankolni, így valószínűleg hasonló
minőségű üzemanyagot kapunk.
A fentieket ellenőrizve és betartva sokat tehetünk
azért, hogy szinte mindenre felkészüljünk és megelőzzük a bajokat.
Tóth Bence
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Az élet számos területén figyelünk gyermekeinkre, óvjuk biztonságukat. Miért ne
tennénk ezt a közlekedésben is? A gyermekeket testfelépítésük miatt sokkal súlyosabb sérülések érhetik, mint a felnőtteket. Megfelelően kiválasztott, beszerelt
és használt gyermekbiztonsági rendszerrel azonban sokat tehetünk értük!

tanácsok

Átállás a nyári
szezonra

A GYERMEKBIZTONSÁGI
RENDSZER JELENTÉSE
Gyermekbiztonsági rendszer alatt mindazon eszközöket értjük (gyermekülés,
babahordozó, ülésmagasító), amelyek a jármű részeként vagy ahhoz rögzítve óvják a gyermekek épségét. A különböző gyermekbiztonsági rendszereket kétféle módon csatlakoztathatjuk a gépkocsihoz: az egyik az ISOFIX,
amelynél a gyerekülés saját, beépített rögzítéssel, illetve egyéb eszközzel
kapcsolódik a járműnek erre a célra gyárilag kialakított pontjaihoz, a másik
az autó biztonsági öve, amellyel szintén fixálni lehet az ülést.

Gumiabroncsok, ablakmosó, klímaberendezés

A nyári szezonra való átállás kiemelt jelentőségű az autósok
életében is. Ha el akarjuk kerülni a kellemetlenségeket,
érdemes odafigyelni néhány pontra a saját, illetve
a biztonságos és gondtalan közlekedés érdekében.
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Vásárláskor figyeljünk rá, hogy hazánkban jelenleg csak az R44-03 inkább az
R44-04 számú vagy az R129 számú ENSZ-EGB előírásnak megfelelő (ún. i-Size)
gyermekbiztonsági rendszereket szabad használni, ez utóbbiak a legszigorúbb
biztonsági követelményeket teljesítik. Fontos különbség, hogy az i-Size gyermekülésekben 15 hónapos korig a gyermekeket menetiránynak háttal kell szállítani, ezzel csökkenthető a fej és nyak sérülésének veszélye, továbbá csak ISOFIX
rendszerrel használható. Ennek a gyermekbiztonsági rendszernek a tesztelési
eljárása kiterjed az oldalirányú ütközések vizsgálatára is, növelve a benne utazó
védelmét. Bármelyik konstrukciót is választjuk, mindig a rajta feltüntetett
utasítások szerint használjuk! A címkék mutatják meg azt is, hogy az ülés
menetiránnyal megegyezően vagy azzal ellentétesen szerelhető-e be. A termék
jóváhagyását a gyermekülés alján vagy a karfa hátoldalán fellelhető narancssárga címke alapján tudjuk ellenőrizni. A címkén található adatok megkönynyítik a jó méretű gyermekülés kiválasztását. A gyermekbiztonsági rendszereket
az R44 a gyermek testsúlya, az R129 viszont a magassága szerint csoportosítja, de ebben az esetben is fel kell tüntetni az alkalmazható maximális testsúlyt.
A jóváhagyási jelnek a következő elemeket kell tartalmaznia:

i-Size
67 cm–105 cm
/ 18,5 kg

Fotó: Jupiterimages/Bananastock/Thinkstock

A tél végeztével jön a tavaszi/nyári átállás. Ügyeljünk rá,
hogy a téli gumikat ne cseréljük le idő előtt, de ne is hagyjuk fent sokáig. Ugyanis a téli gumi hideg időjárási körülmények között használható jól, magasabb hőmérsékletnél
a gumi keveréke miatt túlságosan puha lesz, így megint
csak veszítünk a tapadásból, nem beszélve arról a tényről, hogy jó időben sokkal gyorsabban kopnak a téli abroncsok. Természetesen itt sem segít a csere, ha öreg vagy
kopott nyári gumikat rakunk fel.
Az ablakmosó folyadékot szintén érdemes lecserélni
a téli fagyállóról nyári rovaroldós folyadékra, ugyanis
ebben az időszakban inkább a szélvédőn szétkenődő
bogarakkal kell megküzdenünk, és elég kellemetlen,
amikor az ablaktörlő csak maszatolja a maradványokat.
Az ablaktörlő állapotának vizsgálatáról se feledkezzünk
meg! Télen sokszor és nehéz körülmények között kell
járatnunk, így ha elhasználódott, cseréljük ki a lapátot.
A biztonságos vezetés egyik alapfeltétele, hogy jól lássuk
a környezetünket!
A klíma ellenőrzése és tisztítása sem elhanyagolandó
feladat, mivel a használaton kívüli klímarendszerben kön�nyen telepednek meg a különböző baktériumok, amelyek
légúti megbetegedéseket okozhatnak. A másik kellemetlen helyzet, amikor épp egy hosszú útra készülve derül
ki, hogy a klíma nem működik megfelelően, és többórás
izzadás vár ránk, nem beszélve arról, hogy kevésbé ideális
hőmérsékleti viszonyok közepette a figyelmünk és a koncentrációs képességünk sem lesz a legjobb.
Amit még érdemes szemügyre venni, hogy a tél
során a motortérben a különböző csövek, szíjak nem
repedeztek-e ki, vagy nincs-e valami szokatlan szivárgás. Egy repedt gumicső ugyanis a nyári meleg hatására
a nagyobb hő és terhelés miatt könnyen szétszakadhat,
eldurranhat. Ellenőrizzük a folyadékszinteket (pl. hűtővíz,
fékolaj, motorolaj, ablakmosó folyadék) is. Amennyiben
akkumulátorunk nem zárt rendszerű, „gondozásmentes”

A MEGFELELŐ GYERMEKÜLÉS

kivitelű, ellenőrizzük az elektrolitszintjét! Szintén fontos,
hogy alaposan takarítsuk le az autóról a tél maradványait,
a motorteret is tisztítsuk át, de ne rögtön vízzel és egyéb
mosószerekkel, hiszen a számtalan elektronikus alkatrész
legfőbb ellensége a nedvesség. Száraz törlőrongy segítségével kellően meg tudjuk szabadítani motorterünket
a legtöbb zavaró szennyeződéstől.
Ugyan nyáron kevesebb kellemetlen meglepetés érhet
minket, mint télen, de a fent említetteket érdemes megfogadni és betartani a bosszúság elkerülése végett.
Tóth Bence

Nemzetközi engedélyeztetés jelzése
Gyermek magassága
Gyermek
súlycsoportja

Nr. 263443
Rendeltetés:
pl. „universal”
– minden
személyautó
típusnak
megfelel
Jóváhagyási szám:
Az első két számjegy a sorozatszámot jelzi
(jelenleg csak 03 vagy
04 sorozatszámú
vásárolható)

ECE–R44
universal
9-37kg

E9
042439

IWH

Gyártó neve,
termék megnevezése

Gyermekbiztonsági rendszerben kell rögzítenünk gyermekünket, ha
3 évesnél fiatalabb, vagy ha 150 cm-nél alacsonyabb (függetlenül
attól, hogy hány éves). Kivétel, ha gyermekünk 3 évesnél idősebb és már
135 cm-nél magasabb, valamint a gépkocsi hátsó ülésén utazik: ilyen
esetben elegendő őt a felnőttek számára rendszeresített, az üléshez beszerelt biztonsági övvel rögzíteni (ügyeljünk azonban rá, hogy könnyen hátra
tudjon dőlni, be tudja hajlítani térdeit, a felső szíj a vállán, a nyaka és a karja közt fusson végig, az alsó pedig fedje combjait). Ha gyermekülés beszerelésére a gépkocsi nem alkalmas, akkor a gyermekbiztonsági rendszer
használata mellőzhető, azonban ilyen járművel 3. életévét már betöltött
és 150 cm-nél kisebb gyermek az első ülésen nem utazhat, 3 évnél fiatalabb
gyermek pedig egyáltalán nem szállítható benne. Fontos tudni, hogy első
utasülésbe is szerelhető gyermekbiztonsági rendszer, azonban a gyermek csak akkor ültethető be menetiránnyal ellentétesen, ha az üléshez
légzsákot nem építettek be, vagy előzetesen kikapcsolták. A légzsák váratlan felfúvódása ugyanis a gyermek halálát is okozhatja. 1 év alatti gyermek esetén javasolt a babahordozónak is használható gyerekülés, amely
maximális védelmet nyújt számára.

MÁS JÁRMŰVEKEN
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GYERMEKBIZTONSÁGI RENDSZER
VAGY BIZTONSÁGI ÖV?

Jóváhagyást
kiadó ország
kódja:
(Pl.:E4= Hollandia)

• Kerékpáron csak 16 évesnél idősebb személy szállíthat utast, és legfeljebb 10 éves gyermeket. Létezik előre és hátra szerelhető kerékpáros
gyerekülés is, azonban az ülés, a kapaszkodó és a lábtartó nem lehet öszszefüggésben a kormányzott kerékkel és a vele összeépített szerkezettel.
A vezető mögött közvetlenül elhelyezett ülésnek háttámlával, lábtartóval
és állítható biztonsági övvel kell rendelkeznie. Ügyeljünk rá, hogy a gyermek ne akadályozzon bennünket a kilátásban és a kerékpár irányításában,
továbbá annak világító- és jelzőberendezéseit se takarja el.
• Segédmotoros kerékpáron, ahogy más utast, úgy gyermeket sem lehet
szállítani, motorkerékpáron pedig csak akkor, ha a – saját biztonságára
ügyelni képes – gyermek le tudja tenni a lábát a lábtartóra. Ne felejtsünk el menet közben bukósisakot viselni!
• A menetrend szerint közlekedő vagy álló utasokat is szállító buszon
és a taxiban utazó gyermeket nem kell gyermekbiztonsági rendszerben rögzíteni.

