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tlemzetközi elismeÍés
Mctgyororszg,gntrk r
Progrom CI firrtqlolrért
azánk kilencedik

európai uniós tag-

államként része5ült aZ Európai Köz-

lekedésbjztonsági Tanács
(ETsc) 2012' éVi PlN-díában,
mellyel immár hatodik esz-

tendeje a közúü biztonság

területén kimagasló teljesítményt nyÚjtó országok erő-

2010-re Vállalt 30 százalékos

csökkenését már 2009-ben
elérte a báziséVheZ, 2001-hez
képest. A balesetekben meg
halt személyek száma ttz év
alatt közel a íe|ére csökkent
hazánkban'
Az alapítás óta eltelt éVekben díjazott országok után
2012-ben Magyarország kép-

tos5ágát értékelte az elvég
zett munkát, illetve meghatá-

rozta a feladatokat. Mind-

ezek visszaigazolják az elért
eredményhez Vezetó út főbb
intézkedéseit, a siker érdekében tett erőfeszítéseket és
kijelölik a jövő feladatait.

schVáb Zoltán helyettes

államtitkár kifejtette, hogy az

el' Magyarország 2011-ben

regisztrált

eredménVeit,

amelyet a PlN díj adományozása is fémjelez, a 2011-2013.
éVekre Vonatkozó Kózúü Köz
lekedésbiztonsági Akciópro8ramjának időarányos teljesítésévelérte el.

Magyarországon 1990'
óta fi8yelhető meg pozitív

CY
2012
EU
CYPRUS PRESIDENCY
OFTHE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
feszítéseit ismeÍlk el. A közúti
közlekedési balesetek ha|álos
áldozatainak 5záma 2001' óta
48 százalékkal csökkent. Magyarországon a taValyi éVben
2010-hez képest elért 14 százalékkaI kevesebben haltak
meg közlekedési balesetben,
s ezzel az európai élmezőny
ta8ja lett' A díjat odaítélő testÜlet indoklásában kiemelte,
az előrelépés kÜlönösen elismeré5re méltó annak fényé
ben, hogy Magyarország az
unió5 csatlakozást köVetően,
2004-ben Vállalta az európai
közlekedésbiztonsági célkitűzések tetjesítését.AZ utakon
elhunyt személyek számában
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Viselői, dr. Felkai László,

a

Belü8yminisztérium közi8azgatási álIamtitkára és Schváb
Zoltán, a Nemzeti Fe.ilesztési

Minisztérium közlekedésért
felelős helyettes-államütkára, aZ oRFK-oBB társeInöke
nemzetközi konferencián,
Ünnepélyes keretek között

ETSC szerepe kiemelkedően
fontos, mert ablakot nyit a
közIekedés biztonságának
nemzetközi Világára' ldézte
prof. dr. Holló Péter megálla

tendencia a közlekedésbiztonsági helyzet alakulásában'
Huszonkét éVe drámai képet
mutatott a köZúti közlekedésbiztonság, romIott a közlekedési morál: lazult a fegyelem,
a szabá|yok betartása helyé'
be a durva, gyakran szándékos szabálysértések léptek.

pítá5át: a tanáccsal Való
egyÜttműködés erő5íti elköteIezettségtjnket a közlekedésbiztonság jaVítása mellett.
Vették át a dÚat. Ez Magyar
A közlekedés világában na- MagvarorsZág az európai
gyon fontos a megfogalmaország számára nagy meg
közlekedésbiztonsági rangtjszteltetés, amit Íolyamato5 zott célok me||ett a tervezhe'
sorban az utolsók között Íogba lesetmege lőzési teVékenytőség, mert a kclzlekedésbiz- lalt helyet. Mí8 1990-ben
séggel sikerÜlt elérni.
ton5ág tervezhető. Az Euró
mé8 2.432 ember Vesztette
Felkai László a di átvételét pai Blzottsá8 (EB) arra ösztönéletétkózúti balesetben, a
köVetóen külön is hangsú- zi a tagállamokat, hogy a kö
tavalyi éVre ezt a megdöblyozta a rendőri baleset
zös célokat nemzeti közúti
bentően magas számot sikemegelőzési tevékenység ha- közlekedé5biztonsági straté- rÚlt 638-ra, majdnem az e8ytékonyabbá tételénekfon- giájuk megva lósításáva l érjék negyedére mérsékelni. En-

KözLereoÉsetzroNsÁGl RoVAT
lokat, az ifjúsági szervezetek
tagjait.
A 2010. és a 2011-es túrák
folytatásaként ebben az évben is augusztus 14-20' kö-

zott,,Határon Túra 2012.''

jelmondattal ismét megren-

dezték a kerékpáros tÚrát' A
résztvevő kerékpárosok 7
nap aIatt a Vereckei'hágótó|
Budapestig, több mint 520
kilométer utat tettek me8' A

túra Valamennyi állomásán

schVáb Zoltán, a Nemzeti Fej-

lesztési Minisztérium közlekedé5ért felelő5 helyettes
államtitkárának, az oRFKoBB társelnökének kezdeményezésére ismertették a fia_

taloknak szóló,,közlekedés-

nek érdekében a megújult,
1992-ben alakult országos
Balesetmegelőzési Bizott5ág
(oBB) óriá5i erőfeszítéseket
tett. A rendőrség irányításával működő, közlekedésbiztonsági kérdésekben tanács-

adó, javaslattevő, véleményező, koordináló szervezet'
ként jelentős sikereket ért el
a hazai közlekedésbiztonság

területén.

,,Fiatalság

_ mobilitás _

biztonság" jelmondattal

a

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium é5 az oRFK-oBB közlekedésbiztonsági rendezVényt
szervezett a Zánkai lfjúsági
centrum kózreműködéséVel
_a ciprusi konferencia kísérő

programjaként _ augusztus
14-én.

A cipruson, Nicosiában
sikeresen zárult 4. Európai

biztonsági Üzenetet"'
A ktjlönféle közlekedésbiztonsági akciók mellett a rendKözlekedésbiztonsági Nap- őrség folyamatosan kiemelt
hoz, illetve az ehhez a konfefigyelmet fordÍt a fiatalokra,
renciához kapcsolódva 8-18 gyermekekre. Az ORFK-OBB
éVes koro5ztály részVételéVel által támogatott iskolarendőr
megrendezett program célja: programnak is köszönhetően
elősegíteni a fiatalok tudatos a gyermekek közlekedésbizszerepvállalását a bizton5á_ tonsága terén _ nemzetköZi

gos közlekedésben. Megis-

merhették a fiatalok a közlekedésbizton5ági felhíVásában
fog|altakat, amely aktív szerepVálIa|ásra ösztönzi a fiata_

Jir"

1:ril

Viszonylatban is _ jelentős
5ikereket kónyvelhettünk el.
A hatályos közlekedéspolitikai koncepció báziséve, azaz
2001' óta a közúti közlekedé-

c

1:iI

I

{!!Eü,'

/

i

.r .. . ,,,0'

-l

rr*ut 19

KözLexeoÉsstzrorusÁcl novnr
si baIesetben

megsérijlt BYer

mekek száma mintegy 36

százalékkal 2461-ról 1581-re
c5ökkent. A balesetben meghalt gyermekek Vonatkozásában az adatok még ,,kedvezőbbek"' A 2001. éVi 37 kis
áldozattal szemben 2011-ben
12 gyermek Vesztette életét
közútj balesetben, mely csökkenés 68 százalékos! Sajnálatos tény, hogy 20]'2. éV első
nyolc hónapjában már 18
gyermek Vesztette életétkózútj közlekedési baleset kovetkeztében (12 utas,2 kerékpáros, 4 8yalogo5). EZért a rend-

őrségnek a továbbiakban is

kiemelten kell kezelnie

a

gyermekek közlekedés-biz-

tonságát, illetve az ezzel kap-

csolatos prevenciós tevé-

kiemelt figyelmet fordított a
tanulók közlekedésre nevelé-

sére. A rendezvény keretében _ az oRFK-oBB felajánlá-

sából _ az első osztályos ta-

nulók közlekedésbiztonsági
ajándékcsomagot, Valamint
_ Magyarországon először _
láthatósági fényVisszaVerő

Baleset-

megelőzési Bizottság (a to-

vábbiakban oRFK-oBB)
2ol2/2oL3-as tanéVben

a
a

budaörsi Herman ottó Általános lsko|át Választotta az
,,iskolarendőr tanéVnyitó"
helyszínéül. Az e|múlt idó
szakban az iskola Vezetése

20

rr*ut

A Rendőrség kiemelt feladatai között szerepel a kerékpárosok közlekedés biz_

valósul meg a 2012/201'3.
tanéVben is folytatni kíVán-

kedésbiztonsági szempontból indokolt. Demonstratív

jelen|éttel kívánják elősegiteni a gyermekek bizton5ágos

közlekedését, és ezeken a

tására, különösen a k'elÖlt
gyalogos-átkelőhely meBkö-

oRFK-országos

sát célzó akciók során lehető-

biztosít a rendőrség és a polgárórség azon általán05 i5kolák környékén, ahol ez közIe-

befejezésének időszakában

ktatási intézményVett

o

részt, a delegált rendórök
létszáma 2143 fő Volt' Az

adott iskolában.

_ kiemelt rendőri jelenlétet

napi oktatás kezdetének és

helyszíneken fokozott fi gyel
met fordítanak a gép.iárműVezetők jogköVető magatar

kola rendőre" programban

felelt meg a fenti rendeletben foglaltaknak. A

tonságának javítása. A ,,5zuperbringa" programot, mely
a Nemzeti Fejlesztési M!nisztérium, a NemZeti Közlekedési Hatóság, a Közlekedéstudományi Intézet, és az oRFK-

lé8gömböt kaptak. ldén
szeptember hónapban _ a

kenységet.
Az elóző tanévben ,,Az is2765

tásról' Amennyiben az okta_
tási intézmény Vezetője erre
lehetőséget ad, az iskolarendőr fogadóórát is tart az

zelítésére,továbbá a biztonsági öv és gyermekülés kötelező használatára.

A szakemberek október

hónapban felkeresik az érintett általános iskolákat és
osztályfőnöki órák keretében

tájékoztatják a diákokat

a

közlekedés veszélyeiről, és a
helyes közlekedési magatar-

oBB

egyÜttműködésében

juk' október hónaptól kezdődően az illetékes megyei kormánYhiVatal közlekedési fe-

lügyelőség szakembereivel

közösen az oktatási intézményekben folytatjuk a gyerme-

kek kerékpárjainak átvizsgálását. Amennyiben a jármű az
előírásoknak megfelel, akkor
a kerékpár vázára egy,,5zuperbringa igaZolást" (műszaki matricát) ragasztunk fel.
Annak a gyermeknek, akinek
kerékpárja nem felel meg a

műszaki előírásoknak, egy
szülónek szóló tájékoztató
levelet adunk át. Az e|őző

tanéVben 31 383 darab kerékpár kerÜlt átvizsgálásra,
melyből 10 256 (33 száZalék)

2o12/2oL3. tanévben a kerékpárok

m űsza ki

átvlzsgálá-

séget teremtÜnk a járműVek
egyedi azon05ítóVal történő
ellátásra is (kerékpár gravírozás). A ,,szuperbringa" program keretében az általános

lskolásokat a kerékpározás

szabályaival, a jármű technikai keze|ésévelis megismertetjük. A tanulók a felkészítés
során elsajátíthatják az önálló, szabályos, bizton5ágos és
kulturált kerékpáros közleke-

déshez szÚkséges alapvető

elnréleti és gyakorlati ismere-

teket. A felkészítéstegy elméleti és egy gyakorlati vizs-

gával zárul. A ,,Kerékpáros

igazolvány" megszerzésének
fe|téteIe az önkéntes tanfolyam elvégzése, Valamint az
elméleti és a gyakorlati Vizs-

gán legalább 80 százalékos
teljesítmény elérése'A tananyag elsajátítására és a vizs-

ga letételéreegy tanév áll

rendelkezésre. Az előző tan-

éVben 17 345 tanuló Vett
részt a,,Szuperbringa" vizsgán, melyből 10 025 fő (58
százalék) teljesítette az elméleti és gyakorlati köVetelmé-

nyeket.
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BALEsETMEGEI'ŐzÉ5I

BIZo]TsÁG

azánkban 2011-től
kezdődően Újabb

10 éves periódus
kezdődött a bal-

esetek halálos áldozatai 52ámának csökkentése érdekében. Az ezzel összefüggő

Fokozott
erófeszitések
3l hqlólos hqlesetelr
szőmónqk
Csökkentésére
ködni képes szerep1őivé válja

nak'

A

kezdeményezéshez
röVid idő alatt közel 30 Válla
Iat, intézmény, civil szervezet
csatlakozott' A kezdeményezés országos szintű közleke-

désbiztonsági mozgalommá

kompIeX intézkedéssorozat terebélyesedik. A társadalom,
köZvetlen feladatait,,a 2011
a kózlekedők szinte minden
2013. közúti közlekedésbizrétegéhez kapcsolatot tudnak
tonsági akcióprogram" tartal
teremteni a programban
mazza. Úgy is mondhat'uk,
résztvevők, mert bemutatóhogy a 2012-e5 éV ,,mérföld-

kőnek" minó5íthető a baleset
mege őzésben' TaValy a Nem_

zeti Fejlesztési Minisztérium,
a Nemzeti Közlekedési Hatóság, az oRFK-oBB, a Közleke
déstudományi lntézet kezdeményezésévelútjára indított
,,Életúton'' program célja: a
közlekedők élethosszig tartó
tanu|ással a kózlekedési rend'
szer jól felkészÚlt egyÚttmű-
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kat, konferenciákat, Veté|ke'

dőket, Versenyeket szerveznek fiatalok, kerékpárosok,
motorosok, jármúVezetők
részére' A kózlekedé5bizton
sági nyílt napjaik állandó
résztvevői a gyalogosan köZ
lekedók. A program meghirdetésének egy éves évfordu
lója alkalmával emlékÜnnepségen bejelentették, hogy
újabb 11 szervezet csatlako

zott a programhoz. A teljesség igénye nélkül feltétlenül
ide kívánkozik megem|íteni az
oRFK oBB több éVe sikeres
programjainak a folVtatá5át,

mint például: az iskolarendőr
pro8ram, az iskolai tanu]má
nyi versenyek, az iskolakupa
kerékpáros versenyek, a szuperbringa program, sorolhatnánk tovább az akciókkal és
közlekedé5biZtonsági kampányokkal bővítve a,,sokszínű"
programsorozatot.
Tény, hogY Magyarország

közlekedésbizton5á8a 1990.
a ,,mélypont óta" tendencia
jelleggel folyamatosan javult.

A ha|á|os baleseti áldozatok

számának csókkentését, a

közIekedés

biztonságát
,,komplex" módon befolyásoló fejlesZté5ekkel lehet
fenntartani, ame|ynek két fő

terÜletre kell ósszpontosíta
ni: folyamatosan javulni kell
a kózlekedő ember felkészüttségének, rnagatartásá
nak, a közlekedé5i Íe|tételrendszernek' A rendcirség
fokozott köZútj e lenőrzései
hatékonyak. Az országos

rendőr főkapitány által

e|-

rendelt fokozott rendőri jelenlét augusztus 10 20' kö
zötti időszakában ezt jól ér
zékeltetj. A tett intézkedé5ek
ósszesítései a köVetkezókre
hívják fe a figye met: 52.835
in:assági eI enőrzést tartot-

tak, 834 esetben sikerült itta5 Vezetóket a forgalomból
ki5Zűrni. KérdezhetjÜk, felad_

hatjuk-e a ,,0" toleranciás

e Veinket? Még reálisabb a

kép, ha közülÜk 385 en sze

mélygépkocsiVezetőként,
365-en pedig kerékpáros

ként vettek részt a forgalomban' A biztonsági óVet 981en nem kötötték be' A sebessé8re Vonatkozó sZabályokat
26.282 esetben szegték meg.

Jelentős elórelépést hozott a felelősség elvének
beveZetése, az alkoholfo_
8yasztás kapcsán a zéró tolerancia elvének meghirde
tése, az előé|etj pontrendszer és a helyszínbírságolási

szabályok szigorítása' Mó
dosultak a közigazgatási

bír-

ságolásra Vonatkozó szabályok: a rendőrség egzakt
értékek alapján szankcionál.
A köZúti kózlekedé5ről szóló
törVény módosítása lehetőséget nyújt a külföldi rendszámmaI közIekedő gépjárműVek Vezetőinek hatéko
nyabb felelősségre vonásá_
ra. A legsúlyosabb jogsérté-

sek esetén a járműVet

a

ellenőrzés alkalmával
a bkség behajtása érdeké_
közÚti

ben _ kÜlön határozat nélkül
- vissza lehet tartani. A ko

rábbinál szigorúbb normá-

kat tartalmaz az Új szabá|ysértésitörVény.

Kiemelt fi8yelem irányul a
motorkerékpáro5ok, a kerékpárosok sZabálykóVető ma8a-

tartásának elősegítésére, a
közúü kózlekedés legvédtele_

nebb résztvevőire,

a

gyerme-

kek, az időskorú emberek
biztonságának jaVítására. Fon-

tos fe|adat az uniós tagállamok közötti információcsere
javítása, a külföldön honos
állampolgár által elköVetett
közúti szabálysértések miatt

kiszabott bkságok,,behajtá-

sának" egységes szabálvozá
sára' El kell érni, ho8y a közIekedés résZtVeVői belássák: a

közlekedési szabályok a saját
és a többi résztvevő biztonságát szolgálják' A tervezett köz-

Vetési hajlandóság nöVeléséVel. A program legÍontosabb

,,szakmapolitikaí pillére" az
emberi magatartás megváltoztatása. A közúti köZlekedé'
5i baIesetek túlnyomó része

hibás emberi cselekvésekre,

tényezőkre Vezethetők Vis5za'

Vagyis az emberi tényezók
szerepének az átalakítása, fej

lesztése a legfontosabb fel-

adat. Kiemelt szerepet kap a

5tratégiában a közlekedésre
nevelés programjának a jár_

műVezető-képzés, Viz5gáztatás megújítása, a biztonságos

közlekedéshez szükséges ismeretek 5zintjének növelése.

Hasonló fontossággal bir a

közIekedők rendszeres aktulekedésbiztonsá8i intézkedé- ális tájékoztatása a köZ|eke'
sek Végrehajtása feltételezi, dé5biZtonság helyzetéről, a
hogy egy európai színvonalú, közlekedés veszélyeiről, a
a biztonságot minden egyéb jogsértő magatartá5ok köszempont elé helyező közleVetkezményeiről, a.iogszabákedési rendszer jón |étre Ma
lyi vá ltozásokról. Az elérendő
gyarországon' HossZú táVon cél a programon belÚl a köz_
lényegesen jobb kózlekedési
lekedési infrastruktúra fejmagatartás kialaku|ása Várha_

tó a közlekedésre nevelés jaVításáVa| é5 az á|talános,,közlekedés specifi kus" szabálykö_

lesztésében és Územelteté-

5ében a biztonsági szempontok fokozott érVényesÜlé5e a

közlekedés feltételéhez, a

oRFK.oRszÁGos

BALEsETMEGELóZÉsI
B1ZoTTsÁG

közlekedők kívánaImaihoz

va|ó igazítása, Vagyis: egy
harmonlkus emberközpontú
,,háttér" kialakítása' Az akcióprogram külön kiemeli a
balesletmegelőzési okku-

tatás fejlesztését, a nemzetközi okkutatás eredményei-

nek hazai

adaptálásának

fontos5ágát. Az intézkedé5ek
mega la pozásá hoz jó l koord i-

nált és támogatott Vizsgálatok és elemzések szüksége
sek. Ennek ki kell terjedni a

tett intézkedések, akciók,
kampányok beválásának
vizsgálatára'

Kemenes Miklós
HEKUS
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