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dési morál klrívóan rossz ha-
zánkban.

A balesetek Viz5gálata ki-
mutatta, hogy döntően em-
beri ténYező idéZi e|ó a sze-
rencsétlensé8et az utakon: a

fi gyelmetlenség, az erősza-

ni a balesetet, ha megtanu-
lunk figyelni és vigyázni saját
magunkra és embertársaink
ra, s ha gYökeres szemlélet-
változás kóVetkezik be a tár_
sadalomban' Ezt a tanulási
folyamatot nem lehet elég

kig' l|yenkor jogosan merül
fel a kérdés: Hogyan tudott
levizsgázni és jutott jogosít
ványhoz az illetó? Az egyre
emelkedő büntetési tarifák
sem váltanak ki elrettentő
hatást. Akkor mi a teendő?

,,

A rendervény szervezói és

tónog!lói ió mÚnkól végézlek,

oz e'€mónyliövől€ h negt€nderik

kos vezetésistílus és a szabá-
lyok be nem tartása' Motori-
zált Világban élÜnk, közleke-
dés nélkül elképzelhetetlen
az é|etünk' Az aUtók egyre
biztonsá8osabbá válnak, de
minden ellen nem védhetnek
meg. csak úgV tudjuk elkerÜl-

korán elkezdeni az alapoktól,
hogy hatása legyen' sok eset
ben a szabályok újratanu|ása
lenne több, mint indokolt'
Tapasztalhatjuk, hogy a köz-
lekedésben résztvevők a hi_

bák minden Válfaját elköVe
tik| elemi hibáktó| a sú|yosa-

Az egyik módszer az ilyen se
gítő szándékú, meggyőző
hatá5ú és tudatosítást szolgá
ló rendezvény lehet.

Borongós idő, ám nagyon
sok érdekesség fogadta a
rendezvényre látogatókat a
Város|igetben, ahol a szom-
szédban ekkor is folytak a
legújabb Bruce Willis film, ,,A
Good Day to Die Hard" Íorga-
tásai, hatalmas apparátussal
és f orgaIomkorlátozásokkal'
(Nem szerencsés a fi|m cí-
me a rendezVény szempont-
jából!) A baleset megelőZő
rendezvény szervezői min
den Iehetsé8es partnert
mozgósítottak a megjeIenés-
re, akinek köze van a kózleke-
désbiztonsághoz. Többféle
módon és Változatos eszkö-
zökkel igyekeztek bizonyítani:
a baleset leggyakrabban nem
magától köVetkezik be, mint
e8y természeti katasztrófa,
megelőzhető, de nagyon sok
múlik rajtunk' s mint sok
esetben az élet más területe-

Ne legyen ildozclt
Ba leset-me gelőző rendezvény a Város!igetben

Közérdekű céllal, egyéni
kezdeményezésre és
széles összefogássa l jött
létre ez a rendezvény,
amelyet 2012. június
2_án első alkalommal
tartottak, mert a közle-
kedésbiztonság igazán
közügy. Ha figyelembe
vesszük a lassan javuló
statisztikai adatokat,
még mindig évente
mintegy 20000 baleset
történik, s az amúgy is
fogyatkozó népességből
egy közepes falu lakossá-
ga, közel ezer ember hal
meg az utakon. Ez adja a
rendezvény szomorú
aktualitását, amelynek
deklarált célja: hozzájá-
rulni a közlekedési
balesetek számának
csökkenéséhez'

kozlekedés szük-
ségszerűen közös-
ségi tevékenység,
azonban a mai ma

gyar társadalomban az em'
berek jelentős része, aká r
járművel, akár gyalogosként,
nem kel|ő Íele|ősséggel Vesz
részt a közlekedésben, ami
életveszélyt jelent önmaguk-
ra és a többiekre nézve is. sőt
kijeIenzhető, hogy a kozleke-
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Élónk érdeklődós kísérte o

lűroltók bemUtolóiúl, 5úlyo5

'érÜ 
ltet n€ nl.ltek e!y

loro n holozott o nóhól

in, í8y itt i5 na8y szÜkség Van
az együttműködésre a köz|e-
kedés szereplői között'

A rendezvény sikere ér-
dekében nagyszabású ösz-
szefogá5 Volt tapasztalható.
A kiállítók és a közreműkö-
dők között intézmények,
cégek, szakszolgálatok és
művészek egyaránt megta-
lálhatók Voltak.

A Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérjum, a Nemzeti Közle-
kedési Hatóság é5 az oRFK_
országo5 Bale5etmegelőzési
Bizottsá8a egy éwel ezelőtt
indította útjára az,,Élet Úton''
nevű biztonságos közleke-
désre felkészítő akcióprog-
ramját' Ennek szerves része a

,,Ne legyen áldozat" egész
napos eseménye, amelynek
kezdeményezője a Pajzs
Technológiájú gépjárművé-
delem é5 az lBssA, a Nemzet
köziTestór és Biztonsági szo|-
gálatok szöVetsége'

A széles osszefogásban
részt Vett a BM országos Ka

tasztrófaVédelem, az or5zá-
gos Polgárőr szöVetség, a
Budapesti é5 AB8lomeráció5
Polgárőr szervezetek szö-
Vetsége, a BRFK _ Dunai Vízi-
rendészet, a Traffic control
Balesetelemzó és Tanácsadó
Kft., az AutóVadá52 Egyesü-
let, a Ride for Life Club, a
Jogsi Kózpont, az országos
Vérellátó Szolgálat, a bal-
esetmegelőzést szolgáló
Esések lskolája és a Hekus
Magazin.

Minden korosztálynak
szánták a szervezők a színpa-
don é5 a standok kózötti óri_
ásiterÍ.jleten az egymá5t kö-
vető 5zínes programokat.
Zene- és éneksZámok csonka
Zsuzsanna és Pataky Attila
elóadásában, ír sztepptánc é5
karatebemutató szórakoztat
ta a kozönséget a fővédnö-
kök: Prol Popper György, az
lBssA elnöke és Dr. Garam-

A gyetekelnel is ópítettek
l!npólyót o sréívező[

Völgyi László, a BRFK szóviVó-
je nyitóbeszéde után.

Óriási érdeklődés kísérte
a szimulált közlekedési bal-
e5etben történő mentést,
amelyet az országos Ka
tasztrófavédelem szakem-

berei mutattak be, teljesen
életszerű helyzetet teremt-
ve a téren.

Mély benVomá5t tett min-
denkire szakszerű és gyors
intézkedé5Ük, ahogyan per_

cek alatt kiszabadították fan-
ta5ztikus esZköZök 5e8ít5égé-
vel az autóban ,,bennrekedt"
5zemélYt.

,,De jó, hogy vannak, de
minél ritkábban legyen rájUk

volt. Amit motorral meg le
het tenni, azt mind tudják
ezek a fiatal kaszkadőrók:
lélegzetelá|lító mutatVá-
nyokkal nyűgözték le a néző'
ket' Természete5en abban
mindenki egyetértett, hogY
ilyen Vezetési stílusban az
utakon nem szabad és nem
lehet közlekedni, csak bravú-
ros produkcióként fogadható
el fólényes VeZetéstechnikai
felkészültségÜk.

A gyerekek kipróbálhatták
tudásukat a MiniKREsZ pá-
lyán és játékos KRESZ tesztek
segítségéVel' A 5zimu|átoron
Való Vezetés is sok embert
vonZott, mert itt a Vezetésiés
koncentrálá5i képességeikről
győződhettek meg az erre
vállalkozók'

S ha valaki megéhezett az
élmények köVetkeztében, ak-
kor i8azi házias ételek gazdag
kinálatát kóstolhatták meg a
látogatók'

A nap végén Tímár LásZló
és felesége Urbán szabó Jo
hanna _ a Pajzs Technológia
gépjárműVédelem tulajdono-
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szÜkség" - mondta a közel-
ben álló anyuka, a gyermekei
kezét fogva'

A másik rendkíVül látvá-
nYos bemutató a Ride for
Life club oktatóinak motor
Vezetéstechnikai show-ja

saiés a rendezvényfó szerve-
zői bejelentették, hogy szán-
dékukban áll jöVőre is meg-
rendeZni aZ eseményt, mert
nem lehet elég gyakran ismé-
telni a kózlekedőknek:,,Ne
legyen áldozat!"

Popper Anna
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Mit jelent a gépiátmÍívédelmi rendszetek és eszközök
áItalános és közös hiányossá ga a H077ÁrÉnn rrósÉcz
A gépiárműVédelemben meo|éVó általános és kÖZÖs hiányosság' a
gépjármúVédelemhezValÓ hozáÍéÍhetóség ketti Íéle mÓdon van jelen'

í. HozráÍé]hetiség a leépítettvéd€lmi kialalítás egységéhGz.
TegyÜk fel' hoqy a qépjármúVédelmi kialakítás eqysége nincs ,,eldUqva'''
azaz megtalá lhatÓ'

Ebben az esetben a hozáÍéÍhelóség azt jelentí' hogy a tolvaj a beépített
Védelmi kialakÍtáshoz, mint haÍdweÍ egységheZ Íér hozzá. Ezek után meg-
teszia sztjkséoes tennivalókat annak éÍdekében, hooya gépjármú elindUl-
j0n' N/]ajd ell0pia(ák) a gépjármÚVet'

EZa h0zZáÍéÍhetóséq egyik példája.

2. HozáÍéÍhetóség a yédElnti ]cndszeÍ által aktiYált
immobiliscr pontokhoz.
Teqyükíel, hogy a gépjáÍmÚVédelmi kialakítás egysége 

''jól 
elVan duova"

annak érdekében' hogy at0lvaia7t ne talá|hassa meg' sót, csak eqy tiikos
kapcsolÓval' egy rejtett kapcsolóVal lehetsóoes a gépjáÍmÚvet elindítani
még akkor is' ha kéznél Van a gépiármÚ indítÓ kulcsa'

Hogyan véd a Pajzs Technológia?
> A gépjárműVéde|mi ÍendszeÍ minden elemét aZ adott gépjármŰ

m01orte rébe építiÚk be.
> KizárÓlag olyan eleklronikai pontokat szakítunk meq az indÍtás qátló

ÍunkciÓ akliválásához, amit csak a motortéÍ kinyitása után lehetséges
illegálisan inakliválni' Fontos azt tudni' hoqy így a tolvaj egy ellopásÍa
kisz€mell oépkocsi motorteÍébe minden alka|ommal be kell' hooy
jUssonI Ezé rt eIen gedhetetlen feltétela motoÍtérben történó elektronikai
pontok meoszakílása.

> Ezek Után a védelmi rendszeÍÜnk a qépjármÚ motorház tetejét beltjlril,
elekÍo - mechanikusan elzáÍja a kÜlviláq elól annak éÍdekében' hogy
amikor be Van élesítve a védelmi Íendszer, ne lehessen kinyitni a
gépkocsi motoÍház tetejél'

> Természetesen ez még nem elég a biztonsáohoz' mivel minden
qépiáImÚ rendelkezik olyan gyáÍi hiányossáqokka|' amiket szintén ki

kell kÜszöbÖlni' Ez azl ielenti, hogy a qéphádelr ZáÍszerkezetét Íém

bUrkolattal vesszijk köÍbe' ezenkíVÜl a gépháZtetó nyitó bowdenjét egy
Íémsuerkezetben riqzítjük' lgy tudjuk elkerülni, hogy a tolvai a
qépháZletót mas illegális mÓdon nyilhassa ki'

A fentebb |eírt munkaÍo|yamatok után a gépjáÍmúto|Vaj nem tudja

haiástalanÍtani a Paizs Techno|Óqiájú oépiármÚvédelmet'
AminekaVéoeredménye az' hooy:

az indítás gátló Íunkciónak köszönhel6en: meggát0ljuk aZ álló
he lyzetben tÖ rté nó lopásokatI

a Íablás gátló Íünkciónak köszönhctően: meqoátoliuk menet

kÖZben lörténó trükkös lopásokatés a Íablásokat|

a hang és Íényielzést keltő Íiasztó Íunkciónak köszönhetőcn:
érte lmetlenné 1essZü k a íe ltöÍésbó l Íakadó káÍo kozáso katI

EienkíVül értelmetlenné lesszÚk az emeléssel' és a vontalással lÖrténő

lopási cselekményeket isI

Ebben az eselben a tolvai nem Íogja keresni és nem Íogja érdekeIni, hogy
mit és hova épíleltek be a gépjáÍmÚbe.

!íié]tis?
AZéÍt' mert neki erre nincs szÜksége. l-]gyanis eoy 0épjárműVet illetŐ típus
ismeÍette|' illelve felkészÜltséooel íendelkezó tolvaj a védelmi kialakítás
á|tal alkalmazott Úgynevezett eleklroníkai meqszakítási pontokal' más
sZÓVal az immobiliser pontokatáthidal ja.

Ed hogyan tudia m€gtenní?
Ehhez szÜkséges a gópjárml]Vet illetó típus ismeret és a feikészÜ|tség.
Ennek kÓszÖnhetóen a tolva] tudja, hogy mit kell lennie ahhoi, hogy áthi-
daljaaz immobiliseÍ pontokat' Ezek után persze ell0pja(ák)a oépiármÚvet'

A hozáÍéÍhetóséoet nem Iehet kikÜszÖbÖ|ni azáltal, hooy ,'jÓ| eldugjuk'' a
Védelmi ÍendsZer eqyséoelt annak érdekében' hogyazt a tolvaj ne találhas-
sa meqI A gépIáÍmÚVédelemben nem lélezikolyan, h0oy,,jÓl eldugom''!
A gépjármúVédelembena HozzÁFÉRHETETLEil létezik' ésa kettó dolog
nem ugyanazl

Ha HozaíFÉRHETETrEililÉ tesszi]k a gép]áÍmŰVédelmet, a tolvai azt
nem tudia hatástalanítani' mertahhoz szó szeÍinl nem fér hoZZá|

Magya1án öncÍőbll tcsszük lophatallanná a 9épiá]mÍívGkct!

Mié válik értclnetlenné a gépiármíí Íeltölésc?
fuért Válik értelmetlenné a qépjárml] ÍeltöÍése abban aZ esetben' ha az fel
van szerelve Paizs TechnológiáVal, merta hang és íénylelzést ke|ti riasztó
funkciót nem lehet haiáslalanítani' Ennek kÖVetkeztében a lolvaj nem
szíVesen 

''dolgozik'' egy olyan gépkocsiban, amelyik ÚVólt' Villog és
figyelemlelhMst Véoez' Pers7e' ha Valaki ott hagyla a táskáját, vagy más
egyéb értéket az Ülésen' akkor nem biztos' hogy eoy 10lvaj azt nem Íoqja
el opni' De ha nern lát benne Semmi' számára könnyen ellopható d0lgot a
qépkocsiban, akkor bizlos hogy meq sem kíséÍlÍ a ÍeltÖrést pé|dáUl eqy
beépÍlett Íádióért, te eÍonért' aiÓagért, stb.

Mié]t válik é]telmetl€nné a lléleles és a vontalásos lopási
módszel?
A2ért' merta gépkocsitolvaja gépjáÍmúVeket szÓ szeÍinl percek a latt tudja
Öneróból, a7az a saiál motoÍjának a beindításáVal ellopni' Ennek oka a
hiányos gépiármÚvédelem' a magas szintl] felkészÚllség' és az adott
qépjármÚtípus ismeÍete.

EZenkÍVtjl olt Van az is' hogy egy Őt iqa7oltatÓ rendór elól menekÜlni nem
tud' ami naoy kockázatot ielentaszámára'

Gondoljunk bele logikusanI N/iért lopjon a tolvaj trélerÍel' ha erÍe nincsen
szüksége? Ez számára értelmetlen' ebból Íakadóan ezt a lopási módszert
nem isalkalmazza.

Fontos tudni' hog' a gépiármÚvek motorházlcteién€k akál
elektlonikus, akáÍ mechanikus úton tö]ténl lezálása nem
azonos a Paizslechnológiával!

I[e segítsen!!!
Az autótoIvajoknak!

A Pajzs gépjálmÍÍvédelem
öneúból lophatatlanná teszi autÓiát!

Biztonság: 100%

Pajzs gépjátmÚvédelem
teraron:0630

Ellopott autó: 0db
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