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Kulcskérdés a biztonság

A közlekedésbiztonságkérdésea jelen_

legi kózlekedési szakpolitika egyik meg-
határozó területe. Kulcskérdés, arr-rely

dönröen belolyásolja a rnagyarorszJgi
közlekedési kultúra fejlódését, a közleke'
dők biztonságérzetét, min'
dennapjait. Ez az a terület,
ahol átgondolt, hosszú távír
programok megvalósításával,

mérnökileg megtervezett in-
tézkedésekkel érheriink el
eredményeket'

Errnek sze]lemében Ma-
gyarországon az elmúlt évek'
ben megteremtettük a hazai
közlekedésfeileszté5 kózleke-
désbiztonsági szempontú for_

dulatát' Elsődlegességet élvez
a közösségi közlekedés igény_

vezérelt fejlesztése, valamint
az inlrastruktúrabiztonság
megterentése. A közlekedés-
politikai célkitíízések rregva-
lósírásával olyan magyarorszá'

ei közlekedési rendszer jön
]étre, mely a hazai és térségi
sajátosságokat kezelve, euró'
pai színvonalú és 

''biztonsági
'zcnlélet'' 

központú. Az eu-
rópai közlekedésbiztonsági
.rj,inL:ísokra építő hazai prog-
:.lnlok nyomán' a közlekedési
.rr.rzat legjobb szakemberei-
:l.k bevonásával, egy átgon-
j,']t és szisztematikus munka
'..rtrisul rneg.

\z eredmények lrátterében
. lijzlekedésbiztonság javítására beveze-
..:: koncentrált intézkedések, a jogszabá'

: hárrér íolyamaros módosítása, a cél-
::rr'osabb közírti eller-rőrző tevékenység

,. .l preventív eszközök fejlesztése állnak.
]. 'ogszabályi hánér módosításának ftjbb
. .rrei között emlírhetjük az objektív fe-

.',''ég bevezetését, azalkoholfogyasztás
,..':;sán a 

',zéró 
tolerancia' meghirdeté-

.... lz előéleti pontrendszer és a helyszíni
_l:..iElo]ás szabályainak szigorítását. Az
,'ii]retkezendő három évben kiemelt

figyelmer fordít az állam a motorkerék-
párosokra, a kerékpárosokra, továbbá a
közúti közl€kedés legvédtelenebb részt_

vevőinek szárnító gvermekek' illetve idős
emberek biztonságára.

A közúti közlekedésbiztorrság javításá'

ban elért kiemelkedő eredményével Ma-
gyarorszjg érdemelte ki al Lurópai Köz-
lekedésbiztonsági Tanács (ETSC) 20l2.
évi PIN'díját. Áz elismerést a magyar
kormány képviselerében dr. Felkai Lász-
|óval. a Bclügym in i'l rér ium tBM t kö,,-
igazgatási államtitkárával vehetciik át
június 20-án' Brüsszelben. Magyaror'szág

a tavalyi évben 20i0-hez képest elért 14

százalékos csókkenéssel is az európai él-
mezőrry cagja. A legfőbb baleseti okok

Transport security is one ofthe major
areas oftransport policy. It is a key issue
that seriously influences the develpment
of Hungarian transport culture, the
sense ofsecuritv and dailv life of tho..

involved in tlansporr. This is
the areawherewe can achieve
results through implement-
ing well elaborated, long-
term programs and making
measures worked out by en-
gineers.

In this spirit we have car-
ried out a transport security
oriented transformation of
Hungarian transport devel-
opment over the past years.
The demandvbased develop-
ment ofpublic transport abd
the esrablishment of infra,
structute security are our
priorities. \We have created,
through implementing the
transport policy objectives, a

transport sysrem that -while
rakes account ofthe Hungar-
ian and local peculiarities
meets the European stand-
ards and is focused on the
concept of security. A thor-
ough and systematic work is
done -with the collaboration
of rhe best experts of trans-
port section -, which is based
on Hungarian programs rhar
rely on European transport
security guidelines.

Our results have been achieved
through rargeted measures introduced
co improve transport security, the con-
tinuous amendment of legal provisions,
more focused control activity on public
roads arrd r lre deuelopment ofprevenrive
devices. The inrroduction of objecrive
responsibiliry, the enforcement of zero
tolerance with respect to the consump-
rion of alcoholic beverage.. rhe re*rric-
tions on drivers' evaluation and on the
imposing ofEnes on the spot have been
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évek óta ugvanazok' a starisztikai ac{atok

szerint a balesetck harrnadát a gr'or-shajrás

ol<ozza' közel negredét az elsőbbségi jog

negséltése és a harmadik hcl)'en a kanya-

rodás szabályainak rnegszegése áll. A
közúti baleserck kétharnlaclát a szenély_
gépkocsi-vezetők ol<ozzál<, de a tehergép'
kocsi'vezető]< i5 köze] 10 százalékkal

',részescdrek'' 
a felelőségből' Döbbene'

tcsen sok kerél<páros- és nrotorkcrékpá-
ros'balesct történt' Az idei évben az elő'
zetes baleseti adarok alapján, janLrár 1' és

szeprember' 30. közört' több nrint 3 szá-

z.'|ékkal ..ökkcrlr .r .'t emelv'eriilese. |iöz-

úti b:rlcsetek szánra. összesen l1 4l9
szernélysérüléses közúti baleset rörtént'
míg 2011. évazonos időszakában l l 787
baleseter regiszrtáltak' Áz elrnúlt öt ér'et

alapul véve az idérr történt a legkevesebb

szenrélyi sériiléssel járó közúti baleset'
amennyiben az év clső kilenc hónapjár
vessziik alapul. Egyes mutatók ugyan3k'
kol nrár kcdvezőtlenebbül alakultak. A
közúti balesetben meghalt sze mélvek
száma a ravaiy szeptenber végi 4261óről
436 lőre töLtérrő emelkedése 2,36 száza-
lél<os növekeclésnek f..lel meg' Szomorú
tény, hogy ]0 ftível többen vesztetrék
óleriiket haziínk közút;ain' minr tavaly
iiyenkor. A háromnegyed évi mérleg alap'
ján a halálos kimcnctelíí baleseteknél
envhe, 0'52 százalékos növekedés nélhe'
tő (385-ről 387'Le). Kedvező tendencia a

sú\'os és a könnyú sérüléses balesetek
\'onatkozásiíban mutatható ki. A csókkc-

the major elements in the pr.ocess of
modifying the legal provisions. The gov-
ernment, inr he next rhree years, will be
paying particular attention ro the secu-
rityofmotor cyclers, bicycle riders, chil-
dren ar.rcl the eJderly who are the most
vulnerable.

Hungary rvon the PIN Award ofthe
European 1-ransport Security Council
for 2012 as a recognitiotr of the out-
standing results achjeved in improving
rransport security on Hungarian public
roads. On behalfofthe Hungarian gov-

e rnment' dr'. László Felkai, the Adrnn-

l(iizr r rir urlsrrt rrrs (r;

istrarive State Secretary ofthe Ministry
oflnterior, and myselIhad the privilege
to receive the award in Brussels on]une
20. Hungarl is among che Lre.r ones in
Europe with its achievement ofdecreas-
ing rhe number ofaccidents by 14 per-
cent in 2011 in comparison to 2010. The
causes of accidents have been the sarrrc

f'or many 1'ears; ttansgressing rhe speed
limit causes the one-third oí accidents.
disregalcling the priority signs causes
one-quJner of .rccidertts. artrl violarirrg
rhe rulcs of raking the curves comes as

the rhird nro'c frcquenc cau.e. C.rr driv-
ers are rhe cause of two-thirds olt the
accidenrs on public roads, while truck
drivers cause 10 percent of accidents.
There have been an astonishingly high
number of bicycle ancl motor-cycle ac-
.idenr'. Ac.ording ro prcliminrry a.ci-
denr sratistics for the period betweelr

January 1 and September 30, 2012, the
number ofpersonal injuries in accidents
decreased by more than 3 percent, while
there were 11,419 personal injuries alto-
gethcn ll.-8- irrjuries werc regi*rereJ
for tl.re same period in 2011. I[we take
the first nine months, it was tl]is }€ar
rhar rhe lowcsr rrumber of;ter..rral irr.
juries occured over rhe pasr five years.
However, some other parameters indi-
cate less favorable trends. The number
of persons who died in accidents rose

from 426 last September to 436 this
Septernber, which is a 2.3670 increase.
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nés mértéke a súlyos sérüléses balesetek-

néI 4,43 százaIék (3 43 4 - ről 3282- r e), m íg
a kónnyű sérüléses ktjzúti balesetek vo_

natkozásában ennél valamivel kevesebb'

azaz 2,74 százalék 8020-ről7982-re). A
közúti balesetek legfőbb okai az elmúlt
hónapokban nem változtak. A személyi
sérúléssel járó balesetek 27
százalékának a hátterében a

gyorshajtás áll (3040 balese$,

az elsőbbségi jog megsértése

mlatt 2642 baleset (részará-

nya 23 száza|ék), a kanyaro-
dási szabályok megszegése

miatt pedig 1735 baleset (rész-

aránya 15 százalék) tórtént. A
kózúti balesetek túlnyomó
részét' míntegy 57 százalékát
a személygépkocsi-vezetők
okozták, bár megjegyzendó,
hogy a közúti forgalmon be-

lüli aránya enneka közlekedtii
csoportnak a legmagasabb. Á
tehergepkocsi-vezetők a bal-
esetek 9 százalékának, az au-

tóbusz_vezetők pedig az összes

baleset 17o-ának az okozásáért

felelősek' Á kerékpárosoknak
a balesetet okozók körében
betöltötr aránya az első kilenc
hónapban I4o/o'os (1594 bal-
esetet okoztak kerékpárral),
ami továbbra is kimagasló
értéknek tekinthető' A motor-
kerékpárosok_ öszesen 126l

balesetet okoztak, azaz kevesebbet, mint
a kerékpárosok.

A közlekedésbiztonság területén elért
eredmények megtartása, további javítása

rendkívül nehéz feladat, komoly össze_

fogásra van szúkség minden olyan szer-
vezettel, együttműködő partnerrel,

It is unfortunate that 10 more persons
died during the first nine months ofthis
year than during the same period last
yeaÍ,

A positive tendency can be detected
with respect to light as well as serious
injuries. The number ofserious injuries
decreased 6y 4.43o/o (fron 3434 to
J282). while rhe number oflighr injuries
decreased only by 2 .74o/o (from 8020 to
7982).1\e major causes for public road
accidents have been the same. Trans-
gressing the speed limit has caused 27
percent of the accidents with personal
injuries (3040 cases), disregarding the
priority signs has caused 23 percent
(2642), vlolating the rules for taking
curves has caused 15 percent (1735). Car
drivers have caused 57 percenr of acci-
dents on public roads, though it should
be noLed rhar rhe proportion ofcar driv-
ers in public road trafic is the highest.
Truck drivers have caused 9 percent of
accidents, while bus drivers have caused
I percent of accidents. Bicycle riders
have caused 14 percent of accidents
(1594 accidents), which is still a very
high value. Moror-cyclists have caused

altogether 1261 accidents,
that is fewer accidents than
the bicycle riders.

Maintaining and improv-
ing the results achieved on
the area o[transport security
is an extremely difficult task,
which requires cooperation
with all partners in Europe in
order to reduce the number
and fatality of accidents. It
remains our definite goal to
increase the security ofpublic
roads, to save more lives, and
to minimize the number of
lethal accidents with all
means available. The Hun-
garian government agencies
and authorities will be coop-
erating closely with the rep-
resentatives of the business
community and the civil so-
ciety to improve transport
securiry. As an important ele-

ment of this objective, the
Hungarian government was
the first in Europe to allocate
signifi cant fi nancial resources
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akikkel európai szinten vagyunk képe_
sek cselekedni a baleserek számának és
főleg súlyoságának jelentős csökkentése
érdekében. Továbbra is határozott törek-
vésünk, hogy minden rendelkezésre álló
eszközzel fokozzuk a közutak biztonsá_
gát, növeljük a megmentett életek szá-
mát és a lehetséges minimumra szorítsuk
a közlekedésből fakadó halálesetek elő-
fordulását. A magyar kormányzati szer_
vek, szakhatóságok a jiivőben is szoros
együttműkódésben dolgoznak a gazda-
sági élet és a civil szféra képviselőivel a
közlekedésbiztonság javításán. Ennek a
törekvésnek egy hangsúlyosan megnyil-
vánuló elemeként Európában elsőként a
magyar kormányzat volt képes jelentős
pénzíigyi lehetőségeket teremteni kife-

iezetten kózlekedésbiztonsági célú fej-
lesztésekre. Kezdeményezésemre első

alkalommal különítettünk el célzott
forrásmennyiséget személysérüléses bal-
esetek megelőzését elősegítő infrastruk-
rú ra-fe jlesztésekre. közlekedisbiztonsági
beavarkozásokra az Uj Széchenyi Terv-
ben. A tételes projektlista a problémákat,
baleseti gócpontokat a legalaposabban
ismerő vasúttársaságok és közútkezelők
szakmai javaslatai alapján állt óssze. A
fejlesztések megvalósítására szánt össze_

sen mintegy 50 milliárd forintból sosem
lárorr mértekű országos közlekedesbiz_
ronsági program indulr. E'lsó körben az
AAK l3'2 milliárd' a MAV l2'4 milli-
árd, a Magyar Közút 1l,4 milliárd, a
GYSEV pedig 982 milIiő forintot for-
dfthat közlekedésbiztonsági beruházá_

KözrrxroÉsalzroNs,ic

for particularly transport securiry ori-
ented developments. Under the aegis of
the New Széchenyi Plan it happened for
rhe first rime rhar we, on my iniriarive.
allocated a specific sum for infrastruc-
ture and transporr securiry develop,
ments to promote the prevention of ac-
cidents with personal injuries. The list of
projects was composed on the basis of
professional proposals submitted by the
railway companies and public road man-
agement companies who are rhe most
familiar with the problems related to
accidents. An unprecedented natíonal
transport security program was launched
with the 50 billion HUF devoted for rhe
implementation of developments. At

Drlr.onaarA 5l
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sokra. Az összesen mintegy 38 nrilliád
lori nt éltékíí fejlesztések jellemzíien ncn-r

igényelnck építési engedélyezési eljárásr.
E murrká]atok ezérr lcgkésőbb 2015 má'
sodik felére mind a négy hálózaton be_

fejcződnek, eredmérryiik hamalosan
megmutatkozhar a baleseti starisztikai
adatok további javulásában'

A közírri közlekcdési balesetek okai
számos tényezőIe vezethetőek vissza' a
mLíszaki hiba' a l<özlekeclési szabályok
megszegése, vagy egyéb ember'i mulasz-
t:ís, a megfelelő képesség és készség
hiárrya' amelyek ópper-r úgy veszélvt
jelenrenck. Több esetben kevés figyel-
mct kaptak edclig a gépjárművezetők
\ e7(tcllech n ika i hiányolságai. A köz_
elmúltban döntöttürrk arról' lrogy a
vezetésteclrnikai tudás kérdése ismét
lókrr'zbc kerü|jön' A vezel. stc. h n ik; i

tÉninÉlek népszeríísírésével azt a célt
rííztiik ki magunk elé' hogy íelhívjuk
a gópjárművezetők figvelmét a vezetés_
technikai ismeretek és rutin Íbnrossá'
gára. Az en-rberi reakciók komplexitása
az elméleri tudás alapján, a megszerzett

91akor|al rámFlIain kcreszriiI teremli

first the National Motorway Manage-
ment Company can spend 13.2 billion
HUF, the National Railway Company
12.4 billion, the Hungarian Public Road
Company 11.4 billion HUF and the
Cyőr_Sopron-Ebenfurt Railways Com-
pany can spend 982 million HUF on
transport security investment. These
developments, which are altogether
worth 38 billion HUF, normally do not
require construction licenses, so these
activities will be completed by the sec-
ond halFol20l5 che lerert, and rheir
positive impact willbe visible in the fur-
ther improvemenr of accident statistics.

The causes of public road accidents
can be traced to several factors, like tcch-
nical misrakes, theviolation oftransport
rules, other human mistakes, and the
lack of skills or capabilities. In several
cases the Í]a!\' of vehicledriverl in rheir
ability to drive received little attention.
We decided recently to put the issue ol:
driving skills and ability into the focus.
Our goal i., ro call rhe arrenrion ofdriv-
ers to the importance of driving skills
and routine through promoting driving
trainings, The personal conditions of

neg a bizronságos közlel<edés szerrrélyi
leltéte]eit. A Nernzeti Közlekedési Ha-
tósás kiizlekedésbiztonsági tá|ókoztató
kiadviínyain keleszriil' szakmai konfe-
renci:ík szervezóséve]. a Közlekcdésrrr-
dorná rryi lrlcizct rz'imr.t|.tn szakmli
progran lrezdeményezésével jár.ult hoz'
Zá a hazai közlekedésbiztonsági helvzer
javításához. A balesctmegelóz.ési tevé'
kenység egyik lcgforrtosabb lerécen-ré_
nyesc az Országos Balesetrnegelőzósi
Bizortság' amclynek tiírselrrökcl<énr
nragarl is elkötelezettje vagyok a nem-
zeti közlekedésbiztonsági céll<itíízések
mcgr uló.ir.ir.ir ra k. MirrJcrl eg1e' köz'

safe transport acriviry are created
rhrough acquired pracrice and rlrcoreri
cal knowledge. The National Transporr
Authority has contributed to rhe im-
provement of Hungarian transporr se-

curiry rhrough irs tranrporr .ecurity
publications and through holding pro-
fessional conferences, while rhe Instirute
for Transport Science has contribured to
the improvemenr of Hungarian trans-
port security rhrough initiating several
professional programs. The National
Accidenr Prevcntion Committee plays a
major role in accident prevenrion; as a
fellow-chairman of this committee I

lcketlc.iqizg:rri.i. l.ÜzIckcJ.sr'cIldc'zrt i

intézkedés egy újabb lépés clőr.e annak
érdekében' hogy mirrclen kiizlcl<edő
étcrzc i. irt.c liIclo'.eger' FcIclós.eg, r

a közlekeclésben ónmaga és nrások
ir:in r. tzzcl eg1 iirr rovabl'i Lorrrolv cro-
[c.z itrrek rc v'r n 'ziik'cg l h'rl:ilol közl rr i

balesetck számának cscikkerrtése érde
kóben' A ba]eseri adatok alapjárr felii.
hogr .rr idci e' lckctecvlcsr.crérrtrlin_
dcn eszközr ieénybe kell vctlniink an-
nak érdekóben' lrogv ir közúron l<özle'
kedől< ne csak a cólt liissák' de az od,r
vczető ílt veszélVeit is' anlire fél kel], lcl
leltcr keszulnruk-

also take part in the work ro achieve rhe
Dational transporr security objecrives.
Each measure in transport administra,
tion is a step forward in making those
involved in transport activiry under-
stand their responsibility. Nevertheless,
more serious eForts ale required for re-
ducing the number o1' lethal accidents
on publi. road'. fhc Jc(idcnr slli\(iLs
suggesrs that this year may be "a black
year", therefore all means available must
he applieJ ro rn.rke rhose inrolved in
transport realize the risks oftraveling on
public rcads, lor which they can irnd
should be prepared.
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