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Köníti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram
2011-2013

Schváb Zoltán, a Nemzeti Fejlesztési

Minisztérium kózlekedésért felelős he'

oRFK'oBB társ'
elnöke nagy megtiszteltetésnek nevezte,
hogy az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács Magyaror'
szágnak ítélte2012'ben a PIN
lyettes államtitkára' az

drjat. Az

ETSC

A

tanáccsal
való egyiirtmííködés erősíti
elkötelezettségünket a közlekedésbiztorrság javítása mel-

célokat

nenlzeti közúti közlekedésbiztonsági srraiégiájuk megvalósításával érjékel. Magr'arolszág 2011'ben regisztrált eredménr.eit' amelyet a PIN díj adományozása
is femjelez, a 2011 2013_as évekre vonat-

kozó Közúti Közlekedésbiztonsági Ak'
cióprogramjának teljesítésévelérte el.
Az akcióprogram a hazai közlekedésbiztonság jar Í jsának resrletes programja.

melynek elsődleges célja a járművezetők
felkésziiltségének,a közlekedők viselke'
désének javítása az egymást partnernek
tekinrő szemlélet megvalósításával' Az
akcióprogram,,szellemiségében"
közlekedésbizconsági

tervezett

intézkedések végre'

hajtása feltételezi, hogy egy európai szín-

vonalú, a biztonságot minden egyéb
szempont elé helyező közlekedési rendszer jön lérre Magyarországon. Hosszú
távorr lényegesen jobb közlekedési maga_
tartás kialakulása várható a közlekedésrc
nevelés javításával és az általános
''közlekedés specifikus'' szabálykövetési hajlan-

ov,rrA

Transport Safety Council
granted the PIN Award to
Hungary in 2012. He cited

CYPRUS PRESIDENCY
OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

lett. A közlekedés világában
nagyon fontos a megfogalmazott célok mellett a tervezhe'
tőség, mert a kiizlekedésbiztonság tervez_
herci. Az Európai BiZort'ág arra ös/lönZi

a ragállamokat' hogy a közös

Chairman of the Nationl]

Committee for Accident Prevention at the Hungarian NationalPolice stated that it v,as

éEá,,

idézte prof dr. Holló Péternek

l)mr

the Ássociate

great honor that the European

emelkedően fontos. mert ablakot nyit a közlekedés biztonságának rremzetkiizi világára,
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lekedési balesetek túlnyomó része hibás

Mr. Zoltán Schváb, Deputy State Secretary responsible for transport at rhe
Ministry of National Development and

szerepe (a ta-

nács nevének rövidítése) ki-

megállapítását'

dóság növelésével' A hároméves program
ör'.',,akmaPolilikJi pi||er're epiil. \4irrr
az elemzcsck aldrj ml.ztjjk: a közúri köz-

a

remark made by Dr. Péter
Holló that the role ofthe European Transport Saferl
Council is very important
because it opens a window to

the international world of
transport safery. Cooperation

with the Council reinforces
emberi cselekvésekre, tényezőkre vezethecők vissza. Vagyis az emberi tényezők
szerepének az áralakítása, fejlesztése a
legfontosabb feladat. Kiemelr szerepet
kap a stratégiában a közlekedésre nevelés
programjának a járművezerő-képzés,

vizsgáztatás megújítása' a biztonságc's

köz]ekedéshez 5zükséges ismeretek szint_
jének nrivelése. Hasorrló fonrossággal bír
a közlekedők rendszeres aktuális tájékoz_
tatása a kózlekedésbiztonság helyzetéről,
a köZlekedés veszélyeiről, a jogsértő magatartások következményeiről, a jogsza_

bályi változásokról.
Az elérendő cél a programon belül a
közlekedési infrastruktúra fejlesztésében
és üzemeltetésében a biztonsági szempontok fokozott érvényesülése a kózlekedés
feItételéhez, a közlekedők kívánalmaihoz
való igazítása, vagyis; egy harmonikus

emberközpontú,,hánér'' kialakítása. A
közlekedési infrastruktúra fejlesztésének
meghatározó eleme kell, hogy legyen a
,,forgalmi rendnek''

változó közlekedési feltételrendszerhez történő átalakítása'

Áz

a

akcióprogram külön kiemeli

a

our commitment for the improvement of transport safety. Planning
is crucial in the world of transport be,
cause transport safery can be planned.
The European Commission urges the
member states to achieve their common
objectives through their own national
public transport safety strategy. Hungary
achieved its resuks in 2011 which were
honored by the PIN Award - through
implementing its Public Transport Safety Action Program elaborated for the
2011-2013 period.
The Action Program is rhe detailed
program improving Hungary's transport
safety, and its primary goal is to improve
the preparcdness ofdrivers and the arrirude of rhe orhert rhrough raising their
awareness that they are partners in trans-

port. The transport safety

measures)

which are based on the Action program,
presuppose that a new transpoft sysrem

of European standard, which subordinates all other criteria to safety,

will come

into being. In the long run the development ofalot better transport attitude can
be expected through improving transport
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évek közötti mag,varorszjgi .r|ii.',prclg'
ramban szerepelnek. nclr ck}l.i nrar .u
elózóekben loglalkolrurrk' 'V' l:l' k-_
lön kiemelésre méltó a konlircnci.i :Il''."
gábó1 azoknak az intézkedéseknek ; nl.g'
tewezése és gyakor'lati nódsz.rek kid,llgoása tagállami és regioná]is szinten e
6ata1ok biztonságosabb közlekeJelere'

Schváb Zolrán

educarion and through promoting rhe
inclination ro follow the rules related to
lrJnrporr. The rhree-year program is
tounded on five policy pillars. As re'e.rr.lre" have demonsrrated, rhe grear
nr'rjnrin'oí'road accidenls is due ro mis_
taken í-,,'-an behavior, therefore the
mosr irnportant task is to transform and
derelop the role of the human factors.
The srraregy puts grcar emphasis on
rransport education which includes rei-orrring the education ofdriver students
.rnd increasing rhe knowledge required
lor safe rransport activity. It is also imporranr ro provide regular information
lbour rhe srate of transport safety, the
potenrial dangers of rransporr, rhe consequences of violating the law and the
legal changes.
The goal of rhe Action Program is to
enfbrce the rules of safery more strictly
in rhe course of the development and
operarion of transport infrastructure, that
is, ro create a harmonic human-centered
background for transporr. It must be a
crucial element of the development of
rransport infrastructure that the order of
tralIc should be adjusred to the changilg
condirions of transport.
The Áction Program puts particular
enphasis on developing research on accident prevention and to make use ofthe
results olinternational research. Coordinated and supported investigations and

analvses are required to undergird the
measures. This must be extended ro i"-

vestigating the achieved efficiency ofthe
measures, actions and campaigns.
The Fourth European Transport Safety

Day-

where Hungary was represented

byMr. Zoltán Schváb, Deputy State Secretary responsible for transport at the
Ministry of Nadonal Development and
the Associate Chairman of the National
Committee for Accident Prevention ar
the Hungarian National Police, and by
Mr. Szabolcs Schmidt, leader of the
Transporr Safety Organization of the
European Commission successfully
ended in Nicosia, Cyprus onJuly25. The
message of the conference was essentially
the political guidance for transport safe,
ty regarding the period between 2011 and

2020, which had been presented by the
European Commission in 2010. The report of the Commission stated that the
Action Program adopted in 2003 was not
completely implemented but it significandy helped the efforts of the member
states made for the sake of improving
public road safetl'. The strategic objecrives

of the documents incorporated in the
Hungarian Action Program for 20112013, and we have described them above.

Those parts of the conference should
be mentioned that focused on the elaboÍation of those measures and practical
merhods - on a member state and orr a
regional level _ that aÍe aimed at the
safer üansportation of young generations.
Mr. Zoltán Schváb stated at the con'
ference: ,,1t is our definite aim, with all

means available, to

a

korrferencián vélemé-

increase the safety of
public roads, to increase the number of

nyében többek közön

kifejtette:,,Magyalor'-

szágon továbbra is
határozott tórekr'ésünk, hogy minderr

rendelkezésre ál1ó

eszközzel fokozzuk a
közutak biztonságát'
növeljük a megn-rentett életek számát' lehetséges minimumra

.Jlil, .illil" .lli,i"

iillii,

lives saved, and to re-

duce the number of

{!lu,

lethal accidents to the

.{li'ü

*,,1
é:t' i

együttműködésben a
gazdasági élet és a ci-

in close cooperation
tives of the business
sector and ofthe civil

{!!Eh

society, work on the
l

mányzati

szerr.ek.
szakhatóságok szoros

ernment authorities,

wiah rhe representa-

szorítva a halálos bal-

eseti áldozatok számát. A magyar kor'

possible minimum.

The Hungarian gov-

Ü:T;i"

improvement of

transport

safety

through implement-

ing the EU decisions
and recommenda-

Drr.ou,lrA
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vil szÍéraképviselőivel minden törekvé'
stikkel közösen munkáIkodnak az EU+
tagországokra vonatkozó elharározások,
aijn|ások. a hazai célkirűzesek regrehajtásával a közlekedésbiztonság javításán'"
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a
konferencia napján tette közzé felhívásár
a''Fiatalok Közlek€désbiztonsági Nyilat_
koz.atÁ r6l '"

,,Fiatalság _ mobilitás - biztonság"
jelmondattal a Nemzeti Fejlesztési Mi-

nisztérium és az oRFK-oBB közlekedés_
biztonsági rendezvényt szervezett a Zán'
kai I!úsági centrum közreműködésével
_ a ciprusi kon lerencia kirérö program jaként'augusztus 14-én. A 8 18 éves
korosztály részvételévelmegrendezett plognm célja: elősegíteni a
fiatalok rudatos szerepvállalását a
biztonságos közlekedésben' Megismerhették a fiatalok közlekedév
biztonsági lelhívásában foglaltakat,
amely aktív szerepvállalásra ösz'
tönzi a Áaralokat, az i!úsági szervezetek tagjait. Á 20l0 és a 2011'es
tírrák folytatásaként ebben az év-

Túra 2012'' jelmondattal ismér
megrendezték a kerékpáros tírrát' A részt'
vevö kerekpáro'ok - nap alatt a Vereckei_
''Határon

hágótól Budapestig több mint 520 km
utat tettek meg. A rúra valamennyi állolnásin 5chváb l'olrjn helyerres államrir_
kárának, az

oRFK-oBB

társelnökének
kezdeményezésére ismertették a 6ataIoknak szóló',közlekedésbiztonsági üzenetet".

..AZ Llet uron program meghirdelésének egyéves évfordulója alkalmával

Kecskeméten május 24-én rendezett em_
lékünnepségen bejelentették, hogy újabb
11 szervezet csatlakozotr a programhoz.
A Nemzeti Fejlesztési Miniszrérium' a

Nemzeti Közlekedési Hatóság' az

oBB, a Közlekedéstudományi

oRFK-

Intézet
kezdeményezésévelútjára indított program célja: a közlekedők élethosszig tartó
tanulással a közlekedési rendszer jól felkészült együttmííkődni képes szereplőivé

váljanak. A kezdeményezéshezrövid idő
alart közel 30 vállalat, intézmény, civil
szervezet csatlakozott. Á kezdeményezés
országos szintííközlekedésbiztonsági
mozgalommá terebélyesedik' A úrsada]om, a köz]€kedők
szinte minden rétegéhez kapcsolatot tudnak teremreni a programban részt vevők' mert bemutatókat'
konferenciákat, vetélkedőket' versenyeket
szerveznek 6atalok' kerékpárosok, moto_

rosok, járművezetők részére. A
közlekedésbiztonsági nyílt napjaik
ál]andó résztvevői a gyalogosan
közlekedők. Felidézve a,,közlekedésbiztonsági program'' megvaló_
sulásának egyes fázisait miként a

bevezetőben írtuk: a 2012-es év
valóban,'mérloldkőnek'' tekinthető a magyarországi közlekedésbiz_
tonság javításában.

ben is augusztus 14_20. kózött

Kemenes Miklós
Program initiated by the Ministry
ofNational Development, the Na-

tions as well as the domestic goals."
The Ministry ofNational Development published its Declaration on

tional Transport Authority, National Committee for Accident
Prevention (National Police) and

the Transport Safety ofthe Youth
on the day ofthe conference.

The Ministry of National De-

the Institute for Transport Science,

velopment and the National Com-

is to promote that those involved
in transport become well-prepared

micree for Accident Prevention

(National Police) organized a

and cooperative actors through

rransport safety event with the slo-

lifeJong learning. In a short time
almosr rhirty companies, institu-

gan'Youth - Mobility- Saferf in
cooPeration with Zánka Youth Center
on Áugust 14, as a program associated
with the conference held in Cyprus on
that day. Those aged between 8-18 took
paft in the program, the goal of which
was to promote the awareness of the
young generations in transport safety.
The young participants could learn about
the Declaration on the Transport Safety
ofthe Youth, which urges the youth, the

members ofyouth organizations to play
an actiYe rol€.
A,i a sequel ro rhe rours in 2010 and in
2011, the bicycle tour ,Iour on the Border 2012" was organized again between

Áugust

14

and 20' The bicycle riders went

more than 520 kilometers from the
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tions and civil associations joined the

Verecke mountain pass to Budapest in 7
days. At each stop of rhe tour the transport safety message of the Ministry of
National Development was disclosed to
the young bicycle riders upon the insrruction of Mr. Zoltán Schváb, Deputy State
Secretary responsible for transport at the
Ministry of National Development and
the Ássociate Chairman ofthe National
Committee for Accident Prevention ar
the Hungarian Narional Police.
On the occasion of the first anniversary of the Program ,,On the Road of
Life", it was announced at the commemorative celemony held in Kecskemét on

gram can develop contacts ro almost all
parrs of society because rhey organize
con lerences. presentations and comperitions for theyouth, for motor cyclists, for
cyclisrs and lor vehicle drivers. Pedesrrians also take part in the transport safety
open days.
Having discussed the various phases
of implementing the transport safety program, it can be declared that, as mentioned earlier, the year of 2012 can be

joined the Program. The objective ofthe

regarded as a milestone for Hungarywith
respect to improving transport safety.

May 24 that 11 more organizations

initiative. The initiative is expanding to
become a nation-wide transport safety
movement. The participants of the pro-

