
 

 

 

Beszámoló a Közlekedésbiztonsági Tagozat 

2011-2014. évi tevékenységéről 
 

 

Közlekedésbiztonsági Tagozat 

Tisztújító Közgyűlés 

Budapest,  2014. november 25. 

Előadó: 

Bíró József   

Tagozati elnök 



KTE a közlekedésbiztonság szolgálatában. 

Előzmények… 

1965. november 2-5. 

Nemzetközi Közúti 

Forgalombiztonsági 

konferencia Budapesten 

1964. november 17-18. KTE 

első országos  

Forgalombiztonsági 

konferenciája 



Nagy elődök… 

Dr. Koller Sándor 

KTE Közúti és Városi 
Forgalomszervezési és 

Forgalombiztonsági Állandó 
Bizottság alapítója, vezetője 

Felesége Miskolczi Ida 

aranydiplomás mérnök, részt vett 

tanácskozás-sorozat szervezésében, 

kiadványok készítésében, a KTI-

ben önálló kutatásokat is végzett 

Tagozatokban, területi szervezetekben 

számtalan közlekedésbiztonsági 

témájú: 

-  konferencia, szimpózium, ankét 

-  szakcikkek, akciók, kiállítások…  



2008-ban ismét Közlekedésbiztonsági Állandó Bizottság 

alakult 

A követők… 

A KTE stratégiában kitűzött céloknak megfelelően 15 fő-vel megalakult a Közlekedésbiztonsági 

Állandó Bizottság. Tagjai a közúti, a vasúti, a hajózási és a  légi közlekedésbiztonsági 

kérdésekben jártas szakemberek. 



KTE Országos Elnökségi Ülés 

Budapest,  2011. július 1. 

Javaslat 

A KTE Közlekedésbiztonsági Tagozatának megalakítására 
 

1. A közlekedésbiztonság ügye társadalmilag felértékelődött, egyesületi szinten 

interdiszciplináris, komplex, átfogó  tudományos szakmai művelést igényel. 

2. A közúti közlekedésbiztonság területén az Európai Közúti Biztonsági Chartában, 

valamint a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében  az Élet Úton 

Programban tett vállalásaink folyamatos, szerteágazó tevékenységet tesznek szükségessé. 

3. A vasúti, vízi és légi közlekedésbiztonság területén az egyesületi tevékenység jelentősen 

bővíthető, szélesíthető. 

4. A KTE Alapszabály 11. § 1.3. pontja alapján tagozatok létrehozásának jóváhagyása az 

Elnökség hatáskörébe tartozik.  

5. Határozat: a KTE Országos Elnöksége úgy döntött, hogy az egyesületen belül létrehozza 

a KTE Közlekedésbiztonsági Tagozatát. Megbízza Bíró József főtitkárhelyettest és Berta 

Tamást a KTE Közlekedésbiztonsági Tagozatának megszervezésével, a következő 

Országos Elnökségi Ülésen való beszámolási kötelezettséggel. 



KTE Közlekedésbiztonsági Tagozat 
alakuló ülés  

Budapest,  2011. december 14. 

Mivel foglalkozzunk? 

 Közlekedésre neveléssel, közlekedési kultúrával? 

A közlekedési infrastruktúra  

biztonságával? 

                    Járműbiztonsággal? 

 

            Közúttal, vasúttal, hajóval, repülővel? 

           Síkresszel? 

                                   

Vasúti Közlekedésbiztonsági Vándorvonat

Űrkutatással? ??? 

Mindegyikkel, ami minket érdekel és értéket teremt... 



 
Közlekedésbiztonsági Tagozat  

Tisztújító Közgyűlés 
 

Budapest 2014. november 25. 
 

 

2012. évi tevékenységünk 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Társadalmi célú civil kezdeményezés 

Társadalmi célú civil kezdeményezésként 

felhívással, felkéréssel fordultunk : 

• a közlekedésért felelős minisztériumhoz, 

állami szervekhez, 

• a magyarországi vasúti vállalatokhoz, 

• a vasúti járműgyártókhoz, a 

forgalmazókhoz, a járműjavító cégekhez, a 

vasúti építő és fenntartó vállalkozásokhoz, 

• a vasúti biztosító társaságokhoz, 

• a vasúti oktatásban, vasútegészségügyben, a 

vasúti kultúra ápolásában érintett szervekhez, 

• a vasúti egyesületekhez, és társadalmi 

szervekhez 

• a közlekedési írott és elektronikus sajtó 

képviselőihez, 

hogy vegyenek részt sok százezer fiatal vasúti 

közlekedésre nevelés alapjainak letételében, a 

Vasúti Közlekedésbiztonsági Vándorvonat 

létrehozásában, „életre hívásában”. 

Vasúti közlekedésre nevelési 

és közlekedésbiztonsági 

Vándorvonat 

(Közlekedéstudományi Szemle 

2012. évi 1. szám) 



 

 

 

KTE-KTI 

Közlekedésbiztonsági  

Rood Show  

8 városban 
 

 

 



 

  I.:   KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG – ÉLETMINŐSÉG 
 
 
 

A civil szféra szerepe, lehetőségei  
 

a biztonságtudatos magatartás formálásában … 
 

… a Közlekedéstudományi Egyesület szemszögéből 
 

Korreferáló: 

 

Magyar Tudományos Akadémia 
Közlekedéstudományi Bizottság 

2012. április 18-i ülése 

Bíró József   

KTE főtitkár helyettes,                                                                                                    

a Közlekedésbiztonsági Tagozat Elnöke 



Hogyan szereztük,  

szerezzük a tudást? 

PEDAGÓGUS 

   KÖNYV 

 

(Az ábra nem méretarányos, nem alapul jelenleg tudományos kutatásokon, 

részemről csak a folyamatokon történő elgondolkodtatás célját szolgálja.) 

      SZÜLŐ 

XX. századig  

ÚJSÁG  

       RÁDIÓ 

     TV 

EGYÉB 

KISKÖZÖSSÉG, 

KÖRNYEZET 

11 



                                                                                 

Mi jutott eszébe egy fiatalnak… 

… egy emberöltővel  (25 év ?) ezelőtt … 

? 

 

… és ma? 

 

 

egér 
(szürke, fehér, szőrös) 

egér 

kutya 
(Bodri) 

térkép 

(atlasz) 
   GPS 

van azonosító chip-je? 

1 kg 

(súly) 
Maszat 1 

telefon 

(ritka) 

érintőképernyős, okos! 

okos? 
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KTE 

• 2004. - Társadalmi célú civil kezdeményezés 

• 2007. - Közlekedésbiztonsági  Szemle, tapasztalatok levonása 

• 2011. - már a WHO, az ENSZ Egészségügyi Világszervezete is  

   foglalkozik a témával 

• 2009-2012. - Közlekedésbiztonsági direkt marketing a  

  Soproni VOLT Fesztiválon 

Virtualitás és valóság 

Biztonságtudatos magatartás kialakításnak 

nehézségei 

2890 ezer db 11690 ezer db 11690 ezer db 

2890 ezer db 



 

Közlekedésbiztonsági 
feladatok  

és  

lehetőségek Magyarországon 

 

 

KTE Heves Megyei Területi Szervezete 
„KÖZLEKEDÉSI KLUB” Eger, 2012. április 24. 

Előadó: 

 

 

Bíró József   

KTE főtitkár helyettes,                                                                                                    

a Közlekedésbiztonsági 

Tagozat Elnöke 



 

 

NKH-KTE a VOLT fesztiválon 2012. 

Vezetés közbeni mobilozás szokásjellemzőinek felmérése 

1 

A megkérdezettek 49 %-a mobilozik vezetés közben ... 



 

 

A gépjárművezetők vezetés közbeni  

SMS aktivitása  2 

A megkérdezettek 25 %-a SMS-ezik vezetés  közben…. 



 
   

 
 

FIATALSÁG, BIZTONSÁG, MOBILITÁS 

Budapest, 2012. július 31.  

Kibédi-Varga Lajos 

A közlekedésbiztonság 

kultúrájának alakítása a 

fiatal korosztály aktív 

részvételével 



BÍRÓ JÓZSEF 

Közlekedéstudományi Egyesület, 

Közlekedésbiztonsági Tagozat elnöke 

BIZTONSÁGOS VÉSZHELYZETEK 
SZIMPÓZIUM 

Zsámbék, 2012. szeptember 27. 
 

Összefoglaló gondolatok 
   



KTE mottó:  Biztonságos közlekedés egy életen át. 
 

Akcióink 

Ovisoknak: Autómentes Nap 2012. Tatabánya  

 

 

 

Veszélyérzet és biztonságtudat 

Vissza a virtualitásból a valóságba … 

a közúti közlekedésben 

Partnerek:  Magyar Plastiroute Kft., FOR-VID Kft, MTESZ 

Mini ovis jelzőlámpa 



 
   

 
 

Közlekedésbiztonság és a járművezető  
Budapest, NKH tanácsterem,  2012. október 13.  

KTE Közlekedésegészségügyi Szakosztály 

és a Közlekedésbiztonsági Tagozat 

rendezvénye 

… alkohol, gyógyszer és kábítószer, 

betegségek, elalvás, mobiltelefonálás stb...  

A baleset megelőzés lehetőségei  



 

 

 

2013. évi tevékenységünk 
 

 

KTE Közlekedésbiztonsági Tagozat 

Tisztújító Közgyűlés 

Budapest,  2014. november 25. 



 

 
 
 

 
KRESZ  

 

és 
 

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Mit várok egy új KRESZ-től? 

KÖZLEKEDÉSTECHNIKAI NAPOK 
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum  

Budapest, 2013. április 9. 

Előadó: Bíró József   

KTE főtitkárhelyettes,                                                                                                    

a Közlekedésbiztonsági  

Tagozat Elnöke 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=kreszt%C3%A1bl%C3%A1k&source=images&cd=&cad=rja&docid=WQ2nqfckwX7J_M&tbnid=0sSPilZe0abbtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.xn--tbla-5na.eu/kresz-tabla?p=2&ei=crdeUf-ZDqrQ0QXr1oDABw&bvm=bv.44770516,d.bGE&psig=AFQjCNEkp004uv5xbNEYEAM_ndM7NOxU8g&ust=1365248183044085
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=kresz+t%C3%A1bl%C3%A1k&source=images&cd=&cad=rja&docid=sl0HhN1UDzVmuM&tbnid=2sW6piiUZJAtZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.xn--tbla-5na.eu/kresz-tabla&ei=PJteUaPbCdDMswaZkICgAg&bvm=bv.44770516,d.Yms&psig=AFQjCNF1ueRZ6rnFwzr7GHwgKfzxwgWlnw&ust=1365240975367477


Egy jó KRESZ középpontjában az 

EMBER áll! 



emberközpontú, biztonságorientált, 

egyszerű, közvetlen nyelvezetű legyen, 

 

amely  

 

elválaszthatatlan összhangban van: 

o a járművek és közlekedési   

eszközök fejlődésének 

szabályozásával,  

o és a közúti forgalom szabályozással. 

 

Javaslat új közúti jelzésre  

Paragrafus veszély: a tábla azt jelzi, hogy az 

új KRESZ ne §ízű, hanem 



KTE 2013. április 25-ei 

 Közlekedésbiztonsági Tagozati ülés 

 

 

 

» „Felkínálom Közlekedésbiztonsági 

hasznosításra” akció keretében, 

információk és szakanyagok cseréltek 

gazdát.  



 

KTE Tanulmány készítése a Közúti  

Közlekedésbiztonsági Akcióprogram  

2011-2013 keretében 

A témában a legátfogóbb mű: 

 

• hazai és nemzetközi szakirodalmi 

áttekintéssel; 

 

• TARKI országos reprezentatív felméréssel; 

 

• A Békés Megyei Területi Szervezet 

tanpályás kísérletének integrálásával; 

 

• Szimulátoros kísérlet tapasztalataival 

 

• Javaslatokkal a döntéshozók számára 

 

 



 

Az ember, mint járművezető és 

áldozat a közlekedési balesetekben 

 

Okok, mentés, kezelés és megelőzés 

Közlekedésbiztonság és a járművezető  

Budapest, NKH tanácsterem,   

2013. október 12.  



KTE-KTI Közlekedésbiztonsági  

„Roadshow 2013” 

Folytattuk a szakmai 

párbeszédet a gyakorló 

szakemberekkel… 



Közlekedésbiztonsági Tagozati ülés 

 2013. december 4-én 

Előadások: 

 

• Közlekedésbiztonság itthon és Európában 

     Barta Tamás  

 

• Közlekedés közbeni mobil használat kutatás 

részeredményei 

    Kibédi-Varga Lajos 

 

• Az elalvásos balesetek prevenciójának 

aktualitásai 

     Tóth Tibor 

 

Kerekasztal megbeszélés a 2014. évi 

teendőkről 



2014. évi Tisztújító Közgyűlés 

2014. november 25. 

 

2014. évi tevékenységünk 
 

 

 

 

 

 



KTE-KTI Roadshow 

Szakmai párbeszéd a  

közlekedésbiztonságért 2014 

Első állomás:  Szombathely, 2014. március 26. 

 KÖZÚTI INFRASTRUKTÚRA BIZTONSÁGA 

 

Második állomás:  Pécs, 2014. április 3. 

  VÁROSOK KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGA 

 

Harmadik állomás: Debrecen, 2014. április 24. 

 VÉDTELENEK KÖZLEKEDÉSE, KERÉKPÁROZÁS 

 

Negyedik állomás: Szeged, 2014. április 29. 

 KÖZLEKEDÉSRE FELKÉSZÍTÉS, KÉPZÉS, 

 NEVELÉS 

  



Társszervezésben… 

MÉRNÖKI KAMARA 
N O N P R O F I T  KFT. 

 
 

DOLGOZZUK KI  AZ ÖNKORMÁNYZATOK 

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI TELJESÍTMÉNYINDEX 

RENDSZERÉT! 

 

Mit tegyünk  településeink közlekedésbiztonságáért? 
     Workshop Budapest, 2014.  május 9.  

Bíró József 
NKH elnökhelyettes, 

KTE főtitkárhelyettes 

VITAINDÍTÓ 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=2UKaou-g_r1T_M&tbnid=AmoJjcBF9o88LM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.zahonykisterseg.hu/main.php?tema%3Dpalyazat&ei=ntJoU8qADZSMyQO_yoDYBg&bvm=bv.66111022,d.bGQ&psig=AFQjCNHYgQdR_WQ8bIqTbG8Acic8qC8X6g&ust=1399464959593642


Az évszaknak megfelelő  

gumiabroncs-használat  közlekedésbiztonsági 

 hatásainak vizsgálata 

• 6 előadás; 

 

• 7 felkért hozzászóló 

különböző szakmai 

szervezetektől; 

 

• élénk párbeszéd kezdete 

egy alap kutatás 

apropóján 



 



 
   

 
 

 

A KTE egy képkeret,  
 

hogy milyen kép néz vissza ránk, az rajtunk múlik 

Konferenciák, 

szakmai napok, 

előadások 

Budapesten és 

vidéken 

 

Veszélyérzet-

biztonságtudat 

fejlesztése a 

közúti, vasúti, 

vízi, légi 

közlekedési 

balesetek 

megelőzése 

érdekében 



Gyenge pontok 
 

• önkéntesség: semmit sem „kötelező” 

  csinálnia  

• nincs állandó tudományos apparátus, 

  átfogó tudományos munkák nem 

  várhatók el 

• a tudományos-társadalmi munka 

  presztízse csökken 

• a források csökkenése 

• nehéz az érdeklődést fenntartani, a 

  társaságot megtartani 

• nehéz a baleset-megelőzési feladatokat 

   szakosztályokba szervezni 
 
 

 

Szerep és lehetőség  

a biztonságtudatos magatartás  

formálásában  

 Erősségek 
 

• önkéntesség: elhivatottság! 

• hagyomány, országos jelenlét 

• érzékeny műszer, jó közvetítő közeg 

• társadalmi célú civil kezdeményezés 

  elindítása 

• előadások tartása, meghallgatása 

• közreműködési lehetőség tanulmányok 

  készítésében 

• publikációs lehetőség 

• részvételi lehetőség nemzetközi 

  együttműködésekben 

• Elnök, Főtitkár, Elnökség támogatása 

• erős segítőkész, jól szervezett Titkárság 

  háttértámogatása. 



Közlekedésbiztonsági Tagozat Tisztújító 

Közgyűlés 2014. november 25. 

Mottó:  

„Jó lenne, ha mindenki természeti szabadságának  

 egy részét a társaságbeli szabadság megnyerése végett 

feláldozná.  

Egy magányos ember semmi,  

csak egyesületnek van hosszú élete és igazi súlya.” 
 

gróf Széchenyi István 

 
 

K ö s z ö n ö m  a  s z a k m a i s á g o t ,   

a  t e n n i  a k a r á s t ,   

a z  e l m ú l t  4  é v i  m u n k á t .  
        

     B í r ó  J ó z s e f  

a  K ö z l e k e d é s b i z t o n s á g i  Ta g o z a t  

           e l n ö k e  

        info@ktenet.hu 


