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I. - IX. hónap adatai Célkitűzés - Személysérüléses balesetek száma Személysérüléses balesetek száma

Személysérüléses balesetek száma – Célkitűzések 
(összhangban az Európai Uniós célkitűzésekkel, 2020-30 között 50 %-os csökkenés)

valamint 2020-2022. I-IX. hónap adatai

+3,8 %

+5,5 %
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I-IX.. hónap adatai Célkitűzés - Halálos kimenetelű balesetek száma Halálos kimenetelű balesetek száma

+ 13,9 %

Halálos kimenetelű balesetek száma – Célkitűzések 
(összhangban az Európai Uniós célkitűzésekkel, 2020-30 között 50 %-os csökkenés)

valamint 2020-2022. I-IX. hónap adatai

-2,3 %



Meghalt személyek száma 
2010-2022. I-IX.

+18,4%

-2,5%
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Ittasan okozott balesetek aránya 
2010-2022. I-IX.
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 A baleset-megelőzési tevékenység súlyponti elemei (a legveszélyesebb, a közúti tragédiák

létrejöttében meghatározó szerepet játszó jogsértő magatartások):

- sebesség nem megfelelő alkalmazása (abszolút és relatív gyorshajtás);

- elsőbbségi jog megsértése;

- előzésre vonatkozó szabályok megsértése;
- kanyarodásra vonatkozó szabályok meg nem tartása;
- ittas járművezetés.

 Kiemelt figyelmet kell fordítani a vasúti átjárókban történt közlekedési balesetek megelőzésére.

Baleset-megelőzési tevékenység végrehajtása: cél a közlekedési kultúra magasabb szintre emelése,

az önkéntes jogkövető magatartás fokozása, a balesetszám csökkentése:

 rendészeti eszközökkel, illetve

 egyéb prevenciós, kommunikációs eszközökkel.

A közlekedésbiztonságra legnagyobb veszélyt jelentő 
jogsértő magatartások



 A közlekedésbiztonságot célzó fokozott közúti ellenőrzések (ROADPOL)

 Ittas járművezetők kiszűrése („Finn módszeres” ellenőrzések)

 Sebeségellenőrző készülékek maximális kihasználása

A közlekedésbiztonság javítása érdekében rendészeti 
eszközökkel végrehajtható intézkedések



A közlekedésbiztonság javítása érdekében rendészeti 
eszközökkel végrehajtható intézkedések

 Menet közbeni sebességellenőrzések (végrehajtása
rendőri jelleg nélküli „civil” szolgálati gépjárművekkel)

 Traffibox-ok telepítése, 10 db már használatban, 14 db
telepítés előtti státuszban (szükségességét az
önkormányzatok részéről felmerülő növekvő igények is
alátámasztják)

 Új elem a pilótanélküli légijárművek
(drónok) alkalmazása

 A jogsértés elkövetésének észlelését
(dokumentálását) követően megállítás,
szankcionálás



A kommunikáció szintjei: 

• ORFK Kommunikációs Szolgálaton keresztül (police.hu, youtube/PoliceHungary, MTI).

• Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság saját weboldalán keresztül (kreszvaltozas.hu) 

- Tartalom: komoly és szórakoztató hírek,  rövid, gyors hírközlés, népszerű videók megosztása.         

• Saját közösségi média felületen keresztül: facebook/balesetmegelozes

- első számú kommunikációs csatorna;

- napi 4-5 poszt változó tartalommal;

- a rendőrségi oldalak közül a legmagasabb követőtáborral rendelkezik;

- legnézettebb és legtöbb reakciót kiváltó posztok: Pofátlan(TAN)ítás videók;

- újabb siker: Civil Pofátlan(TAN)ítás videók.

• Egyéb kommunikációs tevékenység (kampányok, rendezvények).

A Rendőrség és az ORFK-OBB  kommunikációs 
tevékenysége



Főbb kampányok, rendezvények



Baleset-megelőzési megjelenés, aktivitás, 
kommunikációs tevékenység a sportban 



Baleset-megelőzési tevékenység Európában, 
együttműködés az EU-val

• Részvétel az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata

(ROADPOL) által koordinált, évente 9 alkalommal Európa-szerte

végrehajtott fokozott ellenőrzésekben és a Közlekedésbiztonsági Napok

balesetmegelőzési rendezvényein.

• Salzburg Fórum

• Magyar-román együttműködés: Magyarország (4 határmenti megye) és

Románia közös államhatárának közelében a magyar és román

gépjárművezetők által okozott közúti közlekedési balesetek számának

csökkentésére 2013. március 1-jén aláírt együttműködési terv alapján

havonta végrehajtott közúti ellenőrzések.



Baleset-megelőzési tevékenység Európában, 
együttműködés az EU-val

• A jövőben szorosabb együttműködés a ROADPOL szervezetével:

• Fő feladatok nemzetközi vonatkozásban:

- európai szintű közlekedésrendészeti akciók szervezése, a

társszervekkel együttműködve páneurópai ellenőrzések végrehajtása

- intenzív közlekedésbiztonsági kommunikáció;

- szemináriumok, konferenciák, oktatások szervezése;

- a nemzetközi baleset-megelőzési tapasztalatok figyelemmel kísérése,           

kedvező tapasztalatok esetén azok magyarországi adaptálása;

- hazai és nemzetközi állami és civil szakmai szervezetekkel együttműködve baleseti   

okkutatás végzése, a közlekedésbiztonság javítása érdekében szükséges hatékony 

intézkedések kidolgozása.

Zsinkai Elvira r. alezredes asszonyt, az ORFK Rendészeti Főigazgatóság

Közlekedésrendészeti Főosztály Balesetmegelőzési Osztály nemzetközi

kapcsolatokért felelős kiemelt főreferensét 2022. szeptember 29-én a

ROADPOL tanácsülésén a résztvevő európai tagországok 22

képviselőjének egyhangú (100 %-os) támogatása mellett a ROADPOL

elnökévé választották.



Köszönöm a figyelmet!


