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A Közlekedési
Kultúra Napja 
2017 rendezvényei,
aktivitásai
hangot álláspontjának a WHO hazai irodavezetője. Végül
arról biztosította az egybegyűlteket, hogy lehetőségéhez mérten támogatni fogja, hogy A Közlekedési Kultúra
Napja a nemzetközi színtéren is figyelmet kaphasson.

Sokszínű programkínálat

A gazdag programkínálatról dr. Tóth János, a KTE főtitkára adott tájékoztatást. A több mint ötven szervezet közreműködésével megrendezett programsorozat országszerte hirdette a kulturált közlekedés ügyét,
amely – az évről évre növekvő számú partnereknek
köszönhetően – a közúti közlekedés mellett a vasúti, vízi
és légi közlekedést is felölelte, valamint a biztonságon
kívül a környezettudatosságra is nagy hangsúlyt fektetett. Számos program foglalkozott a gyerekek közlekedésre nevelésével, és hasonlóképpen a szépkorúakat
is várták baleset-megelőzéssel foglalkozó események.

Érdekesség, hogy idén egyes szervezetek
infrastrukturális beruházásokkal
csatlakoztak a programsorozathoz.
Egyes programok a kerékpárosokat, mások a motorosokat célozták meg. A nagyközönség szemléletformálása
mellett több szakmai konferencián tudományos megközelítésből is megvitatták a témát, ebben többek között
a Magyar Tudományos Akadémia és a Közlekedéstudományi Intézet jártak az élen, miközben a HungaroControl
Zrt. a légi közlekedés biztonságának aktuális kihívásait,
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a KTE Hajózási Tagozata pedig a vízi közlekedési kultúra
kérdéseit járta körül saját tudományos rendezvényein.
Mindeközben a BKK, a Volán és a MÁV rendszeres időközönként tájékoztatták utasaikat A Közlekedési Kultúra
Napjáról, sőt, az autópályák változtatható képű tábláin
és a budapesti FUTÁR kijelzőin is jelentek meg a nap
témájához kapcsolódó üzenetek. Érdekesség, hogy idén
egyes szervezetek nemcsak rendezvényekkel, de akár
infrastrukturális beruházásokkal is csatlakoztak a programsorozathoz, Budapest 17. kerületében, Székesfehérváron és Biatorbágyon például gyalogos-átkelőhelyet újítottak fel, egy másik forgalomtechnikai vállalkozás pedig
a budapesti Erzsébet hídnál helyezett el sávtartást elősegítő LED-es prizmákat saját költségén.

Önkormányzatokat díjaztak

Az eseményen került sor az „Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért” minisztériumi pályázat eredményhirdetésére is. A díjakat Mosóczi
lászló és Kassai Ferenc, a Budapest és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke adta át. A díjazottak jogszabályban
előírt kötelező feladataik ellátásán túlmenően is tesznek
azért, hogy útjaikon kevesebb közlekedési baleset történjen, lakóik kevesebb balesetet okozzanak, szenvedjenek el. 2017-ben Békéscsaba, Budakeszi, Budapest XVI.
és XXII. kerülete, Deszk, Gödöllő, Ipolytölgyes, Jászberény, Kartal, Kékcse, Kunsziget, Leányfalu, Makó, Szarvas
és Szekszárd érdemelték ki az elismeréseket.
További információ A Közlekedési Kultúra Napjáról:
www.akozlekedesikulturanapja.hu
□

Fotók: Iró Zoltán

dr. Tóth János, a KTE főtitkára

Mobil KRESZ-pálya, Művészetek Palotája

Felelős kerékpárosok, tudatosan közlekedő
gyerekek

A rendőrség által üzemeltetett „VÉDA kapuk”
népszerűsítése

Időutazás a közlekedésben – A közlekedési
kultúra változása Aquincumtól Budapestig

Ments életet, lassíts!

A Felelősséggel a Közlekedőkért Alapítvány Budapesten,
a Művészetek Palotájának parkolójában mobil KRESZpályával és gyalogátkelővel várta a gyerekeket. A program
keretében végrehajtott kerékpáros közlekedési és ügyességi feladatok a helyes és biztonságos kerékpározás elősegítését szolgálták.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által üzemeltetett Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény különleges programmal várta
a helyi óvodásokat és két általános iskola alsó tagozatát:
KRESZ-kvízzel, közlekedési szituációkat feldolgozó elméleti és gyakorlati foglalkozással, illetve egyéb műhelymunkákkal segítették elő a gyerekek biztonságos közlekedési
ismereteinek, szokásainak elmélyítését.

A Közlekedési Kultúra Napja alkalmából a Rádió 1 Reggeli Show című műsora jelképesen örökbe fogadta a 10-es
számú főút 14 km+601 méterszelvényénél található „VÉDA
kaput” (Komplex Közlekedési Ellenőrzési Pontot). Egy helyszíni élő bejelentkezés keretében Óberling József r. ezredes rövid beszélgetést folytatott Rákóczi Ferenc műsorvezetővel, majd átadta az örökbefogadásról szóló oklevelet.

A Közlekedési Kultúra Napja alkalmából a Magyar Autóklub a közúti járművezetők figyelmét kísérelte meg felhívni
a gyorshajtásból eredő fokozott baleseti kockázatokra.
A Pakson megtartott szakmai program a Magyar Autóklub
Biztonságosan Közlekedni Egy Életúton elnevezésű országjáró oktatási rendezvény elemeire épült. A gyakorlatorientált programokon a diákok közlekedésbiztonsági oktatása
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mellett a Ki a mester két keréken elnevezésű kerékpáros
pálya, a Fékezd magad program, a biztonságiöv-szimulátor és a részegszemüveg-bemutató várta a közönséget.

A szépkorúak közlekedésbiztonságának
speciális kérdései

Négy szervezet összefogásának eredményeként valósult
meg Békéscsabán a szépkorúak közlekedésbiztonságával
kapcsolatos szakmai program. A Békés Megyei Kormányhivatal, a Közlekedéstudományi Egyesület Békés Megyei
Területi Szervezete, a Békés Megyei Balesetmegelőzési
Bizottság és Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala által szervezett rendezvényen elhangzó előadások
a korosztályt érintő speciális közlekedésbiztonsági témákat vetették fel, illetve a helyi Városi Balesetmegelőzési
Bizottsággal közösen fórum keretében válaszolták meg
a közönségnek a helyi közlekedési sajátosságokra vonatkozó kérdéseit.

Közlekedésre nevelés az óvodáskorban

A GRSP Magyarország Egyesület óvodapedagógusoknak tartott workshopot a budapesti Karmel Kiskertje
Katolikus Óvodában, illetve az óvoda új KRESZ-parkját is
ünnepélyesen átadták, amit a gyerekek nyomban használatba is vettek.

Az emberi tényező szerepe
a közlekedésbiztonságban

A Magyar Tudományos Akadémia Közlekedés- és Járműtudományi Bizottsága bizottsági ülést rendezett, amelynek keretében Siska Tamás közlekedéspszichológiai szakértő és Recsákné Mazányi Judit, a Nemzeti Fejlesztési

rendezvény
Minisztérium Pályaalkalmassági Vizsgálati Hatósági
Főosztály munkatársa tartott előadást az emberi tényező
szerepéről a közlekedésbiztonságban. Az előadásokat
követően a témára vonatkozó beszélgetésre került sor,
amelybe a bizottság tagjai is bekapcsolódtak.

A KRESZ mint a közlekedési kultúra
alaptörvénye

A Vas Megyei Mérnöki Kamara és a KTE Vas Megyei
Területi Szervezete közös szervezésében tartották meg
a szombathelyi MÁV Igazgatóságon a KRESZ közelmúltban
történt változásairól szóló rendezvényt, amelyen a résztvevők önkéntes KRESZ-vizsgát is tehettek a saját tudásuk tesztelésére.

Hollán Ernő élete, munkássága

Szintén a Vas Megyei Mérnöki Kamara és a KTE Vas
Megyei Területi Szervezete közös rendezvénye keretében
került sor a kamara székhelyén dr. Nemes József előadására Hollán Ernőről.

A biztonságos motorozásért, avagy a hatóság
a motoros közlekedési kultúráért

A motorosokat részesítette kiemelt figyelemben május
17-én Nyíregyházán a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal: a motoros vizsganap megszervezésével
az érdeklődők járműveit a hatóság szakemberei ingyenesen vizsgálták át, igény esetén a járművek műszaki
vizsgáztatását is elvégezték. A hatóság műszaki vizsgabiztosai tanácsokat is adtak a motorkerékpárok szakszerű üzemeltetéséhez, illetve az érdeklődők motoros
KRESZ-oktatáson is részt vehettek.

Motoros program a budapesti Silverkart Gokart és Rendezvényközpontban

Tudatosan a közlekedési kultúráért

A Somogy Megyei Kormányhivatal a kaposvári Városligetben különböző programokkal várta a közönséget:
a rendezvényen közösségi közlekedési járműveket, illetve
a velük történő közlekedés szabályait mutatták be, interaktív módon ismertették a kerékpáros közlekedés előírásait, illetve kerékpáros ügyességi és szabályossági versenyt is rendeztek.

Fotók: Iró Zoltán

„Közlekedj okosan!”

A Karmel Kiskertje Katolikus Óvoda KRESZ-parkja
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Balesetmegelőzési
Bizottság hasznos közlekedésre nevelési programmal
látogatta meg a Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskolát, ahol az oktatási intézményben több éve foglalkoznak 6–14 éves tanulók közlekedési ismereteinek
bővítésével. A NAT és kerettantervi előírásokon túlmenően elsősorban szakköri tevékenység keretében készítik fel az érdeklődő tanulókat a helyes közlekedési szabályok betartására, annak érdekében, hogy fejlesszék
a gyerekek helyes közlekedési magatartást megalapozó tevékenységét. A KRESZ elméleti anyagrész tanításán túl ügyességi és szabályossági pályákon gyakorolhatják a tanulók a gyalogos és kerékpáros közlekedésre
vonatkozó szabályokat. Május 11-én egész nap a közlekedés állt az iskola életének középpontjában. Délután
a szervezők szülőket is bevonva játékos feladatokat adtak
fel a diákoknak: a közös családi elméleti tesztlap kitöltését (kerékpáros, autós, elsősegély) követően a szülők
ültek kerékpárra, majd a gyerekekkel ismét közösen kirakósokkal foglalkoztak, később közlekedési táblák képeit
keresték időre az iskola környékén. A versenyfeladatok

Közlekedési Activity-vel fejeződtek be. A nap zárásaként minden tanuló kapott egy kis cédulát „2017. május
11-e A Közlekedési Kultúra Napja” felirattal. Erre ráírták
a nevüket, címüket, beletették egy léggömbbe, amit felfújtak, és mindannyian egyszerre felengedték őket.

Hangosbemondás az autóbusz-állomásokon

„Szeretettel köszöntjük kedves Utasainkat A Közlekedési Kultúra Napján! Szóljon ez a nap az egymás kölcsönös tiszteletén alapuló, türelmes, megértő magatartásról, amely komfortosabbá teheti mindennapi
utazásainkat” – ez az üzenet hangzott el többször
a VOLÁN Egyesülés kezdeményezésére országosan az
autóbusz-állomásokon.

Autószerelő gyakorlati képzés

A Tatabányai Szakképzési Centrum Műszaki Szakgimnáziuma A Közlekedési Kultúra Napja alkalmából gépjárműdiagnosztika és gépjárműszerkezet-szerelés témákban
kínált gyakorlati képzést, emellett pedig egyedi gépjárművek megtekintésére és kipróbálására biztosított lehetőséget a résztvevőknek.

Motoros bemutató és tréning

Motoros program várta az érdeklődőket a budapesti Silverkart Gokart és Rendezvényközpontban az
N_VOUGE Kft. Safety-Hungary jóvoltából: a látogatók
megtekinthették, hogyan zajlik egy motoros tréning,
valamint a konferenciateremben a motoros szimulációt
is kipróbálhatták, miközben a gokartpályán kedvezményes futamokat biztosítottak.
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Ford Driving Skills for Life sajtóesemények

A Ford Magyarország és az ORFK – OBB közös kampányt
indított a fiatalok autóvezetési ismereteinek bővítése
érdekében. Május 11-én került sor a kampány budapesti
sajtótájékoztatójára, ahol hazánkban sosem látott kreatív szemléltető eszközökkel, a virtuális valóság segítségével és számítógépes szimulációval is törekedtek arra,
hogy közelebb hozzák a témát a sajtóhoz. A sajtótájékoztatón részt vett Kiss Gergely háromszoros olimpiai
bajnok vízilabdázó is, aki a Ford nagyköveteként szülőként és magánemberként mesélt a felelős közlekedés
fontosságáról.

Üzenet a biztonságért

Az ORFK – OBB és a New Step Fitnesz Táncstúdió tánccsapata közötti együttműködésnek köszönhetően országos
bűn- és baleset-megelőzési roadshow kezdődött Üzenet
a biztonságért címmel, melynek célja, hogy egy új szemléletű baleset-megelőzési elem beillesztésével szólítsa meg
a fiatalabb, elsősorban középiskolás korosztályt. Az előadás során a táncosok stilizált formában viszik színpadra
többek között a drogok és a diszkóbalesetek témaköreit,
ahol a művészi produkciók között, az adott témát feldolgozó összegző beszélgetések hangzanak el a témák szakértőinek közreműködésével. Május 11-én a budapesti Thália Színház adott otthont a programnak.

Fotók: Iró Zoltán

Vízi közlekedés, vízi baleset, közlekedési
kultúra belvizeinken

Szakmai konferenciát szervezett a KTE Hajózási Tagozata a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Magyar
Hajózási Szakgimnáziumában és Szakközépiskolájában,

A Miniring Boxutca programja a budapesti Duna Plazában

Budapest Főváros Kormányhivatala több budapesti helyszínen is szabályismereti foglalkozással és kapcsolódó
teszttel várta az érdeklődőket, illetve a közlekedőket közvetlenül megszólító figyelemfelhívással törekedtek a biztonságos közlekedés népszerűsítésére.

MINI-KRESZ „Pindúr-Pandúr Ki Mit Tud”
megyei döntő

A Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszéke és
a Győr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Baleset-megelőzési Bizottság által szervezett verseny döntőjének
keretében vetélkedőket tartottak a gyerekeknek.

A finn módszerrel végzett rendőri ellenőrzés
bemutatása a gyakorlatban

Szintén a Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszéke és a Győr-Moson-Sopron Megyei Közlekedési Baleset-megelőzési Bizottság közös programjaként került
sor a finn módszer szerinti alkoholszondás ellenőrzésre
az egyetem előtti úton.

„Lányoké az elsőbbség a közlekedésben is?”

A budapesti Duna Plazában különleges programmal várta
a gyerekeket a Miniring Boxutca: a kicsikkel az elsőbbségi
szituációk felismerését és helyes kezelését gyakorolták,
tudáspróbának vetették alá őket, illetve egyéb játékos
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ahol olyan témákban hallgathattak meg előadásokat
a résztvevők, mint a szabálykövetés a vízi közlekedésben, a szabad vizek veszélyei és megelőzés a vízi közlekedés területén.

Kihívások és megoldási lehetőségek a légi
forgalom biztonságának fenntartásában

Közös szakmai konferenciát szervezett a HungaroControl
Zrt. és a KTE Légiközlekedési Tagozata, amelyen olyan
témákat jártak körül, mint a koszovói légtérnyitással kapcsolatos tapasztalatok, a repülésbiztonsági teljesítmény
értékelésének módszerei, az ATM funkcionális rendszer prediktív repülésbiztonság-irányítása felé vezető út,
a Bow Tie modell alkalmazása a repülésbiztonsági elemzéseknél, a humán teljesítmény aktuális kihívásai.

Gyalogátkelőhely-felújítás Székesfehérváron

A Közlekedési Kultúra Napja alkalmából a RING – BNP Kft.
Székesfehérváron a Seregélyesi úti mentőállomás előtti
gyalogátkelőhelyet újította fel és adta át a közlekedőknek.

Biztonságosabb gyalogos-átkelőhely
Biatorbágyon

A Közlekedési Kultúra Napja alkalmából az UNITRAFFIC
Forgalomtechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. fejlesztési munkákat hajtott végre a biatorbágyi Kolozsvári
utca gyalogátkelőhelyén. A fejlesztésre azért volt szükség, mert a Kolozsvári utcai sportlétesítményben tartott rendezvények, iskolai testnevelésórák miatt jelentős
a gyalogosforgalom (főleg általános iskolás gyermekek),
és a gyerekek a buszmegálló felől kelnek át az úttesten
a túloldali járda felé.

feladatokat kellett megoldaniuk. A program középpontjában a gyalogos- és kerékpáros közlekedés állt, például
elsőbbség a gyalogátkelőhelyen, elsőbbség a kanyarodó
járművel szemben, körforgalomban és az egyenrangú
útkereszteződésben.

„Mitől zöld a zöld autó?”

A Hungaroringen a gyerekeket és felnőtteket együtt
várták az elektromos töltőállomás működés közbeni
bemutatására, illetve a látogatók közelebbről is megismerhettek egy Nissan Leaf típusú elektromos autót.
A bemutatót végző szakemberrel kötetlen beszélgetésre is lehetőség nyílt a környezettudatos járművek
fontosságáról.

A közlekedésbiztonság aktuális kérdései –
KTI-KTE szakmai roadshow 2017

Dunaújvárosban szervezett szakmai konferenciát a KTI
Nonprofit Kft., ahol a közlekedésbiztonság hazai helyzetéről hangzottak el előadások.

Polgárőrök közlekedésbiztonsági képzése

Az Országos Polgárőr Szövetség tájékoztatót tartott az
érdeklődők számára a polgárőrtréningek céljáról, illetve
ezzel párhuzamosan közlekedési és közlekedésbiztonsági
információkat adtak át többek között a jelenlegi helyzetről, baleset-megelőzési módszerekről stb.

Fotók: Szadai Roland

Épségben célba érni

Közlekedésbiztonság

A Magyar Közlekedési Szövetség, a BKV Zrt. és a Magyar Autóklub közös rendezvénye a szentendrei Városi Tömegközlekedési Múzeumban
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Kapcsolódó rendezvények

Aktivitások

A Közlekedési Kultúra Napja Pécsett,
2017. május 14.

„Partnerséggel az utakon – Láss az én
szememmel” – gyermekek részére szóló
közlekedésbiztonsági vetélkedő és nyílt
közlekedésbiztonsági családi nap

Közlekedésfejlesztés Magyarországon –
konferencia, 2017. május 10–12.

A MÁV Nosztalgia Kft. nosztalgiavonatos vasutazást kínált
a közönségnek a Budapest és Szob közötti vonalon.

Siófokon szervezett szakmai konferenciát a Budapesti és
Pest Megyei Mérnöki Kamara, a résztvevők május 11-én
az alábbi témákat járták körül: A közlekedés – mint szolgáltatás – helye a társadalomban, gazdasági életben; aktuális közlekedésfejlesztési kérdések, feladatok áttekintése,
kitérve a közlekedés jövőben várható fejlesztési irányaira is.

Közlekedésbiztonság más szemmel,
2017. április 21.

Országos járművezetői verseny Szegeden,
2017. május 12–13.

Drivingcamp Hungary létesítménylátogatás,
2017. május 14.

Kétnapos járművezetői versenyt szervezett közösen
a Magyar Közlekedési Szövetség, a Szegedi Közlekedési
Kft. és a DAKK Zrt., amely balesetvédelmi oktatással kezdődött, majd az elméleti versennyel folytatódott pénteken, szombaton pedig a gyakorlati versenyekre és az
eredményhirdetésre került sor.

Frissítsük fel KRESZ-ismereteinket!
2017. május 10.

Tudásfrissítő programot szervezett Budapesten a MAÚT
Magyar Út- és Vasútügyi Társaság a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériummal közösen, amely során az alábbi témákban tájékozódhatott a közönség:
►► Közlekedési szabálysértés vagy közlekedési
bűncselekmény?
►► Új KRESZ-szabályok a közelmúltból – tényleg hatályos?
►► Mekkora túlélési esélye van egy gyalogosnak az
autópályán?
►► A kerékpáros bukósisak, sárga mellény kötelező-e,
vagy csak ajánlott?
►► Hogyan közlekedjünk telezöldes jelzőlámpás
csomópontban?
►► Mire kell figyelni a turbó körforgalomban?

Zebrafestés a XVII. kerületi Gyurkovics Tibor
Általános Iskola előtt, 2017. május 2–10.

A SWARCO csoport cégei (Stradacolor Kft. és Heoscont
Hungaria Kft.) felújították a budapesti Gyurkovics Tibor
Általános Iskola előtti zebrát. A fokozottan fényvisszaverő
üveggyönggyel végzett felújító festés az iskolában tanuló
gyermekek és szüleik biztonságos közlekedését szolgálja.

Így közlekedtünk mi
– Közlekedés Retro, 2017. május 14.

A Magyar Közlekedési Szövetség, a BKV Zrt. és a Magyar
Autóklub közös szervezésében került sor a Közlekedési
Retro kiállításra Szentendrén, a Városi Tömegközlekedési Múzeumban, amelynek keretében az érdeklődők
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A NiT Hungary a június 17-i hétvégén közlekedésbiztonsági vetélkedőt és nyílt közlekedésbiztonsági családi
napot szervez. A versenyen hat csapat vehet majd részt,
a versennyel párhuzamosan pedig nyílt és térítésmentes oktatási intézményi és családi közlekedésbiztonsági
programmal várnak minden további érdeklődőt, szurkolót.

Gőzfelhős kirándulás a Dunakanyarba
nosztalgiavonattal, 2017. május 20.

Tájékoztatás A Közlekedési Kultúra Napjáról
a gyorsforgalmi úthálózat változtatható
jelzésképű tábláin

A gépjárművek legfontosabb menettulajdonságairól, biztonságos vezetéséről, a tuningolás hatásairól szóló előadást tartottak Tatán, a TSZC Bláthy Ottó Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégiumban.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2017. május 11-én változtatható jelzésképű tábláin tájékoztatta a járművezetőket
A Közlekedési Kultúra Napjáról. Az üzenetek csak akkor
jelentek meg, ha nem volt a forgalmat befolyásoló esemény, például baleset, torlódás.

A Közlekedési Kultúra Napjának hirdetése –
GYSEV

A GYSEV Zrt. 2017. május 11-én az állomási hangosbemondókon és a vasúti szerelvényeken található fedélzeti
utastájékoztatón keresztül népszerűsítette A Közlekedési
Kultúra Napját, ezen túlmenően pedig a Sopron, Batsányi utcai vasúti átjárónál helyi iskolás és óvodás csoportok
számára tartott közlekedésbiztonság témában előadást,
figyelemfelhívó akciót.

LED-es aktív útburkolati prizmákkal
a biztonságos közlekedésért

Az Erzsébet híd budai oldalánál a hídra vezető balos forgalmi sávok kiemelten veszélyes útszakaszok, gyakran
fordulnak elő kisodródásos balesetek. A tapasztalatok
alapján e balesetek megelőzhetők az útburkolati jelzések
figyelemfelkeltő hatásának növelésével. Ezért a Magyar
Plastiroute Kft. – A Közlekedési Kultúra Napja jegyében –
LED-es aktív prizmák telepítésével tette hangsúlyosabbá

Több mint vezetéstechnikai centrum! jeligével rendezett
nyílt napot közösen az EMKK Első Magyar Közlekedésbiztonsági és Vezetéstechnikai Központ Zrt. és a Drivingcamp
Hungary a zsámbéki pályán. A látogatás során lehetőség
nyílt a tanpálya megtekintésére, valamint a fogadóépület
bejárására. A helyszínen egy játékos ügyességi tesztet is
kitölthettek a látogatók, akik között a nap végén 2 órás
vezetéstechnikai tréninget sorsoltak ki.

Országos közlekedésbiztonsági vetélkedő,
2017. május 12.

Országos közlekedésbiztonsági vetélkedőt szervezett Szegeden a Szegedi Közlekedési Kft., amelyben különböző járművek vezetői vehettek részt. A verseny egy különböző
kategóriák szerint – villamos, trolibusz, autóbusz – felosztott elméleti vetélkedővel kezdődött, amelynek fő témái
a KRESZ ismerete és a járművezető közlekedéskultúrája voltak. A gyakorlati feladatokat a versenyzőknek mindhárom
kategóriában a pályarajz alapján kellett végrehajtaniuk.

Közlekedési nap a Vasúttörténeti Parkban –
2017. május 27.

Május 27-én és 28-án közlekedésbiztonsági és gyermeknapi
rendezvény várta a családokat a budapesti Vasúttörténeti
Parkban. Szombaton a Kolompos és az Apacuka zenekar
lépett fel, a Fabula Bábszínház pedig a Vitéz Jánost adta elő.
Vasárnap a Kaláka és a Ghymes együttes zenélt, a Fabula
Bábszínház ezúttal a Mazsola és Tádéval örvendeztette
meg a gyerekeket. Mindezeken túl Juhász Magda is várta
versekkel és mesékkel a kicsiket és nagyokat egyaránt.

XLVIII. Közvilágítási Ankét, 2017. május 18–19.

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a Világítástechnikai Társaság közös programot szervezett Mezőkövesden, ahol bemutatták a Pro Lumine – Innovatív világítás
tervezési díjra beérkezett pályázatokat, illetve kerekasztal-beszélgetést szerveztek a LED-es közvilágítás üzemeltetői tapasztalatairól.

Fotó: Iró Zoltán

Színes programmal készült a KTE Baranya Megyei Területi
Szervezete a Pécs Plázában: a veteránautó- és vasútmodellbemutató mellett rajzverseny, buszos programok, a Mesebusz füzet bemutatása, a Magyar Autóklub kitelepülése,
illetve rendőrmotoros bemutató várta az érdeklődőket.

a múzeum állandó kiállítása mellett oldtimer autókkal és
két veterán autóbusszal (MÁVAG Tr5 és Ikarus 55) találkozhattak. A kisebbeket lábbal hajtható gokart és közlekedésbiztonsági foglalkozások várták.

Közlekedésbiztonság

A Közlekedési Kultúra Napjának
népszerűsítése a KNYKK járatain

A Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ járatain az alábbi szöveget írták ki a buszok monitorjain 2017.
május 8. és 11. között: „Szeretettel köszöntjük kedves
utasainkat A Közlekedési Kultúra Napján! Szóljon ez a nap
az egymás kölcsönös tiszteletén alapuló, türelmes, megértő magatartásról, amely komfortosabbá teheti mindennapi utazásainkat.”

Közlekedéskultúra Kvíz a BKK Facebook
oldalán

A Budapesti Közlekedési Központ 2017. május 8. és 12.
között hirdette A Közlekedési Kultúra Napját a FUTÁR
kijelzőkön, a járműveken hangbemondással, illetve
a Facebook oldalán.

az útburkolati jelzéseket ezen az útszakaszon. A nagy
fényerejű LED-es aktív burkolatprizmák napszaktól és
időjárástól függetlenül nagyon jó figyelemfelkeltő eszközök a közlekedésben résztvevők számára. A társaság az
Erzsébet hídnál a három forgalmi sáv között 24 db aktív
prizmát telepített, amivel azt szeretnék elérni, hogy mindenki biztonságosan, jókedvűen érje el úti célját.

Hangosbemondás A Közlekedési Kultúra
Napjáról a MÁV járatain

A MÁV-csoport országszerte az állomási hangosbemondás
és vizuális utastájékoztatás formájában köszöntötte a kezdeményezést az alábbi szöveggel: „Köszöntjük Kedves
Utasainkat A Közlekedési Kultúra Napján! Türelem, tolerancia, egymásra figyelés. Legyen minden nap a kulturált
vasúti közlekedés napja!”
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