A Közlekedési Kultúra Napja
Sajtótájékoztató és országos rendezvény

Az esemény fővédnöke:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Az esemény védnöke:

Nemzeti Közlekedési Hatóság

Az esemény szakmai támogatói és rendezvényszervezői:

PROGRAM – SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
Helyszín:

Művészetek Palotája (MÜPA), Fesztivál tér (Budapest, Komor Marcell u.1.)

Időpont:

2015. május 11. (hétfő)

9:30 - 10:00 -

Érkezés, regisztráció

10:00 - 10:30

Esemény megnyitója, Köszöntő beszéd
Tasó László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár, NFM
Elnöki köszöntő
Dr. Bodor József hatósági elnökhelyettes, NKH
A Közlekedési Kultúra Napja, 2015.május 11-ei rendezvényeinek
ismertetője
Dr. Tóth János főtitkár, KTE
Köszöntő, Nemzetközi közlekedésbiztonsági kitekintés
Dr. Pusztai Zsófia vezető, WHO Magyarországi Iroda

10:30 - 10:45

Szándéknyilatkozat aláírási ceremóniája

10:45 - 10:55

Közös fotózás az aláírt szándéknyilatkozattal

10:55 - 11:30

Állófogadás

Kapcsolódó rendezvények (a programokon való részvétel ingyenes!)
Időpont
11:00-12.00

Helyszín
Budapest,
MÜPA
külső parkoló

Szervezet
Felelősséggel a
Közlekedőkért
Alapítvány

Program
Játssz! Tapasztalj!
Közlekedj!
A közlekedést nem lehet
elég korán kezdeni - MINI
KRESZ Ovisoknak

Program részletes leírása
A gyerekek játékos, interaktív oktatási
eszközök
segítségével
valósághű
környezetben, biztonságos keretek között
egy számukra kialakított mobil KRESZ
pályán próbálhatják ki magukat különböző
közlekedési helyzetekben, rövid elméleti
„oktatás”, a pálya bemutatása után, felnőtt
felügyelete és koordinálása mellett. A
program tartalmazza a mobil KRESZ-park
kialakításához szükséges felszereléseket:
 Nyomógombos, LED-es jelzőlámpa,
gyalogátkelő, burkolati szalagok, lesúlyozó
burkolati "prizmák", bóják, KRESZ-táblák,
interaktív oktató demo táblák
 A pálya használatához szükséges
közlekedési eszközök (rollerek,
óvodásoknak - futóbicikli kismotor)
 Animátor jelenléte
 Nyomógombos gyalogátkelő
forgalomirányító jelzőlámpa

11:30-16.00

Kiskőrös,
Kiskőrösi Közúti
Szakgyűjtemény
/(6200 Dózsa Gy. út
38./

Magyar Közút
Nonprofit Zrt.,
Kiskőrösi Közúti
Szakgyűjtemény

"Úton - Útfélen"Közlekedj
biztonságosan!
Nyíltnap és KRESZ
sulisoknak
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 KRESZ-tesztek kicsiknek és nagyoknak
 Közlekedj okosan!- ismertető előadás
 Mobil KRESZ-park, ügyességi feladatok
 Játékos feladatok „részeg szemüvegben”
Biciklis ügyességi feladatok

Időpont
12:00-13.30

Helyszín
Budapest,
Közlekedési Balesetek
Áldozatainak
Emlékműve,
III. ker. Flórián tér

Szervezet
ORFK-OBB

Program
Kerékpározzunk
szabályosan,
biztonságosan.
Főhajtás a 2014-ben
elhunyt 98 kerékpáros
emléke előtt.

Program részletes leírása
 A biztonságos kerékpározás iránt
elkötelezett személyek és kerékpáros
szervezetek képviselőinek, tagjainak
fogadása
 Kerékpáros rendőri egységek
demonstratív jelenléte, bemutatása
 Óberling József r. ezredes úr beszéde
 Főhajtás az elhunyt kerékpáros áldozatok
emléke előtt
 Kérdések, válaszok, interjúk a média
képviselőinek

12:30-15.00

Zsámbék,
2072 Driving Camp
út 1.

drivingcamp Hungary
NiT Hungary

Biztonságos
vészhelyzetek
Mit tanulhat az autós a
vezetéstechnikai
pályákon?

 Összetett vezetéstechnikai feladatok,
bójákkal kirakott gyakorlatsorok
végrehajtása
 Kikerülési manőver, hajtűkanyar,
vészfékezés, szlalom feladatok, szintidő
teljesítéssel;
 A trénerek a feladatok ismertetését és
gyakorlati fontosságát a baleseti
vészhelyzetek tükrében határozzák meg;
részvétel a Driving Camp által biztosított
járművekkel
Előzetes regisztráció szükséges
(erika.vig@drivingcamp.hu,
sales@drivingcamp.hu)

13:00-17.00

Budapest,
Ötvenhatosok tere
(Felvonulási tér)

Magyar Autóklub

A jármű üzemeltetése
felelősség
Közlekedésbiztonsági
rendezvény kamionnal

 Közlekedésbiztonsági kamion oktató
teremmel, biztonsági öv szimulátorral,
részeg szemüveggel
 Vezetéstechnikai pálya
 Sárga Angyal bemutató
 „Látni és látszani” műszaki szolgáltatások
(fényszóró állítás, világítás ellenőrzés,
akkumulátor ellenőrzés, gumiabroncs
vizuális ellenőrzése, ablaktörlő és –mosó
ellenőrzése, motoros fékpad)

13:30-14.30

Sopron
több helyszín lsd.
program leírás

Wilfing Áron
Egyesület a
Közlekedésbiztonságért és
Toleranciáért

Nézni, látni, látszani!

 Gyalogos közlekedésbiztonsági aktivitás:

Csak akkor van
elsőbbséged a zebrán, ha
megadják!

 13:30 Erzsébet utca – Deák tér
kereszteződés / felnőtt közlekedők
figyelmének felhívása: ne libasorban
haladjanak át a zebrán
 14:00 Frankenburg úti aluljáró / nincs
zebra, a szabálytalanul áthaladni akarókat
hangos kürtszóval figyelmeztetik

14:00-16.45

Budapest,
1119 Than Károly utca
3-5. / Széchenyi
tárgyaló, 238-as terem/

KTI Nonprofit Kft.

A közlekedésbiztonság
aktuális kérdései A biztonság tudomány
szakmai kerekasztal

 A hazai közlekedésbiztonsági helyzet
bemutatása, aktuális feladatok, problémák,
kutatási eredmények ismertetése
 Véleménycsere és vita a
helyzetértékelésről, tennivalókról
 Konkrét helyi közlekedésbiztonsági
problémák megismerése, a jövőbeni
kutatási területek orientálása
 Szakértői állásfoglalás megfogalmazása a
jövőbeni feladatvégzés irányáról és
módjáról
Zártkörű, meghívásos rendezvény

14:30-16.00

Mogyoród,
Hungaroring, Porsche
parkoló
/13:30-tól már lehet
menni/

Hungaroring,
„Tanpálya”
Vezetéstechnikai
Centrum Kft.

Motorozzunk
biztonságban!

Csoportbontásban, csoportonként (max.20
fő/csop) 30 perc/feladat rövid szünetekkel:

Motoros
közlekedésbiztonsági
üzenet a
HUNGARORING-ről

Emelkedő
lejtő
(súlypontváltoztatás,
lábtartó
terhelés
fontosságának
megismertetése)
 Alacsony sebességű manőverezés:

Szlalom, - Kitérés
Előzetes regisztráció szükséges
(traub.judit@tanpalya.hu, +36-30-430-9098)
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Időpont
15:00-16.00

Helyszín
Orosháza,
Petőfi Művelődési
Központ, Kossuth Lajos
utca 3. sz. /Zomba
terem/

Szervezet
Békés Megyei
Kormányhivatal,
Békés Megyei
Balesetmegelőzési
Bizottság,
KTE Békés Megyei
Területi Szervezete

Program
Szépkorúak
közlekedésbiztonságának speciális kérdései
Előadás és fórum

Program részletes leírása
Előadás a korosztályt érintő speciális
közlekedésbiztonsági témákról, a helyi
aktuális közlekedési sajátosságok
magyarázatával. A fórumon jelen lesz a
helyi Városi Balesetmegelőzési Bizottság
képviselője is. Program:
 Megnyitó
 Előadás Orosháza közlekedésbiztonsági
helyzetéről (előadás)
 Előadás a szépkorúak
közlekedésbiztonságának speciális
kérdéseiről
 Fórum

GRSP Magyarország
Egyesület

15:30-17.00

Tudatos biztonság
A biztonság ne a
véletlenen múljon

Budapest
Ötvenhatosok tere
(Felvonulási tér)
/13:00-tól már lehet
menni/
16:00-17.00

 Gépjármű, moped és tehergépjármű
vezetés vezetéstechnika oktatása
szimulátorok segítségével
 Kerékpáros ügyességi pálya 8-18
éveseknek
 A holt terek és látótér bemutatása egy
tanker vezetőfülkéjéből. A felnőtteknek és
gyerekeknek lehetőségük lesz felfedezni,
hogy a sofőr mit lát a fülkéből

Felelősséggel a
Közlekedőkért
Alapítvány

KRESZCsendóformáció
Zárókoncert

Szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!
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 mini koncert közlekedésbiztonsági ihletésű
gyermekdalokkal

