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A Közlekedési Kultúra Napja 

2020 május 11. 

„A közlekedési kultúra napja az évnek az a napja, amelyen különböző rendezvényekkel, 
aktivitásokkal – előadásokkal, közösségi közlekedési hangos bemondásokkal, vizuális 
feliratokkal, sajtómegjelenésekkel, helyszíni bemutatókkal, akciókkal stb. – ráirányítják a 
közfigyelmet a közlekedés sokszínűségére, szépségére, technikai vívmányaira, a 
biztonságtudatos, toleráns, egymásra odafigyelő közlekedési magatartás fontosságára 
a közúti, a vasúti, a vízi és a légi közlekedés területén egyaránt. Magyar Közlekedés XXI. 

évfolyama 24. „Javaslatok a közlekedésbiztonsági tevékenység társadalmi szintű 
kibontakoztatására.” Bíró József 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kedves Érdeklődő Olvasónk! 

 

Amikor a Közlekedési Kultúra Napja rendezvénysorozat számára ez a szlogen született, 
még nem sejthettük, hogy mennyire időszerű lesz az az egészségünk védelmében is. Az 
AKKN azonban ez évben sem marad el, mert üzenete változatlanul időszerű, de csak a 

koronavírus járvány okozta helyzethez alkalmazkodva kerülhet sor aktivitásokra és 
rendezvényekre. Ez kisebb időbeli módosítást tett szükségessé. A tavaszi időszakban a 
tömeges személyes részvételt nem igénylő, online aktivitások alkotják a programok zömét, 

majd, ahogy a mindennapi kerékvágásba visszatérhet az életünk, kerülhetnek 
megrendezésre a személyes találkozásokkal lebonyolíthatóak. Így bár május 11-én immár 
hatodik alkalommal ünnepelhetjük együtt a hazai kezdeményezésre megszületett 
Közlekedési Kultúra Napját, terveink szerint a következő súlypont szeptember 16-án lesz. 

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (TISPOL) 2020-ban is meghirdeti az 
EDWARD Napot. A kezdeményezés célja, hogy szeptember 16-án senki ne veszítse életét 
Európa közútjain. Az EDWARD mozaikszó, az European Day Without a Road Death (Európai 
Nap Közúti Áldozatok Nélkül) szavak kezdőbetűiből tevődik össze. Kínálkozott a lehetőség, 
hogy a közlekedésbiztonsággal és ezzel a közlekedési kultúrával is szorosan kapcsolódó 
kezdeményezés újabb lehetőséget teremtsen arra, hogy ráirányítsuk a széles közvélemény 
figyelmét a közlekedésben részt vevők együttműködésének fontosságára. Így a május 11-

éhez kapcsolódóan tervezett, de elhalasztott programok méltó szakmai környezethez 
kapcsolódva valósulhatnak meg.  
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Nem változott tehát, hogy rendezvények, aktivitások teremtenek alkalmat arra, hogy a 
közlekedéshez kapcsolódó szakmai közösség és a civil társadalom találkozzon a 

közlekedési kultúra, benne a biztonság és együttműködés összetett kérdéseivel.  

Célunk, hogy széles körben megismertessük, népszerűsítsük az ember, közlekedéssel 
kapcsolatos tárgyi és szellemi értékeit a közúti, a vasúti, a vízi és a légi közlekedés számos 
területén, megszólítva valamennyi korosztályt. 

 

„A Közlekedési Kultúra Napja” című országos esemény az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium támogatásával 2020. május 11-én, ill. az azt megelőző 
és követő időszakban, valamint az Edward-naphoz kapcsolódóan ismét megrendezésre 
kerül. Az esemény fő koordinátora ez évben is a Közlekedéstudományi Egyesület.  

 

Programfüzetünk a fentieknek megfelelően az egész érintett időszakra igyekszik 
bemutatni a tervezett online és egyéb aktivitásokat, rendezvényeket annak érdekében, 
hogy minden közlekedés iránt érdeklődő részletes tájékoztatást kapjon, és így kedvére 
válogathasson. Természetesen a programfüzet is alkalmazkodik a helyzethez, így 
folyamatosan frissül, bővül a következő időszakban. Kérjük ezért, hogy többször tekintse 
át, hogy az újdonságokról is értesüljön. 

Az első fejezetben a naphoz kapcsoló nagyobb akciókat mutatjuk be. Ezt követően 
időrendben adunk áttekintést az elérhető programokról, majd egy újabb fejezetben 
közlekedési alágazatok szerint is felsorakoztatjuk a kínálatot.  

A közlekedés fontossága reményeink szerint sokakat ösztönöz arra, hogy ilyen rendhagyó 
módon is együtt ünnepeljük „A Közlekedési Kultúra Napját”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Íme a fogalom magyar definíciója, ahogyan az már a Wikipédián is megtalálható:  

„A közlekedési kultúra az emberiség kultúrájának közlekedéssel összefüggő része. 
Szűkebb értelemben a közlekedési kultúra a biztonságot előtérbe helyező, udvarias, 
partnerségre törekvő, környezettudatos, toleráns közlekedési magatartásformák, 
viselkedési minták és attitűdök összessége. Tágabb értelemben pedig a közlekedési 
építmények (utak, vasutak, hidak, buszpályaudvarok, vasútállomások, kikötők, 
repülőterek), a közlekedési járművek, folyamatok és jelzésrendszerek műszaki, technikai 
vívmányait és kulturális értékeit is magába foglalja. 

A közlekedési kultúra részének tekinthető továbbá a közlekedés különböző művészeti 
ágakban (közlekedésről szóló filmek, könyvek, rajzok, festmények stb.) való megjelenítése 
és a közlekedési kutatások is.” (Bíró József) 
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Országos akciók a Közlekedési Kultúra Napjához kapcsolódóan 
 

• Reprezentatív közvélemény-kutatás 

Ismét lehetőség nyílik, hogy jobban megismerjük a közlekedők véleményét arról, 
hogyan is áll hazánkban a közlekedési kultúra, mennyire tartjuk fontosnak, hogy 
udvariasan, biztonságosan, együttműködve biztosabban és épségben eljutunk 
úticélunkhoz.  

Két évvel ezelőtt készült már egy felmérés, melyben a megkérdezettek 77 százaléka 
hasznosnak ítélte azt is, hogy minden évben egy napon kiemelten foglalkozzanak 
a közlekedési kultúrával Magyarországon. Most hogyan áll ennek megítélése? Idén is 
hasonlóan magas ez az arány. A felmérés eredménye nyilvánosságra kerül a 
szakemberek és a civil társadalom számára egyaránt, hiszen mindenki közlekedik. 

 
 

 
 

 

 

• Illik - nem illik – Útikalauz közlekedési kultúrát kedvelőknek  
A KRESZ szabályain túl is létezik közös érdekünkben egy betartásra érdemes 
illemkódex, ami utat mutat, hogyan is viselkedjünk gyalogosként, kerékpáron vagy 
rolleren, motorkerékpárral, autóval, tömegközlekedési eszközök használata közben.  
Jó példa a gondolkodásra egy német szlogen: „ha sürgősen beszélni akarsz istennel, 
írj neki SMS-t autóvezetés közben…” A gyűjtés, mit is illik és mit nem a közlekedőknek, 
már megkezdődött. A közös gondolkodás eredményéről a Közlekedéstudományi 
Egyesület a későbbiekben széleskörű társadalmi párbeszédet kezdeményez. 
 

 

 

• Közlekedésbiztonsági plakátkiállítás  

A közreműködést vállaló szervezetek a Közlekedéstudományi Egyesület 
koordinálásával utcai vándorkiállítás létrehozására fogtak össze. A kiállítás több 
városban is megtekinthető lesz amint a vészhelyzet enyhül, illetve megszűnik.  

A nyomtatott plakátok kiállítása ősszel várható, addig is a virtuális plakátkiállítás online 
megtekinthetők a www.akozlekedesikulturanapja.hu honlapon. 

Plakátkiállításban közreműködést vállaló szervezetek: 

Közlekedéstudományi Egyesület, Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, 
Közlekedéstudományi Intézet, Magyar Közút Nonprofit Zrt, Országos Mentőszolgálat, 
ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság. 
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A plakátok a következők: 
- A Közlekedési Kultúra Napja  
- A biztonságé az elsőbbség! 
- Legyen minden nap a kultúrát közlekedés napja! 
- Közterek, közlekedés vonzó környezetben I.  
- Közterek, közlekedés vonzó környezetben II.  
- Közlekedésbiztonsági attitűd és tudás  
- Elsőbbséget adnak az autósok a gyalogosoknak a zebrán?  
- Vezetés közbeni figyelemelterelő hatások vizsgálata 

- Gyermekbiztonsági rendszerek használata 

- „Aki iszik, rosszul jár” – Az ittas vezetés a „3 fő gyilkos” egyike 

- Vajon használjuk a biztonságunkat szolgáló eszközöket?  
- Biztonságunk az ön kezében van! 
- Töltsd le és használd az életmentő alkalmazást! 
- Szív City - Te is lehetsz hős! 
- ….Hogy mindenki hazaérjen! 

 
 

 

• Köszöntések május 11-én 

Terveink szerint kezdeményezésünkre partnereink segítségével május 11-én, A 

Közlekedési Kultúra Napján a gyorsforgalmi úti változtatható jelzési képű táblákon a 
közösségi közlekedési eszközökön, állomásokon és buszpályaudvarokon aktualizált 
szövegű közlekedési kultúra napi feliratok, vagy hangos köszöntő bemondás jelenik 
meg a Nap tiszteletére: 

- Magyar Közút NZrt Közútkezelésében lévő gyorsforgalmi útszakaszok 
változtatható jelzésképű tábláin,  

- MÁV Zrt Magyarország valamennyi vasútállomásán és pályaudvarán reggel 6-

tól üzemzárásig, óránként,  

- GYSEV által üzemeltetett járműveken található utastájékoztató monitorokon, és 
hangosbemondással, 

- BKK FUTÁR hangos utastájékoztatási rendszerén keresztül május 11-én 8 és 17 
óra között óránként 1310 darab buszon és trolin, valamint 310 villamos 
szerelvényen, azaz összesen 1620 darab járművön. 

 

 

 
 

 

 

• Ami tetszett – pozitív példákat gyűjtünk közösen egy pályázat 
keretében 

Gyakran hallunk, olvasunk kellemetlen esetekről, amik értek bennünket közlekedés 
közben. Essék szó a példaértékű cselekedetekről is, amelyek viszont emlékezetessé 
tehetnek egy-egy utat, és akár hosszabb időre is jókedvre derítenek. Mutassunk jó 
példát, mert az is lehet ragadós.  

Először hirdeti meg a Közlekedéstudományi Egyesület ezt a pályázatot, melynek 

célja, hogy minél több pozitív példát gyűjtsünk a kulturált közlekedésről. 
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     „Létezik kulturált közlekedés” 

 

 

 

A kiíró olyan megtörtént, valós történeket vár, amely a közlekedés szereplői között 
zajló eseményeket mutat be, tanulságos, és igazolja a pályázat címében közzétett 
felvetést, azaz megjelenik benne a kulturáltság, segítőkészség, előzékenység. Vagyis 
látható általa, hogy igen is léteznek pozitív példák a közlekedésben.  

A pályázaton két nyertest hirdetünk. Az előzsűrizés után a több, mint száz versenyben 
maradt pályaművek közül sorsolással derült ki, kik lettek a nyertesek. A nyeremény 
két darab (nyertesenként 1-1 db) BTWIN Elops 520 városi kerékpár. Az eredmény a 
honlapon elérhető. 

 

 

• Pályázatok „A közlekedési kultúránk értékei” címmel 

A 8 pályázatról részletesebben a www.kkn.hu oldalon lehet olvasni. A pályázatok 

különböző szervezetek összefogásával jelennek meg. A pályázati témák és 
végeredménye a pályázat típusa szerint különböző módon történt, melyről itt csak 
rövidebben szólunk, bővebben a részletes kiírásokban lehetett olvasni.  

Az eredményhirdetésre május 11-én, A Közlekedési Kultúra Napja hagyományos 
nyitórendezvényének keretében került sor. A díjátadásra a járványhelyzet alakulásától 
függően egy későbbi időpontban kerül sor, már remélhetőleg személyes találkozások 
keretében. 

„Közlekedési kultúránk értékei” programelem részeként kiírt pályázatok: 
 

 

„Év Kerékpárútja 2020” 

 

 

 

 

A KTE Közlekedésbiztonsági Tagozata, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Magyar 
Kerékpárosklub első alkalommal hirdette meg az Év Kerékpárútja pályázatot, melynek 

fontos célja az is, hogy a kerékpáros közlekedési forma még népszerűbb legyen.  

Első körben jelölés történt: fotókat és rövid indoklást lehetett beadni 2020. április 12-ig. 
Jelölni kerékpárút, gyalog és kerékpárút, kerékpársáv szakaszt lehetett. A beérkezett 
jelöléseket szakmai zsűri értékeli több szempont alapján, például: szerepkör, használati 

mód, műszaki kialakítás, közlekedésbiztonság.  
Második körben a zsűri szavazásra bocsátja a legjobbnak ítélt jelöléseket. Szavazni A 
Közlekedési Kultúra Napja hivatalos honlapján és Facebook oldalán közzétett 
szavazófelületen lehet 2020. április 20. és május 3. között.  



6 

 

A legtöbb szavazatot kapott kerékpárúti javaslat beküldője 50.000.- Ft értékű vásárlási 
utalványt kap. A nyertes kerékpárút tervezője és üzemeltetője oklevélben részesül és 
emléktárgyat kap. A pályázat kiírói az „Év Kerékpárútja 2020” emléktáblát helyeznek el a 
létesítmény arra alkalmas pontján. 

 

 

 

 

„Év közlekedésbiztonsági fotója” 
 

 

 

 

 

A pályázat kiírója az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság, a 

Közlekedéstudományi Egyesület Közlekedésbiztonsági Tagozata és a Magyar 
Plastiroute Kft.  

A pályázat célja fényképen megjeleníteni „a kulturált közlekedést a mindennapi életben” 
gondolatot. A kiírók olyan Magyarországon készített fényképeket és a képekhez tartozó 
üzeneteket vártak a pályázatra, amelyek ráirányítják figyelmet a kulturált közlekedés 
fontosságára, mozzanataira, a közlekedési élethelyzeteket, tevékenységeket, szituációkat 
hitelesen ábrázolják a mindennapos közlekedés során. A zsűri a legjobb képet oklevéllel és 
100 ezer Ft értékű fotós vagy közlekedésbiztonsági tárgyjutalommal – vásárlási 
utalvánnyal – díjazza, további két képet pedig oklevéllel jutalmaz. 

 

 

 
 
„Az év közlekedésbiztonsági kiadványa” 

 

 

 

 

A Közlekedéstudományi Egyesület Közlekedésbiztonsági Tagozata és a Városi 
Közlekedés c. folyóirat szerkesztőbizottsága, a Magyar Mérnöki Kamarával 
együttműködésben hirdette meg pályázatát az év közlekedésbiztonsági kiadvány 
címmel.  

A közlekedés életünk egyik meghatározó eleme, az emberi kultúra egyik legnagyobb 
vívmánya, műszaki csodája. A közúti, a vasúti, a vízi, valamint a légiközlekedés területén 
az emberi tényező, a pálya és a jármű műszaki fejlődése, a folyamatok megértése, az 
eredmények megismertetése, népszerűsítése küldetése azoknak a közlekedést fejlesztő, 
szervező, üzemeltető szakembereknek és kiadóknak, akik közlekedési tárgyú szakirodalmi 
kiadványokat (szakkönyv, ismeretterjesztő anyag, periodika, album, tankönyv, stb.) 
készítenek.  

A pályázati kiírás alapvető célja e szakemberek, szerzők, kiadók munkásságának 
elismerése, tevékenységük, műveik, az általuk bemutatott értékek népszerűsítése.  
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A pályázók köre a pályázók felelős kiadók vagy a kiadó hozzájárulásával a szerzők, illetve 
szerkesztők lehetnek. A beérkezett pályaműveket a kiírók képviselőiből, továbbá az Útügyi 
Világszövetség (PIARC) magyarországi első delegáltjából álló bíráló bizottság bírálta el.  

Az első helyezett díszoklevelet és emléktárgyat kap, a második és harmadik helyezett 
díszoklevélben részesül. A beérkezett pályaművek beküldői valamennyien megkapják „A 

Közlekedési Kultúra Napja 2020” emléklapját.  

 

 

 

 

„Kisművész 2020” 
 

 

 

 

 

Egy másik idei újdonság! Az Alapítvány a Mindennapi Tudatosságért és a 

Közlekedéstudományi Egyesület Közlekedésbiztonsági Tagozata első alkalommal 
hirdette meg az ún. „Kisművész” pályázatot. 

A kiírók olyan képet (rajzokat, festményeket), illetve azokhoz tartozó üzeneteket vártak a 

pályázatra, amelyek ráirányítják figyelmet a kulturált közlekedés fontosságára, 
mozzanataira, a közlekedési élethelyzeteket, tevékenységeket, szituációkat hitelesen 
ábrázolják a mindennapos közlekedés során. Három korcsoportban várják a rajzokat és 
festményeket: óvodások, alsós általános iskolás tanulók (1-4. osztály) és felsős általános 
iskolás tanulók (5-8. osztály.)  

A díj korcsoportonként: I. helyezett: 50.000.- Ft, II. helyezett: 30.000.-Ft, III. helyezett: 
20.000.- Ft értékű ajándékutalvány. 
 
 
 
 
     „Az év hídja 2020” 
 

 

 

 

 

A Hidászokért Egyesület és a KTE Közlekedésbiztonsági Tagozata közösen alapított 
díja, melynek célja, hogy a hidakra is ráirányítsa a figyelmet.  

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is a kiírók által kiválasztott hidak közül 
internetes szavazással, illetve pontozással lehetett kiválasztani a győztest. Az Év Hídja 
jelöltek közé ebben az évben 11 vasbeton hidat választottak ki.  

A szavazáson legtöbb pontot elért híd kapja meg az Év Hídja elismerést. Megfelelő 
alkalommal a hídra felkerül a cím elérését tanúsító emléktábla. A nyertes híd kezelője 
oklevélben részesül.  
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„Közlekedésbiztonsági társadalmi felelősségvállalás” 

 

 

 

 

 

Egy újabb kezdeményezés! A Partnerség a Közlekedésbiztonságért Egyesület, a 

HungaroControl Zrt. és a Közlekedéstudományi Egyesület Közlekedésbiztonsági 
Tagozata közösen hirdettek pályázatot.  

A kiírók célja az, hogy a társadalmi felelősségvállalás keretében bemutassanak olyan, a 
közlekedés biztonságát, a közlekedési kultúra javítását biztosító jó gyakorlatokat, 
kezdeményezéseket, amelyek mások figyelmét is felkelthetik, illetve példaként 
szolgálhatnak más szervezetek számára. A gazdasági társaságoknak, szervezeteknek a 
„társadalmi felelősségvállalás” nem csak erkölcsi kérdés, de azt stratégiai szinten meg is 
kell jeleníteniük. A pályázat olyan gazdasági társaságok, vállalkozások, nonprofit 
szervezetek, alapítványok számára elérhető, amelyek fő tevékenysége nem a közlekedés 
biztonságának és kultúrájának elősegítése, azonban áldozatos munkájukkal hozzájárulnak 
a közlekedési kultúra, a közlekedésbiztonság javításához. 

Az első helyezett díszoklevelet és emléktárgyat kap, a második és harmadik helyezett 
díszoklevélben részesül. A beérkezett pályaművek beküldői valamennyien megkapják „A 
Közlekedési Kultúra Napja 2020” emléklapját.  

 

 

 

 

     „Az év körforgalma 2020” 
 

 

 

 

 

A Közlekedéstudományi Egyesület a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel közösen 

meghirdetett pályázata felhívja a figyelmet a körforgalomra, mint az egyik 
legbiztonságosabb csomóponti típusra.  

Tervező és üzemeltető mérnökök és szervezetek kiválóságainak, a körforgalmak 
biztonságos és esztétikus kialakításának elismerésére nyílik lehetőség.  

Az internetes szavazáson a szakmai csoport által kiválasztott 11 körforgalom valamelyikére 
lehet szavazni.  

A győztes körforgalom tervezője, üzemeltetője oklevélben részesül, a győztes 
körforgalomba emléktáblát helyezünk ki. 
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„Az év KRESZ parkja 2020” 

 

 

 

 

A Partnerség a Közlekedésbiztonságért Egyesület (volt GRSP Magyarország), a 

Közlekedéstudományi Intézet, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, 
továbbá a Közlekedéstudományi Egyesület Közlekedésbiztonsági Tagozat 
közreműködésével) ismét meghirdette pályázatát a gyermekek biztonságtudatos 
közlekedésre nevelését segítő KRESZ parkok tevékenységének népszerűsítése.  

A pályázat célja a KRESZ parkokat működtető óvodák, iskolák, települési önkormányzatok, 
alapítványok, egyesületek tevékenységének elismerése, az egyes üzemeltető intézmények 
egymásra találása, eszmecseréje, közös elképzelések kialakítása, jó gyakorlatok 
bemutatása. A pályázaton az óvodák, iskolák, települési önkormányzatok, vállalkozások, 
nonprofit szervezetek, alapítványok vehettek részt.  

A zsűri „Az év KRESZ parkja 2020” címet elnyerő legjobb pályázatot a KRESZ park 
fejlesztésére fordítható 100.000.- Ft díjazásban és díszoklevélben részesíti, a II. helyzet 
díszoklevelet és emléktárgyat, a III. helyezett díszoklevelet kap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pályázatokról, a nyertesekről a www.akozlekedesikulturanapja.hu honlapon lehet 
információt találni. 
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A nyitórendezvényt megelőző programok – Partnerek 
 

 

Aktív Magyarország – Az Év Kerékpárútja pályázathoz online kommunikációs 
támogatás 
 

Időpont:  2020. április 12-tól 

Szervező:  Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ 

 

 

 

2020. április 12-ig az ÉV Kerékpárútja Pályázati felhívás megosztása az Aktiv Magyarország 
facebook oldalon. Április 20-május 3. között a beérkezett pályázatok bemutatása, május 
11. a nyertes pályázat bemutatása az Aktív Magyarország, valamint az AÖFK honlapon. 
Sajtóközlemény kiadása.  

A járvány elmúltával a nyertes ismertségének növelése Youtube video és/vagy a 
kerékpárútra szervezett túra révén. 

A biztonságé az elsőbbség, közlekedj biztonságosan – Kisművész 2020 -
Pályázati kiírás 
 

Időpont:  2020. április, május 11.  

Szervező:  Alapítvány a Mindennapi Tudatosságért. 
 

Közlekedési kultúra napi Kisművész pályázat 2020 kiírásában részvétel.  
Közlekedési kultúra napi Kisművész pályázat 2020 eredményének közreadása. 
 

Év KRESZ parkja – Pályázat kiírás 
 

Időpont:  2020. április, május 11.   

Közreműködő: KTI Közlekedéstudományi Intézet 

Partnerség a Közlekedésbiztonságért Egyesülettel, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki 
Kamarával, Közlekedéstudományi Egyesület Közlekedésbiztonsági Tagozattal közösen kiírt 
„Az év KRESZ parkja” pályázat lebonyolításában részvétel.   
 

Év hídja 2020 – Pályázat kiírás 
 

Időpont: 2020. április, május 11.  
 

Szervező: Hidászokért Egyesület   

 

Az év hídja 2020 pályázati kiírásban részvétel. A 11 db vasbeton híd közül a szavazók 
kiválasztják az év hídját, eredményhirdetés május 11-én az AKKN honlapján. 



11 

 

 

Figyelemfelkeltő akció 
 

Időpont:  2020. május 4-11. 

Szervező:  Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. 
 

 

 

Az utazóközönség figyelmének felhívása a Közlekedési Kultúra Napjára a GYSEV által 
üzemeltetett járműveken található utastájékoztató monitorokon május 4-től és 11-ig 
folyamatosan, illetve hangos bemondással május 11-én kívánjuk az utazóközönség 
figyelmét felhívni A Közlekedési Kultúra Napjára. 
 

Tartsd a biztonságos távolságot! - Tájékoztató akció 
 

Időpont:  2020. a járványügyi vészhelyzet idején   

Szervező:  Magyar Autóklub 

 

 

Az akció tartalma:  új trendek és azokkal kapcsolatos megváltozott körülmények 
(kerékpáros, motoros és alternatív közlekedésre fókuszálva), veszélyhelyzet idejére 
vonatkozó tájékoztatás, tanácsok, tippek a közlekedéssel kapcsolatban (mit tehetünk, 
hogyan tegyük, megelőzésben, védekezésben mit tehetünk). 

E-mailes Közlekedésbiztonsági figyelemfelkeltő kampány  
 

Időpont: 2020. a járványügyi vészhelyzet idején   

Szervező: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. 

 

A vállalat elektronikusan küldött ügyféllevelekben, fizetési visszaigazolásokban és 
értesítésekben közlekedésbiztonsági üzeneteket helyez el, így több százezer közlekedőnek 
nyújt ilyen irányú jótanácsot. 
 

 

Közúti közlekedési ismeretanyagok tekintettel a korona vírus hatásaira  
 

Időpont: 2020. a járványügyi vészhelyzet idején   

Szervező: KTE, Gépjárműközlekedési Tagozat  
és a Fuvaroztatók és Szállítmányozók Tagozat és Szakosztályaik 
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A szervező tagozatok szakosztályaik bevonásával prezentáció formájú közúti közlekedési 
ismertető anyagot hozunk létre a tagozati és szakosztályi szakterületükre vonatkozóan, 
figyelembe véve a korona vírus hatásait. A kérdőívet bárki számára elérhető formában az 
interneten tervezzük közzétenni 2020. május 11-i kezdéssel. 

A kérdőívben közreműködő szervezetek: 
• Gépjárműközlekedési Tagozat 

o Jármű-műszaki, -biztonsági és -innovációs Szakosztály 
o Árufuvarozási Szakosztály 
o Közlekedésnevelési Szakosztály 
o Személyszállítási Szakosztály 

• Fuvaroztatók és Szállítmányozók Tagozat 
o Kombinált Fuvarozási Szakosztály 
o Katonai Közlekedési Szakosztály 
o Veszélyes Áru Szakosztály 

 

 

 

A Közlekedési Kultúra Napja online Megnyitó 

és „Mini” Konferencia - 2020. május 11. 

  

  

 

2019-ben így ünnepeltünk.     Reméljük: jövőre veletek ugyanitt… 

 

Idén a rendkívüli járványhelyzetre tekintettel online kapcsolattal találkozhatnak a 
meghívottak.  A megnyitóra és a „mini” konferenciára 2020. május 11-én, hétfőn 10 órakor 
kerül sor. A konferencia ingyenes, de regisztrációhoz kötött.  
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A nyitórendezvény programja 
 

9:30-10:00 Az online felületre való bejelentkezés 

10:00-10:15 MEGNYITÓK 

Levezető elnök: Bősze Sándor a Közlekedéstudományi Egyesület 
főtitkárhelyettese (KTE), az ARKB elnöke 
 

10:00-10:05 Az eseményt megnyitja Dr. Mosóczi László (videóköszöntés), az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős 
államtitkára 

10:05-10:10 Az eseményt nemzetközi kitekintéssel köszönti Dr. Ledia Lazeri, az 

ENSZ Egészségügyi Világszervezet (WHO) Magyarországi Iroda vezetője 

10:10-10:15 Az eseményt videó üzenettel köszönti Kassai Ferenc, a Budapesti és 
Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke 

10:15-10:30 Az országos esemény rendezvényeit és aktivitásait ismerteti Bíró 
József, a Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) Közlekedésbiztonsági 
Tagozatának elnöke, az Eseménykoordinációs Munkabizottság vezetője 

10:30-10:50 A Közlekedési Kultúránk Értékei Pályázatok eredményeit kihirdeti, 

Dr. Tóth János a KTE főtitkára. 

10:50-11:05 Mobilitás sokk, fejlődő közlekedési kultúra 

Előadó: Molnár László, a Főmterv Zrt. volt elnök-igazgatója  

11:05-11:20 Közlekedésbiztonság, közlekedési kultúra Magyarországon, 2020.  

Az országos reprezentatív közvéleménykutatás eredményeit ismerteti 
Dr. Szabó Andrea, szociológus, politológus 

 

A rendezvényről készült videó megtekinthető a www.akozlekedesikulturanapja.hu 

honlapon. 
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A Közlekedési Kultúra Napjához időben közvetlenül 
kapcsolódó aktivitások - Partnerek 

 
 

MAÚT Kutatási és Innovációs Program indítása  
 

Időpont: 2020. május 11. 
 

Szervező: MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság 

 

 

 

A MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság egyik kiemelt feladatának tekinti, hogy 
szakterületén elősegítse hazánkban az új, versenyképes technológiák innováció 
segítségével történő minél szélesebb körű alkalmazását, valamint a szakterületen végzett 
kutatás eredményeinek felhasználását. Ennek támogatása érdekében elindítjuk a MAÚT 
Kutatási és Innovációs Programot. A legfontosabbnak ítélt témák kiválasztását követően 
ezekre részletesebb kutatási terveket dolgozunk ki. 

„A KÖZLEKEDÉSI KULTÚRA NAPJA” 2020. május 11. című esemény aktivitásaként a 
program indításáról közleményt teszünk közzé a MAÚT honlapján. 

V2G Széchenyi vízjacht megvalósíthatósági tanulmány közreadása   
 

Időpont: 2020. május 11.  

 

Szervező: Green Cross Hungary  
Magyarországi Zöldkereszt Egyesület 
  

A Közlekedési Kultúra napján Green Cross Hungary www.magyarzoldkereszt.hu honlapon 
V2G Széchenyi vízjacht megvalósíthatósági tanulmány és a 1867 évi gróf Széchenyi Ödön 
6 LE gőzjacht 21 századi fenntartható közlekedési kultúrának megfelelő elektromos 
vízjacht használati minta megvalósíthatósági tanulmány közreadása. 
 

Aktuális közlemény Miskolcon 
 

Időpont:  2020. május 11. 
 

Szervező:  Miskolci Városi Közlekedési Zrt. 
 

 

 

 

 

 

Forrás: mkvt honlap 

Az MVK Zrt. weboldalán és facebook oldalán közlemény megjelenítése, melynek tartalma 
biztonságos- és környezettudatos közlekedési magatartásformák népszerűsítése, illetve a 
toleráns, partnerségen alapuló, egymásra és önmagára odafigyelő közlekedési kultúra. 
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Figyelemfelkeltő akció közutakon   
 

Időpont: 2020. május 11.  

Szervező: Magyar Közút Nonprofit Zrt.  

 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt közútkezelésében lévő útszakaszok változtatható jelzésképű 
tábláin A Közlekedési Kultúra Napjára emlékeztető üzenetek jelennek meg. 

 

A Közlekedési Kultúra Napjának figyelemfelhívó kampánya a BKK hangos 
utastájékoztatási rendszerén keresztül. 
 

Időpont:  2019. május 11.  
    

Szervező:  Budapesti Közlekedési Központ /BKK 

 

 
 

A BKK Zrt. minden évben különösen fontosnak tartja a Közlekedési Kultúra Napját. A 
FUTÁR hangos utastájékoztatásával hívjuk fel utasaink figyelmét a nap üzenetének 
jelentőségére. A FUTÁR rendszeren keresztül egy rövid szöveggel hívjuk fel utasaink 
figyelmét az esemény fontosságára. A lejátszani kívánt szöveg május 11-én 8 és 17 óra 
között óránként lesz hallható 1310 darab buszon és trolin, valamint 310 villamos 
szerelvényen, azaz összesen 1620 darab járművön. A 9 üzemóra ideje alatt összesen 
14580 alkalommal lesz hallható. 

 

Nyereményjáték BKK Facebook-on 

 

Időpont: 2020.  május 11.  
 

Szervező: Budapesti Közlekedési Központ /BKK 

 

 

Május 11-én Facebook-on nyereményjátékkal szeretnénk bevonni utasainkat, hogy 
vegyenek részt a Közlekedési Kultúra Napja alkalmából rendezett eseménysorozaton. 
Május 11. 8.00 – május 12. 12.00 –ig tartana a játék. 
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Online kerekasztal-beszélgetéshez 
 

Időpont:  2020. május 11.  
   

Szervező:  Budapesti Közlekedési Központ /BKK 

 

 

Javaslat egy online kerekasztal beszélgetéshez, amelyben a nyugat-európai trendekről és 
a hazai víziókról beszélünk, amelyben beszámolunk arról, hogy merre tart a közösségi 
közlekedés, s ez hogyan befolyásolja a közlekedési morált. 
 

Filmbemutató 
 

Időpont:  2020. május 11. 
   

Szervező:  Budapesti Közlekedési Központ /BKK 

 

Etikus közlekedés a közösségi közlekedésben videó film bemutatása. 
 

Figyu! Figyelsz? – A Volánbusz online edukációs közlekedési kampánya 
 

Időpont: 2020. május 11-től négy héten át 
 

Szervező: Volánbusz Zrt. 

 
A kampány négyhetes időtartamú, május 11-én indul. Fókuszában a kisgyermekek és 
szüleik állnak. A fő üzenet a biztonságos, megfontolt, szabályszerű és kulturált közlekedési 
normák elsajátítása. A Volánbusz Facebook-oldalán és honlapján fokozatosan elérhető 
kreatív és interaktív tartalmakkal (például animációs filmekkel, foglalkoztató füzettel, 
feladványokkal, képregénnyel, mesékkel) a célunk nevelni és szórakoztatni. 

A járványhelyzetben nehézséget okozhat a gyermekek lefoglalása. A Volánbusz kampánya 
erre a helyzetre is igyekszik megoldást kínálni, a tartalmakat ugyanis nemcsak 
fogyaszthatják (nézhetik, kitölthetik stb.), hanem meg is beszélhetik a szülőkkel, ezáltal 
az idősebbekhez is eljuthatnak az üzenetek. 

 

Innotéka médiatámogatás  
Időpont: 2020. május 11.  

Szervező: Innotéka Kft. (Innotéka magazin) 

 

A Közlekedés Kultúra napja című esemény eszmeiségének támogatása a magazin részéről 
az www.innoteka.hu  felületen. 
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„A KRESZ szabályai a vírusjárvány idején is zavartalanul működnek!”  
 

Időpont: 2020. május 11.  

Szervező: ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság és a  
Heineken Hungária Zrt.  

 

A www.kreszvaltozas.hu   és a https://www.facebook.com/balesetmegelozes/ oldalon a 
Naphoz csatlakozóan online információk. 

Figyelemfelkeltő akció 
 

Időpont:  2020. május 11. 
    

Szervező:  Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. 
 

 

 

A GYSEV által üzemeltetett járműveken hangos bemondással és utastájékoztatási 
monitorokon kívánjuk az utazóközönség figyelmét felhívni a Közlekedési Kultúra Napjára. 
 

A sisak? … Az menő! 
 

Időpont: 2019. május 11. 9 és 11 óra 

Helyszín: Győr Egyetem tér 1 

Szervező: Széchenyi István Egyetem, Közlekedési Tanszék 

Az aktivitás célja a hazai kerékpárosok körében népszerűsíteni és tudatosítani a bukósisak 
használatának jelentőségét. A kampány keretében létrehozott instagram fiókban 
(@asisakazmeno) képek feltöltésére kerül sor, melynél a #asisakazmeno, #hordjsisakot, 
#közlekedésbiztonság, #életetmenthet hashtagak megjelölése történik, majd május 11-

én a #aközlekedésikultúranapja-t is megjelöljük. A képeken elsősorban hétköznapi 
emberek szerepelnek (munkába járás, szabadidős kerékpározás), majd közismert 
szereplőket kérünk fel egy-egy fényképre, ezzel példát mutatva mindenkinek. Az oldalra 
feltöltött képekhez plakátsablon is készült, melyek segítségével akár nyomtatásban, akár 
tetszőleges elektronikus felületen is népszerűsíthető a kampány. 
 

 

Forrás. A 2018. évi fotópályázat győztese – Budai Boglárka: Példamutatás című felvétele. 
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FuTour - Közösségi közlekedés a jövőben 
 

Időpont: 2020. május 11.  

Szervező: Debreceni Közlekedési Zrt 

 

A DKV Zrt pályázatot hirdet a jövőbeni közösségi kjözlekedés és közlekedési kultúra 
kapcsán. Milyen közösségi közlekedési eszközökkel és hogyan fogunk utazni 20-30 év 
múlva. Az elképzeléseiket a pályázók leírhatják, letrajzolhatják, el is játszhatják vagy 
versbe önthetik. A pályázati felhívásunkat a Közlekedési Kultúra Napjának 
népszerűsítésével együtt tesszük közzé társaságunk honlapján, facebook oldalán és a 
közösségi közlekedési eszközeink monitorain. A pályázatot a közlekedési kultúra napján 

hirdetjük meg egy hónapon keresztül. 

 Forrás: DKV honlap 

Virtuális múzeum bemutató Kiskörösön 
 
Időpont 2020. május 11. 
 
Szervező: Úttörténeti Múzeum (Magyar Közút Nonprofit Zrt)  

 

 

Videós bemutatón keresztül megtekinthető a múzeumról készült rövid összefoglaló, 
melyen a múzeum főbb látványosságai kerülnek bemutatásra. 

A Közlekedési Kultúra Napjára a Kiskőrösi Úttörténeti Múzeum két újdonsággal készül: 

1. Ekkor „nyílik meg” a látogathatók számára a magyar útépítés történetét bemutató 
virtuális kiállításunk. 

2. „BITUMEN KVÍZ” játékunkban gyerekek felnőttek kipróbálhatják milyen felkészültek 
az úttörténetből, közlekedésbiztonságból és a közlekedési kultúrából. 

Jó hír!! A kiskőrösi Úttörténeti Múzeum 1,5 hektáros kiállítási parkja hamarosan megnyitja 
kapuit a látogatók előtt.  
Programjaink elérhetőek  www.kozut.hu és  a www.muzeum.kozut.hu honlapokon 
valamint a   facebook Kiskőrösi Úttörténeti múzeum oldalán. 



19 

 

Köszönő taps a közlekedésben dolgozóknak 
 

Időpont: 2020. május 11. 20.00 óra 

Szervező: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

 

2020. május 11-én a közlekedésben dolgozók munkájának megköszönésekén este 20 
órakor szóló taps szóljon a járművezetőknek, koordinátoroknak, forgalmi munkatársaknak, 
valamennyi embernek, aki a veszélyhelyzet miatt kialakult nehéz körülmény ellenére is 
működteti a közlekedési rendszert. 

A felhívást közzé teszik a NKE honlapján, a Rendőrség 
honlapján és facebook oldalain. 

 

 

„Tapsot Nekik” - Elismerés a közlekedésben dolgozóknak!  
 

Időpont: 2020. május 11. 20 óra 

 

 

Szervező: Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary) 

 

2020. május 11-én fejezzük ki elismerésünket és tiszteletünket 
mindenkinek, akinek áldozatos munkája révén a kritikus helyzetben 
is zökkenőmentesen működik az ország vérkeringését, az ellátás 
biztonságát és a személyek mobilitását biztosító közlekedés.  

A Közlekedési Kultúra Napján, 2020. május 11-én 20:00 órától szóljon egyperces országos 
elismerő taps a közlekedésben dolgozó, jelentős áldozatokat vállaló közúti, vasúti, vízi és 
légi járművezetőknek, a közlekedés és a fuvarozás szervezőinek, irányítóinak, a 
diszpécsereknek, vezénylőknek, a forgalmi, értékesítési és adminisztrációs 
munkatársaknak.  

A programot az aktivitás szervezője, a NiT Hungary közzéteszi hivatalos honlapján 
(www.nit.hu), szakmai rendezvényeinek honlapjain (www.5tengelyen.hu, 

www.busexpo.hu, www.fuvarozokbalja.hu), közösségi csatornáin (Facebook oldalak), 
illetve belső hírlevélben kéri fel saját tagságát – közel 4000 árufuvarozó és autóbuszos 
személyszállító vállalkozást – az aktivitáshoz való csatlakozásra.  
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Türelem, tolerancia, egymásra figyelés. Legyen minden nap a kulturált vasúti 
közlekedés napja! 

Időpont: 2020. május 11.  

Szervező: MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK Zrt. 

Helyszín: Magyarország valamennyi vasútállomása és pályaudvara 

Reggel 6-tól üzemzárásig, óránként egyszer bemondásra kerül a címben említett szöveg. 

 Forrás: MÁV csoport 

Óvodások közlekedésbiztonsága 
 
Időpont: 2020. május 11. 
 
 
Szervező: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 
 
A Biztonságos Óvoda Program megvalósítása során az elsődleges cél az óvodások 
biztonságos közlekedésre felkészítése, ennek érdekében az óvodák szakmai támogatása, 
a közlekedésbiztonsági ismeretek széles körben történő terjesztése a korcsoport 
sajátosságait figyelembe véve. 

A "Biztonságos Óvoda" program további célja, a szülők elérése, bevonása, ösztönözése és 
segítése a közlekedésre nevelés megvalósításában. A Közlekedési Kultúra Napja jó alkalom 
arra, hogy a fenti feladathoz támogatást adjon olyan eszköztárral és módszertani anyaggal, 
amely lehetővé teszi a közlekedésre nevelés megvalósítását a Közlekedési Kultúra Napján 
és azt követően. Ennek megfelelően a Biztonságos Óvoda Program keretében óvodai 
közlekedésbiztonsági foglalkoztató elektronikus elérhetővé tétele a cél, melyet mind 2020. 
május 11-én és azt követően a veszélyhelyzetben kialakult elektronikai lehetőségeket 
kihasználva a szülők felhasználhatnak gyermekük foglalkoztatására. 

A „Zebra Zebi kalandjai” foglalkoztató online elérhető bárki számára a 
www.kozlekedesbiztonsag.kti.hu weboldalon. 

Közlekedési szakemberek a kulturált közlekedésért 
 

Időpont: 2020. május 11.  
   

Szervező:  KAV Közlekedési Alkalmassági  
és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. 

 

Online elérhető videó közzététele, amelyben vasúti, hajózási és közúti közlekedési 
szakemberek hívják fel a néző figyelmét a kulturált közlekedés fontosságára. A vizsgák 
részvevőinek is felhívják a figyelmét a kulturált közlekedés írott és íratlan szabályaira. 
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Témahét a Múzeumban 
 

Időpont: 2020. május, az AKKN hetében  

Szervező: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 

 

A Közlekedési Kultúra Napja alkalmából a témahét során számos közlekedéstörténeti 
érdekesség megosztását tervezzük közösségi oldalainkon: hogyan utaztunk régen és 
most? Miként fejlődtek közlekedési eszközeink és lehetőségeink? Hogyan változtak a 
közlekedési szokásaink, hogyan alakultak át a léptékek, a távolságok? 

Hogyan dolgozik a VPE vasúti pályakapacitás elosztás – Két online ismertető 

Időpont: 2020. május 11.  

Szervező: VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft 

 

 

A vasúti szektor liberalizációja nem csak perspektívát adott az ebben az iparágban 
szereplőknek, hanem feladatokat is, amelyeknek a kapacitás elosztás során informatikai 
támogatás nélkül megfelelni nem lehet. A rendelkezésre álló időben azt szeretnénk 

bemutatni, hogyan aknáztuk ki a VPE Kft-nél a mesterséges intelligencia kínálta 
lehetőségeket és használtuk fel azzal a reménnyel, hogy a jogszabályi kereteket betartva 
egy hatékony, és felhasználóbarát alkalmazás segíthessen bennünket a 
mindennapjainkban munkavégzésünk során.  

A vasúti szektor nagyon adatgazdag terület. Az adat alapon történő döntéshozatal pedig a 
jövő. Mi ezt tekintjük a cég hitvallásának, és ennek egy apró szeletébe kínálunk betekintési 
lehetőséget az érdeklődőknek abban a reményben, hogy másokat is magával ragad majd 
ez a terület.  

A vasút társadalmi funkciója videó 

Időpont:  2020. május 11. 

Szervező:  Magyar Vasúti Egyesület 

 

 

Rövidfilm bemutatása és vetítése a vasút fontosságáról a járványügyi helyzet idején, hogy 
milyen szerepet lát el a lakosság biztonságos eljutása és az áruforgalom zavartalan 
biztosításában.  

Ezenkívül a 34 tagvállalatot tömörítő szervezet felhívja tagjai figyelmét a Közlekedési 
Kultúra napjára és különböző aktivitások megtartására kéri vállalatait.  
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Biztonságban vizeinken!   
 

Időpont: 2020. május 11. 

Szervező:  Rádiós Segélyhívó és  
Infokommunikációs Országos Egyesület 

 

Szervezetünk tevékenységét ismertető tájékoztató kisfilm 2 perces időtartamban, kiemelt 
tekintettel a vízi közlekedés biztonságának fokozására.  

Hozzáférhető május 11-én, 10.00-tól weboldalunkon www.rsoe.hu, valamint a youtube-

csatornán, továbbá a www.akozlekedesikulturanapja.hu honlapon. 

Tudatos és környezetkímélő járműhasználat 
 

Időpont: 2020. május 11-15. 

Szervező:  Cargoport Kft 
 

Tudatos és környezetkímélő járműhasználat és ennek pozitív hatásai a közlekedési 
kultúránkra. - a Cargoport Szállítmányozási és Logisztikai Kft-nél. 

A Közlekedési Kultúra Napja című eseményhez csatlakozva, vállalkozásunk a 
gépkocsivezető munkatársak vezetéstechnikai tréningjét a témahéten tartja 2020.május 
11-15-ig. A vezetéstechnikai tréningeken a szokásos és ismétlődő témák mellett kiemelt 
szerepet kap a helyes vezetéstechnika alkalmazásának hatása a közlekedésbiztonságra és 
a balesetek megelőzésre, elkerülésére. Továbbá a közlekedési környezetbe való 
beilleszkedés és az előzékeny közlekedés fontossága. 

Közlekedésbiztonsági kvízjáték 
 

Időpont: 2020. május 11. 

Szervező:  KTE Fejér Megyei Területi Szervezete 

 

 

Székesfehérvár Önkormányzata, Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Székesfehérvári 
Rendőrkapitánysága és a KTE Fejér Megyei Szervezetének közös megvalósításában 
közlekedési online kvíz program kitöltésére ösztönözzük az érdeklődőket. A helyes választ 
adók között ajándékokat sorsolunk ki.  
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A Közlekedési Kultúra Napjának EDWARD nap időszakára 
halasztott programjai - Partnerek 

 

Közlekedésfejlesztés Magyarországon. A jövő közlekedési kihívásai. Országos 
konferencia 
 

Időpont:  2020. szeptember 9-11. 

Szervező:  Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara 

 

 

A konferencia alapvető célja a különböző szakterületről érkező kollégák széleskörű 
tájékoztatása a társadalom, a gazdaság igényeiről és az ehhez szükséges közlekedési 
feladatokról, szolgáltatásokról, valamint a jövő közlekedési kihívásairól. 

„Közlekedési kultúra – kulturált közlekedés” online program 
 

Időpont:  2020. szeptember  

Szervező:  KTE Általános Közlekedési Tagozat  
Közlekedésjogi és Igazgatási Szakosztálya 

 

 

Online program: Magatartás vasúti átjárókban; A közösségi közlekedés segítése?  

Kerékpáros vs. autós – a kulturáltság jegyében; Szemelvények a pofátlan(TAN)ítási 
akcióból. 

Green Cross Hungary okos energia érték váltás szekció EU Life Éghajlat-politika 
 

Időpont:  2020. szeptember  

Szervező:  KTE Általános Közlekedési Tagozat  
Közlekedésjogi és Igazgatási szakosztálya/ 
Green Cross Hungary 

 

1867. évi formai replika Széchenyi Ödön túra lakóhajó 8 kW elektromos hajócsavaros és 
14 kW Savonius lapátkerekes V2G 6 kW elektromos lakóhajó EU LIFE Éghajlat-politikai 

innovációs pályázati (www.jedi.mannaenergy.eu projekt ötletgazda civil társaság) 
MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY monitoring adatainak írásos szakmai véleményezése. 
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Közlekedésbiztonság növelése gyalogos átkelőhelyen 
 

Időpont:  2020. szeptemberi iskolakezdés 

Helyszín:  Később kerül meghatározásra 

Szervező:  Magyar Plastiroute Kft. 

 
Közlekedésbiztonság növelése lehetséges a korszerű forgalomtechnika eszközeivel 
Gyalogos átkelőhely kiemelése figyelemfelkeltő (piros színű) útburkolati jel 
alkalmazásával, és fluoreszkáló hátterű közúti jelző tábla kihelyezésével. 
 

Biztonság hete programsorozat 
 

Időpont:  2020. szeptember 

Szervező:  Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ),  
Országos Rendőr-Főkapitányság  
Országos Balesetmegelőzési Bizottsága  
(ORFK-OBB) és partnereik 

 

A MABISZ kezdeményezésére elindult Biztonság Hete tematikus programhét 2020-ban már 
negyedik alkalommal jelentkezik. A Biztonság Hete célja a mindennapok biztonságának 
erősítése, amit nemcsak a közlekedési balesetek és egyéb sérülések megelőzése révén 
szolgál, hanem a biztonságot igen tágan értelmezve más területeken is értéket teremt. Az 

együttműködők közreműködése révén és tevékenységük bemutatásával nagyon sok más 
szempontból is erősíteni kívánja a gyermekek és a családok biztonságát.  

Polgárőrök a tudatosabb közlekedésért 
 

Időpont: 2020. szeptember 12.   

 

Szervező: Országos Polgárőr Szövetség 

 

    

 

 

2020. szeptember 12-én országos polgárőr 
közlekedésbiztonsági verseny a Hungaroring területén.  
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Közlekedésbiztonsági nap fiataloknak 
 

Időpont: 2020. szeptember 16. 
 

Szervező: KTE Fejér Megyei Területi Szervezete 

 

 

 

Székesfehérvár Önkormányzata, Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Székesfehérvári 
Rendőrkapitánysága és a KTE Fejér Megyei Szervezetének közös rendezésben általános 
iskolásoknak tartott rendezvényen a helyes közlekedési szabályok betartására tanítjuk a 
résztvevőket. 
 

Elektromos jacht - műhelymunka 
 

Időpont: 2020. szeptember 16.  
 

Helyszín: Kossuth Múzeumhajó Kávézója    

 

Szervező: Green Cross Hungary (Magyarországi Zöldkereszt Egyesület) 
 

 Forrás: mmkm honlap Kossuth Múzeumhajó 

 

Az Európai Mobilitási Hét 2020. szeptember 16-22 kezdetén a Kossuth Múzeumhajó 
Kávézójában az 1867. évi gróf Széchenyi Ödön 6 LE gőzjacht 21 századi fenntartható 
közlekedési kultúrának megfelelő elektromos vízjacht használati minta megvalósíthatósági 
tanulmány alapú EU Life éghajlat-politikai pályázati műhelymunka.  
 

Közlekedj te is okosan 
 

Időpont: 2020. szeptember 16.  
   

Szervező: Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum  
 

 

 

Közlekedési kultúrával és biztonságos közlekedéssel kapcsolatos tudást játékos feladatok 
segítségével adjuk át a fiatalabb korosztály részére. 
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Veterán járművek a forgalomban Miskolcon 
 

Időpont:  2020. szeptember 16.  
 

Szervező:  Miskolci Városi Közlekedési Zrt. 

 

 

A Közlekedés Kultúra Napja keretein belül az Ikarus 620-as veteránbusz, valamint az 
SGP nosztalgiavillamos közlekedtetése. 

 
 

Ikarus 31-es veteránbusszal városnéző túra szervezése 14:00-18:00 között (órás 
bontásban), idegenvezető kíséretében.  
 

Városnézés Miskolcon 
 

Időpont:  2020. szeptember 16.  
   

Szervező:  Miskolci Városi Közlekedési Zrt. 
 

 

Ikarus 31-es veteránbusszal városnéző túra szervezése 14:00-18:00 között (órás 
bontásban), idegenvezető kíséretében. 
 

Online teszt diákoknak 
 

Időpont:  2020. szeptember 16.  
   

Szervező:  Miskolci Városi Közlekedési Zrt. 
 

 

Szeptember 16-án, mely egybeesik az Európai Mobilitási hét első napjával, egy 
közlekedéskultúra tematikájú online tesztsort töltenénk fel, melynek kitöltésével a 
legmagasabb pontszámot elérő diákok között 1-1 havi tanulóbérletet sorsolunk ki. 
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Figyelemfelkeltés külföldieknek óriásplakát segítségével 
 

Időpont:  2020. szeptember 16.  
 

Szervező:  Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. 
 

 

 

A hazánkba közúton érkező külföldiek figyelmének felhívása a magyar vasúti átjárókban 
alkalmazott fényjelzések értelmezésére közlekedésbiztonsági figyelemfelhívó óriásplakát 
segítségével.  
 

 Forrás: GYSEV 

 

A magyar és osztrák vasúti átjárókban alkalmazott fénysorompók jelzései jelentősen 
eltérőek. Eddigi tapasztalatink szerint a külföldről érkező autósok nincsenek tisztában a 
hazai fénysorompók jelzéseivel. Annak érdekében, hogy felhívjuk a figyelmüket a 
fényjelzések megfelelő értelmezésére, egy 12 négyzetméteres, klasszikus óriásplakát 
méretű figyelemhívó plakátot kívánunk felállítani a Klingenbach-Sopron határátkelő és 
Sopron közötti út mellett, amelyen a magyar jelzések jól láthatóak lesznek és napelem 
segítségével valósághűen fognak villogni a fényjelzések. 
 

 

Tegyünk együtt a biztonságos közlekedésért 
 

Időpont:  2020. szeptember 16.  
  

Szervező:  Magyar Autóklub 

 

 
 

Rendezvényünk alappillére közlekedésbiztonsági kamionunk, mely borulásszimulátorral, 
biztonsági öv szimulátorral, és vezetéstechnikai szimulátorral van felszerelve.  
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Célunk, hogy az eseményen résztvevők megtapasztalhassák, miért fontos bekapcsolni a 
biztonsági övet, milyen érzés felborulni egy autóval, ha nem tartják be a szabályokat, és 
hogy reagálnak a vezetés közben felbukkanó váratlan helyzetekre.  

Készülünk modern közlekedési eszközök sarokkal, ahol a látogatók olyan korábban 
ismeretlen eszközökről tudhatnak meg hasznos információkat, mint az e-bike, vagy az e-

roller, megnézhetik, megismerhetik ezeket, és bizonyos feltételek elfogadása esetén ki is 
próbálhatják. Szakembereink hasznos tanácsokkal segítik biztonságos használatukat, 
akiknek már van, és azoknak is akik csak tervezik ezen eszközök megvásárlását. 

 

Közlekedésbiztonsági vizsgálat 
 
 

Időpont: 2020. szeptember 18. 
  

 

Szervező: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 
 

Helyszínek: 

1) Budapest XI. kerületi Domokos Pál Péter Általános Iskola környezetének 
közlekedésbiztonsági vizsgálata 

2) Pázmány Péter sétány – Magyar Tudósok körútja déli csomópontjának közúti biztonsági 
felülvizsgálata 

 

Központunk célja annak bemutatása, hogy az ilyen közös vizsgálatok végzése, a problémák 
együttes, kötetlen, oldott keretek közötti feltárása sokkal együttműködőbbé és 
hatékonyabbá teheti a munkát, több esélyt adva a célszerű megoldások megtalálására.  

A módszertan a közúti biztonsági auditor képzéseken már többször alkalmazott 
csoportmunka, amikor is különböző közlekedői csoportok (gépjárművek, kerékpárosok, 
közösségi közlekedést használók, gyalogosok) szemszögéből vizsgáljuk meg, hogy milyen 
problémák, kockázatok adódnak más-más nézőpontból, majd a nézőpontok ütköztetését 
követően együttes megoldás keresésével zárul a feladat.  

 

Akciósorozat az agresszió ellen 
 
Időpont: 2020. szeptember 16-tól  
 
Szervező: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 
 
 

 

A vállalat animációs kisfilm-sorozatot indít az agresszív vezetés ellen, a kulturált 
közlekedés érdekében.  
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Nyílt nap – Kaposvári Műszaki Vizsgaállomáson 
 

Időpont: 2020. szeptember 16.  
 

Helyszín: 7400 Kaposvár, Vásártéri út 2. 

 

Szervező: Somogy Megyei Kormányhivatal 
 

 

 

 

Nyílt nap a Kaposvári Műszaki Vizsgaállomáson – hozza el gépjárművét egy ingyenes 
átvizsgálásra. A Somogy Megyei Kormányhivatal Közlekedési Osztályának 
közreműködésével egy nyílt nap keretein belül, előzetes regisztráció alapján az 
ügyfeleknek lehetősége nyílik egy ingyenes gépjármű ellenőrzésre, amelyet a Somogy 

Megyei Kormányhivatal szakemberei fognak elvégezni a közlekedés biztonsági 
szempontokat figyelembe véve 7400 Kaposvár, Vásártéri u. 2. szám alatt.  

Mindeközben az érdeklődők betekintést nyerhetnek a műszaki ellenőrzések folyamatába, 
hogy hogyan is zajlik egy ilyen átvizsgálás, illetve a szakemberektől tájékoztatást 
kaphatnak a gépjárművek közlekedés szempontjából is biztonságos állapotának 
feltételeiről, mire kell nagyobb figyelmet fordítani, miket kell ellenőrizni mielőtt útnak 
indulnak. 

  

Időskorúak biztonságos közlekedése 
 

Időpont:  Szervezés alatt 
    

Szervező:  KTE Békés Megyei Területi Szervezet, 
 Közlekedés emberi tényezői szakcsoport 
 

 

 Forrás KTE 

 

Időskorúak biztonságos közlekedésével kapcsolatos aktuális kérdések. (előadó: Benkő 
Mihály a Közlekedés Emberi Tényezői szakcsoport elnöke) Az elképzelés szerint egy felvétel 
készülne az előadásról, mely felkerülhetne közösségi média felületekre, ahonnan 
időskorúak akár személyesen is, vagy szervezett formában csoportosan is 
megtekinthetnék. 
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KRESZ-park ovisoknak 
 

Időpont: 2020. szeptember  
   

Szervező: Partnerség a Közlekedésbiztonságért Egyesület (volt GRSP) 

 

 

 

2020. szeptember hónapban egy előre kiválasztott óvodában KRESZ park telepítése. 

Ultrabalaton - A Közlekedési Kultúra Napjának futócsapata 
 

időpont: 2020. október 2-4 

 

Szervező: KTE Tolna Megyei Területi Szervezete 

 

A verseny során futó és kerékpáros teljesítménnyel kerülik meg a Balatont.  

A Közlekedési Kultúra Napja csapatát a KTE Tolna Megyei Szervezete adja. 

 

Témák szerinti válogatás 
 

 

Közlekedéstudomány 

Reprezentatív közvélemény-kutatás 

Időpont:  2020. március-május 11. 

Szervező:  KTE Közlekedéstudományi Egyesület 

Közlekedésfejlesztés Magyarországon. A jövő közlekedési kihívásai. Országos 
konferencia 

Időpont:  2020. szeptember 9-11. 

Szervező:  Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara 

Biztonság hete programsorozat 

Időpont:  2020. szeptember 

Szervező:  Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ), Országos Rendőr-Főkapitányság 
Országos Balesetmegelőzési Bizottsága (ORFK-OBB) és partnereik 

Közlekedésbiztonsági vizsgálat 

Időpont:  2020. szeptember 

Szervező:  KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 
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Közúti közlekedés 

 

Tartsd a biztonságos távolságot! - Tájékoztató akció 

Időpont:  2020. a járványügyi vészhelyzet idején   

Szervező:  Magyar Autóklub 

Közúti közlekedési ismeretanyagok tekintettel a korona vírus hatásaira  

Időpont:  2020. a járványügyi vészhelyzet idején   

Szervező:  KTE, Gépjárműközlekedési Tagozat és a Fuvaroztatók és Szállítmányozók 
Tagozat és Szakosztályaik 

E-mailes Közlekedésbiztonsági figyelemfelkeltő kampány  

Időpont:  2020. a járványügyi vészhelyzet idején   

Szervező:  Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) Zrt. 

MAÚT Kutatási és Innovációs Program indítása  

Időpont:  2020. május 11. 

Szervező:  MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság 

Figyelemfelkeltő akció közutakon   

Időpont:  2020. május 11.  

Szervező:  Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

Innotéka médiatámogatás  

Időpont:  2020. május 11.  

Szervező:  Innotéka Kft. (Innotéka magazin) 

„A KRESZ szabályai a vírusjárvány idején is zavartalanul működnek!”  

Időpont:  2020. május 11.  

Szervező:  ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság és a Heineken Hungária Zrt. 

Tudatos és környezetkímélő járműhasználat 

Időpont:  2020. május 11- 15. 

Szervező:  Cargoport Kft  

Közlekedésbiztonság növelése gyalogos átkelőhelyen 

Időpont:  2020. szeptemberi iskolakezdés 

Helyszín:  Később kerül meghatározásra 

Szervező:  Magyar Plastiroute Kft. 

Online előadások 

Időpont:  2020. május 11.  

Szervező:  KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. 
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Polgárőrök a tudatosabb közlekedésért – verseny a Hungaroringen 

Időpont:  2020. szeptember 12 

Szervező:  Országos Polgárőr Szövetség 

Tegyünk együtt a biztonságos közlekedésért – közlekedésbiztonsági kamion 

Időpont:  2020. szeptember 16.  

Szervező:  Magyar Autóklub 

Nyílt nap – ingyenes gépjármű átvizsgálás 

Időpont:  2020. szeptember 16.  

Helyszín:  7400 Kaposvár, Vásártéri út 2. 

Szervező:  Somogy Megyei Kormányhivatal 

Akciósorozat az agresszió ellen 

Időpont:  2020. szeptember 16-tól  

Szervező:  Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 

 

Kerékpáros közlekedés 

Aktív Magyarország – Az Év Kerékpárútja pályázathoz online kommunikációs 
támogatás 

Időpont:  2020. április 12-tól 

Szervező:  Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ 

A sisak? … Az menő! 

Időpont:  2019. május 11. 9 és 11 óra 

Szervező:  Széchenyi István Egyetem, Közlekedési Tanszék Győr Egyetem tér 1 

 

Közösségi közlekedés 

Figyu! Figyelsz? – A Volánbusz online edukációs közlekedési kampánya 

Időpont:  2020.május 11-től négy héten át 

Szervező:  Volánbusz Zrt. 

A Közlekedési Kultúra Napjának figyelemfelhívó kampánya a BKK hangos 
utastájékoztatási rendszerén keresztül 

Időpont:  2019. május 11.  

Szervező:  Budapesti Közlekedési Központ /BKK 

Aktuális közlemény Miskolcon 

Időpont:  2020. május 11. 

Szervező:  Miskolci Városi Közlekedési Zrt. 
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Nyereményjáték BKK Facebook oldalán  

Időpont:  2020.  május 11. 

Szervező:  Budapesti Közlekedési Központ /BKK 

Online kerekasztal-beszélgetéshez a városi közlekedésről 

Időpont:  2020. május 11.  

Szervező:  Budapesti Közlekedési Központ /BKK 

Filmbemutató: Etikus közlekedés a közösségi közlekedésben 

Időpont:  2020. május 11. 

Szervező:  Budapesti Közlekedési Központ /BKK 

Fu-Tour Közösségi közlekedés a jövőben - pályázat 

Időpont:  2020. május 11.  

Szervező:  Debreceni Közlekedési Zrt 

Közlekedéstörténet  

Témahét a Múzeumban 

Időpont:  2020. május, az AKKN hetében  

Szervező:  Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 

Virtuális múzeum bemutató Kiskörösön 

Időpont  2020. május 11. 

Szervező:  Úttörténeti Múzeum (Magyar Közút Nonprofit Zrt)  

Veterán járművek a forgalomban Miskolcon 

Időpont:  2020. szeptember 16.  

Szervező:  Miskolci Városi Közlekedési Zrt. 

Városnézés Miskolcon veterán autóbusszal 

Időpont:  2020. szeptember 16.  

Szervező:  Miskolci Városi Közlekedési Zrt. 

Tisztelet a közlekedésben dolgozóknak 

Köszönő taps a közlekedésben dolgozóknak 

Időpont:  2020. május 11 20.00 óra 

Szervező:  Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

„Tapsot Nekik” - Elismerés a közlekedésben dolgozóknak!  

Időpont:  2020.május 11 20 óra 

Szervező:  Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary) 
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Ultrabalaton – A Közlekedési Kultúra Napjának futócsapata 

időpont:  2020. október 2-4 

Szervező:  KTE Tolna Megyei Területi Szervezete 

Vasúti közlekedés 

Figyelemfelkeltő akció - GYSEV Zrt. területén. 

Időpont:  2020. május 4-11. 

Szervező: GYSEV 

A vasút társadalmi funkciója kisfilm bemutató 

Időpont:  2020. május 11. 

Szervező:  Magyar Vasúti Egyesület 

„Közlekedési kultúra – kulturált közlekedés a vasúti átjárókban” online program 

Időpont:  2020. május 11.  

Szervező:  KTE Általános Közlekedési Tagozat Közlekedésjogi és Igazgatási 
Szakosztálya/ Green Cross Hungary 

Hogyan dolgozik a VPE Vasúti Pályakapacitás elosztás – Két online ismertető 

Időpont:  2020. május 11.  

Szervező:  VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft 

Türelem, tolerancia, egymásra figyelés.  

Időpont:  2020. május 11. 

Szervező:  MÁV MAGYAR ÁLLAMVASUTAK Zrt. 

Figyelemfelkeltés külföldieknek óriásplakát segítségével 

Időpont:  2020. szeptember 16.  

Helyszín:  GYSEV Zrt. 

 

Vízi közlekedés 

V2G Széchenyi vízjacht megvalósíthatósági tanulmány közreadása   

Időpont:  2020. május 11.  

Szervező:  Green Cross Hungary Magyarországi Zöldkereszt Egyesület 

Biztonságban vizeinken!  Kisfilm a Weboldalon 

Időpont:  2020. május 11. 

Szervező: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület 

Green Cross Hungary okos energia érték váltás szekció EU Life Éghajlat-politika 

Időpont:  2020. szeptember  

Szervező:  KTE Általános Közlekedési Tagozat Közlekedésjogi és Igazgatási 
szakosztálya/Green Cross Hungary 
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Elektromos jacht - műhelymunka 

Időpont:  2020. szeptember 16.  

Helyszín:  Kossuth Múzeumhajó Kávézója    

Szervező:  Green Cross Hungary (Magyarországi Zöldkereszt Egyesület) 

Gyerekek és szépkorúak 

Óvodások közlekedésbiztonsága 

Időpont:  2020. május 11. 

Szervező:  KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 

Közlekedésbiztonsági kvízjáték 

Időpont:  2020. május 11. 

Szervező:  KTE Fejér Megyei Területi Szervezete 

Közlekedésbiztonsági nap fiataloknak 

Időpont:  2020. szeptember 16. 

Szervező:  KTE Fejér Megyei Területi Szervezete 

KRESZ-park ovisoknak 

Időpont:  2020. szeptember   

Szervező:  Partnerség a Közlekedésbiztonságért Egyesület (volt GRSP) 

Időskorúak biztonságos közlekedése 

Időpont:  Szervezés alatt (2020. szeptember) 

Szervező:  KTE Békés Megyei Területi Szervezet, Közlekedés emberi tényezői 
szakcsoport 

Közlekedj te is okosan – vetélkedő fiataloknak 

Időpont:  2020. szeptember 16.  

Szervező:  Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum  

Online teszt diákoknak 

Időpont:  2020. szeptember 16.  

Szervező:  Miskolci Városi Közlekedési Zrt 

 

 

 

 

 

Összeállította 

A Közlekedési Kultúra Napja Eseménykoordinációs Munkabizottsága Bíró József 
vezetésével Lovas György, Mikecz Andrea, Dr. Makula László  
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