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1. Bevezető gondolatok „A Közlekedési Kultúra Napja 

2021 május 11.” alkalmából 

 

Kedves Érdeklődő Olvasónk! 

 

A Közlekedési Kultúra Napja (AKKN) a koronavírus-járvány miatt 2020-ban csak zömmel 

online formában, a személyes találkozást igénylő rendezvényektől tartózkodva valósulhatott 

meg. Sajnos a pandémia helyzet miatt 2021-ben is érvényes ebben az összefüggésben is a 

szlogen fő gondolata: a biztonságé az elsőbbség!  

A járvány, a bezártság miatt érezhető feszültség 

érintette a közlekedésben részvevőket is, így még 

nagyobb hangsúlyt kap a kulturált közlekedés, s 

nőtt az ezzel kapcsolatos közös tevékenységek 

fontossága, így az AKKN jelentősége.  

A 2020-ban készült felmérés bemutatta, hogy 

közös munkánk hatásos, egyre többen értesülnek 

az eseményről, és tartják azt hasznosnak. 

A korlátozó intézkedések után a nyitás időszakában 

várhatóan ismét növekszik a közlekedés iránti 

igény, így a bezártság időszakában mutatkozó 

viszonylag kedvezőbb baleseti statisztika nem szabad, hogy túlzott önbizalommal töltsön el 

minden közlekedőt. Mindezek alapján elmondható, hogy a 2021. évi AKKN jelentősége 

tovább növekedett, miközben a rendezvények és aktivitások megszervezésénél 

folyamatosan figyelembe kell venni az egészségügyi helyzet adta feltételeket, ami nem 

könnyíti meg a szervezők dolgáét. 

Az AKKN ez évben sem maradhat el, mert üzenete változatlanul időszerű, így május 11-én 

immár hetedik alkalommal ünnepelhetjük együtt a hazai kezdeményezésre 

megszületett A Közlekedési  Napját. Természetesen csak a koronavírus-járvány okozta 

helyzethez alkalmazkodva kerülhet sor aktivitásokra és rendezvényekre. 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.  

Célunk változatlan, hogy ráirányítsuk a széles közvélemény figyelmét a közlekedésben részt 

vevők együttműködésének fontosságára, 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. 

Kezdeményezzük azt is, hogy A Közlekedési Kultúra Napja mielőbb Európai, majd 

Világnappá váljon, hiszen a világ mozgásban van. 

„A Közlekedési Kultúra Napja” című országos esemény az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium támogatásával kerül megrendezésre. 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 
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közlekedés iránt érdeklődő részletes tájékoztatást kapjon, és így kedvére válogathasson. 

Természetese a programfüzet is alkalmazkodik a helyzethez, így folyamatosan frissül, bővül 

a következő időszakban. Kérjük ezért, hogy többször tekintse át az AKKN honlapján, hogy 

az újdonságokról is értesüljön. A kiadvány végleges formájában egyben A Közlekedési 

Kultúra Napjának összefoglaló dokumentumává is válik. 

Íme egy felkérő levél, amellyel igyekeztünk ösztönözni a programokba való aktív részvételt:  

 

Pályázz, szavazz, vegyél részt, támogasd  

A Közlekedési Kultúra Napját! 

Május 11-e, A Közlekedési Kultúra Napja, immár hetedik éve a biztonságtudatosan, 

környezettudatosan, udvariasan közlekedő emberek és a közlekedésben dolgozók 

ünnepnapja. 

Az évnek ezen a napján a közlekedő társadalom és a kulturált közlekedés ügye iránt 

elkötelezett gazdasági és civil szervezetek különböző rendezvényekkel, aktivitásokkal – 

előadásokkal, közösségi közlekedési hangos bemondásokkal, vizuális feliratokkal, 

sajtómegjelenésekkel, helyszíni bemutatókkal, akciókkal stb. – irányítják rá 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. 

 Az elmúlt járványidőszaki egy év egyrészt rámutatott arra, hogy a közlekedés ebben az 

időszakban is az életünk nélkülözhetetlen része, másrészt, hogy mennyire hiányzik a 

mobilitás, a szabad közlekedési módválasztás, az utazás szépsége. 

Ha számodra is fontos a közlekedési kultúra, látogass el A Közlekedési Kultúra Napja 

honlapjára valamint Facebook oldalára és keresd az Instagramon és oszd meg, lájkold a 

tartalmakat, írd meg kommentben a meglátásaidat! 

Pályázz: 

 az Év közlekedésbiztonsági Fotója címre  

 hívd fel gyermeked, gyermekeid figyelmét a Kisművész rajz- és videó pályázatra  

 ha KRESZ parkot működtetsz vagy életed egy szép, értékes pillanatát töltötted KRESZ 

parkban, küld el javaslatod, fényképed az Év KRESZ parkja pályázatra.  

Szavazz: 

 az Év kerékpárútjára  

 az Év Hídjára  

 az Év Körforgalmára, 

 jelöld az Év közlekedési kiadványát, mint kedves olvasmányodat. 

Kapcsolódj be vagy ha van olyan barátod, ismerősöd, aki  

 jelvényt, érmét, bélyeget vagy makettet, képeslapot gyűjt, az I. Magyar Közlekedési 

JEL – KÉP gyűjtők seregszemléjének szervezésébe; 

Vegyél részt:  

a Közlekedésbiztonság – Kultúra ingyenes szakmai konferencián 2021. április 29-én, és A 

Közlekedési Kultúra Napja 2021. május 11. online nyitórendezvényén, amely egyben a 

pályázatok ünnepélyes eredményhirdetése is. 

Keresd:  
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a folyamatosan bővülő honlapunkon Partnerszervezeteink közlekedési kultúrával, 

közlekedésbiztonsággal összefüggő A Közlekedési Kultúra Napja című 

eseménysorozathoz kapcsolódó, sokszínű rendezvényeit, aktivitásait  

Mottónk: A biztonságé az elsőbbség! 

Találkozzunk úton, sínen, vízen, levegőben vagy épp az online térben vidáman, kulturáltan, 

biztonságosan. A Közlekedési Kultúra Napjának célja, hogy minden nap a kulturált 

közlekedés napja legyen.  

2. Pályázatok „A közlekedési kultúránk értékei” címmel 

2021 
 

A pályázatokról részletesebben a www.kkn.hu oldalon lehet olvasni. Ezen kívül több 

szervezet, népszerűsíti a pályázatokat az interneten és a közösségi felületein.  A pályázatok 

beadása és elbírálása a pályázat típusa szerint különböző módon történik. 

 

Az eredményhirdetésre május 11-én, a Közlekedési Kultúra Napja hagyományos 

nyitórendezvényén került sor, mely ez évben online formában volt követhető. Az oklevelek 

és az emléktárgy átadására a járványügyi veszélyhelyzet megszűnése után, ünnepélyes 

keretek között nyílik majd lehetőség. Honlapunkon megtekinthetők a nyertes pályaművekre 

vonatkozó adatok. 

 

 

 

 

Kisművész 2021. rajz- és videó pályázat általános- és 

középiskolások számára 

 

 

 

A Közlekedési Kultúra Napja rendezvénysorozat keretében az Alapítvány a 

Mindennapi Tudatosságért és a Közlekedéstudományi Egyesület 

Közlekedésbiztonsági Tagozata második alkalommal hirdeti meg az ún. „Kisművész” 

pályázatot, amelyre idén rajz- és videó anyagokat várunk. 

A pályázat célja: 

A pályázat célja alkotó, kreatív módon megjeleníteni a kulturált közlekedést a mindennapi 

életben. A kiírók olyan képet (rajzokat, festményeket) vagy videót, és azokhoz tartozó 

üzeneteket várnak a pályázatra, amelyek ráirányítják figyelmet a kulturált közlekedés 

fontosságára, mozzanataira, a közlekedési élethelyzeteket, tevékenységeket, szituációkat 

hitelesen ábrázolják a mindennapos közlekedés során. 

 

A pályázók köre: 

Képek (rajzok és festmények) pályázati kategóriában: 

 1. korcsoport: alsós általános iskolás tanulók (1-4. osztály) 

 2. korcsoport: felsős általános iskolás tanulók (5-8. osztály) 

 3. korcsoport: középiskolás tanulók (9-13. osztály) 

http://www.kkn.hu/
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Videó pályázati kategóriában, egy korcsoportban: 

 felsős általános iskolás és középiskolás tanulók (5-13. osztály) 

 

A pályamű ábrázolhat közlekedési helyzetet, pillanatot, szituációt, helyszínt vagy 

jelenetsort. A képnek vagy videónak egy címet vagy üzenetet is adni kell, amely 

összefüggésben van a képpel, videóval. 

A pályázat témája: A biztonságé az elsőbbség – közlekedj biztonságosan! 

Kisművész pályázat nyertesei 2021-ben  
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A „KISMŰVÉSZ 2021” pályázat díjazottjai: 

 

 

 

 

A videópályázat nyertesének produkcióját az AKKN honlapján tekinthető meg:  

 

Kisművész 2021- TikTok:_tunderlany_ 

 

 

 

Az ÉV Kerékpárútja 2021 pályázat 
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Keressük az Év kerékpárútját 2021-ben is! 

A Közlekedési Kultúra Napja rendezvénysorozat keretében a KTE 

Közlekedésbiztonsági Tagozata, az Aktív Magyarország, az Aktív- és Ökoturisztikai 

Fejlesztési Központ, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Magyar Kerékpáros 

klub meghirdeti a pályázatot, amelyben Magyarország legkedveltebb kerékpárútját 

keressük. 

Pályázati feltételek: 

 Jelölni kerékpárutat, gyalog- és kerékpárutat, illetve kerékpársáv szakaszt lehet. 

 Nem lehet jelölni erdészeti utat, vízügyi töltés útját, kerékpáros nyomot stb. 

 A jelölni kívánt kerékpárútnak a beazonosíthatóság érdekében két (nem kizárólag 

szomszédos) település közötti szakaszát lehet jelölni. 

 A jelölt szakasz lehetőleg ne legyen hosszabb 10-15 km-nél (pl. a Balatoni Bringakör 

egyben nem jelölhető, de egyes részei igen). 

 A kerékpárútnak összefüggő útvonalnak kell lennie. 

 A jelölt kerékpárútról kérünk egy rövid indoklást, hogy miért esélyes az Év 

Kerékpárútja címre. 

 Az útvonalról várunk egy jó minőségű fotót, ami jól érzékelteti a kerékpárút hangulatát, 

illetve segít beazonosítani azt. 

 

A pályázat célja:  

A kerékpározás népszerűsítése, a figyelem felhívása a kerékpárutakra. 

Az Év Kerékpárútja pályázat nyertese 2021-ben 

Az ország 7 megyéjéből beérkezett pályázatok közül a Poroszlót és Tiszafüredet összekötő 

kerékpárút lett az ország kedvenc bringaútja 2 976 szavazattal. 
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Az ÉV közlekedési kiadványa 2021 pályázat 

 

 

 

 

A Közlekedéstudományi Egyesület Közlekedésbiztonsági Tagozata és a Városi 

Közlekedés c. folyóirat szerkesztőbizottsága, együttműködésben a Magyar Mérnöki 

Kamarával A Közlekedési Kultúra Napja rendezvénysorozat keretében pályázatot hirdet. 

A pályázat célja:  

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 

nyomtatásban megjelent vagy online megjelenésű 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. 

A pályázók köre 

A pályázók felelős kiadók vagy a kiadó hozzájárulásával a szerzők, illetve szerkesztők 

lehetnek. 

Az Év Közlekedési Kiadványa pályázat nyertesei 2021-ben.  
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Közlekedésbiztonsági Fotópályázat 2021  

 

 

 

 

A 2021. évi A Közlekedési Kultúra Napja alkalmából a kiírók – ORFK Országos 

Balesetmegelőzési Bizottság, a Közlekedéstudományi Egyesület 

Közlekedésbiztonsági Tagozata és a Magyar Plastiroute Kft. - „Közlekedésbiztonsági 

Fotópályázatot” hirdetnek. 

A pályázat célja:  

A kiírók olyan fényképeket és a képekhez tartozó üzeneteket várnak a pályázatra, amelyek 

ráirányítják figyelmet a kulturált közlekedés fontosságára, mozzanataira, a közlekedési 

élethelyzeteket, tevékenységet, szituációkat, hitelesen ábrázolják a mindennapok 

közlekedése során. 

Pályázati feltételek: 

A pályázaton digitális fényképezőgéppel – akár mobiltelefonnal - készített színes vagy 

fekete-fehérfotókkal esetleg hagyományos fotósfilmről vagy diáról digitalizált felvétellel 

lehet részt venni. A pályázaton csak olyan felvételekkel lehet indulni, amelyeknek egyedüli 

és kizárólagos szerzője a pályázó. Egy pályázó legfeljebb két fotóval pályázhat. 

Kizárásra kerülnek a pályázatról azok a képek, amelyek dátummal vagy egyéb – a készítő 

kilétére utaló – felirattal vannak ellátva. Ugyancsak kizárásra kerülnek azok a képek, 

amelyekről látni lehet, hogy a készítője a közlekedésbiztonságot veszélyeztetve készítette a 

felvételt. A felvételek nem sérthetik harmadik személyek személyhez fűződő vagy szerzői 

jogait.  

Az Év Közlekedésbiztonsági fotója pályázat nyertesei 2021-ben. 
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Az Év körforgalma 2021 pályázat 

 

 

 

 

 

Kiíró a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Közlekedéstudományi Egyesület 

Közlekedésbiztonsági Tagozata. A kiíró a pályázatot az országos és helyi közutak, 

valamint a közforgalom elől el nem zárt magánutak kezelői, üzemeltetői, valamint azok 

tervezői részére írja ki. 

A pályázat célja: A körforgalom, mint az egyik legbiztonságosabb csomóponti típus 

különböző változatainak szemléletes bemutatása. 

Pályázati feltételek: 

„Az év körforgalma” címre jelölt körfogalmakat egy szakmai munkacsoport választja ki. A 

munkacsoport a Magyar Közút Nonprofit Zrt és a Közlekedéstudományi Egyesület 

képviselőiből áll. 

A munkacsoport javaslatait az alábbiak figyelembe vételével teszi meg: 

 esztétikus tervezés 

 közlekedésbiztonság (ha a körforgalomban, annak ki- és belépési pontjain az elmúlt 

három évben legalább három személyi sérüléses baleset történt, akkor a létesítmény 

nem kaphat elismerést. A baleseti adatokat a bíráló bizottság a hivatalos baleset 

nyilvántartási adatok alapján ellenőrzi.) 

 körforgalom műtárgyai és az úthálózat harmonizációja 

 gyalogos és kerékpáros átvezetések kialakítása 

 gondozottság 

 burkolati jelek, burkolatprizmák, gömbsüvegek állapota. 

A munkacsoport 10 körforgalmat választ ki, ezeket egy szemléletes fényképpel és rövid 

ismertetéssel szavazásra bocsátja. 

Szavazni „A Közlekedési Kultúra Napja” hivatalos Facebook oldalán lehetett.  

Az Év körforgalma pályázat nyertese 2021-ben 
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Az Év hídja 2021 pályázat 

 

 

 

 

A Hidászokért Egyesület és a KTE Közlekedésbiztonsági Tagozata közösen díjat 

alapított, mellyel a hidakra is rá kívánja irányítani a figyelmet. 

A pályázat célja, hogy május 11-én, A Közlekedési Kultúra Napján felhívják a széles 

közvélemény figyelmét a hidak, mint különleges műszaki objektumok szerepére, 

szépségére. Minden évben a hidak valamilyen csoportjának jeles képviselői közül 

szavazással lehet kiválasztani a díjra legérdemesebbet. 

Az Év hídja Díj 10 db jelölje ebben az évben az ívhidak közül került kiválasztásra. A 

kiválasztott hidakat 1-től 5-ig lehet osztályozni. Az értékelés során az osztályzatok 

pontokat jelentenek, a legrosszabb osztályzat az 1-es, 1 pontot, a legjobb osztályzat az 

5-ös, pedig 5 pontot ér. A szavazók által az egyes hidakra adott pontok összesítésre 

kerülnek. Az eredményhirdetés május 11-én lesz a www.kkn.hu honlapon és Facebook 

oldalon. 

A Hidászokért Egyesület és a KTE Közlekedésbiztonsági Tagozata közösen alapított díja, 

melynek célja, hogy május 11-én, A Közlekedési Kultúra Napján a hidakra is ráirányítsa 

a figyelmet.  

Az Év hídja Díj 10 db jelölje ebben az évben az ívhidak közül került kiválasztásra. 

 

Az Év hídja pályázat nyertese 2021-ben. 

A nyertes a Szolnoki Tiszavirág híd lett. 

 

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.akozlekedesikulturanapja.hu%2F%3Ffbclid%3DIwAR1GBzQmZljb9iIlL5EbpWsGNG9ltKuQZL_D8D57cVFHyOXI5dBxrRw3f-k&h=AT0t6iLjaAYfP_-aBCPn7_2vgTJo1T7Vh_FzoDydZsG-xCUi-qvsd7iiVl9C3S7M-T5Mel3nxi2lZ3jehr-y4luF7Z2WBT65fdlYHTFBOSRn_b6iF4AsnQ-YsKhP4D0u9InU&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1R9GAozJmhzI0v68c5xo6WFOmj_AgapLHfZJD2nLArniv-SXpaFQgkXSM-7GnUNEX7gPJ1eKBB0EhNkfdMtVkQWgcxiFwpkQwxpI76AZbU6eql8nQYrgCBBuDaDfgiYWuHMdGUPPJPAX1lkzFNVkoRTZtSIuPCtwPgL32-DkA__3N5wW0
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Az év példaértékű közlekedésbiztonsági társadalmi 

felelősségvállalója 2021 

 

 

 

 

A pályázat kiírói a Partnerség a Közlekedésbiztonságért Egyesület, a HungaroControl 

Zrt. és a Közlekedéstudományi Egyesület Közlekedésbiztonsági Tagozata. 

 

 

A pályázat célja:  

A pályázók mutassanak be a társadalmi felelősségvállalás keretében olyan, a közlekedés 

biztonságát, a közlekedési kultúra javítását célzó / elősegítő kezdeményezéseket, amelyek 

jó példaként szolgálhatnak más szervezetek számára is! 

Minden olyan gazdasági szereplő, amely tevékenysége során igénybe veszi a közlekedési 

rendszert, vagy hatást gyakorol arra, különösen érdekelt kell, hogy legyen abban, hogy a 

közlekedés biztonságos és kulturált legyen. Természetesen a közlekedés egyben társadalmi 

kérdés is, ezért olyan szervezetek is fontosnak érezhetik, és figyelemmel lehetnek annak 

biztonságára, amelyek tevékenysége közvetlenül vagy szorosan nem kapcsolódik a 

közlekedéshez. 

A pályázat és benyújtása 

A pályázat olyan gazdasági társaságok, vállalkozások, non-profit szervezetek, alapítványok 

számára elérhető, amelyek fő tevékenysége nem a közlekedés biztonságának és 

kultúrájának elősegítése, de áldozatos munkájukkal valamely akciójukkal, aktivitásukkal, 

társadalmi célú feladatvállalásukkal hozzájárulnak közvetlen életközösségük vagy szélesebb 

körben a társadalom közlekedési kultúrájának, közlekedésbiztonságának javításához. 

Az Év Közlekedésbiztonsági Társadalmi Felelősségvállalója pályázat nyertese 

2021-ben. 
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Az Év KRESZ Parkja  2021 

 

 

 

 

 

A 2021. évi A Közlekedési Kultúra Napja alkalmából a szervezők, a HRSP 

Magyarország, Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, továbbá a 

Közlekedéstudományi Egyesület Közlekedésbiztonsági Tagozata ismét meghirdették 

„Az Év KRESZ Parkja” pályázatot.  

 

A pályázat célja a gyermekek tudatos, felelősségteljes, kulturált közlekedésre nevelését 

segítő KRESZ Parkok tevékenységének népszerűsítése, KRESZ Parkok létesítésének 

ösztönzése. A KRESZ Parkban játszva lehet tanulni! A park felkeltheti a gyerekek 

érdeklődését, ezáltal felismerik a veszélyes közlekedési szituációkat, és megtanulják a 

biztonságos közlekedés alapjait, hogy csökkenjen a közlekedési balesetek száma körükben. 

Nem titkolt cél az is, hogy a KRESZ Parkokat működtető, KRESZ Parkokat tervező, létesítő 

óvodák, iskolák, települési önkormányzatok, alapítványok, egyesületek tevékenységét még 

jobban elismerjük, és hogy az egyes üzemeltető intézmények egymásra találjanak, 

találkozzanak, közös elképzeléseket is kialakíthassanak. 

 

Az Év KRESZ parkja 2021 pályázati kategóriában a pandémiára való tekintettel idén a 

szervezők nem osztottak ki díjat. 

 

Az első években – így 2019-ben is - együtt ünnepeltünk! 
 

 
 

2021-ben így készültünk a megnyitó ünnepségre! 
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3. A Közlekedési Kultúra Napja Online megnyitója  

 

A KÖZLEKEDÉSI KULTÚRA NAPJA  

ONLINE MEGNYITÓ 

A biztonságé az elsőbbség! 

 

Program 

Moderátor: Bősze Sándor a KTE főtitkárhelyettese, az ARKB elnöke 

10:00 

Megnyitó: Dr. Fónagy János a KTE elnöke 

Az eseményt köszönti: 

Dr. Szigeti Szabolcs WHO Magyarországi Iroda képviselője  

Sebastian Belz az EPTS főtitkára 
 

Kassai Ferenc a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke 

10:30 
Schanda Tamás az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai államtitkárának videóüzenete 

10:35 
Stratégiai közlekedéstervezés Magyarországon, EU források, lehetőségek  

Dr. Mosóczi László az ITM Közlekedéspolitikáért Felelős államtitkára 

10.55 
Aktív Magyarország program - mobilitási vonatkozások / összefüggések 

Révész Máriusz kormánybiztos 

11:15 

A Közlekedési Kultúra Napja 2021. című országos esemény 

partnerszervezeteinek, rendezvényeinek, aktivitásainak bemutatása 

Biró József az Eseménykoordinációs Munkabizottság vezetője, a KTE 

társelnöke 

11:35 

A közlekedési kultúránk értékei 2021. évi pályázatok ünnepélyes 

eredményhirdetése 

Dr. Tóth János a KTE főtitkára 

11:50 
Zárófilm: Zenében utazunk - MÁV Szimfonikus Zenekar  
Dvořák: IX. "Újvilág" szimfónia, IV. tétel - Cakó Ferenc grafikus homok-

animációjával, vezényel: Csurgó Tamás 

12:05 Zárszó 
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Zenében utazunk - MÁV Szimfonikus Zenekar 

 

A MÁV Szimfonikus Zenekart 1945-ben a Magyar Államvasutak akkori vezérigazgatója, 

Varga László alapította.  

 

Napjainkban hivatásos nagyzenekarként működik, igen aktív, 

évente 100-120 koncertet ad. A zenekar ünnepi 12 perces videó 

üzenettel köszöntötte az AKKN rendezvénysorozatát a MÁV 

Szimfonikus Zenekar előadásában:  Dvořák: IX. "Újvilág" 

szimfóniájának IV. tétele hangzott el Cakó Ferenc grafikus  

homok animációjával.  
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4. Figyelemfelhívó akciók A Közlekedési Kultúra 

Napjához kapcsolódó 2021. évi tavaszi időszakban    
 

Eseményt méltató videók A Közlekedési Kultúra Napjára  

A Közlekedési Kultúra Napjára évről évre a Közlekedéstudományi Egyesület az 

eseményt méltató, felvezető videót készíttetett, valamint összefoglaló videó készült a 

rendezvényekről és aktivitásokról. Ez évben is már elkészült a promóciós videó. Ezek 

megtekinthetők a Nap honlapján.  

 

Közterületi plakát kiállítás 

 

2020-ban a Közlekedéstudományi Egyesület vándor plakátkiállítást szervezett, melyhez 

partnerként csatlakozott a Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara, a 

Közlekedéstudományi Intézet, a Magyar Közút NZrt, az Országos Mentőszolgálat 

és az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság. A plakátok témái a közlekedési 

kultúra fontos elemeire hívják fel a figyelmet az együttműködő szervezetek sajátos 

szempontjait is érvényesítve. 2020-ban Szolnokon és Székesfehérváron került a kiállítás 

bemutatásra. 

2021-ben is folytatta útját Tatabányán és Pécsett. 

A KTE Komárom-Esztergom Megyei Területi szervezet és  Tatabánya Megyei jogú város 

közös szervezésében. 

 

 

KTE Baranya Megyei Területi Szervezet szervezésében Pécsett: 2021.05.11-05.18. 
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Közlekedés JEL-KÉP (jelvény-érme-bélyeg-makett-képeslap) gyűjtők 

I. országos seregszemléje az idei évben járványügyi okokból online 
 

Közlekedés: jelvényen, érmén, képeslapon 

 

Első Magyar Jelvénymúzeum 

 

A bogyiszlói Első Magyar Jelvénymúzeum is csatlakozott a nagyszabású 

kezdeményezéshez. A múzeum címe: 7132, Bogyiszló, Duna utca 5. 

 

A múzeum alapítója, Király József a Közlekedési Múzeum szakmai támogatásával 

közlekedéstárgyú összeállítást készített. A KTE Tolna Megyei területi Szervezete a 

Szekszárd TV közreműködésével a múzeum alapítójával kisfilmet forgatott.   

 

 A Jelvénymúzeum széleskörű gyűjteményéből a közlekedési motívumokat ábrázoló 

jelvényeket mutat be, folyamatos megtekintési lehetőséget biztosít. Íme, néhány 

érdekesség a gyűjtemény darabjai közül. 

 

 
 

 

Bankjegyek és érmék 

 

A szekció alapításához Bíró József az AKKN fő szervezője ajánlotta fel gyűjteményének 

kedves darabjait. 
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Képeslap 

 

 

Ebben a kategóriában Karkus János (Via Pontis Mérnöki Tanácsadó kft) mutatta be 

kollekciójának néhány elemét. 

 

 
 

Videó üzenetek 

 

Számos szakmai, illetve közreműködő partner is készített videó anyagot, ezekről a 

következő fejezetekben szólunk a programok időrendjét követve. 

 

A videó üzenetek megnézhetők a www.kkn.hu 
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5. Aktivitások A Közlekedési Kultúra Napjához 

kapcsolódó 2021. évi tavaszi időszakban  
 

„AMI KULTURÁLT, AZ BIZTONSÁGOS” című online konferencia 

 

 

A konferencia időpontja: 2021. április 29. 14:00 

A konferencia programja 

14:00-14:05 Bejelentkezés, megnyitó, a konferencia céljainak és tematikájának 

ismertetése Birinyi József, moderátor 

14:05-14.15 A Közlekedési Kultúra Napja- a cél, hogy minden nap a kulturált 

közlekedés napja legyen. Indíttatás és eredmények bemutatása 

Bíró József, KTE Közlekedésbiztonsági Tagozatának elnöke 

14:15-14:25 Új utakon a biztonságban. Az Aktív Magyarországért Kormánybiztosság 

erőfeszítései a biztonságosabb közlekedésért. 

Révész Máriusz, aktív és ökoturisztikai fejlesztésekért és ezek népszerűsítéséért felelős 

kormánybiztos 

14:25-14:35 Közlekedő Kisokos Tudáspróba. Közlekedésre nevelés és tudásteszt. 

Abelovszky Tamás, BringaAkadémia programvezető 

14:35-14:45 Országos Polgárőr Szövetség - 2021 a baleset megelőzés éve. Az OPSZ 

betöltött és lehetséges helye, szerepe a közlekedésbiztonsági és baleset megelőzési 

tevékenységekben 

Pausz Ferenc közlekedési alelnök, Országos Polgárőr Szövetség 

14:45-14:55 Országos Baleset megelőzési Bizottság megújult kommunikációs stratégia a 

balesetmegelőzés hatékonyságának növeléséért. Új eszközök és eredményeik bemutatása 

Óberling József r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, főosztályvezető, az ORFK OBB 

ügyvezető elnöke 

15:05-16:05 Kerekasztal beszélgetés: Mi hiányzik a dimenzióugráshoz? 

Moderátor: Birinyi József 

16:05-16:35 A Mentsünk Meg 600 életet projekt keretében érkezett lakossági és óvodai 

pályázatok bemutatása, Birinyi József 
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Online rendezvények 
 

 

MAÚT Innovációs Fórum – Környezetvédelem az út- és vasútfejlesztés 

területén 

 

 
Magyar Út- és Vasútügyi Társaság 

Időpontja: 2021.04.29 

 

. 

 
 

„Környezetvédelem az út- és vasútfejlesztés területén” – amelynek megnyitó 

előadását Dr. Áder János Köztársasági Elnök Úr tartotta, és így különleges hírértékkel 

rendelkezik – megnyitásakor és utána a program közben még egy alkalommal adásba kerül 

„A Közlekedési Kultúra Napja” 2021.évi rövid promóciós videója.  

 

MAÚT Innovációs Fórum – Irányok és hangsúlyok a forgalomtechnikai 

innováció terén 

 

MAÚT Innovációs Fórum – Irányok és hangsúlyok a forgalomtechnikai innováció terén című, 

számos aktualitással rendelkező rendezvényünk video-felvételét, külön rendkívüli 

körlevélben híva fel tagjaink figyelmét az AKKN alkalmából a megtekintési lehetőségre. 

 

 

Figyelemfelhívó akciók 

 

 

Magyar Közlekedési Szövetség 

 

A Szövetség figyelemfelhívó levélbe buzdítja tagjait, A Közlekedési Kultúra Napja 

eseménysorozaton programokkal való részvételre.   

 

Facebook, Instagram 

 

 

Siemens Mobility Kft. 

 

A Közlekedés Kultúra Napja közösségi oldalain (Facebook, Instagram) megjelent 

tartalmak megjelenítése http://akozlekedesikulturanapja.hu/program.php?view=5 
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A saját közösségi felületeinken, úgy, mint Siemens Magyarország Facebook profil, Siemens 

Mobility Facebook profil, Siemens Mobility Linkedin profil. A Közlekedés Kultúra Napja 

közösségi oldalain (Facebook, Instagram) megjelent tartalmakat átvesszük, illetve saját 

tartalmakat helyezünk ki az AKKN megjelölésével: @aközlekedésikultúranapja 

#aközlekedésikultúranapja #május11 

A digitalizáció révén világszerte lehetővé tesszük a mobilitási szolgáltatók 

számára, hogy: 

 
Tegye intelligenssé a vonatokat és az infrastruktúrát, 

 
Fenntartható módon növeli az értéket az egész életciklus alatt, 

 
Fokozza az utasélményt, 

 
Garantálja a rendelkezésre állást. 

 

Videóüzenet 

 

 

NUSZ Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 

 

 

 

Videó üzenet készítése a szervezet ars poétikájáról, a közlekedésért, közlekedési kultúráért 

kifejtett tevékenységéről  
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Hírlevél és honlap 

 

 

 

 

A Közlekedési Kultúra Napja eseményhez és az ahhoz kapcsolódó programok, pályázatok 

népszerűsítése a VOLÁN Egyesülés honlapján és a nyomtatott formátumban kéthavonta 

megjelenő VOLÁN Hírlevélben. " 

A Közlekedési Kultúra Napja eseményt és az ahhoz kapcsolódó programokat, 

pályázatokat az alábbi módokon népszerűsítjük: 

 a VOLÁN Egyesülés honlapján (http://www.volanegyesules.hu/hirek/item/1360-a-

kozlekedesi-kultura-napja), 

 a nyomtatott formátumban kéthavonta megjelenő 

VOLÁN Hírlevélben, tájékoztattuk a közösségi 

közlekedésben résztvevő tagszervezeteinket: 

VOLÁNBUSZ Zrt., DKV Zrt., Kaposvári 

Közlekedési Zrt., MVK Zrt., Tüke Busz Zrt., 

Trans-Tour ’90 Kft., Weekendbus Zrt., KF 

Service Solution-Kamion Fényező Kft., M6 

L.O.G. Kft., illetve egyéb partnereinket: 

Kecskeméti Közlekedési Központ Kft., T-Busz 

Tatabányai Közlekedési Kft., V-Busz Veszprémi 

Közlekedési Kft., Paksi Közlekedési Kft." 

 

Nyereményjáték  

 

Nyerj A Közlekedési Kultúra napja 

alkalmából gokart belépőt! 

 

 

Vezetéstechnikai centrumként hivatásunk a biztonság, ezért minden évben csatlakozunk a 

kezdeményezéshez. Idén is legyen a biztonságé az elsőbbség! Az alkalomhoz kapcsolódóan 

indítjuk akciónkat: Facebook nyereményjáték a drivingcamp Hungary oldalán.  

A játékban részt vevőknek egy posztban feltett kérdésre kell helyesen válaszolniuk 

kommentben. Időtartam: 2021. május 8-11. Sorsolás: 2021. május 12.   

Facebook poszt szövege: Nyerj A Közlekedési Kultúra napja alkalmából gokart belépőt! 

Vezetéstechnikai centrumként hivatásunk a biztonság, ezért minden évben csatlakozunk a 

kezdeményezéshez. Idén is legyen a biztonságé az elsőbbség. 

Nyeremény: 2 db 3 alkalmas gokart belépő. 

https://www.youtube.com/watch?v=M91UqPVZqxk&authuser=0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M91UqPVZqxk&authuser=0
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Közlekedésbiztonság növelése gyalogos átkelőhelyen a forgalomtechnika 

eszközeivel 

 

 

Magyar Plastiroute Kft. 

 

A gyalogos átkelőhely a közúti közlekedésben egy olyan kiemelten veszélyes helyszín, ahol 

egymásra fokozottan odafigyelő, toleráns közlekedési magatartását kell tanúsítani a 

közlekedésben résztvevőknek. Aktivitásunk keretében figyelemfelkeltést növelő 

forgalomtechnika megoldással kívánjuk segíteni a védtelen közlekedőket és a 

járművezetőket.  

A gyalogos átkelőhely kiemelését, 

piros színű, hosszú élettartamú 

burkolati jellel 2021. május 3-án 

láttuk el. 

 

 

 

 

 „A közlekedésbiztonság nálunk fejlődik” videóüzenet 

 

 

Autóipari Próbapálya kft, avagy ZalaZone 

járműipari tanpálya 

 

 

Videóüzenet a szervezet szerepéről és a 

közlekedési kultúra fejlődéséért 

folytatott tevékenységéről.  

Az Autóipari Próbapálya Zala Kft, avagy 

a ZalaZone járműipari tesztpálya 

jelentős szerepet vállal a közúti 

járművek közlekedésbiztonsági 

rendszereinek fejlesztésében, mert "a 

közlekedés biztonsága nálunk fejlődik". 
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Virtuális nyílt nap az M1 járműtelepen 

 

125 éve, hogy elindult Millenniumi 

Földalatti Vasút 

Időpont: 2021. május 6. 

 

Idén 125 éve (május 2-án) elindult Millenniumi Földalatti Vasút, vagyis a kisföldalatti. Ennek 

pontos dátuma május 2-a, az általunk szervezett rendezvénysorozat május 3-án kezdődik. 

A sorozat része lesz egy virtuális túra videóval a kisföldalatti telephelyén, amelyet azon a 

héten, a hét második felében mutatunk majd be.  

 

 

 

 

 

 

 

Látva fuss ! 

 

 

 
Alisca Runners Futóegyesület 

 

Időpont: 2021.05.08-09 

 

 

 

Az esemény egy virtuális bárhol teljesíthető futás, aminek a lényege, hogy jól láthatósági 

futóöltözetben kell futni. Erről fényképet kell készíteni, majd feltölteni a facebook 

eseményhez. Ezzel kifejezve, hogy csatlakozunk A Közlekedési Kultúra Napjához. Közös 

rendezvény a KTE Tolna Megyei Területi Szervezettel. Többen a megyei szervezet futói 

közül is teljesítik a kiírásban leírtakat. 

 

Aki igazoltan teljesíti, a KTE Tolna 

Megyei Területi Szervezete 

megajándékozza egy „A Közlekedési 

Kultúra Napja május 11.” feliratú jó 

láthatósági karpánttal.  
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Városi programsorozat 

 

 

Tatabánya Megyei Jogú Város 

Időpontja: 2021. május 3-9 között 

 

 

 

-  Plakátkiállítás a városközpontban „A biztonságé az elsőbbség - legyen minden nap a 

kulturált közlekedés napja!” 

-   Jó szerencsét városi magazinban interjú megjelenése a T-Busz Kft. legtöbb 

balesetmentes kilométert teljesítő autóbuszvezetőivel, közös fotóval. 

-   Integrált Területfejlesztési Stratégia felmérés – érintett téma a kerékpárutak, járdák, 

utak fejlesztése 

-   Kerékpárok KRESZ átvizsgálása a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitánysággal 

 - „Kidumáljuk” online megjelenés Tatabánya MJV honlapján, közösségi oldalán sztorik a T-

BUSZ Kft. helyi autóbuszjáratainak bliccelő utasairól – milyen történetekkel magyarázzák 

ki, ha nincs jegyünk ellenőrzéskor 

 

 

 

 

 

 Online figyelemfelkeltő akció. 

 

 

 

„A gyalogos és 

kerékpáros közlekedés 

veszélyei” 

 

A Közlekedéstudományi Egyesület Általános Közlekedési Tagozat Közlekedésjogi és 

Igazgatási Szakosztálya a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar 
Közbiztonsági Tanszékén működő Tudományos Diákkörrel "A Közlekedési Kultúra Napja" 

rendezvénysorozat keretében „A gyalogos és kerékpáros közlekedés veszélyei” címmel 

szakmai találkozót szervez. A tanácskozás online formában került megrendezésre. 
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Figyelemfelkeltő akció - A vakok és gyengénlátók közlekedése 

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos 

Szövetsége 

 

 
 

A vakok és gyengénlátók közlekedése 
 
A vak és gyengénlátó emberek a mindennapi közlekedés során gyakran kerülnek 

kiszolgáltatott vagy veszélyeztetett helyzetbe, rendszeresen találkoznak akadályokkal és 

fokozottan igénylik a járókelők vagy utastársak, esetenként a közösségi közlekedést 

üzemeltető személyzet segítségét, illetve az egyenlő esélyű hozzáférést biztosító 

megoldásokat. Ezért A Közlekedési Kultúra Napjához kapcsolódóan 2021-ben ezen a 

területen három kiemelt problémára kívánjuk felhívni a figyelmet egy-egy Facebook 

posztban és egy sajtóközleményben. 

 

Tervezett témáink, melyekről terv szerint május 3-11. között egy-egy posztban 

kommunikálunk rövid szöveggel és fotóval az MVGYOSZ saját Facebook oldalán, melynek 

jelenleg több mint 6500 követője van: 

 

1. Kulturált közlekedés vakvezető-kutyával – mire figyeljünk oda, ha vakvezető-

kutyával közlekedő látássérült személlyel találkozunk, mit tegyünk és mit ne. 

 

2. Közlekedés látássérültként a járvány idején - mi okozott nehézséget az elmúlt egy 

évben a vak és gyengénlátó közlekedőknek, hogyan tudtak alkalmazkodni a járványügyi 

szabályokhoz. 

 

3. Az elektromos rollerek, mint akadályok a látássérült közlekedők útjában – mit 

tegyünk, hogy ne okozzunk balesetet. 
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6. Aktivitások A Közlekedési Kultúra Napján 2021. 

május 11-én 
 

 

Észak-Macedóniai partnerünk  

 

 

Technical Faculty Bitola/University 

St.Kliment Ohridski Bitola 

Két időpontban: május 11-én 13.00-14.000 és 19.00-20.00 

 

 

 

 

Egy órás rádió-show A Közlekedési Kultúra Napja történetéről, missziójáról és 

jövőjéről 

A bitolai műszaki tudományok karát 1977-ben alapították az akkor létező felsőoktatási-

technikai iskola átalakításával (1961). Ez a kar az egyetem egysége az egyetem 1979-es 

megalakulása óta. 

Az iskola névadója Szent Kelemen Ohrid (830-840 – 916) bolgár, macedón származású 

tudós, író és a szlávok megvilágosítója, Cirill és Metód szentek egyik legkiemelkedőbb 

tanítványa volt. 

 Észak-Macedóniai partnerünk  

 

 

Előadás az ASUC Boro Petrusevski Skopje 

középiskolában  

 

Időpontok: május 11. 18.30 és 22.00  

 

 

 

Előadássorozat a biztonságos közúti közlekedés szabályairól  

 

Középiskolai tanárok és diákok előadásai a közlekedésbiztonsági tudatosság növelése 

érdekében elsősorban középiskolások és fiatal gépkocsivezetők figyelmébe.  

 

Elérhető Zoom értekezlet formájában. 
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Horvátországi partnerünk 

 

 

Zágrábi Egyetem Közlekedés- és 

Közlekedéstudományi Kar Vasúti Közlekedési 

Tanszék 

 

 

 

 

 

 

 

Felhívás 

 

 

 

Előadássorozat a biztonságos közúti közlekedés szabályairól 

 

Ebben az évben lefordítottuk  angol nyelvről és közzé tettük a KTE szórólapot horvát 

nyelven  A Közlekedési Kultúra Napjáról, és nyílt felhívást tettünk közzé az összes 

platformon A Közlekedési Kultúra Európai Napjának (EDTC) megrendezésére! 
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World Road Association - Covid-19 hatása a közlekedésre 

 

World Road Association - PIARC Hungarian 

National Committee 

Útügyi Világszövetség, Magyar Nemzeti 

Bizottság 

 

Covid-19 hatása a közlekedésre 

 

A Magyar Közút aktivitásaként az Útügyi Világszervezet 

felmérésének ismertetése a COVID-19 járvány globális 

hatásainak, a szállítási és közlekedési ágazatokra vonatkozólag. 

Ünnepi utas tájékoztatás A Közlekedési Kultúra Napján - MKNZrt 

 

Magyar Közút NZrt 

 

„Biztonságunk egymás kezében van” 

 

Ahhoz, hogy az utakon közlekedhessünk, szükség van az úton dolgozókra, akik a 

rendelkezésükre álló humán és anyagi erőforrások erejéig mindent megtesznek, hogy a 

biztonságos közlekedés feltételeit biztosítsák. Ahhoz, hogy ezeket a munkákat folyamatosan 

el tudják látni, szükség van a közlekedők partnerségére. Május 11-én a korábbi évek 

gyakorlata alapján az AKKN logója és üzenete fog megjelenni azokon a VJT-ken, amelyeken  

Tájékoztatás A Közlekedési Kultúra Napjáról a gyorsforgalmi úthálózat változtatható 

jelzésképű tábláin. Az Év Körforgalma, az Év Hídja és a Közlekedésbiztonsági fotópályázatról 

is aktívan kommunikálunk a saját online és social media felületeinken, illetve a sajtóban is. 

 

Közlekedésbiztonsághoz és közlekedés kultúrához kapcsolódó szókereső 

online játék. 

 

Magyar Közút Nzrt. 

Elérhető május 11-től a honlapunkon. 

 

1.  

 

 

 

Közlekedésbiztonsághoz és közlekedés kultúrához kapcsolódó szókereső online játék.  
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Ünnepi utastájékoztatás A Közlekedési Kultúra Napján 

 

 

MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 

2021. május 11. reggel 6-tól üzemzárásig 

 

A Közlekedési Kultúra Napja, 2021.05.11. Türelem, tolerancia, egymásra figyelés. 

Legyen minden nap a kulturált vasúti közlekedés napja! Magyarország valamennyi 

vasútállomásán és pályaudvarán, óránként egyszer bemondásra kerül a program címe. 

 

Állomási hangos bemondás, fedélzeti utas 

tájékoztatási monitorokon a fent említett 

szöveg megjelenítése, vágányvég táblák, 

közösségi média felületek (Facebook, 

Instagram): edukációs tartalommal 

 

 

 

A KKN népszerűsítése az utasok között - GYSEV 

 

 

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút ZRT 

 

 

 

A személyszállító vonatokon a 

közlekedésbiztonsággal, a kulturált 

közlekedéssel kapcsolatos szórólapok 

elhelyezése és a KKN-re való 

figyelemfelhívás a járműveken elhelyezett 

monitorokon és hangos bemondással.  

 

 

 



32 
 

Ünnepi utastájékoztatás A Közlekedési Kultúra Napján MÁV-Volán-csoport 

közös kommunikációval 

 

 

MÁV-Volán-csoport 

 

 

Május 11-én a MÁV-Volán-csoport közös kommunikációval kívánja felhívni a figyelmet a 

kulturált közlekedés fontosságára.  

Ezt követően a Volánbusz Zrt. egy hónapos intenzív kampányt indít, melynek 

fókuszában a közösségi közlekedéssel utazók lesznek. A fő üzenetünk a biztonságos, 

meggondolt, szabályszerű, kulturált közlekedés.  

Társaságunk Facebook oldalán heti több alkalommal teszünk közzé edukációs, 

figyelemfelhívó tartalmakat.  

YouTube csatornánkon pedig filmeket teszünk közzé a témában.  

Az Országos Balesetmegelőzési-Bizottsággal együttműködve közös kommunikációval 

és aktivitással kívánjuk felhívni a figyelmet a kulturált és biztonságos közlekedésre. A 

vírusjárvány okozta helyzetre való tekintettel az online felületek és online reklámhelyeink 

lehetőségeit használjuk ki. 

Rövid kisfilm, közlekedési szituációkat bemutatva. Fő üzenet: Legyünk társak a 

biztonságos utazásban, mert fontos, hogy mindenki hazaérjen! 

Magyarország valamennyi autóbusz-állomásán május 11-én reggel 6-tól üzemzárásig, 

óránként egyszer kerül bemondásra az alábbi szöveg:  

„Köszöntjük Kedves Utasainkat A Közlekedési Kultúra Napján! Türelem, tolerancia, 

egymásra figyelés.” 

 

 

Városi közlekedés utas tájékoztatás a Napon 

 

 

TÜKE BUSZ Zrt Pécs 

 

 

„A Közlekedési Kultúra Napja” felirat megjelenítése a társaság dinamikus utastájékoztató  

tábláin és az autóbuszok változtatható jelzési képű viszonylatjelző tábláin május 11-én. 
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Ünnepi programok A Közlekedési Kultúra Napján – Futár utas tájékoztatás 

 

Budapesti Közlekedési Központ 

 

 

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. 

 

 

Az üzenet címe, rövid ismertetése: egy-két perces videó üzenet, amely a BKK 

közlekedésért, közlekedőkért, közlekedési kultúráért kifejtett tevékenységét, fő üzeneteit 

mutatja be. 

1. Dr. Walter Katalin vezérigazgató asszony előadása a Regionális közlekedés 

aktuális kérdései online konferencián a Pandémia és a városi közlekedés, fejlesztések 

szekcióban a budapesti helyzetről, tervekről. 

2. A FUTÁR hangos utastájékoztatásával hívjuk fel utasaink figyelmét a nap 

üzenetének jelentőségére, az esemény fontosságára.  

3. Érzékenyítő kampány: plakátkampánnyal mutatjuk be, hogyan használjuk 

kulturáltan a közösségi közlekedést. 

4. Videóüzenet: egy-két perces videó üzenet, amely a BKK közlekedésért, 

közlekedőkért, közlekedési kultúráért kifejtett tevékenységét, fő üzeneteit mutatja be. 

5. Podcast a témában 

6. Érzékenyítő sajtóközlemény + belső kommunikációs hírlevél  

7. Közösségi média témahét 

 

 

KRESZ és közlekedésbiztonsági 

vetélkedő óvodásoknak és 

általános iskolásoknak 
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"Mentőgépjárművek közlekedésének segítése a forgalomban" 

 

 

 

Országos Mentőszolgálat  

 

 

 

 

Terveink szerint május 11-én egy pár perces videót tennénk közzé a Facebook oldalunkon a 

„Mentőgépjárművek közlekedésének segítése a forgalomban” témában. 

 

A Közlekedési Kultúra Napja alkalmából felajánlott filmünket innen lehet letölteni:  

https://drive.google.com/file/d/1UyfKT-7r0Por1L2fY7pDvRfUANNp4gVc/view?usp=sharing 

 

 
 

 

 

Médiatámogatás  

 

Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt 

 
 
 

A Közlekedési Kultúra Napjával kapcsolatos média közreműködés. 
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Képregény 

 
Magyar Biztosítók Szövetsége 

 
 
  

2021-ben az AKKN alkalmából jelentette meg a középiskolásoknak szóló, baleset-

megelőzést szolgáló online képregény sorozatának újabb elemét és közlekedésbiztonsági 

témában kisfilmmel is készül a kiemelt eseményre időzítve. 
 

Utastájékoztatás – Kecskemét  

 

 

Kecskeméti Közlekedési Központ Kft 

 

 

 

Kecskemét helyi autóbusz közlekedésében 

az utastájékoztató táblákon a „A biztonságé 

az elsőbbség!” mottó megjelenítése 2021. 

május 11-én. 

 

 

Honlapon és Facebook oldalon cikk 

megjelentetése a közlekedési kultúráról, 

illusztrációs fotóval 2021. május 11-én. 
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Utastájékoztatás – Miskolc 

 

Miskolc Városi Közlekedési Zrt 

 

 

 

„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 a hangos utastájékoztatás valamennyi 

közlekedő villamoson a végállomásról 

történő induláskor és a végállomásra 

érkezés előtt hangzik el május 11-én egész 

nap. 

 

 

Rendkívüli utas tájékoztatás A Közlekedési Kultúra Napján – Tatabánya 

 

 

 

Tatabányai Közlekedési Kft 

 

 

KTE KEM tagszervezet, Tatabánya 

Polgármesteri hivatal, T-busz Tatabánya 

 

 

 

Tatabányán, a helyi járati autóbuszok belső monitorjain és a T-Busz Tatabányai Közlekedési 

Kft. honlapján a következő feliratot és logókat jelenítik meg 2021. május 11-én: 

 

„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.” 
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A kulturált közlekedést, illetve annak hiányát bemutató kisfilmek – 

Debrecen 

 

 

 

DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 

 

„Tényleg szerettek így utazni?!...a szemléltető szemét” 

A kulturált közlekedést, illetve annak hiányát bemutató kisfilmek megjelenítése a DKV Zrt. 

és – lehetőség szerint- a KTE hivatalos közösségi oldalain.  

 

2021. május 11-én délután indítunk egy 

„beszennyezett” villamost figyelemfelkeltő 

feliratokkal, különjáratban az 1-es és 2-es 

villamos vonalon minimum 2-2 körön. 

Időpont: 2021. május 11. A program 

megismétlődik az őszi időszakban is. 

 

Gyermekrajz pályázat 

 

 

 
 

Székesfehérvár Önkormányzata, a Fejér Megyei 

Rendőr-főkapitányság Székesfehérvári 

Rendőrkapitánysága és a KTE Fejér Megyei 

Szervezete  
 

közlekedésbiztonsági rajzpályázatot hirdet 

iskolásoknak! 

 
 

 

 

 
„Jó és rossz példák a 

közlekedésben.” gyermekrajz 

pályázat 

 
 

 

 

 

Pályamű: szabadkézi vagy számítógéppel készített rajz a témáról. A pályázat részleteit az 
iskoláknak kiküldött felhívó levél tartalmazza. 
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A Közlekedési Kultúra Napja népszerűsítése 

 

 

 

HungaroControl Zrt. 

 

 

A HungaroControl Intranet felületén és belső körlevélben népszerűsítjük az eseményt. 

 

A Közlekedési Kultúra Napja népszerűsítése 

 

Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó 

Ipartestülete – NiT Hungary 

 

A szervező NiT Hungary által önállóan elérni kívánt kommunikációs csatornák (tv, rádió, 

saját honlap, helyi újság, stb.): www.nit.hu honlap, www.5tengelyen.hu honlap, 

www.utononline honlap, Twitter és Facebook (NiT Hungary csoport, „5 tengelyen” csoport), 

ÚTON magazin. 

 

 

Kutatási együttműködés 

 

Kutatási együttműködési megállapodás a  

DKV Debreceni Közlekedési Zrt. és a 

PHARMAFLIGHT Nemzetközi Tudományos 

és Szolgáltató Központ Zrt.  

között 

Az aláírásra, a Közlekedéstudományi Egyesület -  Közlekedésbiztonsági tagozatának - 2021-

ben hazai kezdeményezésre immár hetedik alkalommal megrendezésre kerülő, „A 

Közlekedési Kultúra Napja” című országos esemény keretein belül, 2021. május 11-én 

kerül sor, felhívva a figyelmet a kulturált, biztonságtudatos közlekedés szépségére, 

fontosságára, valamint a közlekedésben, közlekedésért dolgozók munkájára, helytállására. 

A PHARMAFLIGHT jelenleg is zajló kutatásának célja, olyan eszköz fejlesztése, mely 

noninvazív módon képes a vizsgált személy élettani állapotát feltérképezni. Ezen élettani 

paraméterek monitorozása érdeklődésük középpontjában áll, az elmúlt években számos 

vizsgálatot végeztek pilótákon, pilótanövendékeken. A cél a pilóták és légi irányítók teljesítő 

képességének mérése, és elemzésük által a teljesítő képességük optimalizálása, a 

változások korai felismerésével a túlterhelés, valamint az ebből kialakuló betegségek, 

munkaképesség és döntéshozatali képesség csökkenésének megelőzése. 
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Ennek az eszköznek és módszernek a közúti járművezetők számára adaptált változatát 

kívánják közösen a DKV munkatársaival tovább fejleszteni, különös tekintettel a COVID 19 

járvány során kialakult, a gépjármű vezetést esetlegesen befolyásoló élettani hatások 

vizsgálatára, elemzésére. 

Az élettani sajátosságok diagnosztizálása egy 

erre a célra kifejlesztett több szenzoros mérő 

eszközzel történik, mérésenként maximum 6-

10 perc időtartamban. A mérési eredményeket 

a berendezés értékeli, és a mért személy 

rendelkezésére bocsátja. Kirívó paraméterek 

esetén a mért eredményeket az orvosi stáb 

külön is elemzi és megteszi a javaslatait a 

képességek helyreállítása érdekében. 

 

Repülőbemutató 

Ezzel egyidejűleg, oktatópilótáink, rövid repülőgépes bemutatót tartanak a szomszédos 

Debreceni repülőtéren, bemutatva a kötelékben való repülés biztonságos módszerét. 

Kisfilm 

A PHARMAFLIGHT Nemzetközi Tudományos és Szolgáltató Központ bemutatkozó kisfilmje, 

angol nyelven, magyar felirattal 

 

 

Bemutató 

 

PHARMAFLIGHT Nemzetközi Tudományos 

és Szolgáltató Központ 

 

PHARMAFLIGHT Nemzetközi Tudományos és 

Szolgáltató Központ örömmel látja vendégül a 

Közlekedéstudományi Egyesület főbb partnereit 

(egyidejűleg 10 főt tudunk fogadni, előzetes 

egyeztetéssel), hogy bemutathassák részükre a 

debreceni központjukat, ahol a látogatók 

betekintést nyerhetnek munkáikba, kutatásaikba 

és jövőbeli terveikbe, lehetőségük nyílik kipróbálni 

a Boing és Airbus szimulátorokat, ahol 

megtapasztalhatják, milyen érzés pilótaként 

vezetni egy repülőgépet.  

Megismerhetik továbbá kutatásuk fő célját, mely során a PHARMAFLIGHT az ICAO-val 

(International Civil Aviation Organization - Nemzetközi Polgári Repülési 

Szervezettel) együttműködve az elmúlt években a légi balesetek és események 
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csökkentése és megelőzése érdekében kifejlesztette a PHAPA (PHARMAFLIGHT Aviation 

Physiological Analysis) eszközt és módszertant a különösen nagy stresszel járó feladatokat 

ellátó légi személyzet számára.  

Ezt követően, bemutatásra kerül a Debreceni Egyetem kihelyezett tanszéke, ahol 2017. 

szeptembere óta 3,5 éves szakmai pilóta BSc képzés zajlik, melynek egyedisége abban 

rejlik, hogy az ATPL vizsga mellett típusjogosítást is biztosítanak hallgatóik számára Airbus 

vagy Boeing szimulátoraik egyikén. Oktatópilótái, rövid repülőgépes bemutatót tartanak a 

szomszédos Debreceni repülőtéren, majd alkalom nyílik egy rövid sétarepülésre is. 

Bemutató 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 

Rendészettudományi Kar, 

Közbiztonsági Tanszék  

Időpont: 2021. május 11. 17.00- 19.00 óra 

 

"A NKE RTK Közbiztonsági Tanszék, A Közlekedési 

Kultúra Napja rendezvénysorozathoz kapcsolódó: „A 

gyalogos és kerékpáros közlekedés veszélyei” c. 

konferenciája Online – Teams értekezlet.  

Program: Klobusitzky György, a NKE nyugalmazott 

mestertanára „A gyalogos és kerékpáros közlekedés 

veszélyei” c. vitaindítója, majd követő kerekasztal 

beszélgetés."  

 

 

A logisztika mindenhez IS kell!  

 

Magyarországi Logisztikai Szolgáltató 

Központok Szövetsége 

 

 

Video a szervezetről és feladatairól. 

Elérhető május 11-én 
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A COVID vírus alatt újra megerősítésre került az általunk eddig is ismert tény, hogy 

logisztika nélkül nem működik semmi. Felszínre került egy olyan ágazat létezése, 

műhelytitkai, amelyről eddig csak egy szűk kör bírt ismeretekkel. A video tartalma arról fog 

szólni, hogy a Szervezetünk mit tett ezen nehéz időszakban a közlekedésért, a mi a 

küldetésünk és ezt a hétköznapokba hogyan tudjuk átvinni. 

 

BIZTONSÁGBAN VÍZEINKEN – hajózás és viharjelzés – videóbemutató  

 

 

RSOE Rádiós Segélyhívó és 

Infokommunikációs Országos 

Egyesület 

 

 

"Mint szervezetünk mottója is kimondja, „A polgárok biztonságáért szárazföldön és vízen”, 

elkötelezettek vagyunk amellett, hogy munkánkkal segítsük az állampolgárok biztonságának 

fokozását, kiemelt figyelmet fordítva a biztonságos vízi közlekedésre, úgy a tavainkon, mint 

a Dunán.   

BIZTONSÁGBAN VÍZEINKEN – hajózás és viharjelzés 

2 perces videóban kívánjuk bemutatni szervezetünk vízi közlekedéssel szorosan összefüggő 

tevékenységét, nagy hangsúlyt fektetve a biztonságos vízi közlekedés fokozására, melynek 

részét képezi nem pusztán a hajózás, de közvetetten hazánk tavainak viharjelzése is. " 

 

Szakmai kiadványok és „Biztonságosan a gyalogos-átkelőhelyeken” akció 

Zebra Zebivel  

 

KTI Közlekedéstudományi Intézet 

Nonprofit Kft. 

 

1. Közlekedéstudományi Szemle különkiadás A Közlekedési Kultúra Napja 

alkalmából (KTI-KAV együttműködés) 

A szlogenhez igazodva („A biztonságé az elsőbbség!”) összeállítás a KTI és a KAV vonatkozó 

tanulmányaiból, cikkeiből és a lap különkiadásának megjelentetése a KKN alkalmából. 

2. Online kiadvány összeállítása a KRESZ-vizsgákon előforduló leggyakoribb hibákról 

(KTI-KAV együttműködés) 

A közlekedési kultúra részeként, a forgalomban járművezetőként való részvételre történő 

eredményes felkészülés támogatása érdekében, az online kiadvány a KAV statisztikai adati 
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alapján összefoglalja a KRESZ-vizsgákon előforduló leggyakoribb hibákat, hasznos tippekkel 

és grafikai elemekkel kiegészítve, közérthető módon.  

A kiadvány május 11-re készül el, elektronikus, terjeszthető formában. 

3. „Biztonságosan a gyalogos-átkelőhelyeken” akció Zebra Zebivel (KTI-OBB 

együttműködés) 

Az aktivitás célja (a KTI egy munkatársa a KTI 

tulajdonában lévő Zebra Zebi bábuba beöltözve a 

11. kerületben, az ORFK-OBB 

közreműködésével pedig rendőri jelenlét és a 

média biztosításával) az iskolák/óvodák környéki 

kijelölt gyalogos-átkelőhelyeken való megjelenés 

május 11-én, és az intézményekbe tartó 

gyermekek átkísérése a zebrán, melynek célja 

mind a járművezetők, mind a diákok figyelmének 

felhívása az úttesten való körültekintő és 

biztonságos átkelésre.  

Az akció relevanciáját adja továbbá a felső 

tagozatosok és középiskolások iskolákba való 

visszatérése május 10-től, így az akció arra is 

felhívja a figyelmet, hogy a diákok már nem az 

online térben vannak, újra részesei a hétköznapi 

közlekedésnek. 

„Biztonságosan a gyalogos-átkelőhelyeken”  

HRSP Partnerség a 

Közlekedésbiztonsági Egyesület 
 

Akció Zebra Zebivel (KTI-OBB-HRSP 

együttműködés) 

 

Könyvbemutató 

  

Vas Megyei Mérnöki Kamara és a KTE 

Vas Megyei Területi Szervezet közös 

szervezése 

Időpont: 2021. május 11. 14.00-15.30 

 

„ÚTŐRSÉGEN -Emlékeim a közúti igazgatás történetéből 1970-2012" on-line 

könyvbemutató és beszélgetés a könyv szerzőjével, Molnár László Auréllal. 
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A közösségi közlekedésben is a biztonságé az elsőbbség - előadás 

 

 

Széchenyi István Egyetem-

Közlekedési Tanszék, BKV Zrt. 

 

 

Időpont: május 11. 

 

Előadás: A balesetmegelőzés helye egy közösségi közlekedési személyszállító szolgáltatónál, 

gyakorlati példák bemutatásával. 

 

A Közlekedési Kultúra Napja nyereményjáték 

 

Drivingcamp Hungary 

 

 

 

„Nyerj A Közlekedési Kultúra napja alkalmából gokart belépőt!” 

Facebook nyereményjáték a szervezet oldalán, a játékban részt vevőknek egy posztban 

feltett kérdésre kell helyesen válaszolniuk kommentben.  

 

Időtartam: 2021. május 8-11. Sorsolás: 

2021. május 12.  Facebook poszt 

szövege: Nyerj A Közlekedési Kultúra 

Napja alkalmából gokart belépőt! 

Vezetéstechnikai centrumként hivatásunk 

a biztonság, ezért minden évben 

csatlakozunk a kezdeményezéshez. Idén 

is legyen a biztonságé az elsőbbség!  

Nyeremény: 2 db 3 alkalmas gokart 

belépő 

 

„Ezt tanultam a biztonságos közlekedésről” videópályázat meghirdetése 

 

 

NUSZ  

Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 

 

 

 

 

A Közlekedési Kultúra Napján, május 11-én sajtóközleménnyel indul, az éves közlekedj 

biztonságosan kampány felsősöknek és középiskolásoknak szóló videópályázattal. A 

videópályázat mottója: „Ezt tanultam a biztonságos közlekedésről” 
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A pályázók és érdeklődők figyelmébe ajánljuk két animációs rövidfilmünket is: 

- https://youtu.be/k7GGEWnPTNg 

- https://youtu.be/MakckbzncJE" 

 

 

Drónröptetés szabályai 

 

 

HungaroControl Zrt. 

 

 

 

A biztonságos drónreptetés támogatása érdekében az Instagramon 10 képből álló 

Highlightot teszünk közzé ”Hogyan üzemeltesd a drónod biztonságosan” címmel. 

 

Soron következő podcast epizódunkat a repülésbiztonság kérdéskörének szenteljük 

(vendég: Kurucz Mihály repülésbiztonsági és minőségirányítási igazgató). A beszélgetést 

május 11-én a linkedin-en közzétesszük. 

 

A társaság facebook oldalán videós tartalmat teszünk közzé. 

 

A HungaroControl Intranet felületén és belső körlevélben népszerűsítjük az eseményt. 

 

 

 
 
Műszaki vizsgálat 

 
 

 
BODÓ Fékcenter 

május 11. 

 

 
 

 

 

https://youtu.be/MakckbzncJE
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Előzetes műszaki vizsgálatok díjmentes lebonyolítása a közlekedés biztonságát 

veszélyeztető műszaki hiányosságok feltárásáért. 

 

A KTE Területi Szervezettel közösen felhívják a figyelmet a gépjárművek jó műszaki 

állapotára. A autóra szerelhető kerékpár szállítók, tároló dobozok biztonságos megoldásaira. 
(Vonóhorogra szerelhető kerékpárszállító, kiegészítő világítással, szürke pótrendszámmal.) 

 

"Kerékpárral is biztonságban! " 

Közös rendezvény a KTE Tolna Megyei 

Területi Szervezettel 

A közlekedés biztonságát támogató gépjárművekre szerelhető kerékpártartók, szállítók 

bemutatása, valamint előzetes műszaki vizsgálatok díjmentes lebonyolítása a közlekedés 

biztonságát veszélyeztető műszaki hiányosságok feltárásáért.  

 

Információ az Autóklubtól 

 

 

Magyar Autóklub 

 

 

MAK csatornák és a közösségi média felületei, melyre a szervezet publikált információi 

átvehetők- az alábbiak: 

MAK weboldal: Havi 45.000 oldalmegtekintés 

MAK hírlevél: Közel 30.000 feliratkozó, 40%-os megnyitási rátával 

Facebook oldal: Több, mint 10.000 követő 

Instagram oldal: 664 követő 

 

 

 

Abbey Road lemezborító remake 

 
KAV Közlekedési Alkalmassági és 

Vizsgaközpont Nonprofit Kft. 

 

A Beatles „Abbey Road” borítóképe alapján országos figyelemfelhívó kampány 

megvalósítása a kiemelt kockázattal rendelkező gyalogos átkelőhelyek biztonsága valamint 

általánosan a gyalogosok, mint védtelen közlekedők biztonsága vonatkozásában. 

Kampányfotók közzététele a Vizsgaközpont weboldalán és LinkedIn oldalán, illetve az AKKN 

weboldalán és Facebook oldalán. 
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Fenntarthatóan a munkahelyre 

Az Európai Mobilitási Hét 2019. évi Mix and Move kampányához is kapcsolódva A 

Közlekedési Kultúra Napján belső verseny hirdetése a KAV munkavállalói között, 

melynek célja a kulturált és biztonságos, valamint környezettudatos közlekedés elősegítése. 

Koncepció és bírálati algoritmus kidolgozása.  

Eredményhirdetés lehetséges időpontja a 2021. évi Biztonság Hete. 

Szakcikkek megjelentetése a Közlekedéstudományi Szemlében 

A Közlekedéstudományi Intézet, valamint a Közlekedési Alkalmassági és 

Vizsgaközpont kutatásainak felhasználásával Közlekedéstudományi Szemle különszám 

összeállítása együttműködésben a Közlekedéstudományi Szemle szerkesztőségével. 

 

A Közlekedéstudományi Intézettel közösen online Közlekedéstudományi Szemle 

különszám összeállítása együttműködésben a Közlekedéstudományi Szemle 

szerkesztőségével. 

Védett vizsgázás 

A Közlekedési Kultúra Napja alkalmából 2021.05.11-én minden vizsgázó részére maszk 

biztosítása, mely rendelkezik a KAV és az AKKN logókkal. 

 

Gyalogátkelőhely világítása és a biztonság 

 

 
 

MEE Világítástechnikai Társaság 
 

 

 

 
Online előadások és interaktív beszélgetés a gyalogátkelőhelyek védelméről május 11-én. 

 

 

„A reakcióidő, mint a közlekedés elfeledett zabigyermeke” 

 

„Tanpálya”  

Vezetéstechnikai Centrum Kft.  

2146 Mogyoród, Hungaroring út 10. 
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Figyelemfelkeltő előadás a Tanpálya instruktoraitól.  

Téma:  

 - közlekedési kultúra és a vezetéstechnika összefüggései a Tanpálya instruktoraitól 

 - Youtube csatorna linkjén keresztül elérhető Facebookon, Instagramon 

 - május 11-én egész nap elérhető 

 - 30-40 perc felvételről 

 

Üzenet: A Közlekedés Kultúra Napja közösségi 

oldalain (Facebook, Instagram) a megjelent 

tartalmak átvétele és saját tartalmak kihelyezése az 

AKKN megjelölésével.  

Az üzenet címe, rövid ismertetése. 

 

 

 

Üzenet instruktoroktól a kulturált közlekedés jegyében, a kulturált közlekedésért folytatott 

tevékenységről: 

 - Miniring a Közlekedési Kultúráért 

 - Hungaroring Off-Road Centrum a Közlekedési Kultúráért 

 - Tanpálya a Közlekedési Kultúráért 

 - Hungaroring Motoros Akadémia a Közlekedési Kultúráért 
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„Zebra terv” közlekedésbiztonsági ellenőrzés.  

 

Országos Rendőr-főkapitányság 

Rendészeti Főigazgatóság 

Közlekedésrendészeti Főosztály 

 

      Időpont: május 11 és 13 között 
 

 

Az ellenőrzés során a gyalogosok, mint védtelen közlekedők biztonságára fókuszálunk. 

 
 

A motorizáció jelentősége a magyarországi mentők gyakorlatában 

 

 

Kresz Géza Mentőmúzeum  

 
 

Előadások a facebookon május 11-én  

10.00 Mentőfogatok 1887-1902 

12.00 A motorizáció hajnala 1902-1926 

14.00 Az országos mentőszervezés kora 1926-1948 

16.00 Az Országos Mentőszolgálat indulása és járművei 1948-2021 

 

Rövid videóüzenet a mentőjárművek történetéről és szerepéről 

 

A mai közlekedéskultúra a közlekedés múltjában rejlik 

   
Magyar Műszaki és Közlekedési 

Múzeum 
 

Időpont: 2021. május 11.  

 

 

Idén május 2-án ünnepelte 125. születésnapját a Kisföldalatti, tavaly pedig 50 éves volt a 
2-es vagy más néven „piros” metró. 

 

A föld alatt futó tömegközlekedési eszközök alapjaiban változtatták meg fővárosunk 

közlekedését és ezáltal a közlekedési kultúrát is.  

A Millennieumi Vasút, valamint az első mélyvezetésű metróvonal (2-es metró) történetét 

egy képekkel, tervrajzokkal, filmhíradókkal, valamint érdekes játékokkal színesített virtuális 

kiállítással mutatjuk be. 
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50 éves a „piros” metró Az első földalatti vasút 

 

 

 Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

Játékok: 
 

1. Keresd meg a metróépítéssel kapcsolatos fogalmakat, kifejezéseket és szakszavakat! 

2. Párosítsd a terveket és a hozzájuk tartozó állomások fotóit! 

3. Keresd meg, melyik metróállomásnál készült a kép! 

 

A közlekedésbiztonság aktuális kérdései 

 

 
Magyar Tudományos Akadémia 

Közlekedés- és Járműtudományi 
Bizottsága 

 

 

Az MTA Közlekedés- és Járműtudományi Bizottsága májusi ülésén a közlekedésbiztonság 

aktuális kérdéseivel foglalkozik. A témakört 4 tudományos előadásban, és az azokat követő 
vitában járják körül a résztvevők. 

 

Velencei kerékpáros túra 

 

Közlekedéstudományi Egyesület 
Fuvaroztatók és Szállítmányozók 

Tagozat 
 

A Szt. István Gimnázium egyik osztályával kerékpáros túrát szerveztünk a Velencei tó 

körül. A MÁV-START szponzorálja az eseményt, melynek keretében a Déli Pu.-ról Velencéig 

biztosít egy kerékpáros vagont az IC vonathoz oda- és vissza útra is. Időpont: Május 11. 

 

Agárdon a Gárdonyi Rendőrkapitányság tart 

előadást a diákoknak. Pákozdon az 1948-as 

Emlékműnél látogatás és pihenő. 

Kápolnásnyéken lesz a túra vége egy teraszos 

estebéddel. 

 

 

 

http://virtualiskiallitas.kozlekedesimuzeum.hu/s/metro50/page/bevezeto
http://virtualiskiallitas.kozlekedesimuzeum.hu/s/metro50/page/elso_foldalatti
https://learningapps.org/watch?v=pn1aipfpa20
https://learningapps.org/watch?v=pg8umszm520
https://learningapps.org/watch?v=pw0tdhqyt20
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e-hajózás 

 

KTE Általános Közlekedési Tagozat 

V2G Közlekedési Energia Innovációs 

Szakosztály  

2021.05.11. Közlekedéstechnikai Napok - a 

dunai ELENA V2G hajós közlekedési energia 

innovációs flotta  

Át szükséges alakítanunk az energiatermelésünket, ráadásul erre a váltásra nagyon kevés 

időnk maradt. A fenntartható zöldenergia hozzáférése nagyságrendekkel komplexebb 

feladat a “hagyományos” fosszilis energiahordozók előteremtésénél. Új technológiák és 

infrastruktúra szükséges az előállításhoz, valamint ahhoz, hogy a szennyezésmentesség és 

körforgásos fenntartható folyamat megvalósítható legyen. Emiatt az e-autózás, e-

kerékpározás, e-hajózás és egyéb innovatív  e-mobilitás formák elterjesztése késlekedik, 

de szerencsére nem megállítható a változás. 

Öko-logikus és techno-logikus dunai vízenergiás zöldáram termelő és fogyasztó elektromos 

hajóflotta  

A gyalogos és kerékpáros közlekedés veszélyei 

 

KTE Általános Közlekedési Tagozat 

Közlekedésjogi és Igazgatási 

Szakosztály 

2021.05.11. Fórum 

 

A gyalogos és kerékpáros közlekedés veszélyei. 

 

Repülés 

 

 

Vexton Kft. Eger 

 

Időpont május 11. 

 

 

 

Repülés Eger környékén Apollo Fox Ultrakönnyű motoros 

géppel és motoros sárkányrepülővel. 
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A Közlekedési Kultúra Napja a Facebookon 

 

 

 

Baranya Megyei Balesetmegelőzési 

Bizottság 

 

 

 

Figyelemfelhívás 2021.05.11-05.17. között facebookon 

 

 

 

7. Aktivitások A Közlekedési Kultúra Napjához 

kapcsolódóan az őszi időszakban 
 

 

MAK a Biztonság hetében 

 

 

Magyar Autóklub  
 
 

 

Időpont a Biztonság hete 2021. szeptember 

 
A Magyar Autóklub saját szervezésű kitelepülése közlekedés biztonsági szimulátorokkal és 

működtető szakemberekkel.  

A rendezvény helyszíne Bikás Park, Kelenföld  
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Ultra Balaton 2021.  A Közlekedési Kultúra Napja Csapata 

 

 

A Közlekedési Kultúra Napja Csapata 

 

KTE Tolna Megyei Területi Szervezet 

 

 

 

 

Az esemény célja felhívni a sportolók, kerékpárosok, autósok, gyalogosok és minden 

közlekedésben részvevő figyelmét a következőkre: sport, partnerség, tisztelet, egymásra 

figyelés, biztonság.  

Az AKKN csapata jól látható „A Közlekedési Kultúra Napja Csapata” szöveggel 

feliratozott futó öltözetben teljesíti a 222 km távot, egy kört a Balaton körül.  

Az AKKN képviseletében indul 5 fő futó, és 3 fő kerékpáros, a KTE Tolna Megyei Területi 

Szervezet tagjai. 

Az eseményt a csapat virtuálisan teljesíti a közlekedési kultúra napjáig május 11. –ig, mivel 

a verseny a Covid19 miatt élesben 2021. október 1. – 3. között kerül megrendezésre, ahol 

a csapat, még egyszer teljesíti a versenyen a távot.  

Így az előző évhez hasonlóan kétszer teljesítik a távot. 

Figyelemfelhívást a motorkerékpár üzemeltetés, közlekedés sajátosságaira 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki 

Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 

Főosztály  
   

 

Motorkerékpáros közlekedési formát választók számának jelentős növekedése indokolttá 

teszi a figyelemfelhívást a motorkerékpár üzemeltetés, közlekedés sajátosságaira. A több 

évre visszatekintő hagyománynak megfelelően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal ismét csatlakozott a rendezvénysorozathoz, a Hivatal közlekedési 

szakemberei segítik a jármű tulajdonosokat.  

A motoros vizsganap megszervezésével az érdeklődők járműveit a Hatóság szakemberei 

ingyenes átvizsgálják, igény esetén a járművek műszaki vizsgáztatását is elvégzik.  

A Hatóság műszaki vizsgabiztosai tanácsokat adnak a motorkerékpárok szakszerű 

üzemeltetéséhez, a jelenkor igényeinek megfelelően ismertetik a motorkerékpárok 

szakszerű átalakításának, „tuningjának” a lehetőségét. 
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Közlekedéstörténet Szeged 

 

 

 

Csongrád-Csanád megyei KTE-MÁV és 

SZKT Vasút történeti alapítvány 

Szeged  

 

 

Időpont: Szegedi Biztonság hete 2021. 

szeptember 

 

 

A szegedi közlekedés történetének bemutatása kiállításon. (Villamos, TRAM-TRAIN, Vasút 

történet) 

 

Biztonság Hete 

 

Magyar Biztosítók Országos Szövetsége  

 

Várható időpont: 2021. szeptember 

A program elindítójaként a Biztonság Hete programsorozatot idén is megszervezi a 

MABISZ, a Magyar Biztosítók Országos Szövetsége az ORFK-OBB-vel közösen, az 

együttműködő partnerek támogatásával. A hagyományoknak megfelelően változatos, 

személyes jelenléttel is tervezzük a sorozatot. 

 

Díjmentes gépjármű átvizsgálás 

 

 

Somogy Megyei Kormányhivatal 
 

 

 

 

 
 

 

Díjmentes gépjármű átvizsgálás a Somogy 

Megyei Kormányhivatal szakemberei által. 
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Szépkorúak közlekedésbiztonságának speciális kérdései 

 

 Békés Megyei Kormányhivatal 

 

 

 

A közlekedésbiztonsággal kapcsolatos általános feladatellátás egyik kissé elfeledett 

korosztályát szeretnénk megszólítani. Az úgynevezett „szépkorúak” az idősödő emberek is 

részei a közlekedők társadalmának. A 

közlekedésük sajátosságainak figyelembevételével 

kezdeményezünk előadásunk segítségével, egy 

figyelemfelhívó, segítőszándékú beszélgetést. 

Célunk olyan információk, tanácsok átadása, 

amelyek segítségével a résztvevők 

biztonságosabb, tudatosabb közlekedők lehetnek 

gépjárművezetőként, vagy gyalogosként. 

 

 

A dunai vízi közlekedés biztonsága  

 

RSOE Rádiós Segélyhívó és 

Infokommunikációs Országos 

Egyesület 

 

 „A dunai vízi közlekedés biztonsága” címmel 60-90 percben tájékoztatót tartunk, melynek 

kiemelt témája a Folyami Információs Szolgáltatások bemutatása, a biztonságot fokozó 

fejlesztések ismertetése.   

A meghívottak körét képezik a 

hajózásban, vízi közlekedésben érintett 

szakmai, civil és egyéb szervezetek.   
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Felelősen a közösségi közlekedésért 

 

TÜKE- Busz Zrt Pécs és a  

KTE Baranya Megyei Szervezete 

 

2021. szeptember hónapra tervezzük jelenléti kitelepüléses programunkat. 

Felelősen a közösségi közlekedésért, a Tüke Busz Zrt. társadalmi szerepvállalása 

 

 

 

Karbonmentes városi közlekedés tervezése a gyakorlatban 

  

Közlekedés Kft 

 

 

Várható időpontja: 2021. szeptember hónap 

 
 

A környezetbarát közlekedés hatása — kerekasztal beszélgetés 4 meghívottal. 

 

Közlekedési jelvényeink 

 
 

 

 

 

Első Magyar Jelvénymúzeum 
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Csatlakozás a közlekedési jelképgyűjtők jelvény, bélyeg, érme, makett és képeslap első 

országos seregszemléjéhez.  

 

Időtartama: folyamatos tavasz és ősz 

 

Országos Polgárőr Közlekedésbiztonsági verseny 

 

Országos Polgárőr Szövetség 

Országos polgárőr közlekedésbiztonsági 

verseny a Biztonság Hete programhoz 

kapcsolódó időben. 

 

A hagyomány szerint az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság felkérésére a 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály és a Pest Megyei 

Balesetmegelőzési Bizottság - együttműködve az OPSZ Közlekedésbiztonsági és 

Balesetmegelőzési Tagozattal - a polgárőrök számára a közlekedésbiztonság javítása 

érdekében, valamint a közúti közlekedési balesetek megelőzésével kapcsolatos ismeretek 

felmérése céljából, meghirdeti a 2021.évi Országos Polgárőr Közlekedésbiztonsági 

Versenyt.    

A megmérettetés két részből, egy elméleti és egy gyakorlati versenyfeladatból áll. Az 

elméleti verseny során két tesztlapot kell kitölteni (KRESZ és – Polgárőr - szakmai 

tesztlapot).  

A gyakorlati megmérettetés során a versenyzők - egy autós ügyességi pályán - 

vezetéstechnikai tudásukról adnak számot, valamint egy intézkedéstaktikai feladatot 

teljesítenek. 

 

Környezettudatos közlekedés 

 

 

KAV Közlekedési Alkalmassági és 

Vizsgaközpont Nonprofit Kft. 

Az Európai Mobilitási Hét 2019. évi Mix and Move kampányához is kapcsolódva A 

Közlekedési Kultúra Napján belső verseny hirdetése a KAV munkavállalói között, 

melynek célja a kulturált és biztonságos, valamint környezettudatos közlekedés elősegítése.  

Koncepció és bírálati algoritmus kidolgozása.  

Eredményhirdetés lehetséges időpontja a 2021. évi Biztonság Hete. 

Szakcikkek megjelentetése a Közlekedéstudományi Szemlében 
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A Közlekedéstudományi Intézettel közösen online Közlekedéstudományi Szemle 

különszám összeállítása együttműködésben a Közlekedéstudományi Szemle 

szerkesztőségével. 

 

BKV Önnek jár 

 

 

BKV ZRT 

 

Az őszre tervezett programok. 

  

 

„Tényleg szerettek így utazni?!...a szemléltető szemét” 

DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 

 

 

 

 

 

 

2021. május 11-én megvalósult akció ismétlése, melynek keretében indítunk egy 

„beszennyezett” villamost figyelemfelkeltő feliratokkal, különjáratban az 1-es és 2-es 

villamos vonalon minimum 2-2 körön. 
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„Kulturált víziközlekedés, vezess józanul” 

 

Magyar Hajózási Szakgimnázium és 

Szakközépiskola Budapest 

 

 

2021 szeptember 16. 10.00 vagy 14.00. 

 

3 helyszínen (forgószínpad jelleg) előadásokat, vetélkedőket szervezünk a középiskolás 

korosztály részére. 

 

Időpont: 2021. szeptember (az ebben a hónapban megszervezésre kerülő Biztonság Hete 

eseménysorozathoz kapcsolódóan) 

 

 

Közlekedésfejlesztés Magyarországon 

 

 

 

BPMK 

Időpont: 2021.09.29-10.01. 

"Közlekedésfejlesztés Magyarországon" c. 22-szer megrendezésre kerülő országos 

konferencia Siófokon.  

 

A Konferencia állandó alapvető célja: a különböző szakterületekről érkező kollégák 

széleskörű tájékoztatása a közlekedéssel, mint szolgáltatással kapcsolatos aktuális 

elvárásokról, a társadalom, gazdaság igényeiről és ehhez szükséges feladatokról.  

 

 

Hogyan üzemeltesd a drónod biztonságosan  

 

HungaroControl Zrt. 

 

 

 

A biztonságos drónreptetés támogatása érdekében az Instagramon 10 képből álló 

Highlightot teszünk közzé ”Hogyan üzemeltesd a drónod biztonságosan” címmel. 
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„5 tengelyen – biztos kézzel” keressük Magyarország legjobb 

kamionsofőrjét 

 

 

Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó 

Ipartestülete – NIT Hungary 

 

 

Az „5 tengelyen – biztos kézzel” (keressük Magyarország legjobb kamionsofőrjét) 

közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai verseny nyílt, közlekedésbiztonsági családi nappal 

egybekötött országos döntője. 

Az „5 tengelyen – biztos kézzel” verseny olyan országos, felmenő rendszerű 

közlekedésbiztonsági vetélkedő, melynek alapcélja a biztonságos nehéztehergépjármű-

vezetési ismeretek szélesítése, a gépjárművezetők vészhelyzetek megelőzésére és 

elhárítására vonatkozó felkészültségének felmérése, illetve a nehéz tehergépjármű-vezetői 

tevékenység szakmai presztízsének és társadalmi elismertségének erősítése, és a közúti 

közlekedés biztonságának fokozása.  

A verseny célja a munkáltató szempontjai szerint legjobban felkészült, járművét a 

legnagyobb biztonsággal és vezetéstechnikai tudással kezelő gépkocsivezető díjazása.  

A közúti partnerség jegyében az országos, felmenő rendszerű versenysorozat látványos 

döntője közlekedésbiztonsági nyílt családi nappal egybekötve, a munkáltatók, kollégák, 

szurkolók és családtagok körében, egész napos rendezvényként kerül megtartásra. 

A program módszere: országos, felmenő rendszerű, nevezéshez kötött versenysorozat 

magyar állampolgárságú, C+E kategóriás gépjárművezetői engedéllyel és GKI igazolvánnyal 

rendelkező, magyarországi székhelyű közúti fuvarozó szolgáltatónál munkaviszonnyal 

rendelkező gépkocsivezetők részére.  

A versenysorozat online elméleti előselejtezőből, az elméleti és vezetéstechnikai tudást 

felmérő, 30 fő részére rendezett két elődöntőből, és 10 továbbjutó részére rendezett 

országos döntőből áll. A döntő a nagyközönség, a munkáltatók, családtagok, érdeklődők 

számára nyílt, térítésmentes közlekedésbiztonsági családi napi rendezvény. 

 

Drivingcamp Hungary 

vezetéstechnikai tanpálya  

(2027 Zsámbék, Drivingcamp út 1.)  

Kezdési és záró időpontja: 2021. 

szeptember 25. 07:30 – 16:00 
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Témák szerinti válogatás 
 

Közúti közlekedés 

MAÚT Kutatási és Innovációs Program indítása  

Időpont: 2021. május 11. 

Szervező: MAÚT Magyar Út- és Vasútügyi Társaság 

 

 

 

Útügyi Világszövetség, Magyar Nemzeti Bizottság 

 

Az Útügyi Világszervezet felmérésének ismertetése a COVID-19 járvány globális hatásainak, 

a szállítási és közlekedési ágazatokra vonatkozólag. 

Május 11-én a korábbi évek gyakorlata alapján az AKKN logója és üzenete fog megjelenni 

azokon a VJT-ken, amelyeken nem kell aktuális munkavégzésre vagy egyéb eseményre 

figyelmeztető jelzéseket közölni. 

 
 

 

Díjmentes gépjármű átvizsgálás a Somogy Megyei Kormányhivatal szakemberei 
által. 

 
 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  
 

A motoros vizsganap megszervezésével az érdeklődők járműveit a Hatóság szakemberei 

ingyenes átvizsgálják 

 

 

 

Műszaki vizsgálat. BODÓ FÉKCENTER 

Előzetes műszaki vizsgálatok díjmentes lebonyolítása a közlekedés biztonságát 

veszélyeztető műszaki hiányosságok feltárásáért. 

 

 

NUSZ Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 

Videó üzenet készítése a szervezet ars poétikájáról, a közlekedésért, közlekedési kultúráért 

kifejtett tevékenységéről. 

 

Vas Megyei Mérnöki Kamara és a KTE Vas Megyei Területi Szervezet közös 

szervezése 

„ÚTŐRSÉGEN - Emlékeim a közúti igazgatás történetéből 1970-2012" on-line 

könyvbemutató és beszélgetés a könyv szerzőjével, Molnár László Auréllal Időpont: 2021. 

május 11. 14.00-15.30 
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Vízi közlekedés 

RSOE Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület 

„A dunai vízi közlekedés biztonsága” címmel 60-90 percben tájékoztatót tartunk, melynek 

kiemelt témája a Folyami Információs Szolgáltatások bemutatása. 

 
 

KTE Általános Közlekedési Tagozat V2G Közlekedési Energia Innovációs 

Szakosztály,  

2021.05.11. Közlekedéstechnikai Napok - a dunai ELENA V2G hajós közlekedési energia 

innovációs flotta. 

  
 

 

„Kulturált víziközlekedés, vezess józanul” - Időpont: 2021. szeptember 

 

Magyar Hajózási Szakgimnázium és Szakközépiskola Budapest 

3 helyszínen (forgószínpad jelleg) előadásokat, vetélkedőket szervezünk a középiskolás 

korosztály részére. 

 

Légi közlekedés 

PHARMAFLIGHT Nemzetközi Tudományos és Szolgáltató Központ örömmel látja vendégül 

a Közlekedéstudományi Egyesület főbb partnereit (egyidejűleg 10 főt tudunk fogadni, 

előzetes egyeztetéssel), hogy bemutathassák részükre a debreceni központjukat, ahol a 

látogatók betekintést nyerhetnek munkáikba, kutatásaikba és jövőbeli terveikbe, 

lehetőségük nyílik kipróbálni a Boing és Airbus szimulátorokat, ahol megtapasztalhatják, 

milyen érzés pilótaként vezetni egy repülőgépet.  

 

Repülőbemutató 

Ezzel egyidejűleg – oktatópilótáink - rövid repülőgépes bemutatót tartanak a szomszédos 

Debreceni repülőtéren, bemutatva a kötelékben való repülés biztonságos módszerét. 2021 

tavasz. 

 

Vexton Kft. Eger 

 

Repülés Eger környékén Apollo Fox Ultrakönnyű motoros géppel és motoros 

sárkányrepülővel 

Időpont május 11. 

 

HungaroControl Zrt. 

A biztonságos drónreptetés támogatása érdekében az Instagramon 10 képből álló 

Highlightot teszünk közzé ”Hogyan üzemeltesd a drónod biztonságosan” címmel. A program 

május 11-én, majd ősszel kerül bemutatásra. 
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Közlekedés gyalogosan, két keréken 

„A gyalogos és kerékpáros közlekedés veszélyei” – online akció 

KTE-T-busz tavaszi időszak 

 

 

Látva fuss! 

 

Alisca Runners Futóegyesület 

Virtuális, bárhol teljesíthető futás, aminek a lényege, hogy jól láthatósági futóöltözetben kell 

futni. Időpont: 2021.05.08-09 

 

 

MEE Világítástechnikai Társaság 

 
Online előadások és interaktív beszélgetés a gyalogátkelőhelyek védelméről 

Május 11-én 

 
 

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége  

 

Három kiemelt problémára kívánjuk felhívni a figyelmet egy-egy Facebook posztban és egy 

sajtóközleményben május 3-11. között egy-egy posztban rövid szöveggel és fotóval az 

MVGYOSZ saját Facebook oldalán. 

 
 

 

Nyerj A Közlekedési Kultúra napja alkalmából gokart belépőt! 

 

Facebook nyereményjáték a drivingcamp Hungary oldalán. A játékban részt vevőknek egy 

posztban feltett kérdésre kell helyesen válaszolniuk kommentben. Időtartam: 2021. május 

8-11. Sorsolás: 2021. május 12.   

 

Kerékpárral is biztonságban!  

BODÓ FÉKCENTER - KTE Tolna Megyei Területi Szervezettel 

gépjárművekre szerelhető kerékpártartók, szállítók bemutatása,  

 

 

„Zebra terv” közlekedésbiztonsági ellenőrzés.  

Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Közlekedésrendészeti Főosztály. 

Az ellenőrzés során a gyalogosok, mint védtelen közlekedők biztonságára fókuszálunk. 

Időpont: május 11 és 13 között 

 

KTE Általános Közlekedési Tagozat Közlekedésjogi és Igazgatási Szakosztály 

2021.05.11.  A gyalogos és kerékpáros közlekedés veszélyei  
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Közlekedéstudományi Egyesület Fuvaroztatók és Szállítmányozók Tagozat 

Velencei kerékpáros túra a Szt. István Gimnázium egyik osztályával. 

 
 

Abbey Road lemezborító remake 

 

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. 

A Beatles „Abbey Road” borítóképe alapján országos figyelemfelhívó kampány a 

Vizsgaközpont weboldalán és LinkedIn oldalán, illetve az AKKN weboldalán és Facebook 

oldalán a gyalogosok védelmében.  

 

 

Ultra Balaton 2021 

 

Az AKKN csapata indul (5 fő futó, és 3 fő kerékpáros, a KTE Tolna Megyei Területi Szervezet 

tagjai.) és jól látható „A Közlekedési Kultúra Napja Csapata” szöveggel feliratozott futó 

öltözetben.  Teljesítik a 222 km távot, egy kört a Balaton körül. A versenyt a Covid19 miatt 

élesben 2021. október 1. – 3. között kerül megrendezésre. 

 
 

 

"Két keréken a biztonság" 

Szervező: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki 

Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály  

 
 

 

A járművek műszaki ingyenes átvizsgálása 

Hatóság szakemberei igény esetén a vizsgáztatását is elvégzik.  

Szervező: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki 

Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály  

 

Közösségi közlekedés 

125 éve, hogy elindult Millenniumi Földalatti Vasút 

Virtuális túra BKV Zrt május 3-tól 

 

 

Virtuális nyílt nap az M1 járműtelepen 

BKV Zrt, Időpont: 2021. május 6. 

 

Debreceni Közlekedési Zrt 

2021. május 11-én délután indítunk egy „beszennyezett” villamost figyelemfelkeltő 

feliratokkal, különjáratban az 1-es és 2-es villamos vonalon minimum 2-2 körön. Időpont: 

2021 május 11.  

A program megismétlődik az őszi időszakban is. 
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Felelősen a közösségi közlekedésért, a Tüke Busz Zrt. társadalmi szerepvállalása. 

Szervezők: TÜKE- Busz Zrt. Pécs és a KTE Baranya Megyei Szervezete 2021. szeptember 

hónapra tervezzük jelenléti kitelepüléses programunkat.  

 
 

 
 

Plakátkiállítás Tatabánya városközpontban  

„A biztonságé az elsőbbség - legyen minden nap a kulturált közlekedés napja!” 

 

 

 
Csongrád-Csanád megyei KTE-MÁV és SZKT Vasút történeti alapítvány Szeged  

 

Szegedi Biztonság hete szeptember. A szegedi közlekedés történetének bemutatása 

kiállításon. (Villamos, TRAM-TRAIN, Vasút történet)  

 

 

Környezetvédelem 

Karbonmentes városi közlekedés tervezése a gyakorlatban.  

Közlekedés Kft szervezésében kerekasztal beszélgetés 4 meghívottal. 

Várható időpontja: 2021. szeptember hónap  

 
 

Internet aktivitás 

 

Zágrábi Egyetem Közlekedés- és Közlekedéstudományi Kar  Vasúti Közlekedési 

Tanszék 

Szórólapot készítettünk A Közlekedési Kultúra Napjáról, és nyílt felhívás az összes 

platformon a Közlekedési Kultúra Európai Napjának (EDTC) megrendezésére. 

 

Siemens Mobility Kft. 

A Közlekedés Kultúra Napja közösségi oldalain (Facebook, Instagram) megjelent 

tartalmak megjelenítése http://akozlekedesikulturanapja.hu/program.php?view=5  

 

 

 

VOLÁN Egyesülés 

A Közlekedési Kultúra Napja eseményhez és az ahhoz kapcsolódó programok, pályázatok 

népszerűsítése a VOLÁN Egyesülés honlapján és a nyomtatott formátumban kéthavonta 

megjelenő VOLÁN Hírlevélben. " 

http://akozlekedesikulturanapja.hu/program.php?view=5
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MÁV-Volán-csoport 

Rövid kisfilm, közlekedési szituációkat bemutatva. Fő üzenet: Legyünk társak a biztonságos 

utazásban, mert fontos, hogy mindenki hazaérjen! Május 11-én 

 

A közlekedésbiztonság nálunk fejlődik 

Autóipari Próbapálya kft avagy ZalaZone járműipari tanpálya Videóüzenet a szervezet 

szerepéről és a közlekedési kultúra fejlődéséért folytatott tevékenységéről. 2021 tavasz 

 

 

Mentőgépjárművek közlekedésének segítése a forgalomban, Országos 

Mentőszolgálat  

 

Terveink szerint május 11-én egy pár perces videót tennénk közzé a Facebook oldalunkon a 

„Mentőgépjárművek közlekedésének segítése a forgalomban” témában. 

 

HungaroControl Zrt. 

A HungaroControl Intranet felületén és belső körlevélben népszerűsítjük az eseményt. 

 

MABISZ – képregény 

2021-ben az AKKN alkalmából jelentette meg a középiskolásoknak szóló, baleset-

megelőzést szolgáló online képregény sorozatának újabb elemét és közlekedésbiztonsági 

témában kisfilmmel is készül a kiemelt eseményre időzítve. 

 

 

Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége  

Video a szervezetről és feladatairól 

 

Baranya Megyei Balesetmegelőzési Bizottság 

Figyelemfelhívás 2021.05.11--05.17. között facebookon 

 

Kecskeméti Közlekedési Központ Kft 

Honlapon és Facebook oldalon cikk megjelentetése a közlekedési kultúráról, illusztrációs 

fotóval 2021. május 11-én. 
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DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 

A kulturált közlekedést, illetve annak hiányát bemutató kisfilmek megjelenítése a DKV Zrt. 

és – lehetőség szerint- a KTE hivatalos közösségi oldalain 

 

A PHARMAFLIGHT Nemzetközi Tudományos és Szolgáltató Központ bemutatkozó 

kisfilmje, angol nyelven, magyar felirattal 

 

Magyar Autóklub 

Információk weboldalon, MAK hírlevélben, Facebook és Instagram oldalon 

 

NIT  

A szervező NiT Hungary által önállóan elérni kívánt kommunikációs csatornák (tv, rádió, 

saját honlap, helyi újság, stb.): www.nit.hu honlap, www.5tengelyen.hu honlap, 

www.utononline honlap, Twitter és Facebook (NiT Hungary csoport, „5 tengelyen” csoport), 

ÚTON magazin. 

 

 

NUSZ Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 

 

Érdeklődők figyelmébe ajánljuk két animációs rövidfilmünket: 

- https://youtu.be/k7GGEWnPTNg 

- https://youtu.be/MakckbzncJE" 

 

 

Online előadások, online és élő konferenciák 

 

„AMI KULTURÁLT, AZ BIZTONSÁGOS” című online KTE-AKKN konferencia.  

A konferencia időpontja: 2021. április 29. 14:00 

 
 

MAÚT Innovációs Fórum – Környezetvédelem az út- és vasútfejlesztés területén 

Online rendezvény, 2021.04.29 

 

A motorizáció jelentősége a magyarországi mentők gyakorlatában 

Kresz Géza Mentőmúzeum  

Előadások a facebookon az országos mentőszolgálat történetéről és járműveiről. 
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NKE RTK Közbiztonsági Tanszék:  

„A gyalogos és kerékpáros közlekedés veszélyei” c. konferenciája Online. Teams értekezlet.  

Program: Klobusitzky György, a NKE nyugalmazott mestertanára „A gyalogos és kerékpáros 

közlekedés veszélyei” c. vitaindítója, majd követő kerekasztal beszélgetés."  

Időpont: 2021. május 11. 17.00- 19.00 óra 

 

Széchenyi István Egyetem-Közlekedési Tanszék, BKV Zrt. 

A balesetmegelőzés helye egy közösségi közlekedési személyszállító szolgáltatónál, 
gyakorlati példák bemutatásával. Időpont május 11 

 

 „A reakcióidő, mint a közlekedés elfeledett zabigyermeke” 

Figyelemfelkeltő előadás a Tanpálya kft. instruktoraitól.  

Téma: közlekedési kultúra és a vezetéstechnika összefüggései 

A Youtube csatorna linkjén keresztül elérhető Facebookon, Instagramon május 11-én egész 
nap elérhető. 

 

 

A Bitolai Egyetem (Észak-Macedónia) műszaki tudományok kar 

Rádió-show A Közlekedési Kultúra Napja történetéről, missziójáról és jövőjéről 

Két időpontban: május 11-én 13.00-14.000 és 19.00-20.00 

 

Előadássorozat a biztonságos közúti közlekedésről Zoom platformon 

Időpontok: május 11. 18.30 és 22.00  

 

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki kamara 

"Közlekedésfejlesztés Magyarországon" címmel  22-szer megrendezésre kerülő országos 

konferencia Siófokon. A Konferencia állandó alapvető célja: a különböző szakterületekről 

érkező kollégák széleskörű tájékoztatása a közlekedéssel, mint szolgáltatással kapcsolatos 

aktuális elvárásokról, a társadalom, gazdaság igényeiről és ehhez szükséges feladatokról.  

Időpont: 2021.09.29-10.01. 

Utas tájékoztatás az AKKN alkalmából május 11-én 

Útügyi Világszövetség, Magyar Nemzeti Bizottság 

 

Május 11-én a korábbi évek gyakorlata alapján az AKKN logója és üzenete fog megjelenni 

azokon a VJT-ken, amelyeken nem kell aktuális munkavégzésre vagy egyéb eseményre 

figyelmeztető jelzéseket közölni. 
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MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 

A Közlekedési Kultúra Napja, 2021.05.11. Türelem, tolerancia, egymásra figyelés. 

Legyen minden nap a kulturált vasúti közlekedés napja! 

 

 

MÁV-Volán-csoport 

május 11-én reggel 6-tól üzemzárásig, óránként egyszer kerül bemondásra az alábbi 

szöveg: „Köszöntjük Kedves Utasainkat A Közlekedési Kultúra Napján! Türelem, 

tolerancia, egymásra figyelés. 

 

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút ZRT 

A személyszállító vonatokon a közlekedésbiztonsággal, a kulturált közlekedéssel kapcsolatos 

szórólapok elhelyezése és a KKN-re való figyelemfelhívás a járműveken elhelyezett 

monitorokon és hangos bemondással. 

 

Budapesti Közlekedési Központ 

A FUTÁR rendszeren keresztül egy rövid szöveggel hívjuk fel utasaink figyelmét az esemény 

fontosságára. (A szöveg jelenleg pontosítás alatt.) 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. 

 

Magyar Közút Magyar Nonprofit Zrt. 

Tájékoztatás A Közlekedési Kultúra Napjáról a gyorsforgalmi úthálózat változtatható 

jelzésképű tábláin. (Az üzenetek csak akkor jelennek meg, ha nincs a forgalmat befolyásoló 

esemény pl. baleset, torlódás) 

 
 

Kecskeméti Közlekedési Központ Kft 

Kecskemét helyi autóbusz közlekedésében az utastájékoztató táblákon a „A biztonságé az 

elsőbbség!” mottó megjelenítése 2021. május 11-én. 

 

Miskolc Városi Közlekedési Zrt 

„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 a hangos utastájékoztatás valamennyi 

közlekedő villamoson a végállomásról történő induláskor és a végállomásra érkezés előtt 

hangzik el május 11-én egész nap. 
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KTA KEM tagszervezet, Tatabánya Polgármesteri hivatal, T-busz tatabánya 

Tatabányán, a helyi járati autóbuszok belső monitorjain és a T-Busz Tatabányai Közlekedési 

Kft. honlapján a következő feliratot és logókat jelenítik meg 2021. május 11-én: 

„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.” 

 

 

TÜKE BUSZ Zrt Pécs 

„A Közlekedési Kultúra Napja” felirat megjelenítése a társaság dinamikus utastájékoztató 

tábláin és az autóbuszok változtatható jelzési képű viszonylatjelző tábláin május 11-én. 

 

 

Személyes részvétellel tervezett rendezvény 

MTA 

Az MTA Közlekedés- és Járműtudományi Bizottsága májusi ülésén a közlekedésbiztonság 

aktuális kérdéseivel foglalkozik. A témakört 4 tudományos előadásban, és az azokat követő 

vitában járják körül a résztvevők. 

 

MAK a Biztonság hetében 

A Magyar Autóklub saját szervezésű kitelepülése közlekedés biztonsági szimulátorokkal és 

működtető szakemberekkel a Bikás parkban a nyitó és záró napon 

Időpont a Biztonság hete 2021. szeptember 

 
 

TÜKE- Busz Zrt Pécs és a KTE Baranya Megyei Szervezete 

2021. szeptember hónapra tervezzük jelenléti kitelepüléses programunkat. 

 

MABISZ – Biztonság Hete 

A program elindítójaként a Biztonság Hete programsorozatot idén is megszervezi a MABISZ, 

a Magyar Biztosítók Országos Szövetsége az ORFK-OBB-vel közösen, az együttműködő 

partnerek támogatásával. Várható időpont: 2021. szeptember 
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Vetélkedő, pályázat 

Drivingcamp Hungary 

Nyerj A Közlekedési Kultúra napja alkalmából gokart belépőt! 

 

Facebook nyereményjáték a szervezet oldalán, a játékban részt vevőknek egy posztban 

feltett kérdésre kell helyesen válaszolniuk kommentben. Időtartam: 2021. május 8-11.  

 

 

Székesfehérvár Önkormányzata, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 

Székesfehérvári Rendőrkapitánysága és a KTE Fejér Megyei Szervezete 

közlekedésbiztonsági rajzpályázatot hirdet iskolásoknak! 

 

A rajzpályázat témája: „Jó és rossz példák a közlekedésben.” 

A pályázat részleteit az iskoláknak kiküldött felhívó levél tartalmazza. 

 

Magyar Közút Nzrt. 

Közlekedésbiztonsághoz és közlekedés kultúrához kapcsolódó szókereső online játék. 

Elérhető május 11-től a honlapunkon. 

 

Országos Polgárőr Szövetség 

Országos polgárőr közlekedésbiztonsági verseny a Biztonság Hete programhoz kapcsolódó 

időben. Várhatóan ősszel. 

 

Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete – NIT Hungary 

Az „5 tengelyen – biztos kézzel” (keressük Magyarország legjobb kamionsofőrjét) 

közlekedésbiztonsági és vezetéstechnikai verseny nyílt, közlekedésbiztonsági családi nappal 

egybekötött országos döntője. Tervezett időpont ősz. 

 

KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

Az Európai Mobilitási Hét 2019. évi Mix and Move kampányához is kapcsolódva A 

Közlekedési Kultúra Napján belső verseny hirdetése a KAV munkavállalói között, 

melynek célja a kulturált és biztonságos, valamint környezettudatos közlekedés elősegítése. 

Koncepció és bírálati algoritmus kidolgozása. Eredményhirdetés lehetséges időpontja a 

2021. évi Biztonság Hete. 
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Ünnepi kiadvány 

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 

1. Közlekedéstudományi Szemle különkiadás A Közlekedési Kultúra Napja 

alkalmából (KTI-KAV együttműködés) 

A szlogenhez igazodva („A biztonságé az elsőbbség!”) összeállítás a KTI és a KAV vonatkozó 

tanulmányaiból, cikkeiből és a lap különkiadásának megjelentetése a KKN alkalmából. 

 

2. Online kiadvány összeállítása a KRESZ-vizsgákon előforduló leggyakoribb hibákról 

(KTI-KAV együttműködés) 

A közlekedési kultúra részeként, a forgalomban járművezetőként való részvételre történő 

eredményes felkészülés támogatása érdekében, az online kiadvány a KAV statisztikai adati 

alapján összefoglalja a KRESZ-vizsgákon előforduló leggyakoribb hibákat, hasznos tippekkel 

és grafikai elemekkel kiegészítve, közérthető módon. A kiadvány május 11-re készül el, 

elektronikus, terjeszthető formában. 

 
 

 

Szakcikkek megjelentetése a Közlekedéstudományi Szemlében 

A KAV, a Közlekedéstudományi Intézettel közösen online Közlekedéstudományi Szemle 

különszám összeállítása együttműködésben a Közlekedéstudományi Szemle 

szerkesztőségével. 

Médiatámogatás 

Tolnatáj Műsorszolgáltató és Televízió Zrt 

A Közlekedési Kultúra Napjával kapcsolatos média közreműködés 

Gyerekek és szépkorúak 

HRSP Partnerség a Közlekedésbiztonsági Egyesület 

Akció Zebra Zebivel (KTI-OBB-HRSP együttműködés) 

 

„Biztonságosan a gyalogos-átkelőhelyeken” akció Zebra Zebivel (KTI-OBB 

együttműködés) 

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Az aktivitás célja (a KTI egy munkatársa a 

KTI tulajdonában lévő Zebra Zebi bábuba beöltözve a 11. kerületben, az ORFK-OBB 

közreműködésével pedig rendőri jelenlét és a média biztosításával) az iskolák/óvodák 

környéki kijelölt gyalogos-átkelőhelyeken való megjelenés május 11-én, és az 

intézményekbe tartó gyermekek átkísérése a zebrán, melynek célja mind a járművezetők. 

 

NUSZ Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. 

 

A Közlekedési Kultúra Napján, május 11-én sajtóközleménnyel indul az éves közlekedj 

biztonságosan kampány felsősöknek és középiskolásoknak szóló videópályázattal. A 

videópályázat mottója: „Ezt tanultam a biztonságos közlekedésről” 



72 
 

 

„Szépkorúak közlekedésbiztonságának speciális kérdései” 

Békés Megyei Kormányhivatal szervezése. A közlekedésbiztonsággal kapcsolatos általános 

feladatellátás egyik kissé elfeledett korosztályát szeretnénk megszólítani, kezdeményezünk 

előadásunk segítségével, egy figyelemfelhívó, segítőszándékú beszélgetést.  

 

Kiállítás 

"Közlekedési jelvényeink" 

Első Magyar Jelvénymúzeum 

Csatlakozás a közlekedési jelképgyűjtők jelvény, bélyeg, érme, makett és képeslap első 

országos seregszemléjéhez. Időtartama: folyamatos Tavasz és ősz 

 

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 

Idén május 2-án ünnepelte 125. születésnapját a Kisföldalatti, tavaly pedig 50 éves volt a 

2-es vagy más néven „piros” metró. Az alkalomra virtuális kiállítás és játék. 

Időpont: 2021. május 11.  

 

 

 

 


