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A Közlekedési Kultúra Napja 2017 című esemény rendezvényei, aktivitásai  

Rendező neve 
A rendezvény címe, 

üzenete 
A rendezvény helye, 

időpontja 

 
 

Részletes program 

NFM  
KTI, Budapesti és Pest 

Megyei Mérnöki Kamara,  
KTE  

 
- Nyitó rendezvény 

 
 

- A European Road Safety 
Tunes projekt eredményeinek 

bemutatása 

MÜPA 
2017. május 11. 9:30 

 
- NFM közlekedési helyettes-államtitkári 

megnyitó, köszöntő 
- WHO Magyarországi Irodavezetői köszöntő 
- KTE programismertető 
- Önkormányzati Közlekedésbiztonsági 

díjátadó 

- a Safety Tunes projekt során megvalósított 
rendezvények és műhelymunkák 
prezentálása képek és videók bemutatásával 

- Sajtótájékoztató 

Felelőséggel a 
Közlekedőkért Alapítvány 

Felelős kerékpárosok, 

tudatosan közlekedő 

gyerekek 

Budapest MÜPA parkoló 
2017. május 11.  

8:30-11:00 

Mobil KRESZ-pálya kialakítása kisgyerekek részére, 
közlekedési gyalogátkelő. 

Kerékpáros közlekedési, ügyességi feladatok a helyes 
és biztonságos kerékpározásért. 

Kiskőrösi Közúti 
Szakgyűjtemény (Magyar 

Közút Nonprofit Zrt.) 

Időutazás a közlekedésben 

- A közlekedési kultúra 

változása Aquincumtól 

Budapestig 

Kiskőrösi Közúti 
szakgyűjtemény  

 
2017.05.11. –én 

 9.00-12.00  

 
Forgószínpad rendszerben: 

 
- Időkerék 

- KRESZ kvíz 
- Műhelymunka 

- Közlekedési szituációk elmélet és gyakorlat 
 

A foglalkozások a helyi óvodásoknak és a két általános 
iskola alsó tagozatainak lesz meghirdetve. 

 

ORFK-OBB 
 

Fővárosi és a Pest 
Megyei 

Balesetmegelőzési 
Bizottság 

 A rendőrség által 
üzemeltetett „VÉDA kapuk” 

(Komplex Közlekedési 
Ellenőrzési Pontok) 

népszerűsítése 

egy Budapesten vagy 
Pest megyében található 

Véda     
kapu  2017. május 11. 

 09.00-10.00  

Közlekedési Kultúra Napja” alkalmából a Rádió 1 
Reggeli Show című műsora jelképesen örökbe fogadja a 
10-es számú főút 14 km+601 méterszelvényénél 
található „VÉDA kaput”, melyre 2017. május 11-én 08.00 
és 10.00 óra között kerül sor. Egy helyszíni élő 
bejelentkezés keretében Óberling József r. ezredes 
rövid beszélgetést folytat Rákóczi Ferenc 
műsorvezetővel, majd átadja az örökbefogadásról szóló 
oklevelet. 

Magyar Autóklub Ments életet, Lassíts! 

7030, Paks Tolnai út 2/1. 
TESCO parkolóban 

elhelyezett 
rendezvénykamion 

2017. május 11.  
9:00-15:00 

A Közlekedési Kultúra Napja alkalmából aktivitásunk 
célja, hogy felhívjuk közúti járművezetők figyelmét, a 
gyorshajtásból eredő fokozott baleseti kockázatokra. A 
járművezetők közlekedésben, tanúsított felelős 
magatartási szokásait szeretnénk előtérbe helyezni, 
kifejezetten a gyorshajtás problémájára fókuszálva. 
Szakmai programunk a Magyar Autóklub 
„Biztonságosan Közlekedni 
Egy Életúton” elnevezésű országjáró, oktatási 
rendezvény elemeire épül. A programjainkat a 
prezentációs előadás mellett gyakorlatorientáltan 
alakítottuk ki, melyben szerepet kapott a diákok 
közlekedésbiztonsági oktatása mellett, a „Ki a mester két 
keréken” elnevezésű kerékpáros pálya a „Fékezd magad 
program”, a biztonsági öv szimulátor, a részeg 
szemüveg bemutató. 

Békés Megyei 
Kormányhivatal 

"Szépkorúak 
közlekedésbiztonságának 

speciális kérdései" 

Jaminai Közösségi Ház 
(nagyterem) 

5600 Békéscsaba, 
Orosházi út 101.  

Előadások keretében a korosztályt érintő speciális 
közlekedésbiztonsági témák felvetésével, és a helyi 
aktualitás közlekedési sajátosságok magyarázatával egy 
fórum keretén belül a helyi Városi Balesetmegelőzési 
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Rendező neve 
A rendezvény címe, 

üzenete 
A rendezvény helye, 

időpontja 

 
 

Részletes program 

Közlekedés Tudományi 
Egyesület Békés Megyei 

Területi Szervezet 

 
2017. május 11. 10:00-

12:00 

Bizottság képviselőjével adunk válaszokat a felmerülő 
kérdésekre. 
 

10:00 Megnyitó 
10:10 Kerékpáros láthatósága éjszaka és korlátozott 

látási viszonyok között. (előadás) 
10:30 A helyi városi tömegközlekedéssel kapcsolatos 

információk. (előadás) 
10: 50 "Szépkorúak Közlekedésbiztonságának speciális 

kérdései”. (előadás) 
11:20 Fórum 

 

Békés Megyei 
Balesetmegelőzési 

Bizottság 

Békéscsaba Megye Jogú 
Város Polgármesteri 

Hivatal 

GRSP Magyarország 
Egyesület 

Közlekedésre nevelés az 
óvodás korban 

Karmel Kiskertje 
Katolikus Óvoda, 1044 
Budapest, Fóti út 35/b 

2017. május 11.  
12:00-14:30 

12.30 - 13.30 Rövid workshop óvodapedagógusoknak 

13.30 – 14.30 KRESZ park ünnepélyes átadása 

Magyar Tudományos 
Akadémia Közlekedés- és 

Járműtudományi 
Bizottság 

Emberi tényező szerepe a 
közlekedésbiztonságban 

MTA titkárság, Budapest, 
V. Nádor u. 7., Fsz. 29. 

Tanácsterem 
2017. május 11. 

14:00-16:00 

A bizottsági ülés keretében Siska Tamás 

közlekedéspszichológiai szakértő és Recsákné Mazányi 

Judit a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 

Pályaalkalmassági Vizsgálati Hatósági Főosztály 

munkatársa fog előadást tartani az emberi tényező 

szerepéről a közlekedésbiztonságban. Ezt követően a 

témáról az előadók és a Bizottság tagjai beszélgetnek. 

Vas Megyei Mérnöki 
Kamara és a KTE Vas 

Megyei Területi Szervezet 
közös rendezvénye 

A KRESZ, mint a 
közlekedési kultúra 

alaptörvénye 

MÁV Igazgatóság, 
Szombathely, Széll 

Kálmán u. 2. 
2017. május 11. 14:00-

16:00 

Előadás a KRSZ közelmúltban történt változásairól 

 Önkéntes KRESZ vizsga a jelentkezők számára, a 
tudás tesztelésére  

Hollán Ernő élete, 
munkássága 

 

Vas Megyei Mérnöki 
Kamara 

Szombathely, 11-es 
Huszár út 40. 

2017. május 10.  
16:00 – 16:30 

Dr. Nemes József, a könyv szerzőjének előadása 

Hollán Ernőről 

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatal 

A biztonságos 
motorozásért, avagy a 

Hatóság a motoros 
közlekedési kultúráért 

4400 Nyíregyháza, Lujza 
u. 7.   

2017. május 11.   
9:00-12:00 

A motoros vizsganap megszervezésével az érdeklődők 
járműveit a Hatóság szakemberei ingyenesen 
átvizsgálják, igény esetén a járművek műszaki 
vizsgáztatását is elvégzik. A Hatóság műszaki 
vizsgabiztosai tanácsokat adnak a motorkerékpárok 
szakszerű üzemeltetéséhez, illetve az érdeklődők 
„motoros kresz” oktatáson is részt vehetnek.  

Somogy Megyei 
Kormányhivatal 

Tudatosan a közlekedési 
kultúráért 

Kaposvár Városliget 
2017. május 11. 13:00-

16:00 

 
Közösségi közlekedési járművek bemutatása 
interaktív módon a kerékpáros közlekedés szabályainak 
ismertetése. 
Közösségi közlekedéssel kapcsolatos szabályok 
ismertetése 
kerékpáros ügyességi és szabályossági verseny. 

 

B-A-Z Megyei 
Balesetmegelőzési 

Bizottság 
„Közlekedj okosan!” 

Mezőkeresztesi Kossuth 
Lajos Általános Iskola 

(Mezőkeresztes, 
Összekötő út 28.) 
2017. május 11. 

 9:00-18:00 

 
Az oktatási intézményben több éve foglalkoznak 6-14 
éves tanulók közlekedési ismereteinek bővítésével.  A 
NAT és kerettantervi előírásokon túlmenően, elsősorban 
szakköri tevékenység keretében készítik fel az érdeklődő 
tanulókat a helyes közlekedési szabályok betartására, 
annak érdekében, hogy fejlesszék a gyerekek helyes 
közlekedési magatartását megalapozó tevékenységét. A 
KRESZ elméleti anyagrész tanításán túl ügyességi és 
szabályossági pályákon gyakorolhatják a tanulók a 
gyalogos és kerékpáros közlekedésre vonatkozó 
szabályokat. Május 11-én egész nap a közlekedés áll az 
iskola életének középpontjában. Délután a szülőket is 
bevonva játékos feladatokat oldanak meg: közös családi 
elméleti tesztlap írást (kerékpáros, autós, elsősegély) 
követően a szülők kerékpároznak, majd ismét közösen 
puzzle-t raknak ki, közlekedési táblák képeit keresik az 
iskola környékén időre. Közlekedési Activity-vel 
fejeződnek be a versenyfeladatok. Elsődleges célunk a 
közlekedésbiztonság fejlesztése, de nem felejtkezünk el 
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Rendező neve 
A rendezvény címe, 

üzenete 
A rendezvény helye, 

időpontja 

 
 

Részletes program 

a közös élményszerzésről sem (szülő-gyerek). A nap 
zárásaként minden tanuló kap egy kis cédulát „2017. 
május 11. a Közlekedési kultúra napja” felirattal. Erre 
ráírja nevét, címét, beleteszi egy léggömbbe, felfújja és 
egyszerre az összes tanuló felengedi. 

 

VOLÁN Egyesülés 

Figyelemfelhívás a kulturált 
közösségi közlekedés 

fontosságára: „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.” 

Országosan az autóbusz 
állomásokon 

2017. május 11. 9:00-
üzemzárásig  

 
Utazóközönség tájékoztatása hangos bemondás útján 

Tatabányai Szakképzési 
Centrum Műszaki 
Szakgimnáziuma 

Autószerelő gyakorlati 
képzés 

 

2800 Tatabánya Réti út 

1-5. 10:00- 13:00 

 
- gépjármű-diagnosztika 

- gépjármű szerkezet szerelés 
- egyedi gépjárművek bemutatása és kipróbálása 

N_VOUGE Kft. Safety-
Hungary 

Motoros bemutató, és 
megtekinthető tréning 

Budapest, X kerület 

Kozma utca 3. 

2017. május 11-én  

15.00 órától 

 
A Silverkart gokart és rendezvény központ területén 
motoros tréning megtekinthető, valamint a konferencia 
teremben motoros szimuláció kipróbálható. A 
gokartpályán pedig kedvezményes futamok. 

 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

Épségben célba érni 

Budapest, Mozaik u.; Vas 

Gereben u.; Petzvál J. u 

2017.05.11. 

 09:00 -22:00. 

 
A közlekedőket közvetlenül megszólító 

figyelemfelhívás, közlekedési szabály ismeret 
megerősítő teszt 

Széchenyi István 
Egyetem, Közlekedési 
Tanszék, Győr-Moson-

Sopron Megyei 
Közlekedési Baleset-
megelőzési Bizottság 

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

döntő 

9026 Győr, Egyetem tér 

1. Lemezes parkoló; ÚT 

114. terem 

2017. május 11. 10:00-

12:30 

10.00-tól MINI-KRESZ „Pindúr-Pandúr Ki Mit Tud” 
verseny a Lemezes parkolóban, párhuzamosan ÚT 

114. teremben vetélkedők 
12.30: eredményhirdetés 

Középpontban az ittas 
vezetés. A „Finn-

módszerrel” végzett rendőri 
ellenőrzés bemutatása a 

gyakorlatban 

9026 Győr, Egyetem tér 

1. ÚT 114. terem; 

Egyetem autóbusz 

megálló 

2017. május 11. 14:00-

16:00 

- 14:20-14:40 előadás az ÚT 114. teremben 
- 14:50-től a „Finn módszer” terepen történő bemutatása 
(alkoholszondás ellenőrzés az egyetem előtt) 

Tanpálya Kft. 

- „Lányoké az elsőbbség a 

közlekedésben is?” 

- „Mitől zöld a zöld autó?” 

Duna Plaza – Miniring 
Boxutca  

2017. május 11. 
15:00-19:00 

Miniring Boxutca: 
Elsőbbségi szituációk felismerése és gyakorlása, 

tudáspróba és egyéb játékos feladatokkal. Kiemelten a 
gyalogos és kerékpáros közlekedésben pl. elsőbbség a 

gyalogátkelőhely, elsőbbség a kanyarodó járművel 
szemben, körforgalomban és az egyenrangú 

útkereszteződésben. 
Tanpálya: 

A nálunk működő elektromos töltőállomás bemutatása 
működés közben. Egy Nissan Leaf típusú elektromos 
autó bemutatása szakember segítségével. Kötetlen 

beszélgetés a környezettudatos járművek 
fontosságáról. Ezen a programon a gyermekcsoport a 
Tanpályás tréningen gyakorló felnőttek együtt vesznek 

részt. 

Tanpálya - Hungaroring 
2017. május 11. 

15:00-19:00 

Tanpálya: 
A nálunk működő elektromos töltőállomás bemutatása 
működés közben. Egy Nissan Leaf típusú elektromos 
autó bemutatása szakember segítségével. Kötetlen 

beszélgetés a környezettudatos járművek 
fontosságáról. Ezen a programon a gyermekcsoport a 
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Rendező neve 
A rendezvény címe, 

üzenete 
A rendezvény helye, 

időpontja 

 
 

Részletes program 

Tanpályás tréningen gyakorló felnőttek együtt vesznek 
részt. 

KTI Nonprofit Kft. 

A közlekedésbiztonság 

aktuális kérdései – KTI-KTE 

szakmai roadshow 2017 

Dunaújváros 
2017.05.11.  
12.45-16.30 

Konferencia előadások a közlekedésbiztonság 
összefüggéseiről, és helyzetéről Magyarországon 

Országos Polgárőr 
Szövetség 

Polgárőrök 

közlekedésbiztonsági 

képzése 

     2017. 05. 01., 
legalább egy megyében 

05.11.     

 
Tájékoztató a tréning céljáról 

Közlekedési, közlekedésbiztonsági információk átadása 
(közlekedésbiztonsági helyzetkép, infrastruktúra, 

közútkezelői információk, balesetmegelőzési 
módszerek) 

 

ORFK-Országos 
Balesetmegelőzési 

Bizottság (ORFK-OBB) 
 

A program DÍJFIZETÉS 
ellenében látogatható! 

„Üzenet a biztonságért” 

Thália Színház (1065 
Budapest, Nagymező u. 

22-24. szám) 
    2017. május 11. 11.00 
óra (a produkció várható 

hossza 90 perc) 

 
Az ORFK-OBB és a New Step Fitnesz Táncstúdió 

tánccsapata közötti együttműködésnek köszönhetően 
országos bűn-, és balesetmegelőzési roadshow 

kezdődött. Az „Üzenet a biztonságért” táncos produkció 
célja, hogy új szemléletű balesetmegelőzési elem 

beillesztésével szólítsa meg a fiatalabb, elsősorban 
középiskolás korosztályt. Az előadás során a táncosok 

stilizált formában viszik színpadra többek között a 
drogok, diszkóbaleset témaköreit, ahol a művészi 

produkciók között, az adott témát feldolgozó összegző 
beszélgetések hangzanak el a témák szakértőinek 

közreműködésével. 
A program DÍJFIZETÉS ellenében látogatható! 

 

KTE Hajózási Tagozat 

Viziközlekedés, vizibaleset, 

közlekedési kultúra 

belvizeinken 

Budapesti Gépészeti 
Szakképzési Centrum 

Magyar Hajózási 
Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája  

1131 Budapest Jász utca 
155. 

2017. május 11.  
14.00 – 16.00. 

1. Szabálykövetés a viziközlekedésben - ea. Máté 
Tamás Igazgatásrendészeti Osztályvezető, DVRK 
2. A szabad vizek veszélyei - ea. Sárkány Gábor 

balesetvizsgáló, NFM-KBSZ 
3. Megelőzés a viziközlekedés területén – ea. Imrey 
Gábor fővizsgáló és Temesfői Zsolt tanácsos, DVRK 

Hungaro Control Zrt. 
KTE Légiközlekedési 

Tagozat 

Kihívások és megoldási 

lehetőségek a légiforgalom 

biztonságának 

fenntartásában 

 
1185 Budapest, Igló u. 
33-35 2017. május 11. 

10:00- 12:30 

Pongrácz Gábor: A koszovói légtérnyitás tapasztalatai 
 

Dr. Selymes Péter:  A repülésbiztonsági teljesítmény 
értékelésének módszerei 

 
Dr. Meyer Dóra: Úton az ATM funkcionális rendszer 

prediktív repülésbiztonság-irányítása felé 
 

Molnár Zoltán: A Bow Tie modell alkalmazása a 
repülésbiztonsági elemzéseknél 

 
Zörényi Ágnes: A humán teljesítmény aktuális kihívásai 

 
Előzetes regisztrációhoz kötött 

RING – BNP Kft Gyalogátkelőhely felújítás 

Székesfehérvár, 
Seregélyesi úti 

mentőállomás előtti 
gyalogátkelőhely 
2017. május 11. 

8:00-13:00 

Gyalogátkelőhely felújítása: 8.00 – 12.00 óra között 
Ünnepélyes átadás:13.00 órakor 

UNITRAFFIC 
Forgalomtechnikai, 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

Biatorbágy város területén 

nagy forgalmú gyalogos 

átkelőhely biztonságossá 

tétele, láthatóságának 

javítása 

Biatorbágy, Kolozsvári 
utca  

2017.05.11. 
 9 :00-13:00 

A beavatkozási helyszínén szükségesnek tartott az 
átkelőhely fejlesztése, mivel a Kolozsvári úti 
sportlétesítményben tartott rendezvények, iskolai 
testnevelés órák okán jelentős a gyalogos forgalom 
(főleg általános iskolás gyermekek). A gyermekek a 
buszmegálló felől átkelnek az úttesten a túloldali járda 
felé. 

Ford Magyarország 
Ford Driving Skills for Life 

sajtóesemények 

InGame Esport Lounge 
és VR-arcade, 1072 

Budapest, Klauzál u. 26-
28 

2017. május 11.  
12.00-15:00 

Május 11-e a Közlekedési Kultúra Napja 
Magyarországon. A legfrissebb hazai és nemzetközi 
adatok alapján a friss jogosítvánnyal rendelkező, 18-24 
éves fiatalok a közlekedés során vannak kitéve  
a legnagyobb veszélynek, ezért az ORFK-OBB és a Ford 
Magyarország kampányt indít a fiatalok autóvezetési 
ismereteinek bővítése érdekében. A rendezvény az 
ORFK-OBB és Ford közös sajtótájékoztatója, ahol 
hazánkban sosem látott kreatív szemléltető 
eszközökkel, a virtuális valóság segítségével és 
számítógépes szimulációval is szeretnénk közelebb 
hozni a témát a sajtóhoz.   
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Rendező neve 
A rendezvény címe, 

üzenete 
A rendezvény helye, 

időpontja 

 
 

Részletes program 

A rendezvényen lehetőség lesz interjút készíteni az 
ORFK képviseletében Kiss Csaba rendőr alezredessel, 
Albert Péter vezetéstechnikai szakértővel illetve Kiss 
Gergely háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázóval, aki 
a Ford nagyköveteként szülőként és magánemberként 
mesél a felelős közlekedés fontosságáról. 

 

 

Kapcsolódó rendezvények 

Rendező neve 
A rendezvény címe, 

üzenete 
A rendezvény helye, 

időpontja 

 
 

Részletes program 

KTE Baranya Megyei 
Területi Szervezete 

Közlekedés Kultúra 
Napja Pécsett 

Pécs Plaza 
2017. május 14.  

10:00-14:00 

veterán autó bemutatás, vasútmodell bemutató, 
rajzverseny, buszos programok, Mesebusz füzet 
bemutatása, MAK kitelepülése, rendőrségi motorosok 
bemutatója 

Budapesti és Pest Megyei 
Mérnöki Kamara 

 
A program DÍJFIZETÉS 
ellenében látogatható! 

 

Közlekedésfejlesztés 

Magyarországon c. 

konferencia 

 

Siófok 

8600 Siófok, Somogyi B. u. 
18/B. 

 2017. május 10-12.-.  
május 11. 

 9:00-18:30 

 
A közlekedés – mint szolgáltatás – helye a 
társadalomban, gazdasági életben. Aktuális 
közlekedésfejlesztési kérdések, feladatok áttekintése, 
kitérve a közlekedés jövőben várható fejlesztési irányaira 
is.  
 

A program DÍJFIZETÉS ellenében látogatható! 
 

Magyar Közlekedési 

Szövetség, Szegedi 

Közlekedési Kft, DAKK Zrt 

Országos 
Járművezetői verseny 

Szegeden 

6724 Szeged Kossuth Lajos 
sgt. 119. 

2017. május 12. 11:00-tól, 
május 13. 8:30 

 

 
2017. május 12. Regisztrációt követően az esemény 

megnyitása, Balesetvédelmi oktatás, Elméleti verseny   
2017. május 13. szombat: Pontozóbírók eligazítása; 

gyakorlati versenyek lebonyolítása; eredményhirdetés, 
Rendezvény zárása 

Magyar Közlekedési 

Szövetség  

BKV Zrt., Magyar Autóklub 

Így közlekedtünk mi – 

Május 14-én jön a 

Közlekedés Retro! 

Városi Tömegközlekedési 
Múzeum (Szentendre) 

2017. május 14. 
10:00-16:00 

Az ingyenes program keretében az érdeklődők a 
múzeum állandó kiállítása oldtimer autókkal és 2 
veterán autóbusszal (MÁVAG Tr5 és Ikarus 55) 

találkozhatnak.  
A kisebbeket lábbal hajtható gokart és gyermek 

foglalkozások várják.  
A rendezvényre menetrend szerinti autóbusszal (Ikarus 
284) utazhatnak az érdeklődők a Deák Ferenc térről, az 
alábbi időpontokban indul: 09.30; 11.30; 13.30 (Vissza 

irány: 12.15; 14.15) 

MAÚT Magyar Út- és 

Vasútügyi Társaság (a 

Nemzeti Fejlesztési 

Minisztériummal közösen) 

Frissítsük fel KRESZ-

ismereteinket! 

NFM Árpád fejedelem úti 
épületének földszinti 

tárgyalója (1036 Budapest, 
Árpád fejedelem útja 79.) 

 2017.május 10.  
9.00-11.00 h 

 
Közlekedési szabálysértés, vagy közlekedési 
bűncselekmény? 
Új KRESZ-szabályok a közelmúltból – tényleg 
hatályos? 
Mekkora túlélési esélye van egy gyalogosnak az 
autópályán? 
Kerékpáros bukósisak, sárga mellény-kötelező, vagy 
ajánlott? 
Hogyan közlekedjünk telezöldes jelzőlámpás 
csomópontban? 
Mire kell figyelni a turbó körforgalomban? 

 

SWARCO csoport cégei: 

Stradacolor Kft. és 

Heoscont Hungaria Kft. 

A XVII. kerületi 

Gyurkovics Tibor 

Általános Iskola előtt 

található zebra felújító 

festése  

Budapest, XVII. Naplás út 
Drégelypalánk utca 

kereszteződésénél található 
gyalogátkelőhely 

 2017. május 2. és május 10. 
között 

 
A XVII. kerületi Gyurkovics Tibor Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai Előkészítő, 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
előtt található zebra fokozottan fényvisszaverő 
üveggyönggyel való felújító festése az iskolában tanuló 
gyermekek és szüleik biztonságos közlekedése 
érdekében. 
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MÁV Nosztalgia Kft 

 

A program DÍJFIZETÉS 

ellenében látogatható! 

Gőzfelhős kirándulás 

a Dunakanyarba 

Nosztalgia Vonattal 

Budapest-Dunakanyar 
2017. május 20. 

 
Indulás: 8:55 Budapest-Nyugati pályaudvar 
Indulás: 9:46 Vác 
Érkezés: 9:59 Kismaros 
Érkezés: 10:08 Nagymaros-Visegrád 
Érkezés: 10:22 Zebegény 
Érkezés: 10:30 Szob 
Indulás: 17:30 Szob 
Indulás: 17:38 Zebegény 
Indulás: 17:50 Nagymaros-Visegrád 
Indulás: 18:00 Kismaros 
Érkezés: 18:15 Vác 
Érkezés: 19:11 Budapest-Nyugati pályaudvar 

 
A program DÍJFIZETÉS ellenében látogatható! 

 

TSZC Bláthy Ottó 

Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és 

Kollégiuma 

Közlekedésbiztonság 

más szemmel 
2890 Tata, Hősök tere 9.  

 2017.04.21.  
18:30-19:15 

Power pointtal támogatott előadás, a gépjárművek 
legfontosabb menettulajdonságairól, biztonságos 
vezetéséről, a tuningolás hatásairól. 

EMKK Első Magyar Zrt. - 

DRIVINGCAMP HUNGARY 

drivingcamp Hungary 

– Több, mint 

vezetéstechnikai 

centrum! – 

Létesítmény látogatás 

DRIVINGCAMP HUNGARY 
2072 Zsámbék, Drivingcamp 

út 1. 
2017. május 14. vasárnap 

10:00-15:00 

2017. május 14-én, vasárnap 10.00 és 15.00 óra között 
várjuk szeretettel az érdeklődőket létesítményünkben 
Zsámbékon, ahol lehetőség nyílik a tanpálya 
megtekintésére, valamint fogadóépületünk bejárására, 
ahol kollégáink tájékoztatást tartanak szolgáltatásainkkal 
és tréningeinkkel kapcsolatban. A helyszínen egy 
játékos ügyességi teszt kitöltésére van lehetőség a 
látogatóknak, akik között a nap végén egy 2 órás 
vezetéstechnikai tréninget sorsolunk ki. 
Előzetes regisztráció szükséges. 
https://www.surveymonkey.com/r/KKN2017  

Szegedi Közlekedési Kft. 

Országos 

Közlekedésbiztonsági 

Vetélkedő 

6724 Szeged, Körtöltés u.35. 
6724 Szeged, Kossuth Lajos 

sgt. 119. 
 

2017. május 122017. május 
12. 11:00-tól, május 13. 8:30-

tól 
 

2017.05.12. – járművezetők elméleti versenye 
Az elméleti verseny tananyaga: KRESZ jogszabály 
1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet valamint a 
járművezető közlekedéskultúrája. Ezen kívül a trolibusz 
és villamos kategóriában F.1.-F.2. számú Jelzési és 
Forgalmi Utasítás is. A tesztanyag 200 kérdésből áll, 
kérdésenként 2 illetve 3 válaszlehetőség közül kell a 
helyeset megjelölni. Minden kérdésre csak egy helyes 
válasz van. 
Az elméleti feladatok megoldása során szerezhető 
pontszám: 200 pont. A tesztet az elért 
eredménypontokkal vesszük figyelembe. 
Az elméleti verseny kategóriánként történik. 
• Villamos: 140 db KRESZ kérdés + 60 db F.1.-F.2. sz. 
Jelzési és Forgalmi Utasítás (új F.1.-F.2.) 
• Trolibusz: 140 db KRESZ kérdés + 60 db F.1.-F.2. sz. 
Jelzési és Forgalmi Utasítás 
• Autóbusz: 200 db KRESZ kérdés (vezetéselmélet is!) 
2017.05.13. – járművezetők gyakorlati versenye 
A gyakorlati feladatokat a versenyzők mindhárom 
kategóriában a pályarajz alapján hajtják végre, a 
sorrendtől eltérni nem lehet. A gyakorlat során a 
versenyzők kategóriánként azonos feladatot hajtanak 
végre. A csapatok az adott kategória versenyhelyszínén 
jelentkeznek a versenybírónál. A verseny a sorsoláskor 
kihúzott rajtszám szerint történik. A járművezetőket 
rajtszám szerint, a versenybíróval történt egyeztetés 
után szólítják versenyhez. Induláskor, a járművön elől jól 
látható helyen kell elhelyezni a rajtszámot. 
A járművön a versenyzőn és csapattársán kívül a 
szervező társaság – típusismerettel rendelkező – 
munkavállalója, valamint a versenybizottság tagjai 
tartózkodhatnak, ellenőrzés céljából. A pályán minden 
kategóriában az arra kijelölt versenybírók végzik az 
értékelést.  
Pontozás: A gyakorlati feladatok megoldása során 
minden versenyző 200 ponttal indul a verseny elején, 
ebből a pontszámból kell levonni a feladatok 
végrehajtása során kapott hibapontokat, illetve az 
időtúllépésért kapott büntetőpontokat. 

https://www.surveymonkey.com/r/KKN2017
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Magyar Vasúttörténeti Park 

Alapítvány 

A program részben 

DÍJFIZETÉS ellenében 

látogatható! 

Közlekedési nap 
Budapest - Vasúttörténeti 

Park 
    2017.05.27. 
10:00-18:00-ig. 

Május 27-én és 28-án, egész hétvégén fergeteges 
Közlekedés Biztonsági és gyermeknapi rendezvény 
várja a családokat a Vasúttörténeti Parkban, ahol a 
nevetésé és a vidámságé lesz a főszerep. A szombati 
napon a Park interaktív programjain túl megrendezésre 
kerül a Közlekedésbiztonsági Nap,   „A KÖZLEKEDÉSI 
KULTÚRA NAPJA 2017. május 11.” keretében.  
Fellép 11 órától a Kolompos zenekar, 13 órától a Fabula 
Babszínház: Vitéz János előadása, 15 órától pedig az 
Apacuka zenekar! Vasárnap sem lesz hiány 
szórakozásból, hiszen 11 órától a Kaláka együttes, 13 
órától a Fabula Bábszínház a Mazsola és Tádéval, 15 
órától pedig a Ghymes együttes gyerekkoncertje fokozza 
a szuper hangulatot. A szervezők felejthetetlen élményt 
ígérnek, amihez hozzájárul Juhász Magda is, aki 
versekkel és mesékkel varázsolja el a kicsiket és 
nagyokat egyaránt. 
A kétnapos rendezvényre minden 14 év alatti 
gyermeknek ingyenes a belépés! 

Magyar Elektrotechnikai 

Egyesület  

Világítástechnikai Társaság 

A program DÍJFIZETÉS 

ellenében látogatható! 

XLVIII. Közvilágítási 

Ankét 

Mezőkövesd Zsórifürdő, 
Balneo Hotel 

    2017. 05.18. 14:00- 
2017.05.19. 14:00 

Május 18: Pro Lumine – Innovatív világítás tervezési díj: 
a beérkezett pályázatok bemutatása 
Kerekasztal beszélgetés: A LED-es közvilágítás 
üzemeltetői tapasztalatairól. 
Kiállítók bemutatkozása 

 

 

 

Aktivitások 

Rendező neve 
A rendezvény címe, 

üzenete 
A rendezvény helye, 

időpontja 

 
 

Részletes program 

NiT Hungary 

„Partnerséggel az 

utakon – Láss az én 

szememmel” 

gyermekek részére 

szóló 

közlekedésbiztonsági 

vetélkedő, és nyílt 

közlekedésbiztonsági 

családi nap. 

Helyszín: szervezés alatt 

2017. június 19. és 16. közötti 

időszakban, hétvégi napon. 

A program módszere: közlekedésbiztonsági 

csapatverseny, legfeljebb 6 csapat részére, 6 

végrehajtandó feladattal. A versennyel párhuzamosan 

nyílt és térítésmentes oktatási intézményi és családi 

közlekedésbiztonsági nap minden további érdeklődő, 

szurkoló részére.  

 
KNYKK 

A KKN 

Népszerűsítése a 

KNYKK járatain 

2017. május 8-11. 

 

A KKN—ra való figyelem felhívás az alábbi szöveg 

kiírásával, a buszok monitorjain: „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.” 

 

Magyar Közút Nonprofit Zrt 

 

Tájékoztatás a 

Közlekedési Kultúra 

Napjáról a 

gyorsforgalmi 

úthálózat 

változtatható 

jelzésképű tábláin. 

 

Magyar Közút Nonprofit Zrt 

közútkezelésében lévő 

útszakaszok változtatható 

jelzésképű táblái 

2017. május 11. 07:00 – 

19:00 

Az üzenetek csak akkor jelennek meg, ha nincs a 

forgalmat befolyásoló esemény pl. baleset, torlódás 
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BKK 

Közlekedéskultúra 

Kvíz a BKK Facebook 

oldalán 

A BKK saját Facebook oldala 

BKK járművein és a Futár 

Szolgálat kijelzőin 

2017. május 08-12 

A Közlekedés Kultúra Napjának hirdetése: 

- Futár kijelzőkön 

- Hangbemondás a járműveken 

GYSEV Zrt. 

A Közlekedés Kultúra 

Napjának hirdetése 

 

Sopron, Batsányi utcai vasúti 

átjárónál 

2017. május 11. 

9:00-12:00 

 

- az állomási hangosbemondókban népszerűsítjük 

- a vasúti szerelvényeken található fedélzeti utas 

tájékoztatón népszerűsítjük 

-          Sopron, Batsányi utcai vasúti átjárónál helyi iskolás 

és óvodás csoportok számára közlekedésbiztonság 

témában tartunk előadást, figyelemfelhívó akciót 

Magyar Plastiroute Kft. 

LED-es aktív 

útburkolati prizmákkal 

a biztonságos 

közlekedésért 

Budapest Erzsébet híd budai 

oldal 

2017. május 11. 9.30 óra 

Az Erzsébet híd budai oldalánál a hídra vezető balos 

forgalmi sávok kiemelten veszélyes útszakaszok, 

gyakran fordulnak elő kisodródásos balesetek. 

Tapasztalatok alapján ezen  balesetek megelőzhetők  az 

útburkolati jelzések  figyelemfelkeltő hatásának 

növelésével.  

A Közlekedési Kultúra Napja jegyében LED-es aktív 

prizmák telepítésével kívánjuk az útburkolati jelzéseket 

hangsúlyosabbá tenni ezen az útszakaszon. A nagy 

fényerejű LED-es aktív burkolatprizmák napszaktól és 

időjárástól függetlenül biztosítják a kiemelkedő 

figyelemfelkeltést a közlekedésben résztvevők számára. 

Az Erzsébet hídnál a három forgalmi sáv között 24 db 

aktív prizmát telepítettünk, mellyel szeretnénk elérni, 

hogy minél többen biztonságosan, jókedvűen érjék el úti 

céljukat.  

Az aktív prizmákat a közlekedésben résztvevők minél 

kisebb mértékű zavarása érdekében a rendezvény előtti 

napokban, az éjszakai órákban helyezzük ki, azonban a 

prizmákban lévő LED-eket bekapcsolni a rendezvény 

megnyitójával egy időben, május 11-én 9.30-kor  fogjuk. 

MÁV-csoport 

Hangosbemondás a 

Közlekedés Kultúra 

Napjáról 

„Köszöntjük Kedves 

Utasainkat a 

közlekedési kultúra 

napján! Türelem, 

tolerancia, egymásra 

figyelés. Legyen 

minden nap a kulturált 

vasúti közlekedés 

napja!” 

Országszerte 

2017. május 11. 

Állomási hangosbemondás és vizuális utastájékoztatás 

formájában köszöntik a kezdeményezést 

 


