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A Közlekedési Kultúra Napja 
és a Közlekedéstudományi Egyesület

A Közlekedési Kultúra Napjának gondolatát Bíró József, egyesületünk Közlekedésbizton-
sági Tagozatának elnöke dolgozta ki 2013-ban egy közlekedésbiztonsági ötletpályázat díj-
nyertes pályaművében, amelynek nyomán már 2015-ben 15 szervezet összefogásával május 
11-én 11 rendezvény foglalkozott számos helyen az országban a közlekedésbiztonság növe-
lésével, a közlekedési kultúra fejlesztésével.

Az esemény élénk érdeklődést váltott ki társadalmunk szinte minden rétegében, és az idei 
évben már 57 elhivatott, a közlekedésbiztonság, a közlekedési kultúra növelése érdeké-
ben tenni akaró partnerszervezet tartott országszerte rendezvényeket, aktivitásokat má-
jus 11-én, illetve ahhoz kapcsolódóan, felölelve valamennyi korosztályt, az óvodásoktól az 
szépkorúakig, az általános iskolás, középiskolás korosztályon túl az egyetemig, sőt a Ma-
gyar Tudományos Akadémiáig, a közúti, vasúti, a vízi és a légi közlekedés területeit egyaránt 
érintve.

Míg tavaly a mintegy 40 rendezvény még 8 csoportba volt sorolható, addig az idei 57 rendez-
vény, aktivitás már 13 témakör köré rendezhető. Néhány példa a rendezvénysorozat esemé-
nyeiből, amelyekkel érzékeltetni lehet az ügy fontosságát és társadalmi megalapozottságát.

A közlekedésre nevelést nem lehet elég korán elkezdeni és élethosszig kell folytatnunk. Az 
ovisok számára a Felelősséggel a Közlekedésért alapítvány a MÜPA előtti téren mini KRESZ 
programmal kedveskedett, a GRSP Magyarország KRESZ parkot avatott, a Magyar Közút 
Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény nyílt napot rendezett, a Groupama Tanpálya Miniring 
Boxutcát nyitott, a Széchenyi Egyetem a Győr Megyei Baleset-megelőzési Bizottsággal „Pin-
dur-Pandur KI-MIT TUD”-ot, a Borsod Megyei Baleset-megelőzési Bizottság „Közlekedj 
Okosan” vetélkedőt rendezett.

A KTI a KTE-vel országos közlekedésbiztonsági Road showt az Országos Polgárszövetség 
szakmai ismereteket növelő képzést, a Magyar Tudományos Akadémia Közlekedés- és Jár-
műtudományi Bizottsága továbbá a Vas Megyei Mérnöki Kamara értékes bizottsági ülést, 
szemináriumokat tartott az eseményhez kapcsolódóan.

Mint a kiragadott példákból is látható a Közlekedési Kultúra Napja kifogyhatatlan tárháza 
a partnerségnek, a jó szándékú, értékteremtő tenni akarásnak, a közlekedésben rejlő szép-
ségek és lehetőségek bemutatásának. Egyesületünk, mint az eseménysorozat elindítója és 
koordinátora bízik abban, hogy mindenki, aki belegondol, egyetért azzal, hogy jókedvűen, 
biztonságosan, figyelmesen közlekedni jó, és a Közlekedési Kultúra Napjának célja: „Legyen 
minden nap a kulturált közlekedés napja” megvalósul.

Dr. Tóth János
főtitkár

Közlekedéstudományi Egyesület



Dr. Mosóczi L. 9




