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1. A tervezett kampány előzményei
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Balesetmegelőzési Bizottság (MBB) és a Kerékpáros
Miskolc Egyesület (KME) együttműködése immár több évre tekinthet vissza.
Kiemelkedő fontosságú közös projekt volt a 2015-ös holttérkampány, amelyben nagyon
fontos partnerünk volt az MVK Zrt. és a Generali Biztosító Zrt. is, támogatásuknak
köszönhetően sikerült kihelyezni az ország első, jelzőlámpás csomópontban alkalmazott
holttértükreit.

Ugyanilyen fontos volt az MBB szerepvállalása a KME által 2016-ban megrendezett 2.
Kerékpáros Miskolc Szakmai Napon, mely a védtelen közlekedők biztonságával foglalkozott,
rendkívül színvonalas előadásokkal, közlekedéspszichológiai workshoppal.
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Ahogy a holttérkampánynál, úgy a mostani oldaltávkampánynál is célunk együttműködő
partnerek bevonása.
Ez nem csupán azért jó, mert így növelhetők a kampány számára rendelkezésre álló
erőforrások, hanem azért is, mert a közlekedésbiztonsági célokkal való azonosulás, az
összefogás jól kommunikálható, üzenete pozitív.

2. A tervezett kampány indokoltsága
Magyarországon a közúti közlekedésben a kerékpárral közlekedők előzése nagyon fontos
problémakör. Minden évben halnak meg útjainkon kerékpárral közlekedő emberek azért,
mert olyan előző gépjármű sodorja, üti el őket, amelynek vezetője rosszul választja meg az
előzési oldaltávot.
Még gyakoribb az olyan elsodrás, amely nem jár személyi sérüléssel. Teljesen
mindennapos, amikor az előzés ugyan baleset bekövetkezése nélkül végződik, de ehhez a
kerékpározónak korrigálnia kell, mint ahogy mindennapjaink része a még éppen
következmények nélkül maradó, veszélyesen közeli előzés is.
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Nem véletlen, hogy az előzési oldaltáv kérdése itthon is (OBB) a balesetmegelőzési
tevékenység fókuszában van.

Oldaltáv kampány Angliában

A probléma nem csupán közlekedésbiztonsági, hanem közlekedéspolitikai is: a Nemzeti
Közlekedési Stratégia fontos szerepet szán a kerékpárközlekedés fejlődésének, a
közlekedési munkamegosztáson belüli részaránya növekedésének.
Márpedig csak akkor fognak többen kerékpározni, ha az emberek nem félnek, ha bátran
mernek közlekedni kerékpárjukkal.
Számos vizsgálat alátámasztotta, hogy ma a kerékpárközlekedés terjedésének egyik
legnagyobb gátja az attól való félelem, hogy a kerékpározó embert az őt előző gépjármű
elsodorja, leszorítja az útról.
A tervezett kampány fő célja a probléma tematizálása, a gépjárművezetők
felvilágosítása, az együttműködő közlekedés elősegítése.
Ebben a kampányban a célcsoport elsősorban a gépjárművezetők, hiszen a biztonságos
előzés egyedül az ő kezükben van, a kerékpárral közlekedő csak reménykedhet a
gépjárművezetők helyes oldaltávválasztásában.
(A 2015-ös holttérkampányunkban ez fordítva volt, ott elsősorban a kerékpárral
közlekedőket szólítottuk meg.)
Az előzési oldaltáv helytelen megválasztásának számos oka lehet.
Ilyen a túlzott sietség, de sok esetben a hiányos tudás, a tapasztalatlanság okozza a bajt.
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A gépkocsikban a gépjárművezető a bal oldalon foglal helyet, a kerékpározó a gépkocsi jobb
oldala mellett halad. Az autó jobb széle messzebb van a gépjárművezetőtől, aki –
különösen, ha még hiányzik a rutin – kevésbé érzi a gépkocsi jobb szélét, mint a balt.
Másrészt viszont az elmúlt években, évtizedekben a gépjárművezetőknek sok helyen alig
kellett számítaniuk kerékpárral közlekedőkre, emiatt rutinos gépjárművezetők is előzhetnek
veszélyesen úgy, hogy ez nem tudatosul bennük.
A hazai KRESZ-ben – számos külföldi ország gyakorlatától eltérően – egyelőre nincs
konkrét értékkel meghatározva a legkisebb alkalmazható előzési oldaltáv. Pedig konkrét
értékek előírása hasznos támpont lehetne a gépjárművezetők számára.

3. A kampányban javasolt aktivitások
A kampányt érdemes változatosan tervezni, hogy üzenete minél több közlekedőhöz jusson
el, és hatása minél maradandóbb legyen.
Javasolt szlogenje: Távolság – tartós barátság.

3.1. Google kérdőív
Kérdőíves felmérés a közlekedők körében a kerékpáros előzések szubjektív tapasztalatairól,
részben az oldaltáv-probléma tematizálása, részben a közlekedők véleményének,
tapasztalatainak megismerése céljából.

5

3.2. Mérőkerékpár kifejlesztése és alkalmazása

Korábbi (holtteres) kampányunknak is volt olyan eleme, amely országosan is újdonságnak
számított (holttértükrök), ebben a kampányban is szeretnénk csatasorba állítani az
innovációt, a külföldi jó gyakorlatok átvételét a közlekedés biztonságosabbá tétele
érdekében.
Egyes külföldi országok rendőrségei kitűnő tapasztalatokat szereztek az előzési oldaltávot
mérő kerékpárok alkalmazásával (a képen USA-beli példa).
Mi az amerikai példával szemben, ahol rendszeres ellenőrzésre és büntetésre használják a
mérőkerékpárt
• egyrészt figyelemfelhívó, szemléletformáló szerepet szánunk neki,
• másrészt szeretnénk adatokat gyűjteni vele, hogy jobban megismerhessük, a
gyakorlatban milyen oldaltávokat választanak a gépjárművezetők.
A célra közönséges kerékpárt tervezünk felszerelni – az ultrahangos technológiát
alkalmazó amerikai alapötletet felhasználva, azonban attól eltérő, – a Bay Zoltán
Alkalmazott Kutatási Nonprofit Kft. Intelligens Rendszerek Divízió által újonnan
kifejlesztendő, a kerékpáron hordozható lézeres műszerrel.
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3.3. Autóbuszok hátfalán reklámok elhelyezése
Minden
gépjárművezető sok
időt tölt a jelzőlámpás
csomópontokban, zöld
jelzésre várva. Ilyenkor
az előttük álló járműre
irányul a figyelmük.
Emiatt
a
gépjárművezetőknek
szánt
üzenetek
eljuttatásának
legegyszerűbb
és
legbiztosabb módja az
autóbuszok hátfalán
történő megjelenítés.
Ez a módszer – jól
megtervezett
grafikával – tökéletesen alkalmas biztonságos oldaltávra vonatkozó üzenet átadására.
Közlekedésbiztonsági üzenetek autóbuszokkal történő átadására már van példa a
rendőrség gyakorlatában.

3.4. Bringásbarát
autós matrica
Olyan,
a
biztonságos
előzési oldaltávra
utaló
grafikai
elemet tartalmazó
matrica, amelyet
a
kampányban
azok
kapnának
meg,
és
ragaszthatnak föl
az autójukra, akik
vállalják, hogy 1,5
m-es
oldaltávolságot
tartva előzik a
kerékpárral
közlekedőket.
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3.5. Gépjárművezetők görgőpados érzékenyítése
Önként jelentkező gépjárművezetők (elsősorban autóbuszvezetők) számára szervezett
program. A résztvevők – helyváltoztató mozgást nem végezve – görgőpadon hajtanak
kerékpárt, miközben kollégáik előzetesen kimért és felfestett vonalakat követve először 1,5
m, majd 1,0 m, végül 0,5 m oldaltávolságot tartva elhaladnak a görgőpadra szerelt
kerékpárok mellett. Ilyen módon a gépjárművezetők megtapasztalhatják, hogy milyen a
kerékpározó helyzete, amikor különböző oldaltávolságokkal előzik.
(E kampányelem mintájául a 350 ezres brazil város, Cariacica autóbuszvezetői számára
szervezett képzési program szolgált, amelyen mi annyiban tervezünk módosítást, hogy – a
biztonság megóvása érdekében – nem forgalmi körülmények között, hanem csakis
telephelyen végeznénk, előzetesen felfestett vonalakkal segítve az elhaladó busz/gépkocsi
vezetőjét, viszont több oldaltávot is mutatnánk a „görgőzőknek”.)

3.6. Pass safely mat készítése és alkalmazása a kitelepüléseken
A pass safely mat olyan speciális szőnyeg, amely egyenletes felületre (célszerűen
parkolóhelyre, iskolaudvarra) teríthető ki, amellyel szemléltethető az oldaltávolság.
Használatával elsősorban a nyugat-európai rendőrségek szereztek kedvező tapasztalatokat.
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3.7. Figyelemfelhívó táblák kihelyezése utak mentén

A kampány üzenetét forgalmasabb utak mentén kihelyezett táblákkal is átadni tervezzük.

3.8. Kampányvideó
A kampány történéseit videóra rögzítjük, a videót elérhetővé tesszük az interneten.

3.9. Facebook oldal létrehozása és működtetése
A kampány elérésének növelésére és információinak átadására külön Facebook oldalt
indítunk.
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4. A kampány menetrendje
4.1. Kampányindító sajtótájékoztató a mobil üzenethordozók útba indításával
A kampányt sajtótájékoztató nyitja, ahol tematizálni lehet az oldaltáv problémakörét.
A kampányindító sajtótájékoztatón történik meg a megyei oldaltáv roadshow bejelentése, és
a sajtótájékoztató alkalmával indulnak útnak a felmatricázott autóbuszok.
A sajtótájékoztató kiemelt eleme a görgőpados érzékenyítés és a mérőkerékpár
bemutatása.

4.2. Bevezető/figyelemfelkeltő online kérdőívezés
A kampány első időszakában végezzük a Google kérdőíves felmérést, ezzel előre fölhívjuk a
figyelmet a kampányra, és prevenciós szempontból hasznosítható információkat gyűjtünk.

4.3. Borsod megyei oldaltáv roadshow
A kampány kulcseleme a mérőkerékpár, amely a megye járásaiban, öt területi
rendőrkapitányság illetékességi területén fog dolgozni. A kerékpárral (és a rajta elhelyezett
műszerrel végzett méréssel)
• előbb az átlagostól nagyobb kerékpárforgalmú területeken tervezünk megjelenni, a
kerékpárforgalom volumene, illetve baleseti szempontból frekventáltabb fekvésük
miatt,
• majd az átlagostól szerényebb kerékpárforgalmú területeken is, ahol a helyi
gépjárművezetők tapasztalatlanabbak a kerékpár előzésében.
A mérőkerékpárt esetenként járőrautó is kíséri, amely megállítja a túl kis oldaltávval előző
gépjárműveket, bevárják a mérőkerékpárt, majd a gépjárművezetőt megkérdezik, hogy
becslése szerint mekkora távolsággal előzte a kerékpárt. Ezután a gépjárművezető a
megelőzött kerékpározótól – tehát a veszélyeztetett védtelen közlekedőtől – tudhatja meg a
tényleges oldaltávolságot. Ez adja a kampányelem különleges pszichikai érzékenyítő
hatását.
Ezt a módszert a brit The Guardian minden idők legjobb kerékpáros közlekedésbiztonsági
projektjének nevezi.
A roadshow keretében további aktivitás a pass safely mat alkalmazása és a vállalkozó
gépjárművezetők görgőpados érzékenyítése.

4.4. Mérési eredmények kiértékelése
A roadshow befejezését követően feldolgozzuk, kiértékeljük a mérési eredményeket.

4.5. Kampányzáró sajtótájékoztató
A mérések eredményét a közvélemény a kampányzáró sajtótájékoztatón ismerheti meg.
Itt mutatjuk be a kampány összefoglaló videóját is.
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5.A kampánytól várt eredmény
5.1. Kerékpárral közlekedők számára
•
•

Ha a kampány hatására nő az előzési oldaltáv, a kerékpárral közlekedők objektív
biztonsága és szubjektív biztonságérzete egyaránt javul.
A kedvezőbb, kerékpározásbarátabb viszonyok hatására nő a kerékpárral közlekedők
száma, ami a safety in numbers elve alapján még biztonságosabb közlekedést
eredményez.

5.2. Gépjárművel közlekedők számára
•
•

Információt kapnak a kerékpárok biztonságos előzéséhez szükséges oldaltávról, a
mérőkerékpár segítségével a szubjektív távolságérzet összevethető a tényleges
oldaltávval.
A kampány eredményeképp a gépjárművezetők megtanulnak együtt élni, együtt
közlekedni az utakon a kerékpárosokkal úgy, hogy ne veszélyeztessék a védtelen
közlekedőket.

5.3. Gépjármű flottaüzemeltetők, közlekedési társaságok, biztosítók számára
•

A balesetek száma flottaszinten már csökkenhet, ez kiszámíthatóbb működést, jobb
társadalmi megítélést és anyagi megtakarításokat is hozhat a cégeknek.

5.4. Hatóságok számára

A kevesebb baleset, a mindenki számára biztonságosabbá váló közúti közlekedés nemcsak
jobb statisztikát, hanem a hatóságokra nehezedő terhek csökkenését is jelenti.

6. Kampányfelelősök
Kampányfelelősök:

MBB: Dr. Lovassyné Németh Mária r. alezredes
KME: Kunhalmi Zoltán elnök

Kampány arculata:

Szlogen: Kabai Zoltán
Grafika: Rosvig Reklámügynökség
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