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Amin gondolkodunk, amiben együttmőködünk

… a közlekedési balesetek számának és súlyosságának csökkentése,
amelyet egyrészt a megelızéssel, másrészt a balesetek következményeinek
enyhítésével, okainak feltárásával igyekszünk elérni

• balesetveszélyes helyszínek vizsgálása/átalakítása
• jogszabályi környezet kidolgozása, hatékonyság-mérés
• közlekedési szokások elemzése

Közlekedésbiztonsági célkitőzések
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Baleseti statisztikák tükrében

Megállási kötelezettség
elmulasztása
2%

Irányváltoztatás,
haladás és
bekanyarodás
szabályainak meg nem
tartása
23%

A jármővezetı egyéb
hibája
15%

Sebesség nem
megfelelı
megválasztása
29%

Az elızés szabályainak
megsértése
5%
Elsıbbség meg nem
adása
26%

Gépjármővezetı képzés

A gépjármővezetı képzés
legfontosabb feladatai:
• közlekedés szabályainak
és azok alkalmazásainak
elsajátítása
• gépjármővezetés
képességének,
készségének elsajátítása
• helyes közlekedési
magatartás elsajátítása

Szimulátorok
Típusai:
• helyhez kötött vagy mobil
• gépjármővezetıi gyakorlattól
függıen kialakított –
szimulátorok, így például:
– moped- és motorkerékpár
szimulátor,
– személygépkocsi, mikrobusz
és kisteher-gépjármő
szimulátor,
– autóbusz vagy
tehergépjármő szimulátor,
– egyéb gépjármővek
(targoncák, darus kocsik
stb.) szimulátorai,
– rendırségi vagy tőzoltójármő
szimulátor

Szimulációs tréning
felépítése:
• különbözı idıjárási
viszonyoknak
megfelelı vezetés
• különbözı forgalmi
szituációk,
veszélyhelyzetek
gyakorlása
• készségfejlesztés

Miért alkalmazzuk a szimulátorokat?

• megfelelni az európai
biztonsági elıírásoknak;
• minél szélesebb körben
alkalmazni a tüzelıanyagtakarékos vezetési stílust;
• megkönnyíteni a szakmai
integrációt valós közlekedési
szituációkon keresztül;
• fiatalok érdeklıdésének
felkeltése az ágazat iránt;
• fontos cselekedni az európai
tehergépjármő-vezetık hiánya
ellen.

SWOT

Erısségek (Strengths)
Felkészülés szituációkra
Szimulátor-betegségek felismerése
KRESZ gyakorlása
Nincs anyagi kár, forgalmi dugó
Nincs baleseti kockázat, valós
veszélyhelyzet
Nincs benzinköltség
Eco-driving gyakorlása
Jeges pályán való vezetés
gyakorlása
Lehetıségek (Opportunities)
Szituációk gyakorlása
„Tökéletes sofır”
Szoftver fejlesztés
Ergonómia figyelembe vétele

Gyengeségek (Weaknesses)
Drága
Energiaigényes
Nehéz megvétel
Szoftverproblémák és -hibák
Sorbanállás
Hardverproblémák
Oktatási kérdések
Betegségek, rosszullétek
Veszélyek (Threats)
Karbantartás
Befektetés megtérülése?
A jármővezetı elbizakodottsága

Konklúzió
A szimulátorok nem helyettesíthetik a gyakorlati oktatást, azonban kiegészíthetik azt!

Köszönöm a figyelmet!

Tóth Viktória
tudományos segédmunkatárs

toth.viktoria@kti.hu
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