
Közúti közlekedésbiz-
tonság javítása az 
iskolák környezetében  

RADAR
RADAR PROJEKT – KOCKÁZATÉRTÉKELÉS A DUNA-MENTI UTAKON

A cél az iskolák közvetlen környezeté-
ben és a szomszédos területeken 
felmerülő veszélyes infrastrukturális ele-
mek kezelése, a nemzetközi Útértékelé-
si Módszertan segítségével. 

Ezen elemek összefüggenek az átmenő 
forgalom sebességével és közlekedési 
magatartásával, az útválasztással és a 
diákok közlekedési magatartásával, val-
amint a szülők és a tanárok szerepével.

Figyelmeztető 
jelzések

A járművezetők 
figyelmeztetése annak 
érdekében, hogy az 
iskolákhoz közeledve 

változtassanak 
közlekedési 

magatartásukon.
           ↓

Iskolai övezetre 
vonatkozó 

sebességkorlátozás
A közúti közlekedésbiztonság 

javítása mind a diákok, 
mind a szülők számára, 

amikor belépnek a zónába, 
vagy amikor elhagyják 

             azt. ↘            

Lassító küszöb, 
fekvőrendőr

A sebesség csökkentése 
és/vagy a forgalom 

mérséklése érdekében.
        

↑
Sebességkorlátozást 

jelölő burkolat
A járművezetők 

figyelmeztetése az előírt 
sebességhatárra.

    ↖
Kijelölt gyalogos-

átkelőhely 
A gyalogosok átkelési 

lehetőségeinek javítása és 
a gyalogos áldozatok 
számának csökkentése 

érdekében. 
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Ajánlások az állami 
kormányzatoknak/
minisztériumoknak/
ügynökségeknek:

▶ Speciális tervezési irányelvek kidolgozása
és támogatása az iskolák környezetében 
található útszakaszokra.

▶ Az iskolák környezetében található 
útszakaszokon alkalmazandó speciális 
sebességkorlátozások meghatározása. 

▶ Megfelelő finanszírozás biztosítása az 
iskolák környezetében található főútvonal-
akon végzett közúti közlekedésbiztonsági 
beavatkozásokhoz.

▶ Szisztematikus adatgyűjtés megkezdése
az iskolák környezetében bekövetkezett 
közúti balesetekről és a kapcsolódó 
sérülésekről, halálesetekről.

▶ Az iskolák környéki úthálózatok főbb 
teljesítménymutatóinak szisztematikus 
felmérése és közzététele.

▶ A Biztonságos Rendszer 
megközelítésének integrálása a közúti 
szabályozásba és gyakorlatba. 

▶ Jó gyakorlatok megosztása a közúti 
hatóságokkal és a regionális/helyi 
kormányzatokkal.

Ajánlások az önkormányzatoknak:

▶ Megfelelő finanszírozás biztosítása 
az iskolák környezetében található helyi 
utakon végzett közúti közlekedésbiztonsági 
beavatkozásokhoz.

▶ Szisztematikus adatgyűjtés megkezdése 
az iskolák környezetében bekövetkezett 
közúti balesetekről és a kapcsolódó 
sérülésekről, halálesetekről.

▶ Oktató-nevelő kampányok 
megszervezése az iskolákba és az onnan 
hazafelé tartó biztonságosabb közlekedés 
támogatása érdekében.

Ajánlások a közúti hatóságoknak:

▶ Saját, speciális közlekedésbiztonsági 
alap létrehozása az általános, vagy 
közvetlenül a közlekedésbiztonságra 
szánt beruházási alapokon belül, az 
iskolák környezetében történő fejlesztések 
megvalósítása érdekében.

▶ Az aktuális közlekedésbiztonsági 
trendek és jó gyakorlatok követése, 
az iskolák környéki úthálózatok 
karbantartásának és korszerűsítésének 
megtervezéséhez.

▶ Megfelelő módszertanok alkalmazása 
az iskolák környezetében lévő veszélyes 
helyszínek, valamint a közlekedésbiztonsági 
problémák okainak beazonosítására, majd a 
beavatkozási prioritások meghatározása és 
ellenintézkedések végrehajtása.

▶ „Előtte és utána” tanulmányok 
készítése a végrehajtott beavatkozások kö-
zlekedésbiztonsági hatásainak értékelésére.

RADAR
RADAR PROJEKT – KOCKÁZATÉRTÉKELÉS A DUNA-MENTI UTAKON

Közúti közlekedésbiztonság 
javítása az iskolák környezetében 
Közúti Biztonságát figyeli RADAR-unk. 

Jobban

Bulgária 21.5

Románia 19.2

Litvánia 16.6

Lettország 16.2

Ciprus 15.0

Ausztria 12.5

Horvátország 11.8

Lengyelország 11.8

Szerbia 11.0

Csehország 10.7

Luxemburg 10.4

Portugália 9.6

Észtország 9.2

Hollandia 7.9

Franciaország 7.2

Görögország 6.6

Finnország 5.7

Belgium 5.6

Dánia 5.2

Németország 4.8

Magyarország 4.3

Olaszország 4.2

Írország 3.8

Spanyolország 3.6

Egyesült 
Királyság 3.5

Szlovénia 3.2

Svájc 3.1

Svédország 2.2

Norvégia 0.0

Málta 0.0

Izland 0.0

A RADAR projekt a 
biztonságos jövőt modellezi 
a következőképpen: 

▶ Innovatív megközelítési módok ajánlása 
a magas kockázatú utak beazonosítására.

▶ Az infrastruktúrabiztonsági
fejlesztések figyelembevétele.

▶ A rendelkezésre álló legjobb, 
költséghatékony megoldások javaslása.

▶ A közlekedésmérnökök kompetenciájának 
növelése, közúti infrastruktúrabiztonsági 
képzések nyújtásával.

▶ Transznacionális Közúti Közlekedésbiztonsági
Szakértői Csoport megalapítása annak 
biztosítása érdekében, hogy a jóváhagyott 
infrastruktúrabiztonsági intézkedések 
beépítésre kerüljenek az első Duna-menti 
Infrastruktúra Közlekedésbiztonsági 
Fejlesztési Stratégiába, majd az 
előterjesztésre kerüljön a nemzeti 
közlekedésbiztonsági hatóságok felé. 

▶ A Pilot Akciók megvalósítása minden 
partnerországban annak bizonyítására, hogy 
a RADAR projekt megoldásai működnek.

A Duna-menti térségben halálos 
közúti balesetet szenvedett 15 év alatti 
gyermekek aránya, 1 millió 15 év alatti 
lakosra vetítve. 
(legfrissebb rendelkezésre álló adatok – 2018/2019)
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9
Projekt 
Partner

11
Társult 

Stratégiai 
Partner 

12
Ország a 

Duna-menti 
térségből és 
az Egyesült 
Királyságból

www.interreg-danube.eu/RADAR

A @RADARprojectEU 
segítségével beszélhet velünk!


