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A közúti közlekedés biztonságát leggyakrab-
ban közlekedési problémának tartják és nem 
népegészségügyi kérdésnek; a közúti közleke-
dési sérüléseket pedig „véletlen baleseteknek” 
nevezik, jóllehet ezek többsége megelőzhető 
lenne. Ennek eredményeképpen sok ország 
jóval kevesebb erőfeszítést tesz a közúti közle-
kedési sérülések megértése és megelőzése ér-
dekében, mint amennyit a kevesebb kárt okozó 
betegségek megértésére és megelőzősére for-
dít. 

Naponta legalább 140 ezer ember sérül meg 
a világ közútjain, 3 ezernél többen halnak meg 
és 15 ezernél is többen egész életükre megrok-
kannak. Ezek az emberek mindannyian rendel-
keznek a család, barátok, szomszédok, kollé-
gák vagy osztálytársak által alkotott hálózattal, 
akikre szintén kihatnak az események érzelmi-
leg és egyébként is. Családok küzdenek a sze-
génységgel, ha elveszítik a kenyérkeresőjüket, 
vagy ha egy megrokkant családtag gondozásá-
nak költségeit kell viselniük. 

A friss adatok riasztóak. A tendenciák azon-
ban még riasztóbbak. Ha a tendenciák így 
folytatódnak, akkor 2020-ra a világ útjain 
naponta életüket vesztő és megrokkanó 
emberek száma 60%-kal fog nőni, és ezzel a 
közúti közlekedési sérülések válnak a globális 
betegség-teher vezető tényezőjévé. Ez a teher 
leginkább az alacsony és közepes jövedelmű 
országokra nehezedik. Ma ezekben az 
országokban következik be a közúti 
közlekedési sérülésekből eredő halálesetek és 
rokkantság 90%-a. Hamarosan ez az arány 
95%-ra nő. Az Egészség Világnapja 2004-ben alkalmat 
fog nyújtani arra, hogy ráirányítsuk a világ 
figyelmét erre a nagyon kritikus és gyorsan 
fokozódó népegészségügyi problémára. A Vi-
lágnap jelmondatául azt választottuk, hogy „A 
közlekedés biztonsága nem a véletlen műve”. 

 

 

 
 

Ez fontos igazságot közvetít, amely remény-
kedésre adhat okot: a közúti közlekedési sérü-
léseket meg lehet előzni, amennyiben fontos 
népegészségügyi problémaként kezeljük, és a 
kormányok és mások megteszik a 
megelőzésüköz szükséges intézkedéseket. 

A magas jövedelemmel rendelkező országok 
az elsők között motorizálódtak, és az elsők 
voltak, akik tapasztalatból megtanulták, hogy 
bár a motorizált utazás számos előnnyel jár, 
kárt is okozhat, ha a biztonságot nem helyezik 
előtérbe. A károk csökkentésében azok az 
országok voltak a legsikeresebbek, amelyek a 
kormány, a civil társadalom és az ipar 
különféle csoportjait bevonták a 
közlekedésvbiztonságával kapcsolatos kutatás, 
fejlesztés és megvalósítás koordinált 
programjaiba. Napjainkban a világ néhány 
legerőtel-jesebben motorizált országában a 
legala-csonyabb a 100 ezer lakosra jutó 
közlekedési baleseti halálozás, évi 6,0 alatti és 
csökkenő ez az arány. Ezzel szemben sok más 
országban ez az arány a 100 ezer lakosra 
számított 28,0 felett van. 
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Reméljük, hogy Ön és munkatársai is 
csatlakoznak az Egészségügyi Világszer-
vezethez a 2004-es Egészség Világnapjának 
ünneplésében. Ez a kiadvány tájékoztatást 
kíván adni Önnek a közelekedési sérülésekről 
és ezek megelelőzéséről, ezzel segítve Önt 
abban, hogy elgondolkodjék, milyen módon 
tudán Ön az Egészség Világnapját felhasználni 
arra, hogy fokozza tudatosságot és elősegítse a 
tetteket az ilyen sérülések megelőzése 
érdekében az elkövetkező hó-napok és évek 
során. Bízom abban, hogy ha ma cselekszünk 

és közösen dolgozunk, képesek leszünk 
megfordítani a jelenlegi tendenciákat, ezáltal 
felnőttek és gyermekek millióit tudjuk 
megmenteni a ma és a 2020. közötti 
időszakban, illetve sok millió további embert a 
2020 utáni években. 
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Bevezetés a 2004. évi Egészség Vi-
lágnapjához  
 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 
minden évben szervez egy olyan rendezvényt, 
általában április 7-én, amellyel 1946-ban tör-
tént alapításának évfordulójára emlékezik meg. 
A rendezvény minden évben egy-egy egészsé-
gi problémát állít középpontba. Felhívja a fi-
gyelmet a kérdésre, elősegíti annak megértését, 
megvitatását, és tettekre mozgósít a problémá-
val való foglalkozásra a megelőzés vagy keze-
lés révén. 
 

A rendezvényre minden alkalommal 
meghívják a helyi, nemzeti és nemzetközi 
szinten dolgozó egészségügyi szakembereket. 
Szívesen látnak azonban mindenki mást is, a 
legfiatalabb gyerekektől egészen azokig a 
vezető szakemberekig, akik a kormányban, a 
civilszférában, az iparban vagy a nemzetközi 
fejlesztésekben tevékenykednek. Minden egyes 
ember jelentősen hozzájárulhat az Egészség 
Világnapjához, és annak céljához, az egészség-
fejlesztéshez. 

Az Egészség Világnapja 2004-ben a közúti 
közlekedési balesetekre  és a megelőzésükhöz 
szükséges intézkedésekre helyezi a hangsúlyt. 
A világnap jelmondata: „A közlekedésbizton-
ságot nem bízhatjuk a véletlenre”.  A közleke-
dés biztonsága magától nem javul, ehhez tuda-
tos erőfeszítés szükséges a kormányok és part-
nereik részéről. 
 
 
Az Egészség Világnapja 2004 ese-
ményeinek szervezőihez 
 

Ez a füzet általános tájékoztatást ad nem-
zetközi szinten a közúti közlekedési balesetek-
ről és azok megelőzéséről. Két dologra szeret-
né buzdítani Önöket. Először arra, hogy gon-
dolkozzanak el ezeken a kérdéseken, azon a 
szinten, amely Önt vagy az Ön által képviselt 
szervezetet leginkább érinti. Ez lehet egy kerü-
let, egy település közössége, egy ország, egy 
nemzetközi régió, vagy akár az egész világ. 
Másodsorban azt kérjük, javasoljanak olyan 
programokat, amelyeket Ön és kollégái szer-
vezhetnének, hogy tájékoztassák, bevonják és 
inspirálják az embereket, hogy a közlekedés-
biztonság aktív támogatói legyenek a 2004-es 
Egészség Világnapján és azt követően is. 
 

 
 
Az első gépjármű okozta haláleset a világon 
 
Bridget Driscoll 44 éves, kétgyermekes asszony vált az első olyan áldozattá, akinek halálát gép-
jármű okozta 1896. augusztus 17-én. Tizenéves lányával éppen egy táncelőadást mentek meg-
nézni a londoni Kristálypalotába. Az asszonyt elütötte egy autó, miközben a palota előtti téren 
sétáltak át. A szemtanúk szerint az autó „óriási sebességgel” haladt. Ez valószínűleg 8 mér-
föld/óra (12 km/óra) lehetett, bár a megengedett sebesség mindössze 4 mérföld/óra (6,4 km/óra) 
lett volna. A fiatalember utasokat felvéve hivalkodóan mutogatta az új találmányt, és néhány 
szemtanú szerint megpróbált imponálni egy fiatal női utasnak. A vizsgálat során a halottkém kije-
lentette: „Ennek sohasem szabad megismétlődnie!” 

Forrás¨World’s first road death. London, Roadpeace. 
(http://www.roadpeace.org/article/WorldFirstDeath.html.,letöltve: 2003. dec. 11.) 
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Mi történt azóta? 
 
 

Amint az közismert, a gépjárművek száma 
rohamosan emelkedett, így azok a kevesek 
számára elérhető luxusból sokak számára nél-
külözhetetlen eszközzé váltak. Ma autók, ha-
szonjárművek, buszok, teherautók, motorke-
rékpárok, mopedek és más típusú, két- és há-
romkerekű járművek töltik meg az utcákat. A 
legfejlettebb országok némelyikében átlagosan 
2-3 emberre jut egy autó. Más országokban a 
gépkocsik népszerűsége most kezd növekedni, 
miközben a közlekedés elsődleges eszközei az 
egyéb típusú gépjárművek, például a motorbi-
ciklik.  A különböző járművek ugyanazokat az 
utakat használják, gyakran gyalogosokkal, álla-
tokkal és kerékpárosokkal együtt. Gyakoriak a 
karambolok, akárcsak a sérülések. A Bridget 
Driscoll-lal 1896-ban történt tragédia sokszor 
megismétlődött, a halottkém szigorú figyel-
meztetése ellenére.  Valójában több tízmillió 
esetben ismétlődött meg. 
 

Élvezni a gépjárművek előnyeit és 
csökkenteni az emberi egészségre 
rótt költségeket 
 
 

A gépjárművek népszerűsége folyamatosan 
nő, mivel ellenállhatatlan előnyöket kínálnak. 
Tapasztalatok és lehetőségek új világát nyitot-
ták meg az átlagember előtt, aki korábban alig 
lépte túl szülőfaluja határait. A gépjárművek 
gyorsabbá és hatékonyabbá tették a közleke-
dést és az áruszállítást, ezáltal a társadalmi és 
gazdasági fejlődéshez is hozzájárultak. Ezek-
kel az előnyökkel szemben azonban költségek 
is felmerültek, beleértve az ember egészségére 
gyakorolt kedvezőtlen hatásokat. Az évente 
előforduló milliós nagyságrendű haláleseten és 
sérülésen kívül a motorizáció a kipufogógázok 
miatt súlyosbítja a légúti és tüdőbetegségeket, 
leszoktat a mozgásról, ezáltal szerepet játszik 
az elhízásban és egyéb betegségekben, végül 
pedig egyes helyeken a gépjárművek zaja za-
varja a koncentrálást és az alvást. Azok az in-
tézkedések tehát, amelyeknek a célja a világ 
útjain előforduló, halált vagy rokkantságot 
okozó sérülések csökkentése, más módokon is 
javíthatják az egészséget. Ha például biztonsá-
gosabbá tesszük az utakat a gyalogosok és a 
kerékpárosok számára, akkor többen éreznek 
majd kedvet arra, hogy rendszeresebben mo-
zogjanak. 
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Hányan sérülnek meg ma közúti karambolokban? Milyen fő tendenciák 
figyelhetők meg? 
 
 

Becslések szerint 2002-ben a 1,18 millió em-
ber vesztette életét közúti karambolban, és 
további 20–50 millió sérült meg. Több millió 
ember került kórházba több napra, hétre vagy 
hónapra. Körülbelül 5 millióan egész életükre 
rokkanttá váltak. Ha a jelenlegi tendenciák 
folytatódnak, 2020-ra a közúti karambolokból 
származó halálozás és rokkantság éves mutatói 

több mint 60%-kal emelkedhetnek, és felkerül-
hetnek a 3. helyre az EVSZ azon listáján, 
amely a globális betegségteher legfőbb kocká-
zati tényezőit tartalmazza. E sérülések 1990-
ben még a 9. helyen álltak ezen a listán.  
 

 
 
 
 
 

A globális betegségteher10 legfontosabb tényezője * 
 

1990 2020 
Betegség vagy sérülés Betegség vagy sérülés 

1 Alsó légúti fertőzések 1 Iszkémiás szívbetegség 
2 Hasmenéses betegségek 2 Unipoláris major depresszió 
3 Perinatális állapotok 3 Közúti közlekedési balesetek 
4 Unipoláris major depresszió 4 Agy-érrendszeri betegségek 
5 Iszkémiás szívbetegség 5 Krónikus obstruktív tüdőbetegség 
6 Agy-érrendszeri betegségek 6 Alsó légúti fertőzések 
7 Tuberkulózis 7 Tuberkulózis 
8 Kanyaró 8 Háború 
9 Közúti közlekedési balesetek 9 Hasmenéses betegségek 

10 Veleszületett rendellenességek 10 HIV 
 

* Az epidemiológusok a betegségteher mérésére a becsült DALY-t (rokkantsággal korrigált elveszített életéveket) használják. 

Forrás: Murray CJL, Lopez AD, eds. The global burden of disease: a comprehensive assessment of mortality and disability from diseases, injuries, 
and risk factors in 1990 and projected to 2020. Boston, Harvard University Press, 1996.
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Mi jellemző az egyes országok-
ra? 
 
 
Az egyes országok különböznek a közutak 
használata és a közúti közlekedési balesetek 
tekintetében  
 
A leggazdagabb országokban a közúti közle-
kedés döntő részét az autók teszik ki. A fejlődő 
és a közepesen fejlett országokban a gyalogo-
sok, kerékpárosok, motorkerékpárosok és mo-
pedesek sokkal többen vannak. Ezekben az 
országokban elterjedtek a tömegközlekedés 
bizonyos formái, például személyszállító mik-
robuszok, minibuszok, buszok és egyéb moto-
ros, két- és háromkerekű járművek. Az említett 
járművek némelyikén az utasok állva utaznak, 
vagy olyan felületen ülve, amelyek tervezésé-
nél utasbiztonsági szempontokat nem vettek 
figyelembe. 
 
A közutak használatában mutatkozó különbsé-
gek jelentősen befolyásolják a sérülések elő-
fordulását a közlekedés különböző résztvevői 
között. Vannak olyan országok, amelyekben a 
gépjárművezetőket és utasaikat éri a közúti 
halálesetek több mint 70%-a. Más országokban 
ez az arány jóval kisebb, és az utakon meghalt 
vagy megsérült áldozatok zömét a gyalogosok, 
kétkerekű járművek utasai vagy vezetői, és a 
tömegközlekedési eszközökön utazók teszik ki. 
Ezek fontos szempontok a megelőző intézke-
dések tervezésekor. 
 

 

Az egyes országok különböznek a karambo-
lok megelőzésére és az általuk okozott károk 
csökkentésére tett erőfeszítéseik tekinteté-
ben  
 
A fejlett országokban tapasztalható jólét miatt 
több autó jut egy főre, és nagyobb a megtett 
kilométerek száma is. Ugyanakkor ezek az 
országok többet költenek biztonságos utak 
tervezésére és építésére, és egyéb olyan intéz-
kedésekre, amelyekkel megelőzhetők a közúti 
közlekedési balesetek és az általuk okozott 
sérülések. Más országokban gyakori az a hely-
zet, hogy a megépített utak nem alkalmasak a 
vegyes forgalomra vagy arra a sebességre, 
amellyel a gépjárművek használják őket. A 
gyalogosoknak, kerékpárosoknak, a motorke-
rékpárok, mopedek és egyéb, nem motorizált 
két- vagy háromkerekű járművek vezetőinek a 
zsúfolt utakon kell megküzdeniük az autókkal, 
személyszállító mikrobuszokkal, mini-
buszokkal, teherautókkal. Gyakran hiányoznak 
a járdák vagy a biztonságos átkelőhelyek a 
gyalogosoknak, még ott is, ahol ők teszik ki a 
közlekedők legnagyobb részét. Ráadásul kevés 
a törvény és a rendőri erő, hogy biztosítsa az 
utak biztonságos használatát, fejletlen az első-
segélynyújtás a karambolok helyszínén, gyen-
ge az orvosi ellátás és a későbbi rehabilitáció. 
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Az alacsony jövedelmű és a közepes jöve-
delmű országok aránytalanul nagyobb részt 
viselnek a közúti közlekedési balesetek 
okozta globális teherből  
 

Az egész világot tekintve a közúti közleke-
dési balesetek miatti halálozási arány 19,0/100 
ezer lakos volt 2002-ben. A magas jövedelmű 
országokban ez az arány kisebb volt (12,6), az 
alacsony jövedelmű és a közepes jövedelmű 
országokban pedig nagyobb (20,2). Európa 
magas jövedelmű országaiban észlelték a leg-
alacsonyabb értéket (11), közülük is kitűnik az 
Egyesült Királyság 5,4-es mutatója. A legma-
gasabb értékeket Afrika és a Földközi-tenger 
keleti régiójának alacsony jövedelmű és köze-
pes jövedelmű országaiból jelentették. Itt az 
átlagos érték 28,3 és 26,3 volt 100 ezer lakos-
ra. 2002-ben Az alacsony jövedelmű és a kö-
zepes jövedelmű országokra jutott a közúti 
közlekedési balesetek miatt elveszített, rok-
kantsággal korrigált életév (DALY) 90%-a, 
azaz a közúti közlekedési balesetek miatti ko-
rai halál és rokkantság miatt teljesen vagy rész-
legesen elveszített egészséges évek 90%-a őket 
sújtotta. 
 

 
Hogyan alakul a különböző orszá-
gok helyzete a jövőben? 

 
 

Ha a jelenlegi tendencia folytatódik, 2020-ra 
a magas jövedelmű országokban akár 30%-kal 
is ökkenhetnek a közúti közlekedési balese-
tekből származó halálozás és rokkantság éves 
mutatói. Ez főként annak lesz betudható, hogy 
folyamatos erőfeszítéseket tesznek a közleke-
désbiztonság javítására. Ugyanakkor a közúti 
balesetekből származó halálozás és rokkantság 
számaiban az egész világon 60%-os növekedés 
prognosztizálható. Vagyis a halálozás és rok-
kantság éves mutatói az alacsony jövedelmű és 
a közepes jövedelmű országokban olyan 
nagymértékben nőnek majd, hogy ezek teszik 
ki a globálisan 60%-os növekedést, és semle-
gesítik a magas jövedelmű országokban ta-
pasztalható csökkenés globális hatását.  

cs

 
Mi az oka ennek a riasztó növekedésnek az 
alacsony jövedelmű és magas jövedelmű or-
szágokban? A fő okok a következők: ezekben 
az országokban a lakosság létszáma gyorsab-
ban növekszik, mint a magas jövedelmű orszá-
gokban, a lakosság vidékről a városokba ván-
dorol, és ott jobban támaszkodik a motorizált 
közlekedésre. Új utakat építenek, hogy támo-
gassák a gazdasági fejlődést, és végül egyre 
többen engedhetik meg maguknak, hogy gép-
járművet vegyenek, és ezeken az utakon utaz-
zanak. Ugyanakkor ezeket a gyors változásokat 
nem kísérik minden esetben a biztonság foko-
zását célzó intézkedések. 
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Afrika Észak- és Dél-
Amerika 

Dél-Kelet 
Ázsia 

Európa Kelet-Földközi-
tengeri Régió 

Nyugat-
Csendes-óceáni 

Régió 
 

LMIC HIC LMIC LMIC HIC LMIC HIC LMIC HIC LMIC 

28,3 14,8 16,2 18,6 11,0 17,4 19,0 26,4 12,0 18,5 

 
HIC = magas jövedelmű országok; LMIC =, alacsony és közepes jövedelmű országok 
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Kik azok az úthasználók, akik a legnagyobb valószínűséggel szenvednek 
sérülést egy balesetben? 
 
 
Gyalogosok, kerékpárosok, motorkerékpá-
rosok és mopeddel közlekedők 
 

A gyalogosok, a kerékpárosok, a motorke-
rékpárosok és mopeddel közlekedők védtele-
nebbek. A megtett kilométerre vetítve sokkal 
nagyobb veszélynek vannak kitéve, mint az 
autók és a nagyobb gépjárművek vezetői és 
utasai. Közlekedésbiztonsági szakértők a köz-
lekedés „sebezhető résztvevőinek” nevezik 
őket. Az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács 
2003-ban készített egy tanulmányt, amely sze-
rint az Európai Unió útjain megtett minden 
kilométerre vetítve egy kerékpárosnak 8-szor 
nagyobb az esélye arra, hogy meghaljon bal-
esetben, mint az autóban ülőknek, egy gyalo-
gosnak 9-szer nagyobb az esélye, hogy bal-
esetben meghal, míg egy motorkerékpárosnak 
20-szoros az esélye a halálos balesetre. Az a 
tény, hogy az alacsony jövedelmű és közepes 
jövedelmű országokban a közúti közlekedés 
döntő hányadát a legsebezhetőbb közlekedők 
teszik ki, magyarázza azt, hogy ezek az orszá-
gok aránytalanul nagy hányadát viselik a köz-
úti közlekedési balesetek egyre fokozódó ter-
hének. 
 
 

 
 

Férfiak 
 
A férfiak, bármelyik korcsoporthoz tartozza-
nak is, a világ összes országában nagyobb va-
lószínűséggel sérülnek meg közúti karambol-
ban, mint az ugyanolyan korú nők. A gyere-
kekhez hasonlóan a férfiak gyakrabban játsza-
nak forgalmas utakon, vagy térnek rá futás 
vagy biciklizés közben forgalmas utakra anél-
kül, hogy megállnának és körülnéznének. A 
felnőtt nőkhöz viszonyítva a felnőtt férfiak 
közül többen vesznek, illetve vezetnek gépjár-
műveket, többen vezetnek alkohol fogyasztása 
után, többen keverednek gyorshajtásba, vagy 
követnek el egyéb kihágást. 2002-ben a közúti 
közlekedési balesetek átlagos halálozási aránya 
az egész világon 19,0 volt 100 ezer lakosra 
számítva. Ugyanez az arány 100 ezer férfira 
27,6 volt, míg 100 ezer nőre 10,4. A férfiaknak 
tehát csaknem háromszor nagyobb volt az esé-
lyük arra, hogy meghaljanak közúti közlekedé-
si balesetben, mint a nőknek. Az egész világon 
a 15–44 év közötti felnőttek közül kerül ki az 
összes közúti közlekedési baleseti halálozás 
50%-a, és 4 elhunyt közül 3 férfi. Családok 
sokaságát sújtja érzelmileg és anyagilag egy-
aránt a kenyérkereső elvesztése közúti közle-
kedési balesetben elszenvedett sérülés okozta 
halál vagy rokkantság miatt. 
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Idős emberek 
 

Az idős emberek a fiatalabbakhoz képest ke-
vésbé tudnak koncentrálni és cselekedni, ezért 
gyakrabban szenvednek közúti közlekedési 
balesetet. Kevésbé ellenállók, így náluk egy 
baleset gyakrabban végződik halállal vagy 
súlyos fogyatékossággal. 2002-ben például a 
közúti balesetekből származó halálozás aránya 
a Kelet-Földközi-tengeri Régióban 26,3 volt 
100 ezer lakosra, de ugyanez a mutató 116,3 
volt 100 ezer olyan férfira, akik 60 évesek el-
múltak, és 46,0/100 ezer volt a nők aránya 
ugyanebben a korcsoportban. Ez a jelenség 
annál is fontosabb, mivel az előrejelzések sze-
rint a 2030-ig terjedő időszakban világszerte 
növekszik a 60 éven felüli korosztály aránya a 
lakosságban. 
 

 
 
Gyermekek, különösen a szegények  

Évente több mint 180 ezer 15 évesnél fiata-
labb gyermek hal meg közúti karambolban, és 
több százezren válnak egész életükre nyomo-
rékká. 2002-ben az összes gyermekhalál 96%-
az alacsony jövedelmű és közepes jövedelmű 
országokban történt. A városok szegény ne-
gyedeiben élő gyerekek világszerte különösen 
nagy veszélynek vannak kitéve. Akár gyalogo-
san, akár kerékpárral közlekednek, játszótérnek 
használják az utcát, mivel más választásuk 
nincsen. Kisebbek és nehezebb észrevenni 
őket, mint a felnőtteket, ezért gyakran üti el 
őket gépjármű. Ha egy szegény gyerek megsé 

rül, nem feltétlenül kapja meg a legjobb orvosi 
ellátást, amire az adott országban számítani 
lehetne. Emiatt a gyerekek sérülései nagyobb 
arányban végződnek halállal vagy rokkantság-
gal. 
 

 
 
Kiket érintenek még a balesetek?  
 
 

Az elsődleges áldozatok azok, akik meghal-
nak vagy rokkanttá válnak, de nyilvánvaló, 
hogy nem csupán ők a közlekedési balesetek 
áldozatai. Minden meghalt vagy rokkanttá vált 
ember számos szállal kötődik másokhoz, roko-
nok, barátok, szomszédok, munkaadók, kollé-
gák, tanárok, osztálytársak veszik őket körül. 
A sérültekhez legközelebb álló rokonok hosz-
szabb rövidebb ideig fizikális, lelki és szociális 
problémákkal küzdhetnek. Mindenki, aki eb-
ben a körben szerepel, érintett valamennyire.  
 

Becslések szerint ma világszerte körülbelül 
100 millió olyan család van, amelynek meg 
kell birkóznia valamely családtag közúti bal-
eset miatt bekövetkezett halálával vagy rok-
kantságával. El kell viselniük a halottak iránt 
érzett fájdalmat, és gondoskodniuk kell a rok-
kantakról. Gyakran csökkennek bevételeik, és 
növekednek kiadásaik és terheik, hiszen a 
rendőrséggel, a bírósággal, biztosítókkal, orvo-
si ellátórendszerekkel és egyéb bürokratikus 
szervezetekkel kerülnek kapcsolatba. Olyan 
lelki és anyagi tehernek vannak kitéve, amely 
gyakran eredményez depressziót, majd testi 
betegségeket, és akár öngyilkosságba is tor-
kollhat. A közúti balesetek miatt sok család 
szegényedik el, és nagyon sok gyerek marad 
árván.  
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Mennyibe kerül mindez a világnak 
és az egyes országoknak? 
 
 
Óvatos becslések szerint a közúti közlekedési 
balesetek éves költsége az egész világon eléri 
520 milliárd USA dollárt. Az alacsony jöve-
delmű és a közepes jövedelmű országokban 
ezekre évente 65 milliárd dolláros költséget 
jelentenek. (Közlekedésbiztonsági szakértők 
egy része úgy gondolja, hogy ezek a becsült 
értékek túlságosan alacsonyak, de nincsenek 
elegendő adatok pontosabb becslésekhez, ame-
lyekkel mindenki egyetértene.) A magas jöve-
delmű országoknak tulajdonított költség azért 
ilyen magas, mert ezek az országok ennyivel 
tehetősebbek. Egy-egy balesetre vetítve sokkal 
többet költenek sürgősségi ellátásra, orvosi 
kezelésre és rehabilitációra, bírósági eljárások-
ra, a biztosítóval kötött megállapodásokra és 

rokkantsági nyugdíjakra. Becslések szerint a 
magas jövedelmű országokban a bruttó nemze-
ti össztermék (GNP) 2%-a fordítódik a közúti 
közlekedési balesetekre. Az alacsony jövedel-
mű és a közepes jövedelmű országoknak a 
GNP 1-2%-ába kerülnek a közúti közlekedési 
balesetek. A balesetek 65 milliárd USA dollá-
ros, összesített éves terhe nagyobb, mint az az 
összeg, amit a fejlődő országok fejlesztési se-
gélyként kapnak. 
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Hogyan lehet megakadályozni a 
baleseteket és sérüléseket? 
 
 
A közlekedés biztonságát úgy lehet javítani, ha 
felismerjük azokat a kockázati tényezőket (lásd 
táblázat), amelyek hozzájárulnak a balesetek-
hez és sérülésekhez, majd pedig meghatároz-
zuk azokat a változtatásokat, amelyekkel az 
említett tényezőkhöz kapcsolódó kockázat 
csökkenthető. Mind a kockázati tényezőket, 
mind az intézkedéseket négy nagyobb csoport-
ba sorolták: az első azzal kapcsolatos, hogy az 
egyén milyen mértékben vesz részt a közúti 
forgalomban, míg a többi a baleset előtti, alatti 
és utáni időszakhoz köthető. Az alábbiakban 
néhány olyan intézkedést sorolunk fel, ame-
lyek igazoltan csökkentik a balesetek és sérülé-
sek kockázatát ezeken a szinteken.  
 
Csökkenteni a közúti közlekedési terhelést 
 
• Olyan városok, lakóközösségek tervezése, 

amelyekben a lakás nem esik távol a mun-
kahelytől, iskolától és boltoktól, így nem 
kell naponta nagy távolságokat megtenni. 

• Az úthálózatot úgy kell megtervezni, hogy 
a különböző típusú járművek a részükre 
tervezett utat vegyék igénybe. A lakó- és 
bevásárlónegyedek útjainál például nem 
 

szabad megengedni az átmenő forgalmat 
(amely nem innen indul vagy ide tart), és 
korlátozni kell a helyi közlekedés sebessé-
gét. 

• Gondoskodni kell a biztonságos kereszte-
ződésekről és járdákról vagy különálló 
utakról gyalogosok és kerékpárosok részé-
re. 

• Kényelmes, megfizethető és biztonságos 
körülmények között üzemelő tömegközle-
kedést kell kiépíteni. 

 
Csökkenteni a karambolok előfordulását 
 
• Olyan környezetet kell létrehozni, amely 

elősegíti a biztonságot. 
• Az utakat úgy kell tervezni vagy korszerű-

síteni, hogy a közlekedés eltérő sebességű, 
különböző irányba tartó szereplőit el lehes-
sen választani. 

• Javítani kell az utak, útjelzések, járművek 
és közlekedők láthatóságát mind nappal, 
mind éjszaka. A láthatóságot prioritásként 
kell kezelni az úttervezésnél. A már meg-
lévő utaknál a bokrokat és a látást akadá-
lyozó egyéb tárgyakat el kell távolítani, il-
letve meg kell tiltani. A jó világítás, a jel-
zőtáblák élénk színei és fényvisszaverő fe-
lületei, a jól látható öltözet és fényvissza-
verők a gyalogosokon és a kerékpárosokon 
szintén javítják a láthatóságot. 
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A közúti karambolok és sérülések néhány legfontosabb kockázati tényezője 
 

 
A közúti közlekedési terhelést befolyásoló tényezők 
 
• Gazdasági tényezők, például a gazdasági fejlettség szintje 
• Demográfiai tényezők, például életkor, nem és lakóhely 
• A földhasználat tervezési gyakorlata, amely befolyásolja, hogy az embereknek mennyi ideig kell utazniuk és 

milyen közlekedési eszközzel  
• A sebezhető úthasználók és a nagy sebességű motorizált közlekedés keveredése 
• Az utak használati módjának figyelmen kívül hagyása a sebességkorlátozások, az utak kialakítása és 

vonalvezetése során 
 
A karambolban való részvételt befolyásoló kockázati tényezők  
 
• Nem megfelelően megválasztott és túlzott sebesség  
• Alkohol és egyéb szerek jelenléte 
• Fáradtság 
• Fiatal életkor és féri nemhez tartozás 
• Sebezhető úthasználónak lenni városi vagy lakóterületen 
• Sötétben utazni 
• A gépjármű nem megfelelő karbantartása 
• Az út kialakításának, vonalvezetésének és karbantartásának hiányosságai  
• Nem megfelelő látási viszonyok az időjárási körülmények miatt 
• Rossz látás 
 
A karambol súlyosságát befolyásoló kockázati tényezők  
 
• Egyéni tulajdonságok, mint például életkor, amelyek befolyásolják a személy képességét az ütközés elviselé-

sére 
• Nem megfelelően megválasztott és túlzott sebesség 
• A járműben ülők nem használják a biztonsági övet és a gyermekek biztonsági rendszereit 
• A kétkerekű járművet használók nem viselnek bukósisakot 
• Könyörtelen műtárgyak az út mentén, például beton oszlopok 
• Az ütközésgátló berendezések elégtelensége, pl. a járműben ülőket védő légzsákok, illetve az orr-rész (motor-

háztető, lökhárító) olyan kialakítása, amely védi a gyalogosokat esetleges elütés esetén. 
 
Az ütközés következtében elszenvedett sérülések következményeit befolyásoló kockázati tényezők 
 
• A karambol késői felfedezése és késői beszállítás az egészségügyi intézménybe  
• Mentés és evakuálás 
• Az egészségügyi intézménybe érkezés előtti megfelelő ellátás hiánya 
• Ütközés utáni tűz 
• Veszélyes anyagok kiömlése 
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• Olyan törvények meghozatala és alkalma-

zása, amelyek maximális véralkohol-szintet 
határoznak meg a gépjárművezetők számá-
ra. Ez akár 40%-kal is csökkentheti a halál-
lal végződő karambolok előfordulását. Ta-
pasztalat szerint a gépjárművezetők betart-
ják az ittas vezetésre vonatkozó jogsza-
bályok, ha tartanak attól, hogy rajtakapják 
őket, ezért határozottan érvényt kell sze-
rezni a törvénynek 

• A sebesség ellenőrzése forgalomlassító 
útvonalvezetéssel, például körforgalommal, 
és a sebességkorlátozás következetes betar-
tatása műszerek, például traffipax alkalma-
zásával. Ha az autó sebessége 50 km/óráról 
80 km/órára nő, nyolcszor nagyobb való-
színűséggel kerül olyan ütközésbe, amely 
megöl egy gyalogost. A sebesség 1%-os 
csökkentése az ütközések előfordulását 2-
3%-kal csökkentheti. A forgalomlassító in-
tézkedések nagyon hatékonyan csökkentik 
a közúti karambolokat a városi területeken.  

• A nappali menetjelző világítás (daytime 
running lights) előírása a motorkerékpár-
okon és a mopedeken.  Ezek a lámpák kis 
költséggel csökkentik az ütközések gyako-
riságát 10-15%-kal.  

• Egy fokozatos jogosítvány megadási rend-
szer alkalmazása, amelynek keretében az 
újonc járművezetők eleinte csak úgy vezet-
hetnek, ha egy tapasztalt járművezető is kí-

séri őket, ezt követően pedig kíséret nélkül 
csak a nappali órákban vezethetnek, majd 
korlátozott számú utast vihetnek magukkal, 
és így tovább, egészen addig, amíg teljesen 
tapasztaltakká és hozzáértőkké nem válnak. 

• Az autópályákon, ahol az emberek nagy 
távolságokat tesznek meg, lehetőséget kell 
biztosítani a pihenési célú megállásra, hogy 
megelőzhető legyen a vezetők kifáradása. 

 
A kár csökkentése karambol bekövetkezé-
sekor 
 
• Meg kell követelni, hogy az autók és egyéb 

négykerekű járművek vezetője és minden 
utasa számára legyen biztonsági öv. Meg 
kell követelni, hogy a vezetők és utasok 
használják a biztonsági öveket a gépjármű 
mozgásának teljes időtartama alatt. Mivel a 
biztonsági övek különösképpen hatékonyak 
a kis sebességgel haladó gépjárművekben a 
városi utakon, figyelmet kell fordítani a biz-
tonsági övekre vonatkozó előírások betarta-
tására ezeken az utakon. 

 
 

 
  Photo: © WHO, P.Virot 
 
 
• Ösztönözni kell légzsákok beépítését az új 

járművekbe, mivel ezek automatikusan vé-
delmet nyújtanak a vezetőknek és az uta-
soknak még akkor is, ha nem kapcsolták be 
a biztonsági öveiket. 

• Meg kell követelni, hogy a gyermekek csak 
a hátsó ülésen foglaljanak helyet, ahol köz-
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tudottan nagyobb biztonságban vannak. (A 
gyermeket nem szabad ölben ülve utaztatni, 
mert karambol esetén a felnőttek össze-
nyomhatják őket.) Kicsi gyermekek eseté-
ben meg kell követelni, hogy ők speciális 
gyermekülésben utazzanak. 

  

 
 
 
• Meg kell követelni a sisak viselését a kerék-

párások, motorkerékpárosok és robogóval 
közlekedők esetében. A fejsérülések okoz-
nak a legnagyobb valószínűséggel halált 
vagy rokkantságot a kerékpárásoknál vagy 
motorosoknál. A hatékony sisakok nem 
szükségképpen kerülnek sok pénzbe. 

• Az útjelzőket és egyéb műtárgyakat úgy kell 
kialakítani, hogy azok ütközésvédők legye-
nek, amelyek engednek a behatásnak vagy 
tompítják azokat. Az autópályákon ki kell 
alakítani elválasztó akadályokat az ellentétes 
irányban haladó forgalmi sávok között, és 
gondoskodni kell útpadkáról, amely mini-
malizálja a behatást, ha a gépjármű nekiüt-
közik. Az autópályák mentén kerülni kell a 
kőből vagy betonból készült falakat. 

• Valamennyi gépjárművet, beleértve a bu-
szokat és teherautókat is, úgy kell kialakíta-
ni, hogy az orr-részük és egyéb felületeik a 
lehető legkisebb kárt okozzák, ha esetleg 
gyalogosokkal vagy más úthasználókkal üt-
köznek. A közlekedésbiztonsági szakértők 
egyetértenek abban, hogy túlságosan kevés 
figyelem fordult eddig az gépjárműtervezés-
nek erre a vonatkozására, még azokban az 
országokban is, amelyekben a legjobbak a 
közlekedésbiztonsági mutatók és eredmé-
nyek. 

  
Az ütközést követő kár csökkentése 
 
• A gépjárműveket olyan módon kell megter-

vezni, hogy minimálisra csökkenjen annak a 
valószínűsége, hogy ütközést követően tűz 
üt ki vagy veszélyes anyag ömlik ki, továb-
bá a járműben ülő vezető és utasok könnyen 
ki tudjanak menekülni, illetve a mentősze-
mélyzet könnyen ki tudja menteni őket. 

• Kellő időben tudomást kell szerezni a ka-
rambolokról és azokra reagálni kell, jól ki-
épített katasztrófa helyzeti kommunikációs 
és szállítási rendszer segítségével. 

• Megfelelő elsősegélyt kell nyújtani a ka-
rambol helyszínén, megfelelő orvosi ellátást 
a sürgősségi osztályokon, és megfelelő or-
vosi és rehabilitációs ellátást a sürgősségi el-
látást követően. 

 
 

 
 
 
• Szakosított képzést kell biztosítani azoknak 

az egészségügyi dolgozóknak, akiknek bal-
eseti sérülteket kell ellátniuk, felismerve 
azt, hogy ezek az esetek olyan egyedi szö-
vődményekkel járhatnak, amelyekkel sok 
egészségügyi dolgozó nincsen tisztában. 
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Milyen eredményt lehet elérni? 
 
 
 

A magas jövedelmű országokban történt 
meg először a motorizáció, és ma ezekben az 
országokban a legmagasabb a motorizáció 
szintje. Másképpen fogalmazva, náluk a leg-
magasabb az egy főre jutó gépjárművek és 
útkilométerek száma, és az ő lakosaik teszik 
meg az egy főre számított leghosszabb távol-
ságot évente. Ezeknek az országoknak évtize-
dek álltak a rendelkezésükre nem csak arra, 
hogy élvezzék a motorizált közlekedés előnye-
it, hanem arra, is, hogy foglalkozzanak ennek 
néhány nemkívánatos következményével. A 
korábbiakban már említettük, hogy habár ezek 
az országok a legjobban motorizáltak, a magas 
jövedelmű országokban sokkal alacsonyabbak 
a közúti közlekedési balesetek miatti halálozási 
arányok, mint az alacsony és a közepes jöve-
delmű országokban. Erre Finnország tipikus 
példa. Az elmúlt 30 év során az ország közúti 
közlekedésének volumene 200%-kal nőtt, a 
közúti balesetek miatti halálozás éves száma 
pedig 50%-kal emelkedett. Finnország törek-
szik arra, hogy tovább javítsa közlekedésbiz-
tonsági statisztikáját, és a következő években 
soha nem látott alacsony adatokat érjen el. Más 
országok, például Ausztrália, Svédország, 
Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült 
Királyság és az Amerikai Egyesült Államok, 
hasonló helyzetben vannak.   
 

 
 

Ezzel szemben az alacsony jövedelmű és a 
közepes jövedelmű országok többsége, ahol a 
nagyléptékű motorizáció később következett 
be, szintén megvalósított közlekedésbiztonsági 
intézkedéseket, amelyek az adott ország speci-
ális közlekedési problémáit hivatottak kezelni. 
Malaysia úgy csökkentette a karambolok és 
sérülések számát, hogy kifejezetten a motoro-
soknak és mopedeseknek tervezett országuta-
kat épített, és előírta a nappali menetjelző vilá-
gítás (daytime running light) használatát nap-
pal is. Ghána úgy előzött meg sok közúti köz-
lekedési balesetet, hogy a veszélyre hanggal 
figyelmeztető zajcsíkokat (rumble strips), fek-
vőrendőröket és egyéb forgalomlassító intéz-
kedéseket vezetett be azokon az utakon, ahol 
nagy a gyalogosforgalom. A kolumbiai Bogo-
tában azzal csökkentették a buszkarambolok 
számát, hogy buszoknak fenntartott sávokat 
vezettek be és megfelelő átkelőhelyeket bizto-
sítottak a gyalogosok számára a buszmegál-
lóknál. 
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Még mit tehetnek ezek az országok? 
 
 

A közlekedésbiztonsági szakemberek még 
azokban az országokban is, ahol a közúti bal-
esetek miatti halálozási arány a 100 ezer lakos-
ra számított 6,0 alatt van, az elkövetkező évek-
re alacsonyabb arányokat tűznek ki. Tudják, 
hogy országaik gyakorta nem vezetnek be 
olyan közlekedésbiztonsági intézkedéseket, 
amelyek bizonyítottan hatásosak, tehát van 
még lehetőség a javulásra. Például nagyobb 
erőfeszítéseket lehetne tenni a biztonsági övek 
használatának a fokozása vagy az ittas vezetés 
leküzdése terén. Ezen felül döntéseket lehetne 
hozni a gépjárművek orr-részének és egyéb 
részeinek olyan módosítására, amellyel véde-
nék a legsebezhetőbb úthasználókat, és további 
döntéseket lehetne hozni a megengedett legna-
gyobb sebesség értékének csökkentésére és 
ennek az előírásnak a betartatására. Világszerte 
mindössze 25-35 millió dollár közötti pénzösz-
szeget fordítanak az egészséggel kapcsolatos 
közlekedésbiztonsági kutatásokra és fejleszté-
sekre, miközben más, kevesebb kárt okozó 
betegség eseten dollár százmilliókat költenek 
kutatásra és fejlesztésre. Senki sem tagadja, 
hogy ezek a betegségek megérdemlik a rájuk 
forduló figyelmet. Ennek ellenére meg kell 
jegyezni, hogy nagyon kevés pénzt kap a köz-
lekedésbiztonság, jóllehet a közúti közlekedési 
balesetek vezető halálokot képviselnek, és elő-
rejelzések szerint számuk jelentősen növekedni 
fog az elkövetkező évek folyamán.  

 

A zérókoncepció 
 
 
A svéd parlament 1997-ben elfogadta a 
„Zérókoncepciót”, egy merészen új közleke-
désbiztonsági politikát, amely négy alapelvre 
támaszkodott: 
 
Etika: Az emberi élet és egészség kiemelkedő 
fontosságú és elsőbbséget élvez a mobilitással 
és a közúti közlekedési rendszer egyéb céljai-
val szemben. 
 
Felelősség: A közúti közlekedési rendszer mű-
ködtetői és a szabályok alkalmazásáért felelő-
sek a rendszer használóival közös, megosztott 
felelősséget viselnek.  
 
Biztonság: Az emberek hibáznak, ezért a köz-
lekedési rendszereknek figyelembe kell venni-
ük ezeket a hibákat és minimálisra kell csök-
kenteniük egyrészt a hibázás lehetőségeit, más-
részt a mégis bekövetkező hiba által okozott 
kárt. 
 
Változtatási mechanizmusok: A működte-
tőknek és a szabályok alkalmazásáért felelő-
seknek minden tőlük telhetőt meg kell tenniük 
az összes állampolgár biztonságának a szavato-
lása érdekében. Nekik és az utakat használók-
nak együtt kell működniük egymással, és ké-
szen kell állniuk a változtatásra a biztonság 
elérése érdekében. 
 
Számos ország követte a svéd példát. A 
Zérókoncepció olyan modell, amelyet más 
országok is alkalmazhatnak. 
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Mibe kerül a közlekedés biztonsá-
ga? 
 
 
 Történelmileg a közlekedésbiztonság szó-
szólóinak vitázniuk kellett azokkal, akik azt 
állították, hogy a közlekedésbiztonság túlságo-
san drága az országok számára. Minden bizo-
nyíték arra utal, hogy ennek éppen az ellenke-
zője az igaz. A magas jövedelmű országokban 
a közlekedés biztonságára fordított pénzeszkö-
zök kiváló befektetésnek bizonyultak: évi 9-
22%-os pénzügyi hozamot termeltek. Ez azt 
jelenti, hogy a közlekedésbiztonságra fordított 
kiadásokat bőségesen ellentételezték a közle-
kedési balesetek miatti sérülések terén realizált 
megtakarítások. A közlekedésbiztonság nettó 
pénzügyi nyereséget ért el. Az országok aligha 
engedhetik meg maguknak azt, hogy pusztán 
anyagi indokokból nem javítsák a közlekedés-
biztonságot, nem is beszélve arról az indokról, 
hogy az emberi élet túl értékes ahhoz, hogy 
elvesztegessék. 
 
 
Melyek a közlekedésbiztonság javí-
tásának egyes fontos összetevői? 
 

 
Összehasonlítva az egyes országok által elért 

eredményeket, a közlekedésbiztonsági szakér-
tők azt a következtetést vonták le, hogy a leg-
jobban a tudományos, átfogó és szisztematikus 
megközelítés válik be, amelyet az adott ország 
kormánya által világos hatáskörrel felruházott 
egyetlen szervezet hangol össze. Ezt a szerve-
zetet el kell látni megfelelő szakembergárdá-
val, és függetleníteni kell az útépítő és egyéb 
szervezetektől, amelyek esetében összeférhe-
tetlenség állhat fenn, mert ezek nem csak a 
népegészségnek a közlekedésbiztonság fejlesz-
tése révén történő fejlesztése mellett lehetnek 
elkötelezve, hanem a mobilitás és egyéb olyan 
célkitűzések mellett is, amelyek a biztonsággal 
konfliktusban lehetnek. 

Bár ennek a közlekedésbiztonsági szervezet-
nek a feladata az erőfeszítések összehangolása, 
sok más csoport hozzájárulására is szükség 
van. Ezek közé tartozhatnak például: 
• Pénzügy-, egészségügyi, közlekedési, okta-

tási, igazságügyi, munkaügyi, kereskedel-
mi, idegenforgalmi stb. minisztériumok. 

• Önkormányzatok és azok tervezési, mű-
0szaki, rendészeti, egészségügyi stb. 
szervei. 

• Országos, regionális vagy megyei, tarto-
mányi és helyi egyesületek az utakat hasz-
nálók, a hivatásos gépjárművezetők és köz-
lekedési-szállítási szervezetek, valamint a 
közlekedési balesetek áldozatainak a kép-
viseletében. 

• Gépjármű gyártók és gépjárművek biztosí-
tásával foglalkozó szervezetek. 

• Egyetemek és egyéb kutatóintézetek. 
• Szakmai szervezetek, amelyek a kutatókat, 

mérnököket, város- és regionális tervező-
ket, egészségügyi szakemberek, a rendőr-
séget, jogászokat és tanárokat képviselik. 
Bárki más, akit foglalkoztat a közlekedés-

biztonság. Például említhetők az iskolai fel-
ügyelő bizottságok, szülői munkaközösségek 
és az időskorúak egyesületei.  
 

A közlekedésbiztonsági szervezet mellett 
ajánlatos, hogy egy célra rendelt kutatóintézet 
végezzen független kutatást és fejlesztést, és 
lássa el tanácsaival és útmutatásával a közle-
kedésbiztonsági szervezetet. 
 

 
 

A közlekedésbiztonság tudományos megkö-
zelítésébe az alábbiak tartoznak 
 
• Surveillance (felügyelet), amellyel alapada-

tok nyerhetők a közúti közlekedési balese-
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tek számára, azok jellegére, a megsérült 
emberek jellemzőire, a balesetben részes 
gépjárművek és utak jellemzőire és a ten-
denciákra vonatkozóan. 

• Kutatás azoknak a kockázati tényezőknek a 
meghatározására, amelyek hozzájárulnak a 
közúti karambolok és sérülések létrejötté-
hez, és az egyes kockázati tényezők hozzá-
járulása mértékének a meghatározására. 
Mivel a kockázati tényezők országról-
országra, helyszínről-helyszínre és körül-
ményről-körülményre változnak, e kutatás 
nagy részének ország-specifikusnak, hely-
szín-specifikusnak és körülmény-
specifikusnak kell lennie. 

• Olyan ismert beavatkozásoknak a meghatá-
rozása, megvalósítása és kiértékelése, ame-
lyek a legnagyobb mértékben hozzájárul-
nak a kockázat csökkentéséhez, valamint új 
és eredményesebb beavatkozások felkuta-
tása. Ennek a munkának nagy részét is az 
adott helyzetekhez kell igazítani. 
 
Bár a tudományos megközelítés rigorózus 

megfigyelést és kísérletezést kíván szakképzett 
kutatók részéről, a legjobban akkor működik, 
ha a fentiekben említett csoportok közül minél 
többet bevon. Ezek mindegyike ugyanis vala-
milyen értékes dolgot tud letenni az asztalra, 
 

speciális közlekedésbiztonsági problémákat 
vethet fel, segíthet a prioritások kijelölésében 
és támogatás elnyerésében a közlekedésbizton-
sági intézkedések kutatása és gyakorlati meg-
valósítása érdekében. 
 

Minden kormány pénzügyi megszorítások 
közepette dolgozik. A költségvetési előirány-
zatok meghatározásánál el kell dönteniük, 
hogy az egymással versengő igények közül 
melyek élvezzenek prioritást a többiekkel 
szemben. A programjaik tervezése során el kell 
dönteniük, hogy hogyan lehet az egyes prog-
ramokra előirányzott összegeket a legjobban 
felhasználni. 
 

A közlekedésbiztonság tudományos megkö-
zelítése segíthet a kormányoknak olyan intéz-
kedési tervek megfogalmazásában, amelyek 
azonnali és hosszú távú célokat határoznak 
meg, költségvetést jelölnek ki, forrásokat azo-
nosítanak és ütemezik a munkát, és amelyek 
szükség esetén módosíthatók. Jó intézkedések 
tervekkel még a legalacsonyabb jövedelmű 
országok is javíthatják a közlekedés biztonsá-
gát lépésről-lépésre, évente kicsi, de elfogad-
ható nyereségeket elérve, amelyek több év 
távlatában jelentős javulássá adódnak össze. 
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Cselekedni a közlekedésbiztonság 
érdekében 
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Amit a kormányok tehetnek: 
 
Intézményfejlesztés 
• Tegyék politikai prioritássá a közlekedésbizton-

ságot. 
• Jelöljenek ki egy vezető szervezetet a közleke-

désbiztonság terén, lássák el forrásokkal és te-
gyék beszámoltathatóvá. 

• Tűzzenek ki megfelelő közlekedésbiztonsági 
célokat és dolgozzanak ki országos közlekedés-
biztonsági terveket. 

• Hozzanak létre olyan mechanizmusokat, amelyek 
elősegítik a közlekedésbiztonság 
multidiszciplináris megközelítését. 

• Támogassák a közlekedésbiztonsági érdekvédel-
mi csoportok létrejöttét. 

 
Politika, jogalkotás és jogalkalmazás 
• Biztosítsák azt, hogy a közlekedésbiztonságot 

komoly politikai problémaként kezeljék. 
• Alkossanak és alkalmazzanak kemény és egysé-

ges gépjármű biztonsági szabványokat.  
• Alkossanak jogszabályokat, amelyek előírják a 

biztonsági öv és bukósisak használatát, sebesség-
korlátozásokat és az alkoholos befolyásoltság ál-
lapotában történő vezetés visszaszorítását, és tar-
tassák be ezeket a jogszabályokat.  

• Alkalmazzák a már meglévő biztonsági jogszabá-
lyokat.  

• Tegyenek meg mindent azért, hogy a közlekedés-
biztonsági megfontolások beépüljenek az új pro-
jektek környezeti és egyéb hatásvizsgálataiba, a 
közlekedési politikák és tervek elemzésébe.  

• Hozzanak létre adatgyűjtési rendszereket, ame-
lyek célja az adatok összegyűjtése, elemzése és 
felhasználása a közlekedésbiztonság fokozása ér-
dekében.  

• Tegyék az útinfrastruktúra finanszírozását függő-
vé a biztonsági szabványok betartásától. 

• Hozzanak létre költségvetési sorokat a közleke-
désbiztonság céljára, és növeljék a befektetéseket 
a kimutathatóan hatásos közlekedésbiztonsági te-
vékenységekbe. 

• Támogassák a közlekedésbiztonsági érdekvédel-
mi csoportok létrejöttét. 

• Hozzanak létre olyan megfelelő útkialakítási 
szabványokat, amelyek elősegítik a biztonságot 
mindenki számára. 

• Kezeljék az infrastruktúrát úgy, hogy az elősegít-
se a biztonságot mindenki számára. 

• Gondoskodjanak a hatékony, biztonságos és min-
denki által megfizethető tömegközlekedési szol-
gáltatásokról. 

• Ösztönözzék a gyaloglást és a nem motorizált 
kétkerekű járművek használatát. 

• Határozzanak meg megfelelő sebességkorlátokat 
és tartassák be azokat. 

 
Amit az egészségügy tehet: 
• Építse be a közlekedésbiztonságot az egészségfej-

lesztési és betegségmegelőzési erőfeszítésekbe.  
• Gyűjtse szisztematikusan az egészséggel kapcso-

latos adatokat a közúti közlekedési balesetek 
nagyságrendjéről, jellemzőiről és következmé-
nyeiről. 

• Támogassa a kutatást a kockázati tényezőkre 
vonatkozó ismeretek bővítése, valamint a haté-
kony ellenintézkedések kidolgozása, megvalósí-
tása, figyelemmel kísérése és kiértékelése céljá-
ból 

• Segítse elő a kapacitás-építést a közlekedésbiz-
tonság és a közúti közlekedési balesetek túlélői-
vel való foglalkozás valamennyi területén. 

• Alakítsa a hatékony, tudományos alapú informá-
ciókat szakmapolitikává és gyakorlattá, amely 
védi a járművekben utazókat és a sebezhető út-
használókat. 

• Erősítse meg a kórházba kerülés előtti és a kórhá-
zi ellátást, továbbá a rehabilitációt a traumás sé-
rültek számára. 

• Fejlessze az egészségügyi személyzet trauma 
ellátási szakértelmét az alapellátás, a körzeti és az 
erősen szakosított ellátás szintjein. 

• Segítse elő olyan politikák kidolgozását, ame-
lyeknek a célja az egészségi és biztonsági meg-
fontolások erőteljesebb integrálása a közlekedés-
politikába, és könnyítse ezt meg ezt a célt szolgá-
ló módszerek és eszközök továbbfejlesztésével 
(pl. az integrált felmérési módszerek és eszkö-
zök). 



• Eszközöljön befektetéseket a traumát túlélők ellá-
tásának javítását célzó orvosi kutatásokba. 

• Emelje fel a hangját azért, hogy nagyobb figye-
lem forduljon a közlekedésbiztonságra, tekintettel 
az egészségi hatásokra és költségekre. 

 
Amit a járműgyártók tehetnek: 
• Biztosítsák azt, hogy valamennyi motoros gép-

jármű feleljen meg a minimális biztonsági szab-
ványoknak, függetlenül attól, hogy hol készül a 
jármű, hol adják el vagy hol használják – ideértve 
a biztonsági övekkel és egyéb alapvető biztonsági 
berendezésekkel történő felszerelésüket. 

• Kezdjék el olyan járművek gyártását, amelyek 
biztonságosabb orr-résszel készülnek, ezáltal 
csökkentve a sebezhető útfelhasználókat érő sérü-
léseket. 

• Reklámozzák és forgalmazzák a gépjárműveket 
felelősen, a biztonság hangsúlyozásával. 

 
Amit a pénzügyi adományozók tehetnek: 
• Tegyék a közlekedésbiztonságra szolgáló finan-

szírozást az egészségügyi, közlekedési, környe-
zetvédelmi vagy oktatási programok pénzügyi 
támogatása részévé. 

• Támogassák a közlekedésbiztonsági kutatást, 
programokat és politikákat az alacsony jövedel-
mű és a közepes jövedelmű országokban. 

• Tegyék a közlekedési infrastrukturális projektek 
finanszírozását függővé egy biztonsági átvilágítás 
(audit) és követés elvégzésétől. 

• Hozzanak létre mechanizmusokat anyagi források 
biztosítására az ismeretek megosztása és a biz-

tonság elősegítése céljából a fejlődő országokban. 
 
Amit a települések, közösségek, a civil szek-
tor és az egyes emberek tehetnek: 
• Ösztönözzék a kormányokat, hogy tegyék az uta-

kat biztonságossá. 
• Tárják fel a helyi közlekedésbiztonsági problé-

mákat. 
• Segítsenek biztonságos és hatékony közlekedési 

rendszerek megtervezésében, amelyekben elfér-
nek egymás mellett a gépjárművezetők is és a se-
bezhető útfelhasználók, mint a kerékpárosok és a 
gyalogosok, is.  

• Ösztönözzék a közlekedésbiztonsági programokat 
iskolás gyermekek részére.  

• Követeljék a biztonsági berendezéseket, pl. biz-
tonsági öveket, az autókban. 

• Ösztönözzék a közlekedésbiztonsági törvények és 
szabályok szigorú betartatását, és emeljenek szót 
a közlekedési szabályokat megsértők elleni szigo-
rú és gyors büntetések mellett.   

• Viselkedjenek felelősségteljesen azzal, hogy: 
- Betartják a sebességhatárokat az utakon. 
- Soha sem vezetnek, ha a törvényben megen-

gedett alkoholszintnél többet fogyasztottak. 
- Mindig bekapcsolják a biztonsági övet, és 

megfelelően rögzítik a gyermekeket, még a 
rövid utazásoknál is. 

- Mindig viselnek bukósisakot, ha kétkerekű 
járművön közlekednek. 
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Mit tesz az Egészségügyi Világszervezet? 
 
 
  

Az Egészségügyi Világszervezet 2001-ben 
értekezletet tartott az összes régió közlekedés-
biztonsági szakemberei számára. Ők közösen 
kidolgozták az „Egészségügyi Világszervezet 
ötéves stratégiája a közúti közlekedési balese-
tek megelőzésére” című dokumentumot. A 
stratégia három célkitűzést fogalmazott meg: 
 
• jobb rendszerek kialakítása a közúti közle-

kedési balesetek okozta sérülésekre vonat-
kozó adatok gyűjtésére és jelentésére 

• a közúti közlekedési balesetek megelőzé-
sének népegészségügyi prioritássá tétele 
minden országban 

• a megelőzés szempontjai melletti erőteljes 
érvelés és a célirányos megelőzési stratégi-
ák elősegítése. 

 
Az azóta eltelt időben az EVSZ számos 

együttműködési tevékenységben vett részt e 
célkitűzések támogatása érdekében egyes ala-
csony jövedelmű és közepes jövedelmű orszá-
gokban. A 2004. évi Egészség Világnapja al-
kalmából kerül nyilvánosságra a Világjelentés 
a közúti közlekedési baleseti sérülések megelő-
zéséről című kiadvány. Az EVSZ és a Világ-
bank közös finanszírozásában készült Jelentés 
megírá- 
 

 
 
sában több, mint száz szakértő működött közre 
az egészségügyi, közlekedés-szállítási, oktatá-
si, műszaki, rendészeti területekről és a civil 
társadalom részéről, valamennyi földrészről. A 
Jelentés részletes információkat közöl a közúti 
közlekedési balesetek nagyságrendjéről, koc-
kázati tényezőiről és megelőzéséről. Ezeknek 
az információknak némelyikét felhasználtuk a 
jelen kiadvány összeállításához is. A Jelentés 
az országok kormányai számára megfontolásra 
javasolt ajánlások megfogalmazásával zárul.  
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Következtetések 
 
 

 
A 2004. évi Egészség Világnapja jelmondata 

„A közlekedésbiztonságot nem bízhatjuk a 
véletlenre”. A közlekedés biztonságának javí-
tása határozott, tudatos erőfeszítéseket követel 
a kormányok és számos partnerük részéről. 
 

Ha a közlekedésbiztonsággal a múltban nem 
foglalkoztak átfogóan, annak valószínűleg két 
fő indoka van. Először, az emberek fatalista 
hozzáállást tanúsítanak. Mivel a közlekedésben 
előforduló karambolokkal kapcsolatos kocká-
zatok közül sok teljes egészében tőlünk függ és 
általunk ellenőrizhető, a legtöbb karambol és 
sérülés megelőzhető, ezért nem teljes egészé-
ben a véletlen műve. Másodszor, az emberek 
nincsenek teljesen tueatában annak, hogy a 
közúti karambolok milyen óriási kárt okoznak. 
Azt sem ismerik fel, hogy a karambolok nagy 
részét meg lehetne előzni, és nagyon sok eset-
ben csökkenteni lehet a nemkívánatos egészsé-
gi következményeket. A közlekedésbiztonság 
költségeit fedezni lehet a karambolok és sérü-
lések megelőzésével elérhető megtakarítások-
ból. 

A 2004. évi Egészség Világnapja jelmondata 
emlékeztető arra, hogy mi, emberek jól meg 
tudunk oldani problémákat, ha foglalkozunk 
velük és akarjuk a megoldásukat. Fokozhatjuk 
a tudatosságot és sürgethetjük a tetteket. A 
2004. évi Egészség Világnapja alkalom az Ön 
és a munkatársai számára, hogy ezek mind-
egyikében részt vehessen az Ön számára leg-
megfelelőbb szinten. 
 

 
 

A „Szervezők segédanyagai a 2004. évi 
Egészség Világnapja alkalmából rendezendő 
megmozduláshoz” című anyag felvázol néhány 
eseményt, amelynek megrendezését Ön és a 
munkahelye fontolóra veheti. Ez és más, a té-
mába vágó anyag hozzáférhető az EVSZ Terü-
leti Irodájától, amelyhez Ön tartozik, vagy az 
alábbi címről: 
 
 

Liaison Officer to World Health Day 2004 
Department of Injuries and Violence 
Prevention 
World Health Organization  
 
20 Avenue Appia 
CH-1211 Geneva 27  
Switzerland 
 
Tel: +41 22 791 4547 
Fax: +41 22 791 4332 
 
Email:traffic@who.int 
 
www.who.int/world/health/day
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Köszönetnyilvánítás 
 
 

A kiadvány a World report on road traffic injury prevention [Világjelentés a közúti közle-
kedési baleseti sérülések megelőzéséről] című munka alapján készült. A Jelentés elkészítésé-
ben több, mint 100 nemzetközi szakember vett részt az egészségügyi, közlekedés-szállítási, 
műszaki, rendészeti és oktatási területekről, továbbá az EVSZ területi irodáiból, a magánszek-
torból és civilszervezetek részéről. 

Külön köszönet illeti a 2004. évi Egészség Világnapja kiadványhoz nyújtott igen értékes 
hozzájárulásukért az alábbiakat: 

 
Az Egészség Világnapja Csapata 
 
Író: Stuart Adams 
 
Lektorok: Dinesh Mohan, Nicole Muhlrad és Rick Waxweiler 
 
Az EVSZ Titkársága 

 
 

 
 
 
 

 
 


