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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a 2021–2030 közötti időszakra vonatkozó uniós közlekedésbiztonsági szakpolitikai keretről – 
Ajánlások a zéró-elképzelés felé vezető következő lépésekről
(2021/2014(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel „A 2021–2030 közötti időszakra vonatkozó uniós közlekedésbiztonsági 
szakpolitikai keret – Következő lépések a zéró-elképzelés felé” című bizottsági 
szolgálati munkadokumentumra (SWD(2019)0283),

– tekintettel a Bizottság „Fenntartható és intelligens mobilitási stratégia – az európai 
közlekedés időálló pályára állítása” című, 2020. december 9-i közleményére 
(COM(2020)0789);

– tekintettel a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre 
vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2015. 
március 11-i (EU) 2015/413 európai parlamenti és tanácsi irányelvre (a határokon 
átnyúló szankcionálásról szóló irányelv)1,

– tekintettel a vezetői engedélyekről szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre (a vezetői engedélyekről szóló irányelv)2,

– tekintettel a gépjárműveknek és pótkocsijaiknak, valamint az ilyen járművek 
rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek az általános biztonság, 
továbbá az utasok és a veszélyeztetett úthasználók védelme tekintetében történő 
típusjóváhagyásáról szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2144 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre (az általános biztonságról szóló rendelet)3,

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság (TRAN) által a műszaki 
alkalmassági jogszabálycsomag közúti biztonsági vonatkozásairól szóló végrehajtási 
jelentésről készített, 2021. március 2-i jelentésére (2019/2205(INI)),

– tekintettel a Tanácsnak a „Közúti közlekedésbiztonság – csatlakozás a 2017 márciusi 
vallettai nyilatkozathoz” című, 2017. június 8-i következtetéseire,

– tekintettel a közúti közlekedésbiztonsággal foglalkozó harmadik globális miniszteri 
konferencia folyamán, 2020. február 19-20-án tett stockholmi nyilatkozatra,

– tekintettel eljárási szabályzata 54. cikkére,

– tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság jelentésére (A9-0000/2021), 

A. mivel az EU közútjain évente még mindig mintegy 22 700 ember veszti életét, és 

1 HL L 68., 2015.1.26, 9. o.
2 HL L 403., 2006.12.30., 18. o.
3 HL L 325., 2019.12.16., 1. o.
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mintegy 120 000 személy szenved súlyos sérülést; mivel a halálos közúti balesetek 
számának csökkentése tekintetében az előrelépés megtorpant, és emiatt nem valósult 
meg az a célkitűzés, amely szerint 2010 és 2020 között 50%-kal kellett volna 
csökkenteni a halálos kimenetelű közúti balesetek számát; mivel ezek az adatok az 
uniós polgárok számára elfogadhatatlan emberi és társadalmi terhet jelentenek; 

B. mivel az EU az automatizálás terén új tendenciákkal és kihívásokkal szembesül, 
amelyek jelentős hatást gyakorolhatnak a közúti biztonságra; mivel fel kell venni a 
küzdelmet a mobil eszközök általi figyelemelvonás egyre terjedő jelenségével; mivel a 
közeljövőben az automatizált/összekapcsolt funkciók széles skálájával rendelkező 
járműveknek és a hagyományos járműveknek együtt kell majd közlekedniük, ami új 
kockázatokat gerjeszt, különösen a veszélyeztetett úthasználók, például 
motorkerékpárosok, kerékpárosok és gyalogosok számára;

C. mivel a járműbiztonság javítására irányuló és egyéb közlekedésbiztonsági intézkedések 
mindeddig főként a gépjárművek használóinak javát szolgálták, ezért a veszélyeztetett 
úthasználók köréből egyre nagyobb számban kerülnek ki a halálos közúti balesetek 
áldozatai; mivel sürgősen foglalkozni kell a kerékpárosok és gyalogosok biztonságával; 

D. mivel a közutakon életüket vesztett személyek között legalább kétszer annyi a nő, mint 
a férfi; mivel a nemek közötti és a társadalmi egyenlőtlenségek a mobilitás és a közúti 
közlekedésbiztonság terén is fennállnak;

E. mivel az új uniós közúti közlekedésbiztonsági célok eléréséhez több és célzott 
végrehajtási intézkedésre, valamint a szankciók határokon átnyúló végrehajtása terén 
folytatott hatékony együttműködésre van szükség;

F. mivel az EU-ban a közúti halálesetek 40%-a munkavégzéssel kapcsolatos; mivel az 
uniós közutakon gyakran közlekednek fáradt járművezetők; 

G. mivel a nemzeti közúti közlekedésbiztonsági tervek és az új uniós közúti 
közlekedésbiztonsági szakpolitikai keret végrehajtásához a tagállamok és az EU 
költségvetéséből egyaránt megfelelő pénzügyi forrásokat kell biztosítani;

A 2021–2030 közötti időszakra vonatkozó uniós közlekedésbiztonsági szakpolitikai keret – A 
zéró-elképzelés felé vezető következő lépések

1. üdvözli, hogy az EU a 2021 és 2030 közötti időszakra szóló uniós közúti 
közlekedésbiztonsági szakpolitikai keretben megerősítette a „zéró-elképzelés” (vision 
zero) elnevezésű, hosszú távú jövőképét, amely szerint 2050-ra közel nullára kell 
csökkenteni a halálos áldozatok számát, valamint középtávon, 2030-ig 50%-kal kell 
csökkenteni a halálesetek és a súlyos sérülések számát; hangsúlyozza, hogy a közúti 
közlekedés biztonságával kapcsolatos uniós általános célokat és konkrét célértékeket 
összehangolt, jól tervezett, rendszerben gondolkodó és megfelelő finanszírozással 
rendelkező közúti közlekedésbiztonsági megközelítéssel kell alátámasztani uniós, 
nemzeti és helyi szinten egyaránt;

2. üdvözli ezzel összefüggésben a „biztonságos rendszer” (safe system) uniós szintű 
megközelítés elfogadását, amely a halálos balesetek és a súlyos sérülések csökkentését 
konkrét eredményekhez és határidőkhöz köti; üdvözli a tagállamokkal 
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együttműködésben létrehozott fő teljesítménymutatók létrehozását, amelyek célja, hogy 
lehetővé tegyék a tagállamok teljesítményének pontosabb mérését, célzottabb elemzését 
és a hiányosságok azonosítását; felhívja a Bizottságot, hogy határozzon meg 2023-ig 
elérendő célokat;  hangsúlyozza az EU és a tagállamok között e téren már kialakult 
együttműködés fontosságát, és sürgeti az összes tagállamot, hogy teljes mértékben 
kötelezzék el magukat e gyakorlat mellett, és állapodjanak meg a fő 
teljesítménymutatókra vonatkozó, a tagállamok által eredmények összehasonlítását 
lehetővé tevő összehangolt módszertanról;

3. felhívja a tagállamokat, hogy nemzeti költségvetésük megfelelő részét különítsék el 
annak biztosítása céljából, hogy ezek kiegészítéseképpen uniós forrásokat is igénybe 
véve képesek legyenek végrehajtani mind nemzeti közlekedésbiztonsági programjaikat, 
mind pedig a 2021–2030 közötti időszakra szóló új uniós közúti közlekedésbiztonsági 
szakpolitikai keretet;

Biztonságos infrastruktúra

4. felhívja a tagállamokat és a Bizottságot, hogy részesítsék előnyben a közúti 
közlekedésbiztonság szempontjából  leginkább hasznos befektetéseket, többek között a 
meglévő infrastruktúra fenntartására és új infrastruktúra kiépítésére irányuló 
beruházásokat; üdvözli e tekintetben a „Biztonságosabb közlekedési platform” 
elnevezésű kezdeményezést, és felhív minden érdekelt felet, hogy fontolja meg e 
platform igénybe vételét; 

5. hangsúlyozza, hogy az uniós úthálózat proaktív értékelése hasznos eszköz lesz a 
közutak beépített biztonságának értékeléséhez és a szükséges célzott beruházások 
azonosításához; üdvözli ezzel összefüggésben, hogy a közelmúltban felülvizsgált uniós 
infrastruktúra-biztonsági szabályok az autópályákra és a főutakra vonatkozóan 
kockázatfeltérképezést és biztonsági minősítést vezettek be4, és felhívja a tagállamokat, 
hogy a területükön az új irányelv által a közúti biztonság növelése tekintetében kínált 
potenciális lehetőségek kihasználása érdekében a lehető legtöbb elsődleges utat jelöljék 
ki e célra; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a fent említett jogi aktus 
felülvizsgálata során előírt rendelkezésekkel összhangban a lehető legrövidebb időn 
belül állapodjanak meg az úthálózat egészére kiterjedő szisztematikus állapotfelmérések 
során alkalmazandó módszertanról; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy a 
járművek automatizálásának fokozását szem előtt tartva gyorsítsák fel a közúti táblák és 
egyéb jelzések teljesítményére vonatkozó uniós szintű előírásokkal kapcsolatos munkát;

6. kéri, hogy a TEN-T rendelet soron következő felülvizsgálata során szülessenek 
intézkedések a városi csomópontok közúti biztonságának a kritikus infrastruktúra teljes 
életciklusára kiterjedő további megerősítése és az üzembiztonság javítása érdekében; 
felhívja a Bizottságot, hogy e felülvizsgálat keretében fejtse ki a közúti 
közlekedésbiztonsággal kapcsolatos jövőbeli beruházási döntéseinek alapját képző 
megfontolásait;

Biztonságos járművek

4 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1936 irányelve (2019. október 23.) a közúti infrastruktúra 
közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 2008/96/EK irányelv módosításáról, HL L 305., 2019.11.26., 1. o.
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7. üdvözli az általános biztonságról szóló rendelet közelmúltban megtörtént 
felülvizsgálatát, amely 2022-tól a járművekben új, fejlett biztonsági elemeket tesz 
kötelezővé – ilyenek például az intelligens sebességszabályozó és a vészhelyzeti 
sávtartó rendszerek –, amelyek becslések szerint 2030-ig mintegy 7300 élet 
megmentését és 38 900 súlyos sérülés elkerülését eredményezhetik az EU-ban; felhívja 
a Bizottságot nagyra törő másodlagos jogszabályok megfelelő időben történő 
elfogadására, a jövőbeli fejlemények értékelésére, és adott esetben a rendeletnek a 
műszaki fejlődéshez igazodó  felülvizsgálatára; 

8. kéri a Bizottságot, hogy a TRAN bizottság által a műszaki alkalmassági 
jogszabálycsomag közúti biztonsági szempontjairól készített végrehajtási jelentésével 
összhangban kellő mértékben vegye figyelembe az új általános biztonsági rendeletben 
előírt járműbiztonsági elemek terén bekövetkezett műszaki fejlődést, és a műszaki 
alkalmassági csomag következő felülvizsgálatának hatálya alá vonja be a fejlett 
biztonsági rendszereket is annak biztosítása érdekében, hogy az időszakos műszaki 
vizsgák folyamán ezek is az ellenőrzés tárgyát képezzék; 

9. felhívja a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot az automatizált gépjárművekre vonatkozó 
új, harmonizált szabályozási keretre, átfogó – többek között valós vezetési körülmények 
között végzett – vizsgálatok révén biztosítva, hogy az automatizált járművek ne 
jelentsenek veszélyt sem a vezetőik, sem más úthasználók biztonsága szempontjából, 
különös figyelmet fordítva arra, miként közlekednek biztonságosan együtt a 
hagyományos járművekkel és a veszélyeztetett úthasználókkal;

10. megjegyzi, hogy bizonyos új személyi mobilitási eszközök nemcsak általános 
értelemben, hanem a forgalomban történő biztonságos használatukat illetően is számos 
komoly aggályokat vetnek fel; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy ebben a kérdésben 
csupán néhány tagállam vezetett be jogszabályt, és hogy a szabályok uniós szintű 
összehangolásának hiánya zavart okozhat, megnehezítve a máshonnan érkező 
úthasználók számára a helyi szabályok betartását; felhívja a Bizottságot, hogy fontolja 
meg ezen új mobilitási eszközök típusjóváhagyási keretének kidolgozását, és adjon ki 
iránymutatásokat a tagállamok számára az ilyen eszközök használatára vonatkozó 
közlekedési szabályokról; 

Biztonságos közúthasználat

11. megjegyzi, hogy egy bizottsági tanulmány becslése szerint a halálos kimenetelű közúti 
balesetek mintegy 25%-ában játszik közre az alkohol, és 15%-ában kábítószer5; 
megjegyzi, hogy az engedélyezett véralkoholszintről szóló uniós ajánlás 2001-ből 
származik;  felhívja a Bizottságot, hogy az alkoholfogyasztás hatása alatti 
gépjárművezetés tekintetében ajánljon „zéró tolerancia” korlátozást, valamint vezessen 
be uniós ajánlást ugyancsak „zéró tolerancia” korlátozásra a tiltott pszichoaktív 
kábítószerek használata és a bódult állapotban történő gépjárművezetés tekintetében is; 
felhívja a Bizottságot, hogy a felülvizsgált ajánlásokba vegyen fel iránymutatást 
indításgátló alkoholszondák felszerelésére vonatkozóan, különös tekintettel a visszaeső 
szabálysértőkre, az első ízben súlyos szabálysértést elkövetők személyekre és 

5 A Bizottság 2014. február 18-i tanulmánya az ittas vezetés indításgátló alkoholszondával történő 
megelőzéséről.
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valamennyi hivatásos gépjárművezetőre;

12. megjegyzi, hogy a gyorshajtás a halálos kimenetelű közúti balesetek mintegy 30%-ában 
elsődleges, a sérülést okozó balesetek túlnyomó része esetében pedig súlyosbító 
tényező; felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő ajánlást a „biztonságos rendszer” 
megközelítéssel összhangban álló biztonságos sebességkorlátozások alkalmazására 
valamennyi úttípus esetében, többek között 30 km/óra legnagyobb sebességet írva elő a 
lakóövezetekben és olyan területeken, ahol sok a kerékpáros és a gyalogos (illetve ahol 
lehetőség nyílna a kerékpár- és gyalogosforgalom növelésére), valamint vizsgálja meg 
annak lehetőségét, hogy minden új járműre érvényes, a maximális sebességre vonatkozó 
teljesítménykorlátozás kerüljön bevezetésre a közúti balesetek, a légszennyezés és a 
szén-dioxid-kibocsátás hatékony csökkentése érdekében;

13. megjegyzi, hogy a Bizottság becslései szerint6 az EU-ban évente 10 millió azon súlyos 
közúti közlekedési szabálysértések száma, amelyek oka a megengedett  legnagyobb 
sebesség túllépése, áthajtás piros lámpán és nem helyi lakos által elkövetett ittas 
vezetés; elismeri, hogy a közlekedési szabálysértések határokon átnyúló 
szankcionálására vonatkozó, 2015-ben létrehozott keretnek köszönhetően már sikerült 
eredményeket felmutatni, ugyanakkor azonban sajnálatát is kifejezi amiatt, hogy a 
közlekedési szabálysértések határokon átnyúló szankcionálásáról szóló irányelvben 
előírt jelenlegi keret nem biztosítja sem a szankciók végrehajtásához, sem pedig a 
szankciókat kiszabó határozatok elismeréséhez szükséges megfelelő vizsgálat 
elvégzését; úgy véli, hogy a közúti közlekedési szabályok határokon átnyúló 
végrehajtásának javítása növelné a szabályoknak való megfelelést és visszatartó erővel 
bírna, ezáltal csökkentve a veszélyes magatartást és javítva a közúti biztonságot; 
felhívja a Bizottságot, hogy e megfontolásra tekintettel az irányelv következő 
felülvizsgálata során foglalkozzon a fent említett kérdésekkel, és vizsgálja meg a 
vezetéstől való eltiltások és a büntetőpontok kölcsönös elismerésének 
megvalósíthatóságát;

14 emlékeztet arra, hogy a vezetői engedélyekről szóló irányelv harmonizált uniós 
engedélyezési modellt hozott létre és minimumkövetelményeket vezetett be az 
engedélyek megszerzésére vonatkozóan; megjegyzi, hogy az irányelvet a jármű- és 
infrastruktúratechnológia, valamint a járművek automatizálása terén bekövetkező új 
technológiai fejlesztések tükrében folyamatosan frissíteni kell; kéri a Bizottságot olyan 
fokozatos engedélyezési rendszer bevezetésének megvizsgálására, amely a kezdő 
sofőröket tapasztalatszerzésre ösztönzi, ugyanakkor korlátozza a magas kockázatú 
tevékenységeket, például az éjszakai vezetést és a személyszállítást; aggodalmának ad 
hangot amiatt, hogy beszámolók szerint több tagállamban is szabálytalanul adtak ki 
gépjárművezetői engedélyeket, és felhívja a Bizottságot e kérdés átvilágítására;

15. megjegyzi, hogy a Covid19-világjárvány a házhoz szállító szolgáltatási ágazat 
bővüléséhez vezetett, és ennek következtében jelentősen nőtt különösen a kisteherautók, 
a kétkerekű gépjárművek és a kerékpárok jelenléte a közutakon; felhívja a Bizottságot, 
hogy vizsgálja meg, szükséges-e a kisteherautó-vezetők számára kötelező szakmai 
továbbképzést előírni, valamint tegyen javaslatot a kisteherautó-vezetők munka- és 
pihenőidejét rögzítő szabályozásra; felhívja a Bizottságot annak fontolóra vételére, hogy 

6 A Bizottság 2019. március 15-i bevezető hatásvizsgálata a határokon átnyúló végrehajtásról szóló irányelv 
felülvizsgálatáról.
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szükséges-e a csomagkézbesítő vállakozások által foglalkoztatott munkavállalók 
biztonságával kapcsolatos ajánlást bevezetni, amely többek között kitérne a 
munkáltatók és a vállalatok által rendelkezésre bocsátandó biztonsági berendezésekre és 
biztonságos járművekre, valamint az ezek használatára vonatkozó  követelményekre is;

16. hangsúlyozza, hogy a gyors és hatékony baleseti ellátás a sérülések következményeinek 
jelentős csökkentése révén fontos szerepet tölt be; felhívja ezzel összefüggésben a 
tagállamokat, hogy vonják szorosabbra az együttműködést a közúti 
közlekedésbiztonsági hatóságok és az egészségügyi ágazat között, tegyék kötelezővé 
vészhelyzeti sávok építését, és a mentési műveletek felgyorsítása érdekében 
gondoskodjanak azok helyes használatáról; felhívja a Bizottságot annak megfontolására, 
hogy a vezetői engedélyekről szóló irányelv jövőbeli felülvizsgálata során kötelezővé 
kell-e tenni elsősegély-nyújtási képzés elvégzését;

17. hangsúlyozza, hogy a közúti közlekedési szabályok gyenge hatásfokú végrehajtása 
aláásná a zéró-elképzelés valóra váltására irányuló erőfeszítéseket; ösztönzi a 
tagállamokat, hogy közúti közlekedésbiztonsági terveikben határozzanak meg éves 
végrehajtási és megfelelési célokat, valamint biztosítsák ezek megfelelő finanszírozását 
is; hangsúlyozza, hogy a vezetési magatartásra csak megfelelően indokolt és a 
nyilvánossággal jól megismertetett, következetes végrehajtási tevékenységek lehetnek 
tartós hatással;

Jövőálló keret

18. felhívja a figyelmet arra, hogy külső tényezők és már most körvonalazódó társadalmi 
tendenciák következtében a közúti közlekedésbiztonságra vonatkozó uniós stratégia 
számos komoly kihívás előtt áll, amelyeket a 2030-ig tartó időszakban és azután is 
megfelelően kezelni kell; megjegyzi, hogy az EU-nak egyengetnie kell az utat az 
összekapcsolt és automatizált járművek kellő időben történő bevezetése előtt, valamint 
fel kell mérnie, hogy a „vegyes forgalom” – azaz az ilyen járműveknek a hagyományos 
járművekkel és a veszélyeztetett úthasználókkal együtt történő közlekedése – milyen 
kockázatokat rejt magában; 

19. emlékeztet arra, hogy a járművek fedélzeti adatai a forgalom irányítása, a műszaki 
ellenőrzések elvégzése és a balesetek kivizsgálása szempontjából egyaránt rendkívül 
értékesek; felhívja a Bizottságot, hogy hozzon létre a balesetek kivizsgálására és a 
műszaki ellenőrzések elvégzésére vonatkozó célzott keretet, amely az általános 
adatvédelmi rendelettel összhangban a javítási piacon kívül is lehetővé teszi a 
járműfedélzeti adatokhoz való hozzáférést;

20. felhívja a Bizottságot, hogy a városi mobilitási csomag küszöbön álló felülvizsgálatára 
tekintettel mozdítsa elő a biztonsági és fenntarthatósági intézkedések közötti 
szinergiákat a városi területeken; kéri e tekintetben, hogy a sűrűn lakott városi 
területeken a közlekedési infrastruktúra súlypontja a motorizált egyéni közlekedésről 
tevődjön át a tömegközlekedésre, illetve fenntartható, biztonságosabb és egészségesebb 
közlekedési módokra, például a gyaloglásra és a kerékpározásra;

21. hangsúlyozza, hogy a civil társadalmat be kell vonni a zéró-elképzelés megvalósításába; 
üdvözli, hogy az Európai Mobilitási Hét keretében létrejött az Európai Városi Közúti 
Közlekedésbiztonsági Díj, és hogy új lendületet kap majd az Európai Közúti 
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Közlekedésbiztonsági Charta, a közúti közlekedés biztonságával foglalkozó legnagyobb 
civil társadalmi platform; felhívja a Bizottságot, hogy a 2021–2030 közötti időszakra 
szóló uniós közúti közlekedésbiztonsági szakpolitikai keret részeként az elkövetkező 
években szervezzen kezdeményezést „a közúti közlekedésbiztonság európai évére” 
vonatkozóan;

22. véleménye szerint az átfogó, fenntartható és intelligens mobilitási stratégia keretében 
gondoskodni kell az uniós közúti közlekedésbiztonsági politika következő lépéseinek 
megfelelő végrehajtásáról, ezért a közúti biztonság területén új kapacitások kiépítésére 
van szükség, különös tekintettel az átfogó stratégia koordinációs, nyomon követési és 
értékelési funkcióira és az ehhez biztosítandó technikai támogatásra; felhívja ezzel 
összefüggésben a Bizottságot annak megvizsgálására, hogy meglévő ügynökség vagy 
egyéb szerv bevonásával miként lehetne fokozni a biztonságos közúti közlekedés 
számára nyújtott támogatást;

°

° °

23. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, 
valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.
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INDOKOLÁS

1. Háttér és általános megfontolások
Évente közel 1 millió a közúti balesetek száma az EU-ban. Egyedül 2019-ben 23 000 haláleset 
és 120 000 súlyos sérülés történt. Minden héten annyian – mintegy ötszázan – halnak meg az 
EU közútjain, mint ahány utas veszti életét egy óriásrepülőgép lezuhanásakor. Az EU és 
tagállamai az elmúlt évtizedekben jelentősen javították a közúti közlekedés biztonságát, az 
előadó szerint azonban e számok ettől függetlenül megdöbbentőek, tragikusan figyelmeztetve 
arra, hogy a közúti közlekedésbiztonságnak politikai, társadalmi és személyes szinten egyaránt 
prioritást kell kapnia. Ezek az adatok egyúttal újabb tragédiákat vetítenek előre, és tetemes 
kiadásokat okoznak a társadalomnak. Ezért az EU hosszú távon – 2050-ig – szeretné elérni, 
hogy a közúti balesetek száma a lehető legközelebb kerüljön a nullához (ez az úgynevezett 
„vision zero”, azaz a „zéró-elképzelés”).

Az előadó szilárd meggyőződése szerint társadalmunk nem tűrheti többé, hogy a közutakon 
emberek haljanak meg vagy szenvedjenek súlyos sérüléseket. Nem szabad megengednünk, 
hogy a mobilitáshoz való alapvető jogunk gyakorlásának az ára halálos kimenetelű közúti 
balesetek előfordulása legyen. Ezt az elvet a közúti közlekedés biztonságával kapcsolatos 
valamennyi döntés meghozatala során érvényre kell juttatni. Ezzel összefüggésben az előadó 
mély sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az uniós utakon évente bekövetkező halálesetek és súlyos 
sérülések száma 2013 óta gyakorlatilag nem változik, így nem teljesült a 2011–2020 közötti 
időszakra vonatkozó közlekedésbiztonsági politikai iránymutatásban kitűzött cél, amelynek 
megfelelően 2010 és 2020 között 50%-kal kellett volna csökkenteni a halálos kimenetelű közúti 
balesetek számát. Ráadásul a közúti közlekedésbiztonság terén a tagállamok között fennálló 
különbségek továbbra is jelentősek, valamint az életmódunk és közlekedésünk tekintetében 
tapasztalható, többek között a technológiai fejlődésből is fakadó új tendenciákat és kihívásokat 
is sürgősen kezelni kell.

Mindez nyilvánvalóvá tette, hogy hosszú út áll még előttünk, és a zéró-elképzelés lehető 
legeredményesebb megvalósítása érdekében a jövőben is komoly erőfeszítéseket kell tennünk. 
Ezzel párhuzamosan az is egyértelművé vált, hogy a közúti közlekedésbiztonságra vonatkozó 
megközelítés tekintetében szemléletváltásra van szükség.

Az Európai Tanács már e helyes irányba tett lépésként 2017 márciusában jóváhagyta a vallettai 
nyilatkozatot, megerősítve a közúti közlekedésbiztonság terén elfogadott 
kötelezettségvállalásokat és célkitűzéseket. A tanácsi következtetések alapján az Európai 
Bizottság a 2021 és 2030 közötti időszakra érvényes új megközelítést fogadott el az uniós közúti 
közlekedésbiztonságra vonatkozóan, megerősítve nagyra törő, hosszú távú jövőképét, és célul 
tűzve ki, hogy 2030-ig 50%-kal csökkenjen a közutakon nemcsak a halálesetek, hanem – ez 
most jelenik meg először az elérendő célok között – a súlyos sérülések száma is. 
E politikát a Bizottság eredetileg 2018 májusában, az „Európa mozgásban” csomagban és az 
azt kísérő, a közúti közlekedés biztonságára vonatkozó stratégiai cselekvési tervben vezette be. 
A Bizottság csaknem egy évvel később, „A 2021–2030 közötti időszakra vonatkozó uniós 
közlekedésbiztonsági szakpolitikai keret – Következő lépések a zéró-elképzelés felé” című 
munkadokumentumában meghatározta, hogy e politika miként ültethető át a gyakorlatba.

Az új szakpolitikai keret újdonsága az úgynevezett „safe system” (biztonságos rendszer) 
megközelítés elfogadása, amely a közúti közlekedésbiztonságra vonatkozó politikát új 
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keretekbe foglalva a középpontba a közutakon bekövetkező halálos kimenetelű balesetek és 
súlyos sérülések megelőzését állítja, négy alapvető vonatkozásra építve: biztonságos járművek, 
biztonságos infrastruktúra, biztonságos úthasználat és a baleseti ellátás javítása. E négy tényező 
szavatolása érdekében az uniós szintű irányítás megerősítésére van szükség. A „biztonságos 
rendszer” megközelítés alapja, hogy jóllehet ütközések továbbra is lesznek, a halálos 
kimenetelű és a súlyos sérüléssel járó balesetek javarészt igenis megelőzhetők. 

Ideje tehát, hogy az Európai Parlament politikai állásfoglalást fogadjon el a közúti közlekedés 
biztonságáról. A mostani jelentés a Parlament hivatalos válasza a Bizottság fent említett új 
megközelítésére, valamint a 2021–2030 közötti időszakra vonatkozó uniós közúti 
közlekedésbiztonsági szakpolitikai keretére.
E tekintetben az előadó üdvözli az új szakpolitikai keretet, az új célkitűzéseket és a „biztonságos 
rendszer” megközelítés elfogadását. Az előadó szerint ez a politikai keret – amennyiben 
tényleges politikai akarat és összehangolt uniós, regionális és helyi szintű intézkedések kísérik 
– értékes eszközként szolgálhat ahhoz, hogy a mindmáig baljós mutatók megváltozzanak és az 
utak mindenki számára biztonságosabbá váljanak, ezáltal javítva társadalmaink jólétét. 

A jelentés az új politika valamennyi fontos vonatkozását elemzi és értékelést bocsát 
rendelkezésre arról, hogy az EU miként szándékozik végrehajtani a javasolt intézkedéseket. 
Emellett politikai prioritásokat határoz meg, és további uniós és nemzeti szintű 
kezdeményezésekre tesz javaslatot.

Mivel a Bizottság a közeljövőben bizonyos jogalkotási kezdeményezéseket terjeszt majd elő, 
az előadó konkrét javaslatok elfogadását kéri annak érdekében, hogy a közúti biztonság 
szempontja markánsabban jelenjen meg a TEN-T rendeletben, a városi mobilitásra vonatkozó 
felülvizsgált jogszabályokban, a vezetői engedélyekről szóló irányelvben, a közúti 
közlekedésbiztonságot veszélyeztető jogsértések határokon átnyúló szankcionálására 
vonatkozó irányelvben és a műszaki alkalmassági jogszabálycsomagban. 

Más javaslatok célja továbbá, hogy a Bizottság a közúti közlekedésbiztonság megosztott 
hatáskörbe tartozására tekintettel sürgősen fogadjon el ajánlásokat a tagállamok számára. 
Hangsúlyozni kell, hogy a közúti közlekedésbiztonságra vonatkozó bizottsági ajánlások a 
tagállami szakpolitikai változtatások ösztönzése szempontjából rendkívül értékes eszköznek 
bizonyultak. 

2. Főbb kérdések és az előadó álláspontja

2.1. A 2021–2030 közötti időszakra szóló uniós közlekedésbiztonsági szakpolitikai keret – A 
„zéró-elképzelés” felé vezető következő lépések

Amint azt már a fentiekben is említettük, a jelentés kitér a 2021–2030 közötti időszakra szóló 
uniós közúti közlekedésbiztonsági szakpolitikai keretre, az új célkitűzésekre és a „biztonságos 
rendszer” megközelítés elfogadására is. 

A teljesítménymutatók első (nyolc mutatóból álló) csomagjának bevezetése lehetővé teszi majd 
a tagállamok teljesítményének célzottabb elemzését és a hiányosságok azonosítását. Az előadó 
felszólít arra, hogy az elért eredményeket mérő fő teljesítménymutatók 2023-ig kerüljenek 
bevezetésre, ezért sürgeti a tagállamokat és illetékes nemzeti hatóságaikat, hogy minden 
rendelkezése álló eszközt felhasználva vegyenek részt az erre szolgáló adatok gyűjtésében.
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Az uniós közlekedésbiztonsági politika csak megfelelő politikai kötelezettségvállalás és a 
megfelelő pénzügyi források rendelkezésre bocsátása mellett hajtható végre. Ezért az előadó 
arra kéri a tagállamokat, hogy a jobb eredmények elérése érdekében nemzeti költségvetésük 
egy bizonyos hányadát a közúti közlekedésbiztonságra különítsék el, és azt uniós forrásokkal 
kombinálják.

2.2. Biztonságos infrastruktúra

A közúti közlekedéssel kapcsolatos infrastruktúrák minősége és beépített biztonsági szintje az 
úthasználók védelmét szolgáló kulcsfontosságú tényezők egyike. Az előadó véleménye szerint 
új infrastruktúrák kialakítása és kiépítése során a tagállamoknak és az Európai Bizottságnak a 
közúti biztonság szempontjából különösen hasznos beruházásokat előnyben kell részesíteniük.

Ezen túlmenően az úthasználókat megfelelően tájékoztatni kell az infrastruktúrák minőségéről 
és biztonsági szintjéről. Az első fontos lépések egyike az volt, hogy az uniós infrastruktúra-
biztonsági szabályok közelmúltban végzett felülvizsgálata során felmérték és értékszámokkal 
súlyozták az autópályákkal és a főutakkal kapcsolatos biztonsági kockázatokat. Az előadó 
hangsúlyozza azonban, hogy minden egyéb európai közutat is rendszeres értékelés és 
értékszámokkal történő súlyozás alá kell vetni, közösen elfogadott kritériumok alapján. 

Ezen kívül a TEN-T rendelet közelgő felülvizsgálata keretében sor kerül majd olyan 
intézkedésekre, amelyek erősítik a közúti közlekedésbiztonságot a városi csomópontokban, és 
javítják az üzembiztonságot a kritikus infrastruktúra teljes életciklusa során.

2.3. Biztonságos járművek

A „biztonságos rendszer” megközelítés másik központi eleme, hogy közútjainkon 
biztonságosabb járművek közlekedjenek. 
A fő kihívások közé tartoznak többek között a járművek korszerű műszaki jellemzői, az 
automatizálás és a mikromobilitás, ezekkel az uniós közlekedésbiztonsági politikának 
mindenképpen foglalkoznia kell. 

Az általános biztonsági rendelet közelmúltbeli felülvizsgálatának köszönhetően hamarosan 
fejlett biztonsági elemek válnak kötelezővé a járművekben, például az intelligens 
sebességszabályozó és a vészhelyzeti sávtartó rendszer. Az előadó üdvözli ezt a 
felülvizsgálatot, és ambiciózus másodlagos jogszabályokat szorgalmaz annak érdekében, hogy 
lépést lehessen tartani a műszaki fejlődéssel, valamint támogatja e fejlett biztonsági elemek 
felvételét a gépjárművek műszaki alkalmasságára vonatkozó jogszabálycsomag következő 
felülvizsgálatának hatálya alá. Az előadó emellett hangsúlyozza, hogy az automatizált 
járművek esetében a biztonságos működés szavatolása érdekében új, összehangolt szabályozási 
keretre van szükség.

Ami a személyes mobilitási eszközöket illeti, az előadó kéri a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
típusjóváhagyási keretet az új személyes mobilitási eszközökre vonatkozóan, és adjon ki 
iránymutatásokat a tagállamok számára az ilyen eszközökre vonatkozó közlekedési 
szabályokról és használatukról. 

2.4 Biztonságos úthasználat és a baleseti ellátás javítása 

A halálos kimenetelű közúti balesetek mintegy 25%-a esetében játszik szerepet az alkohol, ami 
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a gyorshajtás mellett a halálos kimenetelű közúti balesetek másik fő oka. Az előadó ezért 
egyértelműen a valamennyi gépjárművezető alkoholfogyasztására kiterjedő zéró tolerancia elve 
mellett száll síkra. Ugyanez az elv érvényes a tiltott pszichoaktív szerekre is.  A jelentés ezért 
normatív előírások kidolgozására és végrehajtására szólít fel a kábítószer hatása alatt történő 
járművezetés tekintetében.

Ami a gyorshajtást illeti, az előadó véleménye szerint a „biztonságos rendszer” megközelítéssel 
összhangban a biztonságot szavatoló sebességkorlátozásokat kell  alkalmazni minden 
különböző úttípusra. Kitűnő példa erre a lakóövezetekben, valamint a sűrű kerékpáros és 
gyalogos forgalommal jellemzett övezetekben a 30 km/órás legnagyobb sebesség előírása. E 
bevált gyakorlatot már számos európai városa magáévá tette, és jelentős eredményeket ért el a 
közúti biztonság és az életminőség javítása terén.

Az előadó felhívja a figyelmet arra, hogy a külföldi állampolgárok által elkövetett közúti 
közlekedési szabálysértések száma aggasztóan magas, és hangsúlyozza, hogy az irányelv 
küszöbön álló felülvizsgálata során tovább kell erősíteni a közúti közlekedési szabálysértések 
határokon átnyúló szankcionálására vonatkozó jelenlegi keret hatékonyságát. 

Az előadó tudatában van annak is, hogy a vezetői engedélyekről szóló irányelvbe a kezdő 
vezetők tapasztalatszerzését ösztönző intézkedéseket kell beépíteni, és hogy az irányelvnek a 
járművek és az infrastruktúra technológiai fejlődésével lépést tartó folyamatos frissítése 
hozzájárul majd az utak biztonságának fokozásához. 

Napjainkban a városi övezetekben sok áruszállító kisteherautó, kétkerekű gépjármű és kerékpár 
közlekedik, mivel a csomagokat házhoz szállító szolgáltatási ágazat (többek között a Covid19-
világjárvány miatt) jelentősen fellendült. A közúti balesetek nagy százaléka közvetlenül 
összefügg a hivatásos járművezetők munkakörülményeinek minőségével.  Az előadó ezért 
olyan intézkedéseket javasol, amelyek célja a járművezetők fáradtságának kezelése és a házhoz 
szállításban részt vevő munkavállalók biztonságának javítása. 

A sérülések súlyosságának csökkentésében sok esetben kulcsfontosságú tényezőnek bizonyult 
a gyors és hatékony baleseti ellátás. E tekintetben az előadó felhív a közúti 
közlekedésbiztonsági hatóságok és az egészségügyi ágazat közötti együttműködés fokozására, 
valamint kéri, hogy a vezetői engedélyekről szóló irányelv valamennyi gépjárművezető 
számára tegye kötelezővé elsősegély-nyújtási tanfolyam elvégzését. 

A közúti közlekedési szabályok maradéktalan végrehajtása a biztonságosabb közúti közlekedés 
alapvető eleme. Az előadó szerint a vezetési magatartás tartós megváltoztatása csak megfelelő 
finanszírozással, éves célokkal, valamint világosan kifejtett és széles körben megismertetett 
végrehajtási intézkedésekkel érhető el.

2.5. Jövőálló keret

Az EU közúti közlekedésbiztonsági politikájának beépített elemévé kell tenni azt a képességét, 
hogy szoros figyelemmel kísérje az új társadalmi változásokat és a folyamatos technológiai 
fejlődést, és alkalmazkodjon azokhoz.  Elég csupán arra emlékeztetni, hogy mindössze pár év 
leforgása alatt automatizált autók, hagyományos járművek és veszélyeztetett úthasználók 
együtt lesznek jelen a közutakon. Az előadó készséggel elismeri a közúti közlekedés biztonsága 
előtt álló különböző kihívásokból fakadó kockázatokat, és kéri az EU-t, hogy készítse elő a 
terepet ezek megfelelő kezeléséhez.
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Az előadó a jövőben várható fejleményekre tekintettel és  a közúti közlekedésbiztonság további 
fokozására törekedve olyan keretet kér, amely az általános adatvédelmi rendelettel teljes 
összhangban a javítási piacon kívül is lehetővé teszi a hozzáférést a járművek fedélzeti 
adataihoz. Az előadó véleménye szerint a járművek fedélzeti adataihoz való hozzáférést 
kizárólag baleseti kutatás és műszaki vizsgálat céljából szabad lehetővé tenni. 

A jelentés különös figyelmet fordít a veszélyeztetett úthasználókra is. A járműbiztonság 
javítására irányuló és egyéb közlekedésbiztonsági intézkedések mindeddig főként a 
gépjárművek használóinak javát szolgálták. Az előadó hangsúlyozza, hogy a gyalogosok és a 
kerékpárosok, valamint bizonyos demográfiai csoportok (pl. idős úthasználók, csökkent 
mozgásképességű személyek) biztonságát nem szabad veszélyeztetni. Emellett a gyaloglás, a 
kerékpározás és a tömegközlekedési eszközök igénybevétele nemcsak a közúti közlekedés 
biztonsági szintjét növeli, hanem az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzéseink eléréséhez 
is hozzájárul. Az előadó ezért támogatja a biztonsági és fenntarthatósági intézkedések közötti 
szinergiák előmozdítását, és kéri, hogy a sűrűn lakott városi övezetekben vizsgálják felül a 
közlekedési infrastruktúra prioritásait.

Az előadó fontosnak – sőt, a „zéró-elképzelés” sikere egyik előfeltételének – tartja a civil 
társadalom és a szociális partnerek aktív szerepvállalását. Az EU közúti közlekedésbiztonsági 
politikája keretében a közúti biztonság javítása érdekében átfogó tájékoztatási rendszert és 
ösztönzőket kell működtetni valamennyi érdekelt fél számára. Az előadó ezzel összefüggésben 
elismeri az Európai Városi Közúti Közlekedésbiztonsági Díj jelentőségét, és üdvözli, hogy a 
Bizottság újjáéleszti majd az Európai Közúti Biztonsági Chartát, és következő lépésként a 
megfelelő időben előterjeszti majd „a közúti közlekedésbiztonság európai évére” vonatkozó 
kezdeményezését. 

Az előadó végezetül úgy véli, hogy az uniós közúti közlekedésbiztonsági politika megfelelő 
végrehajtása szempontjából kiemelkedő fontosságú feladat lesz az irányítási struktúrának a 
fenntartható és intelligens mobilitásra vonatkozó átfogó stratégia keretében történő  
megerősítése. A jelentés elismeri a más közlekedési módokkal foglalkozó európai ügynökségek 
biztonságpolitikai  hozzájárulását, és ebből merítve ihletet arra kéri a Bizottságot, hogy a 
biztonságos közúti közlekedés további előmozdítása érdekében vegye fontolóra új ügynökség 
létrehozásának megvalósíthatóságát e területen is. 
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MELLÉKLET: AZON SZERVEZETEK ÉS SZEMÉLYEK FELSOROLÁSA,
AMELYEKTŐL VAGY AKIKTŐL AZ ELŐADÓ ÉSZREVÉTELEKET KAPOTT

A következő felsorolás önkéntes alapon, kizárólag az előadó felelősségére készült. Az előadó „A 

2021–2030 közötti időszakra vonatkozó uniós közlekedésbiztonsági szakpolitikai keretről – Ajánlások 

a zéró-elképzelés felé vezető következő lépésekről” című jelentés elkészítésekor a következő 

szervezetektől vagy személyektől kapott észrevételeket: 

Szervezet és/vagy 
személy

Európai Bizottság – Kereskedelmi Főigazgatóság (DG TRADE) 
Európai Közlekedésbiztonsági Ügynökség (ETSC) 

Európai Közlekedési és Szállítási Dolgozók Szövetsége (ETF)


