A konferencia programja és információ
A közlekedésbiztonsági adatok reformjára épülő tudatos partnerség a biztonsághoz vezető
úton
Helyszín: Lurdy Rendezvény és Konferenciaközpont, Időpont: 2015. június 8., hétfő

Időpont
08.30 - 09.00
09.00 - 09.15

Cím

Előadó

Regisztráció
A 10 éves GRSP Magyarország Egyesület köszöntője és
előszó

09.15 - 9.45

Mire használják fel a közúti közlekedési baleseti
adatokat? Milyen nehézségekkel szembesülnek a
közutak üzemeltetéséért felelős szakemberek
Magyarországon?

9.45 - 10.15

A rendőrség szerepe a közlekedési adatok gyűjtésében

10.15 - 10.25

A közlekedésbiztonsági az egészségügy szemszögéből –
nemzetközi kitekintés

10.25-10.45
10.45 - 11.15

11.15 - 11.30

11:30 - 11:50

11.50 - 12.20

Milyen terhet rónak a közlekedési balesetek az
egészségügyre? Hogyan működik a baleseti adatok
gyűjtése és átadása az egészségügyi intézményekben?
Kávészünet
A brazil városokban alkalmazott jó példa felvezetése,
hátterének ismertetése / Három szektor
együttműködése egy jó gyakorlat során: A PPS (Proaktív
Partnerségi Stratégia) története / Az üzleti szféra
finanszírozásával kidolgozott program és metodológia
megvalósulása önkormányzati szinten
A közlekedésbiztonsági helyzet Brazíliában / Többszintű,
multi-szektorális partnerségi stratégia / A Bloomberg
által támogatott RS10 programon belül a “Vida no
Transito” projekt felépítése
Az adatkezelés mechanizmusa a „Vida no Transito”
projektben / Együttműködés kialakítása / Hozzáférés az

Dr. Lányi Péter – alelnök,
GRSP Magyarország
Egyesület
Dr. Mocsári Tibor–
főmérnök,
Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ
Óberling József –
Közlekedésrendészeti
Főosztály vezetője,
Országos Rendőrfőkapitányság
Dr. Pusztai Zsófia –
magyarországi képviselet
vezetője, Egészségügyi
Világszervezet (WHO)
Dr. Varsányi Péter - orvos
szakértő, Nemzeti
Egészségfejlesztési Intézet
Michael Chippendale –
kommunikációs vezető és
programmenedzser,
Global Road Safety
Partnership (GRSP)

Eduardo Biavati – vezető
tanácsadó, Global Road
Safety Partnership (GRSP)

Kapcsolattartó: Bognár Mária
Telefon: +36 20 513 9001
Email: maria.bognar@grsphungary.hu

12.20 - 12.40

12.40 - 13.00
13.00 - 13.45
13.45 - 14.00

14.00 - 14.30

14.30 - 15.00

adatbázisokhoz / Definíciók / Az adatok összekapcsolása
/ Elemzés / Az integrált mátrix: tapasztalatok Porto
Allegre városból
Fő eredmények: a megbízható adatbázis, mint közös
eredmény / Rizikófaktorok és védtelen közlekedők
térképes ábrázolása/ Új összefüggések felfedezése:
világosabb célok meghatározása projektekhez és
akciótervekhez / Tapasztalatok Belo Horizonte városban/
következtetés: A megbízható statisztika beavatkozáshoz
vezet?
Kérdések-válaszok
Ebéd

Eduardo Biavati – vezető
tanácsadó, Global Road
Safety Partnership (GRSP)

Bíró József„Biztonságos városok” program - jövőkép
elnökhelyettes, Nemzeti
Közlekedési Hatóság
Pausz Ferenc – ügyvezető
igazgató, GRSP
Magyarország Egyesület és
Települések közúti közlekedésbiztonsági stratégiája
Berta Tamásközpontvezető, KTI
Közlekedéstudományi
Intézet
Kérdések, válaszok és megbeszélés

Regisztráció:
A konferencián való részvételi szándékát kérjük, az alábbi linken található űrlap kitöltésével jelezze
legkésőbb 2015. június 2., keddig:
https://docs.google.com/forms/d/1N1aVATcTT4UDTk2O2Lf0GipyCtdtDMFLNUHcsAKiPnw/viewform?c=0&
w=1
Helyszín: Lurdy Rendezvény és Konferenciaközpont, 1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 12-14, Lurdy ház,
1 emelet, 2. sz. terem
Közösségi közlekedés: 1-es villamos vagy az 51 villamos Mester utca/Könyves Kálmán krt. megállói
Parkolás: A Lurdy ház felszíni parkolójában ingyenes (a vendégek a jegyeiket a rendezvényközpont
területén érvényesíthetik). Parkolás a mélygarázsban díjköteles (Az első 2 óra 100Ft, utána minden újabb
megkezdett óra 100Ft/óra).
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A külföldi előadók rövid bemutatása:
Michael Chippendale, a Global Road Safety Partnership (Genf, Svájc) kommunikációs vezetője és a GRSI
(Global Road Safety Initiative) program menedzsere
Michael karrierjét a ’90-es években íróként kezdte Sydney-ben, majd különböző területeken látott el
kommunikációval kapcsolatos feladatokat, többek között reklámügynökségek és az utazási irodák
világában, majd a telekommunikációban találta meg helyét, kommunikáció és főbb projektek igazgatói
posztjában. Ezután költözött a svájci Genfbe, ahol telekommunikációs konzulensként dolgozott különböző
nemzetközi szervezetek, köztük a GRSP megbízásában. 2013 óta tevékenykedik teljes munkaidőben a
GRSP-nél kommunikációs vezetőként, továbbá a korábbi évek során az üzleti és magánszférában szerzett
ismereteit és tapasztalatit hasznosítja a GRSI program menedzsereként. A GRSI a világ egyik
legkiemelkedőbb példája az üzleti szféra összefogásával megvalósult közlekedésbiztonsági programra.

Kapcsolattartó: Bognár Mária
Telefon: +36 20 513 9001
Email: maria.bognar@grsphungary.hu

Eduardo Biavati, a Global Road Safety Partnership (GRSP) kiemelt tanácsadója a Safer City Roads
(Biztonságosabb városi utak) programban
Eduardo szociológus, író, kutató és konzulens a közlekedésbiztonsági oktatás területén. Több mint egy
évtizeden át dolgozott a nagyszabású, brazil SARAH Network of Rehabilitation Hospitals programban (A
rehabilitációs kórházak SARAH hálózata), ezen belül közlekedési baleseteket megelőző programokat
valósított meg iskolákban serdülők és fiatal felnőttek számra. 2004 óta technikai tanácsadója számos brazil
önkormányzati, megyei és állami közlekedési szervnek, valamint egészségügyi intézménynek, mely
pozíciókban részt vett a GRSP által megvalósított programokban is. 2015-ben kiemelt tanácsadóként a
csatlakozott a GRSP-hez a „Biztonságosabb városi utak” program megvalósítására Brazíliában. Eduardo
2014-ben kiadott egy közlekedésbiztonsági oktatókönyv sorozatot is, mely sorozat társzerzője a világszerte
ismert illusztrátor, gyerekeknek és tinédzsereknek szóló könyvek írója, Ziraldo.

További információ:
Bognár Mária
GRSP Magyarország Egyesület
+36 20 513 9001
maria.bognar@grsphungary.hu
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