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Bevezetés
Ez az információs csomag azoknak a tehergépkocsivezetőknek szól, akik nem látogatják rendszeresen
a Crossrail telephelyeit. Ebben a dokumentumban
megtalálja, amit a londoni utaknak a veszélyeztetett
úthasználókkal közös használatáról tudnia kell. Ezen kívül
alapvető információkat is találhat benne saját és járműve
biztonságával kapcsolatban.
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Crossrail vezetői
információs csomag
Ha egy kerékpáros teherautóval ütközik, 25-ször Crossing the Capital
the UK
akkora a valószínűsége annak, hogy meghal, minthaConnecting
egy
személygépkocsival ütközne össze!
A tények
Londonban a teherautós-biciklis ütközések nagy része kereszteződésekben történik, különösen
körforgalmakban és balra kanyarodásnál. Az ütközések elemzése azt mutatja, hogy ezek közül a
biciklis halálával végződő ütközések majdnem fele kereszteződésekben történik, balra forduláskor.
Szinte minden ilyen esetben elmondható, hogy a teherautó vezetője nem látta a biciklist, vagy
nem hagyott neki elég helyet.

Az okok
Teherautó-vezetők
Ha
• nem néznek bele a tükrökbe
• nem hagynak elég helyet

“Mindenben, amit
teszünk, a biztonság
a legfontosabb”

• nem urai a sebességüknek
• nem koncentrálnak
• nincsenek a vezetésre alkalmas
állapotban
Kerékpárosok
Ha
• nem ésszerűen közlekednek
• nem veszik figyelembe a
figyelmeztetéseket
• nem néznek és terveznek előre
• nem mérik fel a veszélyeket
• nem hallanak vagy koncentrálnak
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London útjainak
közös használata
veszélyeztetett
úthasználókkal

Crossing the Capital
Connecting the UK

A londoni kerékpárosok típusai
Az alkalmi és gyermek-kerékpárosok gyakran elég lassan haladnak, 5-10 m/h sebességgel.
A felnőttek sokszor alaptípusú mountainbike-on bicikliznek, és nem mindig van lámpájuk. Elképzelhető,
hogy nem rendelkeznek olyan irányítási készséggel és megfigyelőképességgel, mint más biciklisták.
Előfordulhat, hogy a járdán haladnak, majd újból ráhajtanak az útra anélkül, hogy odafigyelnének az
úton haladó járművekre. Kiszámíthatatlanul biciklizhetnek – ezért előzéskor mindenképpen hagyjon
elég helyet nekik.
Az átlagos biciklisták 10-15 m/h sebességgel haladnak.
Sokszor „városi” kerékpárral közlekednek, amelyen a biciklis
testhelyzete valamivel közelebb áll a függőlegeshez.
Fényvisszaverő vagy normál ruházatot viselnek.
Esetükben valószínűbb, hogy forgalmi dugóban a járművek
bal oldalán előznek, és megpróbálnak a sor elejére kerülni.
Valószínű, hogy a járdaszegélytől kb. fél méterre bikikliznek.
Így elég helyük van kikerülni a gödröket vagy az útfelület
más hibáit.
Álló járműveket kikerülve ennél még kijjebb is haladhatnak,
mert a hirtelen nyíló ajtók jelentős veszélyt jelentenek a
biciklisták számára.

A tapasztalt kerékpárosok igyekeznek lépést tartani a
szokásos városi forgalommal: akár 20 m/h vagy még
nagyobb sebességgel közlekedhetnek. Általában nagyobb
távolságot tesznek meg, legalább 6 mérföldet. Számítson
rá, hogy a tapasztalt kerékpárosok sokszor a sáv közepén
maradnak, különösen akkor, amikor az út túl keskeny a
biztonságos előzéshez. Valószínűbb, hogy a jobb oldalon
előznek – emiatt kereszteződésen áthaladva jobban
láthatók más járművek számára. Nagyobb az esélye, hogy
kifejezetten biciklizéshez tervezett ruházatot viselnek, és
„verseny”-stílusú kerékpárral közlekednek. Határozottabbak
lehetnek, kihasználják az autók közötti réseket és azt, ha
elsőbbségük van – ne várja, hogy utat engednek Önnek csak
azért, mert ők a kisebbek!

A leírásokat a Kerékpárosok Klubja
(Cyclists’ Touring Club), a kerékpárosok
országos szervezete a Londoni
Kerékpáros Kampánnyal (London
Cycling Campaign, LCC) együttműködve
biztosított
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A londoni utak
biztonságos közös
használatának alapelvei

Crossing the Capital
Connecting the UK

Tudatos odafigyelés a kerékpársokokra
• Több kerékpárosra számítson, mint ahányat a teherautó körül lát
• Indulás, kanyarodás, tolatás és megállás előtt nézzen bele az összes
visszapillantó tükörbe, majd újra pillantson rájuk
• Figyelem: a kerékpárosok a bizonytalan haladás látszatát kelthetik, amikor
megpróbálják kikerülni a gödröket és csatornarácsokat, vagy nagyobb
járművek oldalszelével küszködnek

Felelősségvállalás
• Hagyjon annyi helyet a kerékpárosoknak, amennyit csak lehet
• Kereszteződéseknél ne hajtson be a kerékpáros-mezőbe
• Teremtsen szemkontaktust a biciklisekkel, hogy lássák Önt
• Ne feltételezze, hogy egy kerékpáros hallja a közeledését –
az illető süket vagy hallásérült is lehet, vagy zenét hallgathat
fülhallgatóval
• Mindig adjon elsőbbséget azoknak a gyalogosoknak/gyerekeknek,
akik már elkezdtek átkelni az úton – elképzelhető, hogy süketek vagy
hallásérültek, vagy fülhallgatót viselhetnek

Környezete
• Ne felejtse el, hogy tehergépkocsija mérete miatt még kisebb ütközés esetén is
rosszabbul jár a biciklis, motorkerékpáros vagy gyalogos

7. 5 T

• Győződjön meg arról, hogy járműve fel van szerelve biztonsági tükrökkel, aláfutásvédelmi rudakkal és oldalsó érzékelőkkel, hogy a tehergépkocsi láthatóságát
maximálisra növelje és könnyebben észrevehesse a kerékpárosokat
• Mindig legyen ura a járművének, és vezetés közben soha ne használjon
mobiltelefont vagy CB-rádiót
• Minden manővert úgy tervezzen, hogy elég helyet és időt hagyjon a bicikliseknek
– különösen, ha balra kanyarodik egy körforgalomnál
• Tolatáshoz vagy nehezebb manőverekhez vegye igénybe tolatásirányító segítségét

Translated from a document originally produced in English. If in any doubt the English version takes precedent.
5

CRL1-XRL-R5-GUI-CR001-50001 - Hungarian

Ütközések
veszélyeztetett
úthasználókkal
Kerékpárosok és ütközések

Crossing the Capital
Connecting the UK

A kerékpárok és teherautók közötti ütközéseknek 6 fő
típusa van, és ezek valamelyikéhez tartozik a legtöbb
halálos kimenetelű biciklis-baleset.
• Balra kanyarodó tehergépkocsi vezetője nem veszi észre
a kerékpárost
• Tehergépkocsi vezetője a közeledő biciklisre nyitja a
vezetőfülke ajtaját
• Tehergépkocsi kerékpárost előz
• Jobbra kanyarodó tehergépkocsi vezetője nem veszi
észre a kerékpárost
• Túl közel haladó tehergépkocsi belehajt a kerékpárosba

Különösen figyeljen a következőkre:

• Tehergépkocsi vezetője nem veszi észre az úttestre hajtó
kerékpárost.

1. Óvatosság iskolák és óvodák környékén a gyerekek
érkezése és hazamenetele idején

Egy teherautó és egy biciklis ütközésekor mindig a biciklis
az, aki megsérül vagy meghal. A hivatásos vezetők
különös felelősségel tartoznak azért, hogy mindig
igyekezzenek elkerülni az ilyen (akár hajszálon múló)
ütközéseket (lásd az információs csomag „Ütközések okai”
című részét)

2. Az elektromos tolókocsik és rokkantkocsik használói
esetleg nem látják vagy hallják, ha hátulról közeledik

Más veszélyeztetett úthasználók
A Crossrail tehergépkocsi-vezetőinek óvatosan kell vezetnie
az úton motorkerékpárosok, elektromos tolókocsik,
elektromos rokkantkocsik, gyalogosok, gyermekek és
fogyatékosok közelében.

3. Mindig készüljön fel az útra kiszaladó gyerekekre, amint
azok elhagyják az iskolát, vagy buszokból, autókból
szállnak ki
4. Adjon elsőbbséget a gyalogosoknak ha lelépnek az útra,
ahová Ön bekanyarodik - különösen, ha kisgyermekekkel
vannak
5. Gondoljon, és figyeljen oda a 2 kerekű motoros járművekre
a kereszteződésekben, mert hirtelen tűnhetnek fel, amikor
előznek
6. Vegye figyelembe az iskolák, öregotthonok, kórházak
és orvosi rendelők környékén lévő figyelmeztetéseket
és táblákat. Ezek a veszélyeztetett úthasználókra
figyelmeztetnek, hogy különösen figyeljen és
körültekintőbben vezessen
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A veszélyezetett
úthasználókkal való
ütközések okai
AJTÓNYITÁS

BICIKLIS AZ ÚTRA HAJT

Mindig pillantson a tükrökbe,
mielőtt kinyitja a fülke ajtaját!

Figyeljen az úttestre lehajtó
biciklisekre!

A teherautósofőr a közeledő
biciklisre nyitja az ajtót

A biciklis lehajt a járdáról
a teherautó útjába

TÚL KICSI TÁVOLSÁG

Crossing the Capital
Connecting the UK

Ez a 6 ütközéstípus alkotja a
biciklisek és
teherautók közötti
halálos kimenetelű
ütközések
majdnem felét.

BALRA KANYARODÁS

Tartson megfelelő távolságot

Ellenőrizze a holttereket, majd
kanyarodás előtt még egyszer!

A teherautósofőr ráhajt
vagy rátolat a biciklisre

A balra kanyarodó teherautó nem
veszi észre a bal oldalon a biciklist
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A veszélyezetett
úthasználókkal való
ütközések okai
ELŐZÉS

JOBBRA KANYARODÁS

A tehergépjocsi vezetője nem
hagy elég helyet a biciklisnek!

A tehergépkocsi vezetője
nem látja a biciklist és elé
kanyarodik

A tehergépkocsi vezetője nem hagy
elég helyet a biciklisnek

A tehergépkocsi vezetője nem látja a
biciklist és elé kanyarodik

Crossing the Capital
Connecting the UK

Ütközések folytatás

Ne felejtse el: a Highway Code
(KRESZ) előírja, hogy mindig
különös elővigyázatossággal
kell vezetnie, amikor az utat
veszélyeztetett használókkal
közösen használja - lásd
a 162-183. és 204-218. szabályokat!
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A vezetők
jóléte
Jó fizikai állapot
• Győződjön meg a vezetőülés megfelelő
beállításáról, és helyes testtartással
vezessen!
• Mindig kövesse a kézi rakodás megfelelő
eljárásait
• Lassú haladásnál vagy álló forgalomban
szükség szerint állítsa a légmozgást
• Étkezzen megfelelően, igyon sok vizet

Kerülje el a fáradtságot!
Crossing the Capital
• A fáradtság rendkívül jelentős
oka a közúti the UK
Connecting
baleseteknek
• Alváshiány által okozott fáradtság
• Rendszertelen alvás által okozott fáradtság
• Kezelni kell az alvási rendellenességeket,
mint például az obsturktív alvási apnoe.
• Veszélyes időpontok: hajnali 2-6 és délután
2-4 (különösen étkezés után)

• Gyakran végezzen kevés testmozgást

Kiegyensúlyozott étrend

Az Ön általános egészsége

• Kiegyensúlyozott, de változatos étrend

Ha olyan rendellenesség tünetei jelennek meg Önnél,
amely akadályozhatja Önt a biztonságos vezetésben,
értesítenie kell a munkaadóját, a DVLA-t, és orvoshoz
kell fordulnia.

• „Kockázatos” ételeket csak mértékkel
• Gyors hatású cukrok helyett inkább lassú hatású
szénhidrátok
• Rostok a rendszeres emésztéshez
• Naponta 5 adag zöldség/gyümölcs
• Rendszeres folyadékbevitel
• Mondjon nemet a nagy adakora!

• Epilepszia
• Cukorbetegség
• Látásromlás
• Obstruktív alvási apnoe
• Más egészségügyi problémák
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A mobiltelefonok és
CB-rádiók használata
A Crossrail szabályzata tiltja a mobiltelefonok
bármilyen jármű, de különösen a nehézáruszállító járművek (LGV-k) vezetése közben
való használatát. Ez a kéz használata nélküli
és a bluetooth-készülékkel való telefonálásra/
hívásfogadásra is vonatkozik.

A Crossrail szabályzata tiltja a CB-rádiók
és kézi adóvevők nehézáru-szállító járművek
(LGV-k) vezetése közben való használatát.

Crossing the Capital
Connecting the UK

Mindig a vezetésre
koncentráljon London útjainak a
veszélyeztetett
úthasználókkal
való közös
használata
teljes odafigyelést
igényel!
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Az alkohol és a
Crossrail szabályzata
Crossing the Capital
A Crossrail az alkohollal kapcsolatban a „Zéró tolerancia”
elvét követi
Connecting
the UK
Ez az elv minden alkamazottra, szakértőre, ügynökségre, időszaki munkásra, külső félre,
alvállalkozóra és minden olyan teherautó- és kereskedelmi jármű-vezetőre vonatkozik, akik a
Crossrail telephelyein dolgoznak, illetve ezekről vagy ezekre szállítanak!
A Crossrail Ltd szabályzata zéró toleranciát ír elő, de
egyeseknél előfordulhat, hogy max. 5 mikrogramm alkohol
található 100 ml kilélegzett levegőben. Ha valakinél több
mint 5 mikrogrammnál több, de 13 mikrogrammnál
kevesebb alkohol mutatható ki 100 ml kilélegzett
levegőben, ez arra utalhat, hogy alkoholfogyasztás történt.
Pozitív alkoholszint- mérési eredményt, illetve egy annak
eredményét megerősítő második tesztet követően (13
mikrogramm vagy annál több 100 ml levegőben) az
illetőnek abba kell hagynia a munkát, és fegyelmi eljárást
kell indítani.
A jelentős alkoholfogyasztás hatása órákig megmarad a
szervezetben, ezért az előző esti ivás utáni másnaposság
jóval átnyúlhat a következő munkanapba.

Mennyit ihatok ahhoz,
hogy ne lépjem át a határt?
Nincs biztos módszer arra, hogy alkohol-fogyasztást
követően a határérték alatt maradjunk. Az
átlépéséhez szükséges mennyiség egyénenként
változik, és függ:• az Ön súlyától
• nemétől (a férfiak általában gyorsabban dolgozzák
fel az alkoholt, mint a nők)
• emésztésétől
• aktuális feszültségi szintjétől
• attól, hogy evett-e előtte
• a korától (a fiatalabbak általában lassabban
dolgozzák fel az alkoholt)
Legyen tudatában annak, hogy mit iszik!

2.3

egység

1 pint 4%-os sör

3

egység

1 pint 5,2%-os sör

3.4

egység

1 pint 6%-os
almabor

2

egység

1 nagy pohár
(250 ml)
12%-os bor

2

2

9

egység

egység

egység

1 dupla
gin-tonik

1 dupla (50 ml)

1 üveg
12%-os bor

vodka
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A kábítószerek és a
Crossrail szabályzata
A Crossrail a kábítószerekkel és más tiltott szerekkel
kapcsolatban a „Zéró tolerancia” elvét követi

Crossing the Capital
Connecting the UK

Ez az elv minden alkamazottra, szakértőre, ügynökségre, időszaki munkásra, külső félre,
alvállalkozóra, és minden olyan teherautó- és kereskedelmi jármű-vezetőre vonatkozik,
akik a Crossrail telephelyein dolgoznak, illetve ezekről vagy ezekre szállítanak!

A Crossrail Ltd szabályzata zéró toleranciát ír elő, ami a
gyakorlatban azt jelenti, hogy sem a munkahelyén, sem
azon kívül nem használhat, birtokolhat, fogyaszthat,
tárolhat az orvos által felírtakon és a recept nélkül
kaphatókon kívül), árulhat, vagy vásárolhat
gyógyszereket és tiltott anyagokat. Ha ilyesmi a
munkahelyen fordul elő, az eset kivizsgálásra kerül, és
jelentjük a rendőrségnek.
A beszedett kábítószerek és illegális anyagok hatása
hetekig a szervezetben maradhat, ezért az előző esti
kábítószerfogyasztás hatása sokkal hosszabb távú lehet,
mint gondolná!

Ha közúti balesetben érintett, a
rendőrség felszólítja, hogy vesse
alá magát lélegzet-vizsgálatnak,
és vérmintát vesznek Öntől, hogy
ellenőrizzék szervezete alkoholszintjét.
A rendőrség helyszíni viselkedési
tesztet is végezhet, amely azt vizsgálja,
hogy kábítószer hatása befolyásolja-e
az Ön vezetését.
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Szándékosan
okozott ütközések
Szándékosan okozott ütközések

Crossing the Capital
Connecting the UK

A Crossrail vezetőinek tudniuk kell, hogy az M25-ös autópálya körzetén belül szervezett
bűnözői csoportok működnek, akik a járműflottát működtető vállalatokat veszik célba és
szándékos karambolokat okoznak, hogy biztosítójuktól csalással pénzt szerezzenek. A
Metropolitan Police létrehozta az OperatIon Catcher programot, amelynek célja ezen
bűncselekmények azonosítása, az elkövetők törvény elé állítása, és az ilyen esetek
számának csökkentése. Hasonló bűncselekmény járműrablására irányuló próbálkozás része is lehet.

Mi az a szándékos ütközés?
• A bűnözők 2 autót használnak a kiszemelt áldozat ellen. Ezek az
autók járműve elé kerülnek egy lassan mozgó kocsisorban. Az első
autó ezután hirtelen lefékez, vagy váratlan manővert végez, aminek
következtében a 2. autó is hirtelen fékez (gyakran kézifékkel), és
emiatt az Ön járműve összeütközik ezzel az autóval.
• Az 1. autó ezek után elhajt, a 2., sérült autó pedig megáll.
• A 2. autó utasai kifejezetten az első autót hibáztatják, amelyik
elhajtott, és együttérzően viselkednek áldozatukkal, vagyis Önnel.
• A 2. autóban sokszor legalább 3 utas utazik
• A 2. autó vezetőjének adatai sokszor már előre le vannak írva, és a
biztosítási és regisztrációs dokumentumok is az autóban vannak.
• A 2. autó vezetője beszél angolul, de az utasok nem mindig

Ha azt gondolja, hogy
szándékos ütközésbe
került, először hívja a
Rendőrséget a
0300 123 1212
számon, és kérje az
“OPERATION
CATCHER”
csapatot,
vagy hívja a 999-es
számot!
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Biztonságtudatosság
Teherautó-vezetők okozta
biztonsági hiányosságok:
• NHa a kulcsot a gyújtásban hagyja, amikor a jármű nincs
használatban
• A veszélyes vagy értékes dolgok ideiglenes tárolására
szolgáló területek nincsenek megfelelően lezárva.
• Ha szabadon hozzáférhetők az Ön által használt kiemelt
parkolók
• Ha a szállítási adatok, útvonaltervek és menetrendek
nincsenek elrejtve vagy elzárva
• Ha járművével idegen személyt vagy stoppost vesz fel
• Ha óvatlanul beszél, lehetővé teszi azok számára, akik
szeretnének hozzáférni a járművéhez, hogy meghalljanak az útvonallal, telephellyel és a rakománnyal
kapcsolatos bizalmas információkat. A reggeli melletti
beszélgetés ártatlannak tűnhet, de vajon tudja, hogy ki
hallgatja még?

Crossing the Capital
Connecting the UK
Rakománya és járműve
célponttá válhatnak
• Járművét a rakománnyal együtt mozgó fegyverként
használhatják terroristák, mivel segítségével vonzó
célpontokként szolgáló területekre juthatnak be
• Az ellopott rakomány vagy jármű jövőbeni támadáshoz
is használható, ha mérgező anyagokat vagy vegyszereket
szállít
• A szállításra készen álló vagy előkészítés alatt lévő egyes
rakományok a lopást követően viszonylag könnyen
szállíthatók
• Ha céges teherautót vagy furgont vezet, és bizonyos
útvonal vagy útpontok használatát várják Öntől, akkor
nem fog feltűnni, ha egy terrorista veszi át a kormányt

Mindig legyen éber, és
ha gyanakszik, jelentse!
Bizalmas terrorizmus elleni forró vonal
Hívja a 0800

789 321 számot!

Ha süket, vagy nem hall jól, szövegtelefont is
használhat, ha a 0800 032 4539 számot hívja.
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Mindannyiunknak jogunk
van minden nap sérülés
nélkül hazatérni.
Hisszük, hogy minden
sérülés megelőzhető.
Együtt kell működnünk
azért, hogy ezt elérjük.

Főbb kapcsolattartók
• A
 projekttel kapcsolatos általános és
biztonsági információk.
Crossrail Helpdesk
0345 602 3813

•	Lopás áruszállító járműből / lopott
járművek
TruckPol
02476 516 246

• Ha gyanakszik, jelentse!
Metropolitan Police Anti-terrorist Branch
0800 789321

• S zándékosan okozott balesetek
Metropolitan Police Operation Catcher
0300 123 1212 or 999

• Jólét

és általános egészségügyi tanácsadás
NHS Direct
0845 4647

• V
 eszélyes áruk közúti szállításával
kapcsolatos tanácsadás
Department for Transport
Dangerous Goods
020 7944 2755

• Ha gyanakszik, jelentse!
Security Service
0800 111 4645
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