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B a lBaleset-megelőzési
e s e t - m e g e l ő z é s i és
é sbiztosítási témahét
biztosítási témahét

Az ORFK-OBB és a MABISZ közös
kezdeményezése
European Road Safety Charter Workshop 2019. március 19.

Tartalom
• Kiindulópont – érdekközösség és közjó
• 2017 – regionális program
• 2018 – országos program

Biztonság hete 2017
Szeptember 20. - gyermekek világnapja és biztosítási világnap
Szeptember 21. - EDWARD Day – European Day Without A Road Death
https://www.youtube.com/channel/UCPzf22ufanEy1DP7Zj27F0A/featured

Ne legyen közúti baleset áldozata senki – legalább ezen a napon!
EDWARD Day – 2017-ben szeptember 21-e

Biztonság hete 2017 - 2018
• Programok
– baleset-megelőzési rendőrségi bemutató (pl. autós,
motoros)
– látványos tűzoltó bemutató
– kapcsolódó biztosítási előadások (MABISZ - tagbiztosítók)
– KRESZ-játékok, ügyességi verseny
– biztonsági öv szimulátor (csak felnőtteknek)
– Vöröskereszt bemutatója (baleseti szimuláció, sebellátás)
• Célcsoport
– elsődlegesen a közoktatásban résztvevő diákok (9-18 éves
korosztály)
– másodlagosan – a család többi tagja és a média
• Előkészítő, kísérő és összegző média megjelenések - MABISZ

Biztonság hete 2017 - 2018
Folyamatosan bővülő együttműködő partneri kör:
• Országos Rendőr-főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága
• Magyar Biztosítók Szövetsége
• Budapesti Rendőr-főkapitányság
• Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
• Magyar Vöröskereszt
• Közlekedéstudományi Intézet
• Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
• Magyar Autóklub
• Magyar Közút Nonprofit Zrt.
• Budapest Fővárosi és Megyei Balesetmegelőzési Bizottságok
• Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály
• Országos Polgárőr Szövetség
• Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar
• BKV Zrt.
• FKF Zrt.
• Magyar Mentőkutyás Szervezetek Országos Szövetsége
és önkéntesek sokasága – köztük számos biztosítási szakember.

Biztonság hete 2017 - 2018
• Szervezés és lebonyolítás:
– Budapesti Rendőr-főkapitányság, és kerületi
kapitányságok,
– Fővárosi és Pest Megyei Balesetmegelőzési Bizottság,
– települések városi rendőrkapitányságai,
– érintett budapesti kerületi és megyei, városi
önkormányzatok,
– az Országos Polgárőr Szövetség és helyi szervezetei,
– iskolák, tanárok.

Biztonság hete – Eredmények
• 2017

• 2018

• Több mint 5000 tanuló
• Több száz felnőtt
• Sajtótájékoztató Palkovics László,
oktatásért felelős államtitkár
részvételével
• Filmek, beszámolók: 13 kisfilm, több
mint 200.000 megtekintés
www.baleset-megelozes.eu
www.mabisz.hu ; Biztonság Hete
YouTube csatorna
• 28 megjelenés országos médiában
(Kossuth rádió, RTL, TV2, Inforádió,
stb.)

• Több mint 15000 tanuló
• 4000 felnőtt
• Sajtótájékoztató Dr. Sölch Gellért
(EMMI) stratégiai helyettes
államtitkár részvételével
• Filmek, beszámolók: 25 kisfilm, közel
400.000 megtekintés
www.baleset-megelozes.eu
www.mabisz.hu ; Biztonság Hete
YouTube csatorna
• Számos hangsúlyos megjelenés
országos médiában (M1, RTL
tematikus nap, Kossuth Rádió, TV2,
Infórádió, stb.), pedagógusok
szakmai oldalán (ModernIskola.hu)

Biztonság Hete 2018 - értékelés
• „A gyerekek nagyon nyitottak, aktívak voltak. Összességében
egy nagyon jól sikerült rendezvény volt. :-)”
• „A szervezők korrektek voltak, és segítőkészek.”
• „Német és angol nyelvű tájékoztató anyagokat mindenképpen
javasolnék a jövő programjaihoz.”
• „A rendőrökkel vállvetve kiegészítettük egymást, jó
hangulatban, folyamatosan éreztük a segítségnyújtási
szándékot.”
• „A megyei bűnmegelőzés részéről érdeklődtek: tervez-e a
MABISZ vagyonvédelemmel kapcsolatos rendezvényt, ahol Ők
is részt vehetnének.”

Célkitűzések
 Kapcsolatfelvétel az Európai Mobilitási Hét (EMH)
nemzeti koordinációjával (Innovációs és Technológiai
Minisztérium)
 Együttműködés az EMH programjaival
 Kapcsolatfelvétel az Emberi Erőforrások
Minisztériumával – iskolák központi tájékoztatása
• Nemzetközi együttműködés a biztonság erősítésére
(TISPOL, Insurance Europe, …)
• Biztonság hete legyen „témahét” a közoktatásban
– Projektoktatást lehetővé tevő napok a tanévben
– Jó apropó az iskolákban és a sajtóban való figyelemfelhívásra

Biztonság Hete 2019
Tervezés, előkészítés

Biztonság Hete - javaslat 2019
• Várható időzítés: 2019. szeptember 23-28.
(EDWARD Day szeptember 26.)

• További együttműködés a közreműködő partnerekkel
és az érintett minisztériumokkal
• A témahéten a „szokásos” programelemek
megismétlése országos rendezvénysorozatként
• Előzetes, kísérő és követő média beszámolók

Biztonság Hete - Összefoglalás
• A fiatal korosztály költséghatékony elérésével szolgálja a
baleset-megelőzést, növeli a tudatosságot, bemutatja az
együttműködők munkáját.
• Egy hétre ráirányítja a figyelmet a biztonságra, segíti a
közlekedéspolitikai célok elérését, emberéletek megóvását,
hozzájárul az összességében milliárdos károk
csökkentéséhez, elkerüléséhez.
• Az országos rendezvénysorozat sikere előmozdíthatja a
közoktatásban való meghonosítást, ami a célok még
hatékonyabb elérését segíti.
• A 2018-as országos sikerre is tekintettel javasolt a Biztonság
Hete programot európai szinten is bemutatni, a jó
gyakorlatokat nemzetközi szinten is megosztani.

Köszönöm a figyelmet!
Farkas Ramón
életbiztosítási ágazatvezető
ramon.farkas@mabisz.hu

