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Gradvolt Szilveszter r. őrnagy
Pécs VBB. Titkára

I. Pécs Városi Baleset‐megelőzési Bizottság bemutatása
• A közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda

tevékenységet
k
állami
ll
f l d k
feladatként
h
határozta
meg, melynek
l
k
végrehajtását a kormány a 2002/1992.sz. határozatában a
rendőrség közlekedési szolgálatának hatáskörébe utalta.
• Ennek kapcsán 1992. november 24‐én megalakult az Országos

Baleset‐megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és
városi szervezetek,
szervezetek köztük a Pécs Városi Baleset‐megelőzési
Bizottság,
mely a rendőrség
irányításával
működő,
közlekedésbiztonsági kérdésekben javaslattevő, véleményező,
koordináló, a közlekedésbiztonsági propagandát szervező,
irányító, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
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A Pécs Városi Baleset‐megelőzési Bizottság elnöke a mindenkori
rendőrkapitányság vezetője, titkára a megelőzési kiemelt
főelőadó.
Bizottságunk tagjai olyan szervezetek képviselői, melyek
maguknak érzik a céljainkat.
A Pécs Városi Baleset‐megelőzési Bizottság tagjai között a megyei
és a városi közlekedési hatóságok, szervek, autós iskolák, oktatási
intézmények, egészségügyi szolgálatok, civil szervezetek és
kö l k dé i szakemberek,
közlekedési
k b k valamint
l i
a médiumok
édi
k képviselői
ké i lői
vannak.
A bizottság évente 1‐2 alkalommal teljes ülést tart.

A bizottságon belül az alábbi szakmunkacsoportok vannak,
akik rendszeresen egyeztető megbeszélést tartanak:
‐ Közlekedésbiztonsági szakcsoport
‐ Közlekedésbiztonságra oktató és nevelő szakcsoport
‐ Kommunikációs szakcsoport
Az értékelt év során számos programmal, vetélkedővel
ólít tt k meg a közlekedőket,
kö l k dők t a legkisebbektől
l ki bb ktől az idősebb
idő bb
szólítottuk
korosztályig bezárólag.
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II. A Mobilitási Héthez köthető programjaink
A gyermekek biztonságos közlekedése érdekében az oktatási
tanév megkezdése előtt fokozottan ellenőriztük és
felülvizsgáltuk az általános iskolák környezetének a forgalmi
rendjét.
Szeptember hónap során, az iskolakezdés előtt 17 általános
iskola környezetében a reggeli órákban rendőri, közterület‐
felügyeleti, polgárőri erők felhasználásával, jelenlétével
segítettük a gyermekek biztonságos közlekedését a kijelölt
gyalogátkelőhelyeken.
gyalogátkelőhelyeken
Felkészítettük a gyermekeket az ún. „Lollypop” program
végrehajtására. Az általános iskola környezetében lévő
kijelölt‐gyalogosátkelőhelyen a gyermekek segítik társaik
átkelését az úttesten.
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Az „Iskola rendőre” program hatékony tevékenységének
elősegítése, támogatása, hogy a résztvevők feladatukat minél
szélesebb rálátással tudják végrehajtani.
végrehajtani A programban az
elmúlt tanévben a toborzást követően 24 fő látott el
iskolarendőr tevékenységet, 27 általános iskolában.
Szeptember első felében felkerestük az általános iskolákat, ahol
elsősorban alsó tagozatos gyermekek részére megkezdtük és a
továbbiakban
is
folyamatosan
közlekedésbiztonsági
előadásokat tartunk az életkori sajátosságaiknak megfelelő
témakörökben.
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Tájékoztattuk az „iskolarendőre” programban résztvevő
általános iskolákat a „Szuperbringa” programról, majd az
iskolában tanuló gyerekek és az ott dolgozó felnőttek
kerékpárján a kötelező felszerelési tárgyak meglétét
ellenőriztük.

A Kresz Parkban közlekedésbiztonsági elméleti, szabályossági
és ügyességi vetélkedőt tartottunk gyermekek, felnőttek,
családok részére.
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Láthatósági mellény akció

Kerekesszékkel közlekedők részére a közlekedési szokásaikat
figyelembe véve előadás és vetélkedő lebonyolítása.
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Európai Autómentes Nap szervezésében és lebonyolításában
való közreműködés.

III. Kiemelt gyermek és ifjúságvédelmi programok,
rendezvények
Oktatási Intézményekben tanuló gyermekek és diákok
részére
közlekedésbiztonsági
előadások,
gyakorlati
foglalkozások és vetélkedők szervezése.
A Kerékpáros Ifjúsági Kupa városi vetélkedő általános
iskoláskorú gyermekek részére.
A Középiskolás Közlekedési Kupa városi vetélkedő
középiskolás korosztály részére, kerékpár, segéd‐
motorkerékpár, személygépkocsi kategóriában.
A Páfrány utcai Kresz Parkban közlekedésbiztonsági
elméleti,
szabályossági
és
ügyességi
vetélkedők
lebonyolítása.
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IV. Felnőtt korosztály részére szervezett programok,
rendezvények
„Vezetni Biztonsággal” közlekedésbiztonsági
szerveztünk a felnőtt lakosság megszólítására.

vetélkedőt

A vetélkedő öt fordulóból állt, minden forduló egy baleseti
szituációt jelenítettet meg. A vetélkedőben részt vevő
személyy feladata volt, hogy
gy a felvázolt közlekedési szituációk
értelmezését követően, válaszoljon a feltett kérdésre.
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„Megelőzés Hete” és „Közlekedésbiztonsági Nap” szervezése
és lebonyolítása nagyobb bevásárlóközpont területén.

Oktatási Intézményekben a felnőttek részére
közlekedésbiztonsági szülői csapatvetélkedők szervezése és
lebonyolítása, melyen az intézménybe járó gyerekek szülei
csapatokat alkotva mérték össze közlekedési ismereteiket.
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Több együttműködő partnerünkkel „Motoros Nap” és
„Közlekedésbiztonsági Szakkiállítás” elnevezésű balesetmegelőzési rendezvények szervezése és lebonyolítása.
A rendezvény célja volt a motorosok számára képzett
szakemberek által felügyelt gyakorlási lehetőséget
biztosítani.
A motorosok
t
k mellett
ll tt a gépjárművezetők
é já ű
tők és
é a kerékpárosok
k ék á
k
részére is baleset-megelőzési programok voltak.
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Önkormányzatok, állami és civil szervezetek felkérésére
elméleti és gyakorlati Kresz foglalkozások szervezése,
lebonyolítása.

A tavasz és az ősz folyamán láthatósági mellény és baleset‐
megelőzési őrjáratok szervezése és lebonyolítása.

Kerekesszékkel közlekedők,
közlekedők mozgásukban korlátozott és az
idősebb korosztály részére a közlekedési szokásaikat
figyelembe véve elméleti és gyakorlati foglalkozások
lebonyolítása.

Forgalomtechnikai helyszínbejárás szervezése. A korábbi
években a lakosság részéről beérkezett észrevételekben,
javaslatokban megfogalmazott, valamint a közlekedési
balesetek elemzése során feltárt gondok orvoslása
érdekében a felállított munkacsoportok helyszínbejárást
tartottak a város problémás területein.
A felülvizsgálatok alkalmával 85 esetben értékeltük, hogy
a közlekedésbiztonság javítása érdekében beavatkozások
szükségesek.
szükségesek
A
csoportosított
javaslatainkat
továbbítottuk
közútkezelők és PMJV. Polgármesteri Hivatal részére.

a
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Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!
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