
 
  

Pécs Városi Baleset-megelőzési Bizottság bemutatása,  

 Mobilitási Héten szervezett és további fontos programjai 

 
 

I. Pécs Városi Baleset-megelőzési Bizottság bemutatása 

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 közlekedési szakemberek, valamint a médiumok képviselői vannak.  

Az értékelt év során számos programmal, vetélkedővel szólítottuk meg a közlekedőket, a 

legkisebbektől az idősebb korosztályig bezárólag.  

II.  A Mobilitási Héthez köthető programjaink  

A gyermekek biztonságos közlekedése érdekében felülvizsgáltuk az általános iskolák 

környezetének a forgalmi rendjét.  

Az általános iskola környezetében segítettük a gyermekek biztonságos közlekedését a kijelölt 

gyalogátkelőhelyeken.  

Oktatási Intézményben tanuló gyermekek részére közlekedésbiztonsági előadásokat tartottunk 

az életkori sajátosságaiknak megfelelő témakörökben, 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.   

Kerekesszékkel közlekedők részére a közlekedési szokásaikat figyelembe véve előadást és 

vetélkedőt tartottunk.    

Közlekedésbiztonsági láthatósági akció szervezése a gyalogos és a kerékpáros balesetek 

visszaszorítására.    

III. Kiemelt gyermek és ifjúságvédelmi programok, rendezvények: 

 

Az oktatási intézményekben tanuló diákok részére közlekedésbiztonsági előadások, gyakorlati 

foglalkozások és vetélkedők szervezése.  

 

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 vetélkedőt szerveztünk a felnőtt lakosság 

megszólítására.  

 

„Megelőzés Hete” és „Közlekedésbiztonsági Nap” szervezése és lebonyolítása nagyobb 

bevásárlóközpont területén.    

 

Felnőttek részére közlekedésbiztonsági szülői csapatvetélkedők szervezése és lebonyolítása, 

melyen az oktatási intézményekbe járó gyerekek szülei csapatokat alkotva mérték össze 

közlekedési ismereteiket.  

 

Kerekesszékkel közlekedők, mozgásukban korlátozott és az idősebb korosztály részére a 

közlekedési szokásaikat figyelembe véve elméleti és gyakorlati foglalkozások lebonyolítása.   

 

Több együttműködő partnerünkkel „Motoros Nap” és „Közlekedésbiztonsági vándor 

szakkiállítás” elnevezésű baleset-megelőzési rendezvények szervezése és lebonyolítása. A 

rendezvény célja volt a motorosok számára képzett szakemberek által felügyelt gyakorlási 

lehetőséget biztosítani. A motorosok mellett a gépjárművezetők és a kerékpárosok részére is 

baleset-megelőzési programok voltak.  

 

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.  

 

Forgalomtechnikai helyszínbejárás szervezése. 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.  

 

 

    Üdvözlettel: 
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                     Pécs VBB. Titkára 

  


