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Biztonság Hete 2021 – Nemcsak szeptemberben 

Tisztelt Tanárok, Kedves Diákok, 

 

A biztonság útján Széleskörű összefogás a gyermekek érdekében 

A Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) és az Országos Rendőr-Főkapitányság Országos 
Balesetmegelőzési Bizottsága (ORFK-OBB) - számos együttműködő partnerrel közösen - 
szeretné felhívni a figyelmet a balesetmegelőzés és a biztonság fontosságára. 

Nem lehet eléggé hangsúlyozni a körültekintő magatartás fontosságát: hazánkban is nagyon 
gyakoriak a balesetek és sajnos évente több százan vesztik életüket közlekedési balesetben! 

A közlekedési balesetek azonban megelőzhetőek, elkerülhetőek! 

Kérjük az Önök segítségét, a Ti segítségeteket is: tartsuk be a szabályokat, közlekedjünk 
előzékenyen és türelmesen, vigyázzunk magunkra és egymásra otthon és az iskolában is! 

A figyelemfelhívás jegyében a MABISZ és az ORFK-OBB társszervezésében 2021-ben már az 
ötödik alkalommal valósult meg a Biztonság Hete programsorozat. Mindenkinek szeretettel 
ajánljuk a rendezvényeken készült filmeket, amelyek megtekinthetőek a Biztonság Hete oldal 
csatornáján: https://www.youtube.com/c/Biztons%C3%A1gHete/videos  

Az eseménysorozat - magyar kezdeményezésre - 2021-ben már nemzetközi színtérre is 
kilépett: Child Safety néven már nyolc közép-európai ország biztosítási szövetségei révén 
valósultak meg egymással párhuzamosan, a gyermekeket védő közlekedésbiztonsági akciók. 
Az egész éves elköteleződésre buzdító kisfilm magyar és angol nyelven is megtekinthető: 
https://www.youtube.com/watch?v=YC0eh4tSaAc   
https://www.youtube.com/watch?v=13XO8DwDovk  
 

Elérhető oktatási anyagok, játékok 

A MABISZ több, a fiatal generációknak szóló kezdeményezést indított el, amelyek egész 
évben elérhetőek. A kisebb gyerekek számára készültek és akár órákon is bemutathatóak a 
balesetmegelőzést segítő képregények, amelyek egy osztály történeteit mesélik el. Az 
általános iskolásokat a képregénysorozat tíz része szólítja meg (https://mabisz.hu/wp-
content/uploads/2021/08/kepregeny-10-resz.pdf) (közlekedés)biztonsági témában. 

A nagyobb diákoknak (kb. 16 évtől) ajánljuk a „Biztonság Kerék – Forgasd ki a jövőd!” online 
játékot, amely nyár eleje óta már megújult formában pörög az online térben. Az értékes 
nyereményeket is kínáló edukációs programot a tavalyi indulása óta eddig több, mint 
tízezren keresték fel. A játék egyrészt végigkísér a középiskolától a nyugdíjig tartó játéktábla 
életszakaszain, biztosítási ismeretekkel körítve, másrészt az érdeklődők „biztonsági párbajra” 
is kihívhatják barátaikat vagy felmérhetik kockázatvállalási hajlandóságukat is 
(https://biztonsagkerek.hu/). Ez az utóbbi – pszichológus szakértők bevonásával kialakított 
minijáték – segít abban, hogy a játékos képet kapjon saját magáról, segít tudatosítani 
kockázatkezelési, kockázatvállalási tulajdonságait. 

https://www.youtube.com/c/Biztons%C3%A1gHete/videos
https://www.youtube.com/watch?v=YC0eh4tSaAc
https://www.youtube.com/watch?v=13XO8DwDovk
https://mabisz.hu/wp-content/uploads/2021/08/kepregeny-10-resz.pdf
https://mabisz.hu/wp-content/uploads/2021/08/kepregeny-10-resz.pdf
https://biztonsagkerek.hu/
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A Biztosítsd Be Magad! (BBM) esettanulmány versenyen az egyetemisták és a 
középiskolások is szabadjára engedhetik fantáziájukat. A játék ezúttal a jövő biztosításairól 
szól. Az érdeklődő csapatok a BBM Facebook oldalán regisztrálhatnak még október elejéig, a 
legjobbak a hasznos ismeretek mellett értékes nyereményeket is szerezhetnek https://hu-
hu.facebook.com/biztositsdbemagad/ . 

 

A Biztonság Nagykövetei 

A MABISZ arra kéri a korábbi Biztonság Hete rendezvényeken részt vett, közel hatvanezer 
diákot, hogy legyenek a biztonság nagykövetei, nemcsak az utakon, otthon, de az iskolában, 
a koronavírus okozta helyzetben is. Fontos és mindannyiunk érdekében szükséges, hogy a 
mindenkit óvó szabályokat betartsuk, legyen az közlekedési előírás, járványvédelmi 
óvintézkedés, baleset-megelőzési utasítás vagy éppen tűzgyújtási tilalom. 

 

 
Kedves Tanárok, Kedves Diákok, 

A Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) és az Országos Rendőr-Főkapitányság Országos 
Balesetmegelőzési Bizottsága (ORFK-OBB) balesetmegelőzési kezdeményezésének célja a 
mindennapok biztonságának erősítése. Ezt nemcsak a közlekedési balesetek és egyéb 
sérülések megelőzése révén kívánja szolgálni, hanem a biztonságot igen tágan értelmezve, 
más területeken is szeretne segíteni értékeink megőrzésében, s leginkább gyermekeink 
egészségének megóvásában. 

A biztonság nemcsak egy-egy héten, hanem életünk egész ideje alatt fontos. A 
megelőzésben kiemelt szerep jut az iskoláknak és a pedagógusoknak, akik sokat tesznek 
azért, hogy a diákok felkészülten vegyenek részt minden tevékenységükben. 

 

Bízunk benne, hogy hasznosnak találják kezdeményezésünket, a biztonsághoz kacsolódó 
játékainkat és ezek révén együtt még biztonságosabbá tehetjük a mindennapokat! 

 

Köszönjük figyelmét, hivatása gyakorlásához jó egészséget kívánunk! 

Magyar Biztosítók Szövetsége 

https://hu-hu.facebook.com/biztositsdbemagad/
https://hu-hu.facebook.com/biztositsdbemagad/

