
Biztonság Hete 2019 – Bővülő együttműködés,  
izgalmas programok 

 

Idén immár harmadik alkalommal rendezték meg azt a balesetmegelőzési és biztosítási 

témahetet – a Biztonság Hetét –, amely az ország minden megyéjében várta a 9-14 éves 

gyerekeket, hogy változatos, látványos programokon keresztül hívja fel a figyelmüket a 

biztonságra. Az idén több tízezer diákot vártak a rendezvényekre. 

 

A MABISz kezdeményezésére három évvel ezelőtt indult el a Biztonság Hete című tematikus 

programhét, melyet 2019-ben immáron harmadik alkalommal rendeztek meg, kapcsolódva a 

szeptember 20-i biztosítási világnaphoz, valamint a szeptember 21-i-, nemzetközi EDWARD 

Day-hez (Euroen Dax Without A Road Death – Európai Nap Közúti Áldozat Nélkül.) 

A szeptember 23-28. között, hétfőtől szombatig tartó rendezvénysorozatot az Országos 

Rendőr-főkapitányság Országos Baleset-megelőzési Bizottsága és a Magyar Biztosítók 

Szövetsége (MABISZ) rendezte meg, de több tucat más szervezet is részt vett a programokon. 

Az országos programsorozat megnyitóját szeptember 23-án tartották meg a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetemen.  

 

A központi nyitó sajtótájékoztatóján Molnos Dániel, a MABISZ főtitkára elmondta, idén már 

a 25-30 ezer főt is elérheti a programokra ellátogatók száma. Hozzátette: A Biztonság Hete 

célja a mindennapok biztonságának erősítése, amit nemcsak a közlekedési balesetek és egyéb 

sérülések megelőzése révén szolgál, hanem a biztonságot igen tágan értelmezve más 

területeken is értéket teremt. 

 

Ennek jegyében a Biztonság Hete közlekedésbiztonsági fókusszal zajlott (kiemelten a 

kerékpáros közlekedési kultúra, valamint az új típusú kétkerekű közlekedési eszközökkel 

kapcsolatos kérdések), de az együttműködők közreműködése révén és tevékenységük 

bemutatásával nagyon sok más szempontból is erősíteni kívánta a gyermekek és a családok 

biztonságát. A témahéten szó volt közlekedésbiztonságról, helyes magatartási formákról, 

passzív biztonsági eszközökről, és azok alkalmazásáról, a katasztrófavédelem és a kutyás 

mentőszolgálatok révén mentési feladatokról, és tűzmegelőzésről, társterületként a 

foglalkoztatásban igen kiemelt munkavédelemről is. Hangsúlyt került a mindenkit érintő 

élelmiszerbiztonságra is, a biztonságos ivóvíz fontosságára, és ha már a vízről van szó, 

árvízvédelemre is. A biztosítások mindezek kapcsán szóba kerültek, éppúgy, ahogy a 

vagyonbiztonsági kérdéseknél, vagy akár a háztartási- és sportbalesetek megelőzése, kezelése 

kapcsán. Mindemellett a hulladékbiztonság, a biztonságos mobilhasználat, vagy az erdőtüzek 

megelőzése is napirenden volt. 

 
 


