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AMI CSAK LÉTEZIK A  

KÖZLEKEDÉSBEN 

AZ ITT  ELŐFORDULHAT  



• Újbuda a Főváros legnagyobb lélekszámú kerülete 
(lakosok száma 150.000 fő)

• Fejlett infrastrukturális, közút-, és közlekedési 
hálózattal rendelkező, dinamikusan fejlődő városrész

• Jelentős átmenő forgalom, autópálya bekötő, a 
főváros nyugati „kapuja”

• Sokszínű közlekedés (metró – repülő)

• Sokszínű városrészek (kertváros – lakótelep)

Miért fontos Újbudán
a közlekedésbiztonság? 



A  KÖZLEKEDÉSI 

SZAKMÁVAL 

EGYÜTTMŰKÖDVE 



A tervezett közlekedésbiztonsági tevékenység 
indulása Újbudán

• 2015. december 
A biztonságos közlekedés megismertetése az óvodás korú 
gyermekekkel - óvodavezetők érzékenyítése és bevonása a 
programba (KTI).

• 2016. március 5.
A XI. kerületi közúti közlekedésbiztonsági stratégia és intézkedési 
terv előkészítése és elindítása a KTI, az Önkormányzat és a XI. 
kerületi Rendőrkapitányság együttműködésével (háromoldalú 
együttműködési megállapodás megkötése).

• 2016. április
Csatlakozás az Élet Úton programhoz – első önkormányzatként.



ÉLMÉNYPEDAGÓGIA:

ÁTÉLNI MINDEN VESZÉLYT

FELKÉSZÜLNI, ELKERÜLNI A BAJT 



Közlekedésbiztonsági Program
Újbuda köznevelési intézményeiben

• Közlekedésbiztonsági program intézményi szintű bevezetése

• Az óvodák Pedagógiai Programjában 2016. szeptember 1-
jétől megjelenik a biztonságos közlekedésre nevelés
(52/2016 (III.31.) XI. ök határozat)

Ezáltal éves szinten 350 óvodapedagóguson keresztül 4200 
gyermekhez és családjaikhoz kerül közel a biztonságos 

közlekedésre felhívás és nevelés.



ÉLMÉNYPEDAGÓGIA:

ESZKÖZÖK, AKTIVITÁSOK, 

ÁTÉLÉS, TALÁLKOZÁS 



A közlekedésbiztonsági neveléshez szükséges 
feltételek megteremtése

Minden óvoda kapott 
társasjátékokat, mobil 
KRESZ-pályát.

4000 láthatósági mellény került ki az óvodákba.

Négy játszótéren 
építettünk kültéri 
KRESZ-pályát.



Jelenleg öt óvodánkban van kültéri KRESZ-pálya, és minden óvoda számára 
biztosított a mobil KRESZ-pálya, amely benti használatra alkalmas.

A közlekedésbiztonsági neveléshez szükséges 
feltételek megteremtése



ÉLMÉNYPEDAGÓGIA:

KÍSÉRLETEK, ÚJDONSÁGOK 



Biztonságos Óvoda

• A plakettek, az elismerő címek és a közlekedési eszközök (15 db 
kisméretű KRESZ eszköz és 15 db nagyméretű KRESZ eszköz) 
átadása óvodaépületenként, közel 700 gyermek bevonásával, a 
rendőrség aktív közreműködésével, interaktív játékok formájában 
történt meg.

• Ezzel egyidőben monitoring kérdőívek kitöltésére is sor került 
óvodapedagógusok részvételével.

• Biztonságos Óvoda program először Újbudán valósult meg.



Biztonságos Óvoda Újbuda

Valamennyi óvodánk (8 óvoda 28 épülete) 
csatlakozott a Közúti Közlekedésbiztonsági 
Akcióprogramhoz.

Minden intézményünk rendelkezik 
a „Biztonságos Óvoda” címmel.



ÉLMÉNYPEDAGÓGIA:

A VERSENY, A FELKÉSZÜLÉS ÉS A 

SIKER MARADANDÓ ÉLMÉNYEK



Biztonságos Óvoda Kupa (2017, 2018)

Résztvevők száma: 80 fő óvodás korú gyermek, és 16 fő 
óvodapedagógus minden évben

Feladatrendszerének 
kidolgozásában módszertani 
gyakorlóhellyé váltunk. 

Főbb gyakorlati területek:

• Közlekedési táblák megismerése

• A kerékpáros közlekedés szabályainak elsajátítása

• A gyalogos közlekedés ismérvei

• Láthatóság, csúszós út, közlekedési eszközök hangja

• Tájékozódás, stb.



ÉLMÉNYPEDAGÓGIA:

A VÁROSI GYERMEK BIZTONSÁGA, 

ÖNÁLLÓSÁGA FÜGG A BEIDEGZETT 

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEKTŐL



Kerületi Föld Napja program
2017. április 21. / 2018. április 20.

5-6-7 éves óvodások részére. 
Résztvevők száma: 

kb. 200 fő óvodás/év



Általános iskolás korú 
gyerekek részére. 

Résztvevők száma: 

kb. 400 fő iskolás gyermek/év

Kerületi Föld Napja program
2017. április 21. / 2018. április 20.



A GYEREK „ELHOZZA” A CSALÁDOT

A SZAKMA A SZIMULÁCIÓKKAL SOKKOL

A CSALÁD EGYÜTT ÉLI ÁT, AMIT NEM AKAR 

VALÓBAN ÁTÉLNI



Közlekedésbiztonsági családi nap  
2016 -2017 - 2018

• A családok megszólítása
• A láthatóság kiemelése
• Együttműködésben a szakmával 
• Élményszerű feladatok, játékok, 

aktivitások



A LÁTHATÓSÁG

A FIGYELEM MELLETT, A:

FIGYELJÜNK EGYMÁSRA!

ÜZENETE



• Biztonság hete, mobilitási hét záró 
eseménye

• Bővülő együttműködő partnerek

• Folyamatosan fejlődő rendezvény

• Több ezer résztvevő

Közlekedésbiztonsági családi nap  
2018



MINDEN CÉLCSOPORT A MAGA NYELVÉN ÉRT

CÉLZOTT ÉS RENDSZERES AKTIVITÁSOK 

CÉLZOTTAN AKTUÁLISAN, SZEMÉLYESEN



• Eddig elért eredmények megtartása, fejlesztése

• Ifjúság megszólítása (14-24 éves korosztály):

o Online eszközökön keresztüli kommunikáció kombinálva
klubprogramokkal

o Mobil-applikáció stratégiájának kidolgozása a játék követésére

o Játékszabályok kialakítása, jutalmazás, díjazás

o Fizikai színházi szituációs játékok, pályázati forma díjakkal…

• Idősödő korosztály megszólítása (60+ )

o A korosztály lehetőségeihez kialakított speciális programokkal választ
adni az időskori közlekedésbiztonsági problémákra

Előttünk álló feladatok



Összefoglalás

• A meghatározó dokumentumokba való beépítés

• Az infrastruktúra (személyi, tárgyi) biztosítása

• Fenntarthatóság

• Partnerségben való gondolkozás – a szakmát a szakma biztosítja

• Folyamatos fejlődés

• Előre tervezhetőség



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Budapest Főváros, XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

dr. Molnár László
Köznevelésért, valamint a szociális és ifjúsági  ügyekért 

felelős alpolgármester

molnar.laszlo@ujbuda.hu
Tel: +36 1 372 4624

mailto:molnar.laszlo@ujbuda.hu

