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Biztonságos iskolakezdés 

A tanév megkezdésével jelentősen megugrik a forgalom, ami fokozottan érezhető az óvodák és 
iskolák környékén. A nyári időszakhoz képest szeptembertől ismét több gyermeket láthatunk az 
utakon a reggeli és a délutáni órákban.  

A gyermekekből különösen hiányzik az a képesség és tudás, ami az utakon uralkodó helyzetek 
kezeléséhez szükséges. Kevésbé figyelmesek, mint a felnőttek, viszont energikusak és 
lendületesek, ebből adódóan hirtelen kirohanhatnak az útra. Különösen igaz ez az iskolakezdés 
időszakában, miután a hosszú nyári szünet alatt hozzászoktak a felszabadultság érzéséhez, és így 
a jóval alacsonyabb szintű koncentrációhoz.  
 
Mindemellett a gyermekek nem elég magasak ahhoz, hogy átlássák a környező forgalmi 
helyzetet – alacsony voltuk miatt pedig az úton közlekedő autósok gyakran egyszerűen nem 
látják meg őket. Míg a felnőttek elsöprő többsége vezetett már autót, vagy legalább ült járműben 
a jobb első ülésen, egy gyermek számára többnyire nem ismert, mit lát az autóból a vezető, 
hogyan jelenik meg számára váratlanul egy járdáról lelépő, alacsony gyerek. Ehhez még az is 
hozzájárul, hogy gyakran hirdetőoszlop, reklámtábla, trafóház, vagy más – bújócskázásra 
fölöttébb alkalmas – átláthatatlan tárgy áll az út szélén, ami miatt lehetetlen felkészülni egy 
hirtelen előugró gyerekre.  

A KSH adatai szerint 2015-ben Magyarországon több mint 16 ezer közúti baleset történt, amiből 
közel 600 volt halálos kimenetelű. Ezekben a balesetekben több mint 21 ezer ember sérült meg. 
Évek óta jellemző az a tendencia, hogy a közlekedési balesetek előidéző okaként túlnyomó 
többségben maguk a járművezetők és a gyalogosok szerepelnek. 2015-ben több mint 1530 
gyermek sérült meg, vagy vesztette életét közúti balesetben a KSH statisztikái szerint. Pozitív 
hírnek mondható, hogy az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály adatai szerint a 
személysérüléses balesetek száma csökkenő tendenciát mutat 2005 óta. 

Fontos a szülői odafigyelés, mert számos veszély leselkedik a gyermekekre, ezért nagy hangsúlyt 
kell fektetnünk a gyermekek biztonságának növelésére. Az Allianz 2016-ban az állami ifjúsági 
balesetbiztosítás keretében átlagosan naponta több mint 30 baleseti eredetű kárbejelentést 
kezelt, amely szintén ezt igazolja. 

Mivel a gyermekek viselkedése a közúti közlekedésben már kiskorban befolyásolható, a szülőknek 
kiemelkedően fontos szerepe van közlekedési kultúrájuk kialakításában. A nyári szabadság után a 
gyermekeknek időre van szükségük, hogy visszaálljanak a rendes kerékvágásba, éppen ezért 
érdemes időt szentelni arra, hogy felvilágosítsuk őket a közúti forgalom veszélyeiről és 
szabályairól, felhívjuk a figyelmüket az elsőbbségadás szerepére, a körülnézés és a gyalogosátkelő 
helyek használatának fontosságára. 
 
Az autóvezetők részéről szintén kiemelt figyelmet igényel az iskolaidőszak kezdete, különösen 
azokon a helyeken, ahol a gyermekek úttestre lépésével fokozottan számolni lehet. Ha felelős 
magatartást tanúsítunk az utakon, és kiemelt figyelmet fordítunk más gyermekek biztonságára, 
saját gyermekünk biztonságában is reménykedhetünk. Mindemellett példát is mutatunk a fiatal 
generáció számára, tovább csiszolva ezzel a közlekedési kultúrát Magyarországon. 

 

  



Sajtóközlemény  
2016. szeptember 5. 
 
További Információ: 

Szabó Linda  
PR és rendezvény osztály  
Allianz Hungária Zrt.  
1087 Budapest Könyves K. krt. 48-52.  
Tel.: +36-1-301-6526  
Mob.: +36 20 468 8782  
e-mail: linda.szabo@allianz.hu 

 

 

Az Allianzról 

Ügyfeleivel és értékesítési partnereivel az Allianz az egyik legerősebb pénzügyi közösséget alkotja.  

A pénzügyi lehetőségek kiaknázása és a kockázatok elleni védelem terén világszerte több mint 83 millió magán- és vállalati ügyfél 

támaszkodik az  Allianz szaktudására, tőkeerejére, globális jelenlétére és stabilitására.  

2014-ben az Allianz a világ több mint 70 országában 148 ezer alkalmazottal 122,3 milliárd eurós díjbevételt és 10,4 milliárd eurós működési 

eredményt ért el. 

Az Allianz magyarországi csoportjának tagjai az Allianz Hungária Zrt., az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár, az Allianz Egészség- és Önsegélyező 

Pénztár, valamint az Allianz Alapkezelő Zrt. termékeikkel és szolgáltatásaikkal széles körű pénzügyi megoldásokat nyújtanak. Az Allianz Hungária 

Zrt. a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint 123,76 milliárd forint bruttó díjbevételt ért el 2014-ben, a Mabisz által közzétett adatok 

szerint 15 százalékkal továbbra is piacvezető a biztosítási piacon, 21 százalékkal szintén piacvezető a nem-életbiztosítások területén.  

A közlemények mindenkor az alábbiak figyelembe vételével értelmezendők 

 

Figyelmeztetés a jövőre vonatkozó állításokkal kapcsolatban  
A sajtószoba közleményeiben szereplő állítások között előfordulhatnak jövőre vonatkozó várakozások és egyéb prognózisok, amelyek a vezetőség 
jelenlegi elképzelésein  és feltételezésein alapszanak, valamint tartalmazhatnak ismert és nem ismert kockázatokat és bizonytalan tényezőket, 
amelyek miatt a tényleges eredmények, teljesítmény vagy események lényegesen eltérhetnek az ilyen állításokban kifejezettektől vagy 
sugalltaktól. A kontextus okán a jövőre vonatkozó állításokon kívül a jövőre vonatkozó állításokat olyan szavak jelölik, mint „esetleg", „majd … fog", 
„kellene", „elvár", „tervez", „szándékozik", „vár", „vél", „becsül", „előrejelez", „potenciális", vagy „folytatódik" és hasonló kifejezések. A tényleges 
eredmények, teljesítmény vagy események lényegesen  eltérhetnek az ilyen állításokban szereplőktől a következők miatt, de nem kizárólag: (i) 
általános gazdasági feltételek, ide értve különösen a gazdasági feltételeket az Allianz Csoport fő üzleti tevékenységében és fő piacain, (ii) a 
pénzügyi piacok teljesítménye, ide értve a feltörekvő piacokat, és ideértve a piac volatilitását, a likviditást és a hitelezési eseményeket (iii) a 
biztosított káresemények gyakoriságát és súlyosságát, többek között természeti katasztrófákból eredően, és ide értve a károkkal kapcsolatos 
kiadások alakulását, (iv) halálozási és megbetegedési szinteket és tendenciákat, (v) a megújítási arányokat, (vi) a hitel-nemteljesítések mértéke, 
(vii) kamatlábak szintje, (viii) devizaárfolyamok, ide értve az Euro/U.S. dollár árfolyamot, (ix) a verseny változó szintjei, (x) törvények és 
szabályozások változásai, ide értve a monetáris konvergenciát és az Európai Monetáris Uniót, (xi) a központi bankok és/vagy külföldi kormányok 
politikáinak változásai, (xii) az akvizíciók hatása, ide értve a kapcsolódó integrációs kérdéseket, (xiii) átszervezési intézkedések, és (xiv) általános 
versenytényezők, minden esetben helyi, regionális, nemzeti és/vagy globális alapon. Az ilyen tényezők közül sok előfordulása valószínűbb vagy 
határozottabb lehet terroristák tevékenysége és azok következményei eredményeképpen. 

Nincs frissítési kötelezettség  

Az Allianz nem vállal kötelezettséget az itt közölt információk frissítésére. 

 

 


