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Szövetségiink hírei
oZ,Elet Uton" progrom sikeres megvolÓsÍ
lÓsÓbonI

I

E^rpt eg\/i( legjelen ospbb esemerye
Voll 20]2 júniUsÓbon oZ lBSSA,Ne |egyen

oldo,/Oi B0lesel-regeloTes rendezvelV

oz Élei Úton progrom réSzekénl, 0meynek
ÍaszelvezőJe oz lBSsA Bolesel és BÚnmeg
elóZési BiZollsÓg0 Vo|t Tímir LÓsZlÓ Vezelé

/f,

séVel'

husz eszlendovel ezelotti neoo okJ
]eenÍos Ve'epp' -o_szorl o/

A rendezVény elsódIegeS céjo o koz|ekedé

A'oroo.

si b0leselek csokkenésére irónyult' Ezi oly

hogy ]990-ben regiszÍrÓ tÓk o leotóbb kÖZ
lekedési bolesetel, és ebben oZ idószokbon
h0|tok meg 0 legtÖbben 0 köZulokon' A

mÓdon kíVóniuk e érni, hogy 0 köZlekedésben részt VeVókben tudolosÍtsUk ozt o tényl

hogv mi^den kozleke0o erroer Íeleosseq
gel l0rtozik mÓsok é|etééÍ,lesli épségééri,

Kominy 20021 1992 sZÓmÚ holÓrozo1obon
o rendŐrség köz]ekedési szo|gÓlotinok ho

o köZv0gyonérl és nem Utolsó Sorbon so]ól
mogÓérl s. Fonlosnok torÜUk o köz ekedés

tÓskörébe UlOll0 o boleset-megelóZési levékenységet' Ennek kóVetkeziében 0Z emúli

20 éV olott bevezeteli rendóri intéZkedések,
Volorninl oZ 0BB levékenysége réVénje entosen jovuli o köZlekedésbiztonsÓg' 200l
és 20ll kÖZötl o közÚli bolesetben meghol1

személyek SZÓmo jelentőS mérlékben,
lÖbb m nt 48 szÓZolékko csokkenl'
Ebból oz olkolomból Ünnepi megemlé-

l

kezés kereiében fe]e|evenítellék 0Z 0BB elmÚlt éVekben eérl sikereil' EzutÓn o kÓZÚi
kÖZlekedésbiZtonsÓg érdekében Végzett k]

mUnko, Volominl

VÓ]Ó

o

bo]ese1-megelÓ

,/esr levekervseg to nog0loso e rs r'te'ese-

kenl o pesl Megvei Re^dol-Íok0p'lo1ysog
0Z 0BB tóbb togjÓnOk em éktÓrgyoÍ odo
monyozott.

A (.'-n'eresoen olvon slene-

yek részesÜlhettek, okik tevékenységükke
elosegítették o sikeres boleset megelÓZést.

l

Többek köZoit ezi oZ ellsmerésl Vehelle

DÍ' schvób zonón és dI. Hotol1 Józsel
oz íinnepi megenlekezesen
o' DÍ Fodlos ls-Von_ 0Z lBssA Diplornoclol
Bizo1lsÓg Vezetóje és Dr' SchvÓb ZoltÓn

0Z lBSsA KoZlekedésbizionsÓgi BizoilsÓg
Velelo.e o NprrZeli Fe]lesZlesi l\,1inis,/'eÍiUT
kozlekedéséÍtÍe elós helyetles dllomlitkÓ
ro, 0ki felszÓ o]isÓbon oZ ÖsszeÍogÓsl, 0
jelenlegi munko összehongoiÓsÓ|
0 szok
rn0] egyÜlimÚködés sikerességét elerneZ
le, omelynek kószönhetóen nogy mériékben sikerÜlt VisszosZorÍloni o kozUiokon
lörlénó bo esetek sZÓmót'

l

Az BSSA S rendkÍVül Íoniosn0k iortjo

0Z 0BB munkÓjÓl

és éVek Ólo szoros

egyÜtimÚködésben tevékenyked k 0 köZlekedésbizionsig érdekében,lÖbbek közö1t
DÍ' schvljb zoltón
és dL Holola

Józset

A kél dÍjozolt:
dI. schvób zolÍún

és dl. FodÍos lstvón
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ben eS'/lVeVik 'es/eÍo o oehes egyrros
me|leit VolÓ köZ ekedés eVének, o KRESZ

SZ0bÓlyoinok és 0Z oktuÓlS torVényi rendel_
keZések morodéktolon be1ortÓsÓt' l'4oXimÓliS
mértékben el

kel holÓroÓdunk 0

köZleke-

desben ninden olvon nogolo|osrol oTt
borl nek oz elelei rest epseget o ko,/ es o
mogÓnVogyont VesZélyeZteti

l

AZ Élei Úion progrom CélkitÚzési éS oZ
lBssA ievékenVsége is hÚen ÍÜkröZi oZl,
hogy tÓrsodolmi ÖsszeÍogÓssol, szem é
leÍVdltÓsso| és mÓr oZ óVodós korbon elkezdelt tud0los ionílóSsol |ehei olyon fel
novekvo 1Órsodolmot építeni, okik o köZlekedési ismereiekel e s0]Ótitvo, o jelen]eg
ól opoinÓ ényeg€Sen

mog0Sobb kÖzleke
dési kUliúrÓVol rendelkezve tudnok és fognok o kÖZlekedésben részl Venni'
Mocsóri Eri4o

