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UGYE TE IS FIGYELSZ MÁSOKRA?

Látni és látszani 2021
Országos Közlekedésbiztonsági Akció

Tárgy: csatlakozási felkérés

Tisztelt Autószerviz-vezető!
A „Látni és látszani” országos közlekedésbiztonsági kampány 2012 óta évről-évre nagyobb sikerrel hívja fel a
figyelmet társadalmilag fontos témákra – és az egyén kiemelt szerepére a baleset-megelőzésben.
A közlekedésbiztonság megteremtése társadalmi ügy, amely a közlekedés minden résztvevőjét kölcsönös
figyelemre és kockázatvállalásra ösztönzi. A balesetmegelőzés tekintetében a legmeghatározóbb tényező maga
az ember, a gépjárművezető magatartása, viselkedése, reakciója, saját és autója felkészültsége. A kampány
célja, hogy széles rétegekhez eljutva az autósokban tartós, pozitív gondolkodásbeli változást idézzen elő.
A közlekedésbiztonság fokozása állandóan napirenden lévő tennivalónk, melyre időnként erőteljesebben
fókuszálva is rá kell irányítani a figyelmet. Ennek sorába tartozik a világ számos országában és néhány éve már
Magyarországon is, a „Látni és látszani” országos közlekedésbiztonsági akció. Úgy gondoljuk, hogy ez az akció
Ön előtt bizonyára nem ismeretlen.
KAMPÁNYIDŐSZAK: 2021. OKTÓBER 25. – DECEMBER 10.
Az akció kezdeményezője és fő támogatója idén is az ORFK-OBB.
■ Az akcióban a gépjárművek vezetőinek figyelmét hívjuk fel a látni és látszani műszaki és emberi tényezőire,
elemeire, autóik műszaki állapotának ellenőriztetésére, az esetleges hiányosságok megszüntetésére
aktuálisan most, a téli időszak kezdetén.
■ Az akció fokozott rendőri közúti ellenőrzéssel párosul, melynek célja első sorban a figyelmeztetés, indokolt
esetben az intézkedés.
■ Az akciót országos médiakampány támogatja.

AZ AUTÓSZERVIZEK AZ AKCIÓ FŐSZEREPLŐI
Az autószervizek társadalmi felelősségvállalása sokféle módon nyilvánulhat meg. Kézenfekvő az, ha a szervizek
az alaptevékenységi körükbe tartozó módon teszik ezt, mely például a „Látni és látszani” akció támogatásában,
az abban foglalt gondolatokkal való azonosulásban tökéletesen megtestesülhet.
Az önkéntes társadalmi felelősségvállalás az jelenti: autós ügyfélkörükben mindent megtesznek azért, hogy
tudatosuljon a közlekedésbiztonság elsőrendű fontossága! A műhelyeknek az akcióban való részvétel nem
jelent plusz terhelést!
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Műhelyükben a gépjármű átvételénél, átvizsgálásánál és kiadásánál kiemelt figyelmet fordítanak minden –
a „Látni és látszani” műszaki körébe tartozó – gépjárművilágítási tétel vizsgálatára, tanácsokkal szolgálnak,
szükség szerint javítási ajánlatot adnak.
Az országos figyelemfelkeltő akció javítási igényt támaszthat, új ügyfeleket hozhat az Ön szervizének.
Ügyfélkörében az akció meghirdetése a kapcsolat erősítését, elmélyítését is szolgálja.

FELKÉRJÜK ÖNT, VEGYEN RÉSZT A „LÁTNI ÉS LÁTSZANI”
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI AKCIÓBAN!
Saját helyi akciókat szervezhetnek – az országos akció keretein belül
– a „Látni és látszani” tartalmi elemeinek átvizsgálására.
A kapcsolódó szolgáltatások kedvezményeiről, esetleges ingyenességről a műhelyek maguk dönthetnek.
Ügyfélkörüket és környezetük autótulajdonosait erről a helyi médián, e-mail körlevelezéssel stb. értesíthetik.

Csatlakozási szándékukat a csatolt felelősségvállalási nyilatkozat
visszaküldésével erősíthetik meg.
Ennek alapján kerül be a szerviz a „Látni és látszani” akció országos címjegyzékbe, melyet az akció autósok
számára készített honlapja fog tartalmazni.
Kérem, hogy az önkéntes felelősségvállalási nyilatkozatot az auto@xmeditor.hu e-mail címére küldjék meg.
LEGYÜNK FELELŐSEK EGYMÁSÉRT!
TEGYÜNK MEG MINDENT A KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGÁÉRT!

2021. október 5.
Az akció ORFK által megbízott szervezője,
az X-Meditor Kft. nevében,
tisztelettel:

Pintér-Péntek Imre
X-Meditor Kft. ügyvezető

dr. Nagyszokolyai Iván
az akció szakmai vezetője

