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Tárgy: csatlakozási felkérés

Tisztelt autószerviz vezető!
A közúti közlekedés biztonságának fenntartását és növelését csak széles körű társadalmi összefogás viheti
sikerre. A közúti biztonság alapvető kérdése, hogy képesek vagyunk-e olyan szintű felelősséget tanúsítani mások
iránt a mindennapi közúti közlekedésben, mint amilyet mi magunk várunk el másoktól. A közlekedésbiztonság
fokozása állandóan napirenden lévő tennivalónk, melyre időnként erőteljesebben fókuszálva is rá kell irányítani
a figyelmet. Ennek sorába tartozik 2012-óta Magyarországon is, a Látni és látszani 2019 - egymásért országos
közlekedésbiztonsági akció.
LÁTNI ÉS LÁTSZANI 2019 - EGYMÁSÉRT AKCIÓ, OKTÓBER 16-TÓL – DECEMBER 8-IG TART!
■ Az akció kezdeményezője és fő támogatója idén is az ORFK és ORFK-OBB.
■ Az akcióban a gépjármű vezetőinek figyelmét hívjuk fel a Látni és látszani műszaki és emberi tényezőire,
autóik műszaki állapotának ellenőriztetésére, az esetleges hiányosságok megszüntetésére
■ Az akció fokozott rendőri közúti ellenőrzéssel párosul, melynek célja elsősorban 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 2019 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!
Ügyfélkörében az akció meghirdetése a kapcsolat erősítését, elmélyítését is szolgálja.

FELKÉRJÜK ÖNT, VEGYEN RÉSZT A LÁTNI ÉS LÁTSZANI 2019
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI AKCIÓBAN.
■ Saját helyi akciókat szervezhetnek – az országos akció keretein belül – a „Látni és látszani 2019” 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, kampány honlapján, a „Szervizek”
menüpont alatt.
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MI A TEENDŐ?
■ Szervizükben a gépjármű előzetes átvizsgálásánál és kiadásánál kiemelt figyelemmel vannak minden
gépjárművilágítási – a látni és látszani műszaki körébe tartozó – tétel vizsgálatára, tanácsokkal szolgálnak,
szükség szerint javítási ajánlatot adnak.
■ Fokozottan figyelnek az előírásoktól eltérő világítóberendezésekre, fényforrásokra, világítóberendezés
beépítésre és működtetésre. Sajnos ezzel ma számos esetben találkozhatnak.
■ A fényszóró-beállítás ellenőrzését – bizonyára így teszik – a szigorú technikai feltételek betartásával végzik.
■ A látni és látszani műszaki tételei messze túlmutatnak a járművilágításon. A fényszóró- és ablakmosókon át, az
ablaktörlő lapátok és a szélvédő állapotán át, a visszapillantó fűtésig és a páramentesítőkig, hogy csak néhány
tételt emeljünk ki.
Kérem, hogy az önkéntes felelősségvállalási nyilatkozatot az X-Meditor Kft. auto@xmeditor.hu e-mail címére
küldjék meg.

LEGYÜNK FELELŐSEK EGYMÁSÉRT!
TEGYÜNK MEG MINDENT A KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGÁÉRT!

2019. október 1.
Az akció ORFK által megbízott szervezője,
az X-Meditor szakkomunikációs Kft. nevében

Pintér-Péntek Imre
X-Meditor Kft. ügyvezető	
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