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KÖZÉRDEKŰ

A 
rendőrség a „Látni és látsza-
ni” elnevezésű országos köz-
lekedésbiztonsági kampány 

keretében a közutakon fokozott 
fi gyelmet fordít a világítási sza-
bályok megtartására.

Az Országos Rendőr-főkapitányság és 
az ORFK Országos Balesetmegelőzési 
Bizottság újra útjára indította a „Látni 
és látszani” elnevezésű országos közle-
kedésbiztonsági kampányát, amelynek 
keretében a személy-, és tehergépkocsik, 
valamint a motorkerékpárok vezetői ok-
tóber 1-jétől ingyenesen élhetnek azzal 
lehetőséggel, hogy az akcióhoz csatlakozó 
szervizekben járművüket szakemberek 
átvizsgálják. A kampányban optikusok is 
részt vesznek, akik térítésmentes látásel-
lenőrzéssel, továbbá hasznos tanácsokkal 
várják a járművezetőket. Ezen szolgálta-
tások igénybevétele 2013. december 15-ig 
biztosított.

Az Országos Rendőr-főkapitányság és 
az Országos Balesetmegelőzési Bizott-
ság célja idén is a fi gyelem felkeltése, a 

járművekre vonatkozó világítási szabá-
lyok megszegéséből adódó szabálytalan 
közlekedői magatartások kiszűrése, így a 
közlekedésbiztonság javítása, valamint a 
balesetek okozta károk csökkentése.

A kampány 2013. november közepétől 
új szakaszába lép. A rendőrség a közúti 
ellenőrzések során fokozott fi gyelmet 
fordít  a világítási szabályok betartására.

A „Látni és látszani” kampány kezdete 
óta az eseménysorozathoz csatlakozott 
hetvenhat optika összességében mintegy 
két és félezer gépjárművezető látását el-
lenőrizte. A kétszáz regisztrált szakszer-
vizben pedig ez idáig már tízezernél is 
többen vizsgáltatták át járművüket.

Az autók átvizsgálásánál továbbra is 
a fényszóró-beállítással volt a legtöbb 
probléma, miután sokan nem szaksze-
rűen cserélik ki az izzókat, míg az opti-
kusok szerint még mindig az a legfőbb 
gond, hogy az emberek egy jó része nem 
vesz tudomást látása romlásáról.

Az ORFK-OBB megbízásából a győri 
X-Meditor Kft . célirányos honlapot üze-
meltet www.latnieslatszani.hu címen, 
melyen megtalálhatóak a kampányhoz 
csatlakozott szervizek és optikusok el-
érhetőségei. A hivatalos honlapon le-
hetőség van arra is, hogy az optikus- és 
szervizkereső alkalmazás segítségével 
megtalálják az otthonukhoz legközelebbi 
regisztrált partnert. A „Látni és látsza-
ni” kampányhoz tartozó, folyamatosan 
frissülő információk az esemény hivata-
los Facebook oldalán, a www. facebook.
com/latnieslatszani címen is megtalálha-
tóak.

Azt javasoljuk minden járművezető-
nek, hogy éljenek a kampányban felaján-
lott lehetőségekkel és vegyék fi gyelembe 
az őszi/téli időszakra vonatkozó közleke-
désbiztonsági ajánlásokat!

ELKEZDÔDÖTT A 
„LÁTNI ÉS LÁTSZANI” 
KAMPÁNY MÁSODIK SZAKASZA
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