
„Látni és látszani 2020.” 

Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság 2019. október 19-től hirdeti meg a programot, mely 

december 06-ig tart. Arra ösztönözzük a gépjárművezetőket, hogy éljenek a felkínált lehetőségekkel, 

vagyis vizsgáltassák át gépjárművüket és ellenőriztessék látásukat, mely vizsgálatok térítésmentesek. 

A kampányba szakszervizek, optikusok, valamint bevásárlóközpontok folyamatosan kerülnek 

bevonásra az ország különböző részein. A vizsgálatra mind magánszemélyek, mind cégek 

jelentkezhetnek gépjárműveikkel; a személy-, és a tehergépkocsikra, valamint a motorkerékpárokra is 

vonatkozik a kezdeményezés. A vizsgálatokon megjelent gépjárművezető részére a szervizek külön a 

kampányra készített igazoló lapot adnak át, mely igazolja, hogy a vizsgálaton részt vett és ott a járműve 

megfelelt a jogszabályokban előírtaknak. 

A látásellenőrzés keretében a kezdeményezéshez kapcsolódó optikus szakember megállapítja, hogy 

szükség van-e a járművezető szemének korrekciós segítségre, megállapítja a dioptria mértékét és 

tanácsot ad a megfelelő szemüveg elkészítéséhez. 

A kampányhoz országosan (25 helyszínen) OMV töltőállomások is csatlakoznak. A regisztrált 

benzinkutakon ingyenes autóvizsgálást végeznek a szakemberek. Így lehetővé válik, hogy a vásárlók a 

tankolás alkalmával egyben információt kapjanak autójuk állapotáról (őszi-téli felkészítéséről) 

Egy célirányos honlap is üzemel (https://www.latnieslatszani.hu/), mely folyamatos feltöltés alatt áll. 

Ezen megtalálhatók az egyes szervizek, optikusok, bevásárlóközpontok helyszínei, akik csatlakoztak a 

programhoz. 

Az ORFK-OBB koordinálásával számos média-megjelenés várható a kampány során: 

Promóciós film (2 db) a közösségi oldalakon (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter); 

Óriásplakátok a gyorsforgalmi utak mentén; 

Rádióspot sugárzása (KRESZmenők) a KARC FM, valamint a helyi rádiókban. 

Az akcióra való felhívás fokozottan épít a társadalmi felelősségvállalásra. A közlekedésbiztonság 

társadalmi ügy, társadalmi felelősség is. Csak akkor lehet eredményes, ha fontosságát, kockázati 

tényezőit a közlekedés minden résztvevője felismeri és tesz is érte.  

A „Látni és látszani 2020” országos közlekedésbiztonsági akció ennek szellemében kerül 

meghirdetésre. Legyen közös ügy az országos felelősségvállalás, a felelősség egymásért. A kampány 

célja, hogy széles tömegek számára világossá váljon a baleset-megelőzés területén a közlekedés 

szereplőire háruló felelősség: a vezető fizikai állapota (látása) és a vezetett gépjármű műszaki 

kondíciója elválaszthatatlan összetevői a biztonságos közlekedésnek. 

Javasolt tételek a díjmentes átvizsgáláshoz: 

- a fényszóró berendezések állapotának felmérése 

- fékfolyadék 

- ablaktörlő lapátok (működés/minőség) 

- hűtőfolyadék-mérés 

- olajszint-mérés 

- gumik állapota 

https://www.latnieslatszani.hu/


- fényszóró beállítás 

- fényfesték esztétikaik állapotának vizsgálata 

- hány sárga lámpa marad világítva (MIL-lámpa) 

- ködlámpa, egyéb kapcsolódó alkatrészek 

- szélvédő üveg minősége 

- fűthető alkatrészek (ülés, üveg) 

- biztonsági övek működése 

- fényvisszaverő mellények megléte 

- pótkerék., defektjavító berendezés 

A kampányban idén is megjelenik a „Szélvédő és ablakok” témakör: 

A különböző külső és belső szennyeződések szürkés réteget képeznek, ami rontja a látásminőséget. A 

felverődő kavicsok okozta repedések nemcsak a szabad kilátást akadályozzák, hanem egyéb 

veszélyforrást is jelenthetnek a gépkocsi utasai számára. 

Igazoló lapok: 

Javasolt, hogy a kapott igazoló lapot mindenki tartsa magánál a gépjárművével történő közlekedés 

során, és azt a közúti ellenőrzés alkalmával az intézkedő rendőrnek átadhatja Ebből kifolyólag egy 

szabályszegés elkövetése esetén a jogkövetkezmények alól nem mentesíthet az igazolás, de 

esetlegesen a szankció alkalmazása során a hatósági mérlegelés alapja lehet. 

Az idei évben a kampány tárgyköréhez kapcsolódó rendőrségi fokozott ellenőrzéseket nem kívánjuk 

hangsúlyozni. Országos szinten a pozitív, preventív jellegű kommunikációra törekszünk. 

Ettől függetlenül kérem, hogy a forgalomban részt vevő és az álló járművek kivilágítására vonatkozó 

rendelkezések megtartását – mint ahogy az év egyéb időszakaiban – kiemelten kezeljük, és 

természetesen a kerékpárosok és a gyalogosok közlekedésbiztonságára is fokozott figyelmet 

szentelünk az év hátralévő részében, különös figyelemmel a közelgő ünnepi időszakokra, azok 

közlekedési jellemzőire. 

További információk: 

2020. november 06-án (pénteken) a „Látni és látszani 2020.” kampány keretében az ORFK-OBB 

közlekedésbiztonsági „Light Friday” akciót hirdet. 

A kampány keretében ezen a napon 0800 órától 16.00 óráig ingyenesen láthatóságot elősegítő 

közlekedésbiztonsági kiegészítők (mellény, villogó, matrica stb.) kerülnek kiosztásra a közlekedők 

számára, melyet a kampányhoz csatlakozott töltőállomásokon (Szentendre, Dunaharaszti, Vecsés) 

lehet átvenni az érdeklődőknek. 

 Azon rendőrkapitányság, amelynek a területén nem található csatlakozott üzemanyagtöltő állomás, 

a járványhelyzetre való tekintettel a rendőrkapitányság épülete előtt kerül megszervezésre „Light 

Friday” akció 09.00 és 13.00 óra között. A területi „Light Friday” akcióra Szentendrén kerül sor.  

 Bővebb információk a kampányról a https://www.latnieslatszani.hu/, a www.police.hu, és 

www.kreszváltozas.hu weboldalakon találhatók. 
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