
Az Európai Közúti Biztonsági Charta (ERSC) a közúti közlekedésbiztonságra összpontosító legnagyobb 
civil társadalmi platform. Több mint 3500 köz- és magánszervezet kötelezte el magát az ERSC 
mellett, amely közösséget hoz létre a közúti közlekedésbiztonsági intézkedések és kezdeményezések 
terén szerzett szakértelem megosztására. Ez a közösség egy rendkívüli lehetőség arra, hogy felhívja a 
figyelmet a közúti közlekedésbiztonság fontosságára az uniós országokban és azon kívül is. 

Tagjaink tevékenységei felhívták a figyelmet a közúti balesetek okaira, hozzájárultak a közúti 
közlekedésbiztonság kultúrájának kialakításához Európa-szerte, és rámutattak a sikeres baleset-
megelőzési biztonsági intézkedésekre. Tagjaink a megvalósított tevékenységek széles körét teszik 
közé, amelyek segítséget nyújthatnak és ötletet adhatnak. Ezeket konkrét helyszínekhez vagy 
demográfiai adatokhoz lehet igazítani, hogy egy hatékony közúti közlekedésbiztonsági stratégia 
legyen létrehozhatóbármely ország, város vagy település számára. 

Tagjaink fontossága 
Tagjaink nélkülözhetetlenek az ERSC számára. A tudásmegosztás jelentős szerepet játszott az útjaink 
biztonságosabbá tételére irányuló páneurópai erőfeszítésekben. Arra számítunk, hogy a tagok 
megosztják a tevékenységeikre vonatkozó információkat, ezzel tovább bővítve a közúti 
közlekedésbiztonsággal kapcsolatos ismereteket, és benyújtják a közúti balesetekre vonatkozó 
célértékek eléréséhez használt jó gyakorlatokat. Azok a jó gyakorlatokat, amelyek túlmutatnak a 
standard célokon, önkéntes kötelezettségvállalásként kerülnek kiemelésre. 

Tagjaink szervezésében olyan rendezvények valósulnak meg, amelyek ösztönzik az együttműködést 
és  a motivációt, elősegítve ezzel egy még erősebb közlekedésbiztonsági kultúra kialakulását. Ezen az 
eseményekkel olyan emberek széles köre érhető el, akikkel egyedül nem tudnánk felvenni a 
kapcsolatot, bátorítva őket arra, hogy szólaljanak fel, és helyet biztosítva számukra, hogy hallhassák 
hangjukat. 

Szükségünk van arra, hogy csatlakozzon és segítsen utaink biztonságosabbá tételében, olyan módon, 
ahogy azt eddig nem is gondoltuk volna. 

Hogyan lehet regisztrálni az ERSC-be? 
Meglévő EU-bejelentkezéssel 

1. Nyissa meg az ERSC bejelentkezési oldalát ezen a címen: https://road-safety-
charter.ec.europa.eu/content/new-log-process_en 

2. Ezután az EU bejelentkezési oldalára irányítjuk 

3. Adja meg az EU e-mail címét és jelszavát 

4. Ezután az ERSC új felhasználói regisztrációs oldalára kerül 

5. Töltse ki az üres mezőket (a kötelezően kitöltendő mezők *-gal vannak megjelölve) 

6. Miután elkészült, kattintson a mentésre 

7. Ezután egy e-mailt fog kapni arról, hogy az ERSC csapata megkapta jelentkezését 

8. Az ERSC csapata felülvizsgálja jelentkezését 
 
a. Amennyiben további információra van szükség, egy e-mailt fog kapni a szükséges 
információk megadásáról 
 

https://road-safety-charter.ec.europa.eu/content/new-log-process_en
https://road-safety-charter.ec.europa.eu/content/new-log-process_en


b. Amennyiben minden információ rendelkezésre áll, egy e-mailt fog kapni tagsága 
megerősítéséről 

9. A tagság megerősítése után e-mailt kap az ERSC vizuális elemeivel, például logókkal és 
bannerekkel. 

 

Meglévő EU-bejelentkezés nélkül 

1. Látogasson el az EU bejelentkezési oldalára ezen a címen: 
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi 

2. Kattintson a fiók létrehozására. Ha szeretné áthelyezni meglévő ERSC-fiókját, ugyanazt az e-
mail címet használja 

3. Ezután az EU regisztrációs oldalára irányítjuk 

4. Töltse ki az üres mezőket 

5. Olvassa el az adatvédelmi nyilatkozatot és jelölje be erről a jelölőnégyzetet 

6. Kattintson fiók létrehozására 

7. Ezután kap egy visszaigazoló e-mailt  

8. Kattintson az e-mailben megadott linkre 

9. Ezután  az ’Új jelszó létrehozása’ oldalra irányítjuk 

10. Írja be a választott jelszót az üres mezőkbe 

11.  Kattintson a beküldésre 

12.  Végül folytassa a fent részletezett „Meglévő EU-bejelentkezéssel” rész lépéseivel 

 

Ha nehézsége akad az EU-bejelentkezéssel, látogasson el az EU Login súgóoldalára itt  

 

Hogyan térhet át egy meglévő ERSC-tag EU-bejelentkezésre? 

1. Ha az EU-bejelentkezése ugyanazt az e-mail címet használja, mint a meglévő ERSC-fiókja, 
akkor a fiókja automatikusan áthelyeződik. 

2. Ha az EU bejelentkezéséhez más e-mail címet használ, akkor: 

 a.Hozzon létre egy új EU bejelentkezést az ERSC e-mail címével, és továbbra is használhatja a 
meglévő ERSC-fiókját, vagy 
 
b. Hozzon létre egy új ERSC-fiókot a meglévő EU-bejelentkezésével, és inaktiváljuk a régi ERSC-
fiókját. A GDPR korlátozások miatt nem tudjuk megváltoztatni a meglévő ERSC-fiókok adatait. Ha 
szeretne hozzáférni korábbi kötelezettségvállalásaihoz, kérjük, lépjen kapcsolatba az 
ügyfélszolgálattal a következő címen:ERSC-helpdesk@ricardo.com  

Lépjen velünk kapcsolatba 
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További kérdéseivel forduljon hozzánk az ERSC-helpdesk@ricardo.com e—mail címen. 
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