Az Európai Közúti Biztonsági Charta (ERSC) a legnagyobb, a közúti biztonságra összpontosító civil
társadalmi platform. Több mint 3500 köz- és magánjogi szervezet kötelezte el magát az ERSC mellett,
olyan közösséget alkotva, amely megosztja egymással a közúti közlekedésbiztonsági intézkedések és
kezdeményezések terén szerzett szakértelmét. Ez a közösség elképesztő erőforrás, amely az EU
országaiban és azon túl is kiemeli a közúti biztonság fontosságát.
Tagjaink fellépése növelte a tudatosságot a közúti balesetek okairól, segített a közúti
közlekedésbiztonság kultúrájának kialakításában Európa-szerte, és rávilágított a sikeres megelőző
közlekedésbiztonsági intézkedésekre. Tagjaink változatos tevékenységeket tesznek közzé,
amelyekből tanulhatunk és inspirálódhatunk. Ezek az egyes helyszínekhez vagy demográfiai
jellemzőkhöz igazíthatók, így bármely ország, város vagy település számára hatékony
közlekedésbiztonsági stratégiát hozhatnak létre.
Tagjaink fontossága
Tagjaink nélkülözhetetlenek az ERSC számára. Tudásuk megosztása jelentős szerepet játszott az utak
biztonságosabbá tételére irányuló páneurópai erőfeszítésekben. Számítunk arra, hogy a tagok
feltöltik a tevékenységeikről szóló információkat, hogy tovább bővítsék a közúti biztonsággal
kapcsolatos ismereteiket, és továbbítsák a közúti balesetekkel kapcsolatos célok eléréséhez használt
bevált gyakorlatokat. Azokat a jó gyakorlatokat, amelyek túlmutatnak a szabványos célokon,
önkéntes kötelezettségvállalásként kiemeljük.
Tagjaink rendezvényeket szerveznek, hogy ösztönözzék az együttműködést és az inspirációt,
elősegítve ezzel a közúti közlekedésbiztonság még erősebb kultúráját. Ezek a rendezvények olyan
emberek széles körét érik el, akikkel mi egyedül nem tudnánk kapcsolatba lépni, és arra ösztönzik
őket, hogy szólaljanak meg, és helyet adnak nekik, hogy hallassák a hangjukat.
Szükségünk van arra, hogy Ön is részt vegyen, és segítsen biztonságosabbá tenni az utakat, olyan
módon, ahogyan azt soha nem is gondoltuk volna.
Hogyan regisztráljon az ERSC-re
Meglévő uniós bejelentkezéssel
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Az ERSC honlapja itt érhető el: https://road-safety-charter.ec.europa.eu/.
Kattintson a bejelentkezés gombra a képernyő jobb felső részén.
Az EU bejelentkezési oldalára kerül
Adja meg uniós e-mail címét és jelszavát
Az ERSC új felhasználó regisztrációs oldalára kerül.
Töltse ki az üres rovatokat a profiljában (a kötelező rovatok *-gal vannak jelölve).
Ha elkészült, kattintson a mentésre
Az ERSC csapata megvizsgálja az Ön jelentkezéséta
.
Ha további információkra van szükség, akkor kap egy e-mailt, amelyben felszólítjuk, hogy töltse ki a
profilját.
b. Ha minden információ megvan, akkor a tagságát megerősítik.
Amint tagságának megerősítése megtörtént, kap egy üdvözlő e-mailt az ERSC vizuális anyagaihoz,
például logókhoz és bannerekhez vezető linkkel (vegye figyelembe, hogy teljes profil nélkül nem lesz
képes megosztani tartalmakat a weboldalon, és nem férhet hozzá a vizuális anyagokhoz).
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Az EU bejelentkezési oldalát a következő címen találja:
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi
Kattintson a fiók létrehozása gombra
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Ha meglévő ERSC-fiókját szeretné átvinni, használja ugyanazt az e-mail címet.
Az EU regisztrációs oldalára fog eljutni
Töltse ki az üres dobozokat
Olvassa el az adatvédelmi nyilatkozatot, és jelölje be a négyzetet
Kattintson a fiók létrehozása gombra
Megerősítő e-mailt fog kapni
Kattintson az e-mailben megadott linkre
Az új jelszó létrehozásának oldalára fog kerülni
Írja be az üres mezőkbe az Ön által választott jelszót.
Kattintson a beküldés gombra
Folytassa a fenti "Meglévő uniós bejelentkezéssel" című részt.

Ha gondjai vannak az uniós bejelentkezés létrehozásával, látogasson el az uniós bejelentkezési
segédoldalra: https://webgate.ec.europa.eu/cas/help.html.
Amint fiókját érvényesítettük, hozzáférhet a "My charter" ERSC személyes oldalához, ahol megadhatja a
közúti közlekedésbiztonság iránti elkötelezettségét, de megoszthatja a közösséggel az eseményeket,
beszámolókat és egyéb hasznos információkat is.
Felhívjuk figyelmét, hogy a közúti közlekedésbiztonsági cselekvési terv elkészítéséhez dokumentumok és
eszközök állnak rendelkezésre: http://www.erscharter.eu/resources-knowledge/guidelines-and-tools_en.

Hogyan tud egy meglévő ERSC-tag átmigrálni egy uniós bejelentkezésre?
Ha az EU-s bejelentkezése ugyanazt az e-mail címet használja, mint a meglévő ERSC-fiókja, a fiók
automatikusan átkerül.
Ha az EU-s bejelentkezése más e-mail címet használ, akkor új EU-s bejelentkezést kell létrehoznia az ERSC
e-mail címével.

További kérdéseivel kérjük, forduljon hozzánk a következő címen ERSC-helpdesk@ricardo.com

