Téli átállás
Hasznos közlekedésbiztonsági ajánlások járművezetőknek és gyalogosoknak
A közlekedésben a téli időszak tudatos felkészülést igényel. Megváltoznak az út- és látási
viszonyok, amelyekhez a gyalogosoknak és a járművezetőknek egyaránt alkalmazkodniuk
kell.
A gépjárműveket –főleg hosszabb autóút előtt– ajánlatos alaposan átnézni, megvizsgálva minden biztonsági berendezést és tartozékot. Elengedhetetlen az akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer ellenőrzése. Télen fentiek mellett a gépkocsival történő
közlekedés fontos kelléke lehet a jól működő ablaktörlő, a
jégkaparó, a jégoldó spray, a megfelelő ablakmosó folyadék
vagy a páramentesítő. Az ablaktörlő gumikat már a tél beállta
előtt érdemes kicserélni, hiszen az elhasználódott gumi nem töröl,
hanem maszatol. Az akkumulátor esetében ellenőrizni kell a
pólusok és vezetékek állapotát, ha pedig huzamosabb ideig nem
használják az autót, érdemes az akkumulátort kiszerelni és melegebb
helyen tárolni.
A téli időszakban gyakran rosszak a látási viszonyok. Korán sötétedik, hosszabb ideig kell
használni a gépjármű világítóberendezéseit - ezért is nagyon
fontos, hogy azok megfelelően működjenek. A fényszórókat és a
többi lámpát ilyenkor gyakrabban kell tisztítani. Ugyanakkor a
rosszabb látási viszonyok
miatt nagyobb követési
távolságot tartva lassabban
kell vezetni, így kisebb a balesetek bekövetkeztének
kockázata, rossz manőverezés esetén pedig a hibák
könnyebben korrigálhatóak.
A síkos utakon való fékezés teljes összpontosítást kíván, ráadásul a fékút télen általában hoszszabb, mint optimális fékezésnél. Amennyiben a kocsiban nincs blokkolásgátló (ABS), úgy a
kerekek gyorsan leblokkolnak, a jármű kormányozhatatlanná válhat, és könnyen kicsúszhat.
Ilyenkor lábunkat vegyük le a fékről, hozzuk egyenesbe az autót, és csak akkor fékezzünk,
amikor az autó már újra a kívánt irányban áll.
Javasoljuk, hogy aki teheti, próbálja ki a téli tanpályás vezetés
gyakorlását, amely sok új ismeretet nyújthat, és a gépkocsivezető
éles helyzetben is tudni fogja, mit kell tennie, ha a jármű megcsúszik, kifarol vagy kicsúszik az útról.
A csúszós, jeges utakon való biztonságos közlekedéshez téli gumikra
van szükség. Még akkor is téli abroncsokkal induljunk útnak, ha
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éppen nincs hó. A nyári gumi már +7 fok alatt csúszni kezd, fagypont körüli hőmérsékleten
megmerevedik, nagyon kis tapadással rendelkezik, így használata veszélyes lehet. A téli gumit ezzel szemben úgy fejlesztették ki, hogy alacsony hőmérsékleten megnő a tapadási értéke.
Ezek az abroncsok különleges anyagból készülnek, speciális bordázattal vannak ellátva, és
rendkívül alacsony hőmérséklet esetén is rugalmasak maradnak. Téli gumival rövidebb a
fékút is. A nyomás a téli gumikban 0,2-0,3 barral legyen magasabb, mint a nyári abroncsokban, mert a túl alacsony nyomás befolyásolja a profil öntisztuló képességét. A téli gumikkal
kapcsolatban néha elhangzik, hogy azok igen drágák, ezért egyes szakemberek áthidaló megoldást javasolnak: a négy évszakos gumi nem helyettesíti ugyan a téli gumit, de lényegesen
jobb, mint a nyári abroncs.
Heves hóesés vagy fagyott hótakaró esetén jó szolgálatot tehet a hólánc, melyet érdemes a
hajtott tengelyen lévő kerékre rakni, így kormányozható marad az autó. A hólánc feltételét és levételét érdemes még otthon kipróbálni, hogy a gyakorlatlanság ne okozzon problémát a hidegben. Ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek készenlétben kell tartani a hóláncot a tél beköszöntével, de azt tudni kell,
amennyiben a „Hólánc használata kötelező” táblát
kihelyezik, az adott úton - a „Hólánc használata
kötelező vége” tábláig - csak olyan járművek
közlekedhetnek, amelyek legalább egy hajtott
tengelyén a gumiabroncsok hólánccal vannak
felszerelve. Amennyiben e korlátozó jelzőtáblát
közúti határátkelőhelyen helyezték el, csak azok a
járművek léphetnek be az adott állam területére, amelyeken készenlétben van legalább
egy hajtott tengely gumiabroncsainak felszereléséhez szükséges hólánc. Hóláncot csak
havas, jeges úton szabad használni.
Aki hosszabb téli autóútra indul, a fentieken kívül érdemes figyelnie az alábbiakra is:
Huzamosabb utazás esetén szükség lehet takaróra, téli ruhadarabokra, lapátra (autó hóból való
kiszabadítása esetén), rugalmas vontatókötélre, fagymentesítő zárolajozóra, elegendő mennyiségű élelmiszerre és italra is.
Hosszabb utak előtt érdemes tájékozódni az Útinformnál ( utinform@kozut.hu;
telefon: (1) 336-2400; Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság telefon: (76) 819-360
e-mail: info@bacs.kozut.hu ) az út - és időjárási viszonyokról. Előfordulhatnak
olyan helyzetek is, amikor nem érdemes kockáztatni, és biztonságosabb, ha tömegközlekedés igénybevételével indulunk útnak.
Az országos médiumokon kívül érdemes figyelemmel kísérni a helyi sajtó, rádió
és televízió híradásait, beszámolóit, hiszen ezeken keresztül is fontos és hasznos információkat szerezhetünk a közlekedéssel és közlekedésbiztonsággal kapcsolatban.
Felhívjuk a közúti forgalomban résztvevők figyelmét, hogy mindig az időjárási-, látásiés útviszonyoknak megfelelően vezessék gépjárműveiket, próbáljanak meg fokozatosan
alkalmazkodni a megváltozott látási és útviszonyokhoz, tekintettel az esetleges ködös,
esős, havas időjárásra. Nagyobb követési távolság tartásával megelőzhetőek az erre az
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időszakra leginkább jellemző balesetek. Lassabb, körültekintőbb, előrelátóbb vezetéssel
meg lehet előzni a gyalogos baleseteket, még ha azt a gyalogos figyelmetlensége is váltotta ki.
Ebben az időszakban fokozott figyelemmel kell lenni a „zebrák”, iskolák, buszmegállók környékén figyelmetlenül az úttestre lépő gyalogosokra.
Egyre többször hallhatjuk a „látni és látszani” szókapcsolatot. Baleseti elemzések igazolják, hogy a legtöbb halálos kerékpáros baleset abból adódik, hogy a kerékpáron nem volt világítás, a kerékpáros nem volt látható! A gyalogos-elütéseknél is hasonló a helyzet, a gyalogos „beleolvadt” környezetébe. A fényvisszaverős dzseki,
fényvisszaverő karszalag, matrica láthatóvá tesz, megvédhet.
Lakott területen kívül mind a kerékpárosoknak, mind a
gyalogosoknak éjszaka és korlátozott látási viszonyok
esetén fényvisszaverő ruházatot kell viselni.
A
fényvisszaverő anyagok és prizmák nem helyettesíthetik a
világítást, de növelik a láthatóságot, és ezzel a biztonságot.
Egy fényvisszaverő prizmát már 100 - 200 méterről észre
lehet venni. A fényvisszaverő eszközök és megfelelő öltözék viselete, valamint a jól működő
világítás esetén a gyalogosok és a kerékpárosok sötétben is jól láthatóvá válnak.
A biztonságos kerékpározáshoz a KRESZ ismerete mellett hozzátartozik a gyakorlat és a járművek megfelelő felszerelése, műszaki állapota is. Elindulás előtt ellenőrizni kell a kerékpár
felszereléseit:
Kormányberendezés;
első és hátsó fék (megállás);
csengő (hangjelzés);
elöl fehér vagy kadmiumsárga lámpa, hátul
piros lámpa vagy villogó és piros fényvisszaverő prizma, az első keréken sárga küllőprizma,
láthatósági mellény (látni és látszani elv).
Ebben az időszakban fokozottan kell figyelni az
oldalszélre is, hiszen a kerékpár könnyen felborul, ha egy nagy sebességű gépjármű elhalad
mellette. Sok baleset oka a szabálytalan kanyarodás, ezért lényeges, hogy a művelet megkezdése előtt a kerékpáros mindig nézzen hátra, és ne feledkezzen meg az irányjelzésről sem.
Az alapvető szabályok és tanácsok betartásával minimálisra
csökkenthető a balesetek kockázata még a kritikusabb téli
időszakban is.
Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Bács-Kiskun Megyei
Balesetmegelőzési Bizottság!
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