
Ősszel is biztonságosan 
(Csongrád Megyei Rendőr-f őkapitányság) 

 
Hasznos tanácsok az őszi közlekedéshez. 
 
A megváltozott közlekedési környezet váratlan helyzet elé állíthatja a járművezetőket, éppen 
ezért időben fel kell készülni arra, hogy egyik pillanatról a másikra olyan időjárási és 
útviszonyokkal találkozhatunk, amelyek a nyári vezetéstechnikától lényegesen eltérnek. 
 
Esőben, ködben a járművezető által belátott távolság csökken. A levegő kevésbé átlátható a 
páratartalom miatt. A járművek körvonalai elmosódnak, a valóságosnál távolibbnak látszanak. 
A közlekedő járművek távolságát sokan túl-, sebességét viszont alulbecsülik. Egyes utakon 
számítani kell arra, hogy megjelenhetnek állati erővel vont járművek, mezőgazdasági gépek 
által felhordott sár, amely csúszóssá teheti az utakat! Haladásunk során az autó stabilitása 
csúszós útszakaszra való ráfutáskor váratlanul megváltozik. Ebben az esetben minden hirtelen 
mozdulat a kormányon, féken, gázon balesethez vezethet. Gázlevétellel és motorfékkel 
csökkentsük a sebességet! 
 
Szükséges a járművek műszaki állapotának alaposan átvizsgálása. A nyári gumiköpenyek 
tapadási tulajdonságai hideg időjárási viszonyok között jelentős mértékben csökkennek. Már 
+7° C külső környezeti hőmérséklet alatt a téli gumiabroncsok előnyösebb tulajdonságokkal 
rendelkeznek, mint a nyáriak. 
 
Mivel az őszi-téli átállás nem csak a gépjárműveket érinti, gondolnunk kell azokra is, akik 
kerékpárral és gyalog közlekednek. Az őszi hónapokban nő azon órák száma, mely során 
korlátozott látási körülmények között és sötétben közlekedünk, ezért kiemelt figyelmet kell 
fordítani a látni-látszani elvre. Nem elégséges, ha a gyalogos és kerékpáros látja a közeledő 
gépjárművet, fontos, hogy ők maguk is láthatóak legyenek és időben észleljék őket. A 
fényvisszaverő anyagok és prizmák nem helyettesíthetik a világítást, de növelik a 
láthatóságot. Ezek használata, valamint a jól működő világítás sötétben a gyalogosokat és a 
kerékpárosokat is jól láthatóvá teszik. Lakott területen kívül mind a kerékpárosoknak, mind a 
gyalogosoknak éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaverő ruházatot kell 
viselni. 
 
A biztonságos és szabályszerű kerékpározáshoz elengedhetetlen a kétkerekű megfelelő 
felszereltsége is: elöl fehér vagy kadmium sárga lámpa, hátul piros lámpa vagy villogó és  
piros fényvisszaverő prizma, az első keréken pedig sárga küllőprizma megléte szükséges. 
 
Óvatosan, körültekintően közlekedjünk! 

 
 

Figyelem, ősz van! 
(Vas Megyei Rendőr-f őkapitányság) 

 
A Vas Megyei Rendőr-f őkapitányság közlekedési tanácsai az őszi időszakra. 
 
Ősszel, a megváltozott közlekedési feltételek nemcsak a gépjárműveket teszik próbára, hanem 
a járművezetőket is. Fokozott óvatossággal és kellő körültekintéssel kell részt venniük a 
forgalomban nem csak a kezdő, kevés gyakorlattal rendelkező vezetőknek, hanem a 
tapasztalt, nagy gyakorlattal rendelkező, rutinos sofőröknek is. 



Az őszi hónapok velejárója, hogy egyre gyakrabban találkoznak az autósok kisebb-nagyobb 
ködfoltokkal, ködös útszakaszokkal. Éppen ezért időben fel kell készülni arra, hogy egyik 
napról a másikra olyan időjárási és útviszonyokkal találhatják szembe magunkat az autósok, 
melyek a nyári időszakra jellemzőtől lényegesen eltérő vezetési technikát igényelnek. A 
vezetési szokásokban és stílusban is egyaránt az előrelátásnak, az óvatosságnak és a 
biztonságnak kell érvényesülnie! 
 
Ezen időszakban a közúti közlekedési balesetek jellemző oka, hogy a gépjárművezetők nem a 
megváltozott időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően vezetnek, melynek kapcsán a 
legtöbb problémát a változó tapadó képességgel rendelkező útburkolat és a romló látási 
viszonyok okozzák. 
 
A gépkocsikat, főként egy hosszabb út előtt, ajánlatos alaposan átnézni, megvizsgálva minden 
biztonsági berendezést és tartozékot. A világítás, melynek kapcsán a fényszórókat és a többi 
lámpát ilyenkor gyakrabban kell tisztítani, a gumiabroncsok, az akkumulátor és a fékrendszer 
ellenőrzése azonban önmagában nem elegendő! Az őszi közlekedés fontos kellékei még a jól 
működő és „csíkmentesen” törlő ablaktörlőlapátok és a megfelelő ablakmosó folyadék, vagy a 
páramentesítő is egyaránt. Továbbá figyelmet kell fordítani deresedés esetén reggel, elindulás 
előtt az első és hátsó szélvédő letisztítására, lekaparására is, melynek elvégzése következtében 
a sofőr könnyebben tájékozódhat. 
 
Túlnyomó részt jellemzően a reggeli órákban, a munkába indulás időszakában nehezíti meg a 
járművezetők helyzetét a köd, az esetleges csapadék és ráadásul, ez idő tájt kapcsolják le a 
közvilágítást is, amely tovább korlátozza a látási viszonyokat. Éppen ezért, a Vas Megyei 
Rendőr-főkapitányság felhívja a járművezetők figyelmét, hogy a lassabb, körültekintőbb, 
előrelátóbb vezetéssel megelőzhetőek a közlekedési balesetek, illetőleg a nagyobb követési 
távolság betartásával elkerülhetők az erre az időszakra leginkább jellemző „koccanások” és a 
velük együtt járó kellemetlenségek! 
 
Sajnálatos módon, a sofőrök nem mindig elég körültekintőek és a sebesség csökkentése nélkül 
közelítik meg a ködös útszakaszokat. Ilyen esetekben nem egyszer pánikszerűen fékeznek, 
kizökkentve ezzel a mögöttük közlekedőt a vezetési ritmusából és számos esetben 
vészfékezésre kényszerítik őket. Az ilyen jellegű balesetek megelőzhetők, amennyiben a 
ködös szakasz kezdetét észlelve, még a jól belátható úton csökkentik a jármű sebességét. A 
féklámpa felvillantásával igyekezzenek figyelmeztetni a mögöttük haladókat, kerüljék a 
hirtelen fékezést és természetesen, ilyen esetben lakott területen belül is azonnal kapcsolják be 
a világítást, sűrű ködben pedig a ködlámpát! 
 
Fontos, hogy a reggeli órákban, munkába menet idején korábban induljanak el otthonról. 
Ellenkező esetben pedig a késést ne próbálják meg a nagyobb sebesség megválasztásával 
behozni, mert könnyen tragédia lehet a vége! 
 
Lakott területen kívül és belül egyaránt vigyázni kell szürkületben és sötétedés után az úttest 
szélén haladó gyalogosokra, kerékpárosokra, valamint fokozott figyelemmel kell lenni a 
kijelölt gyalogátkelőhelyek, iskolák, buszmegállók környékén figyelmetlenül az úttestre lépő 
személyekre. 
 
 
 



A kerékpárosok esetében szintén kiemelendő a kerékpár jól működő világítása, a 
fényvisszaverő eszközök használata és a megfelelő öltözék (feltűnő színű ruha, 
fényvisszaverő kiegészítők, láthatósági mellény) megléte. Mindezek birtokában a biciklisek és 
a gyalogosok már a korlátozott látási viszonyok közt is jól láthatóvá válnak. 
 
Ezen alapvető szabályok és tanácsok betartásával még a kritikusabb őszi időszakban is 
minimálisra csökkenthető a balesetek kockázata. 

 
Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Vas Megyei Rendőr-f őkapitányság! 

 
 


