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Még a fagyos, havas
szezon beállta elõtt

cseréljük le a nyári köpe-
nyeket!

Az igazi téli gumik oldalfa-
lán nemcsak az M+S jelzé-
sek (sár+hó) láthatók, ha-
nem egy hópehely szimbó-
lumnak is kell lenni.

Törvényi elõírás, hogy 1,6
mm-es barázdamélység
alatt balesetveszélyes a sze-

mélyautó abroncsa, de téli
guminál 4 mm mintamély-
ség alatt már ugrásszerû
romlás tapasztalható a víz-
elvezetési és a tapadási mu-
tatókban. 

A szezonális cserével meg-
növeljük a nyári abroncsok
élettartamát, mert amit nem
használunk, az nem is kopik,
legfeljebb öregszik.

Ha egy baleset kizárólag a
nyári köpeny használatára
vezethetõ vissza, a biztosító
megtagadhatja a kárrende-
zést.
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A téli gumiabroncsokat télen, illetve 
tartósan 7 oC alatt ajánlott feltetetni. A nyári gumi
anyagszerkezetét az alacsony hõmérséklet olyanná
változtatja, amitõl a lassítási manõver megcsúszást
eredményez, s ez rendkívül balesetveszélyes.

Atéli gumi használata egyre inkább ál-
talánossá válik, bár jogszabály nem

teszi kötelezõvé. Fontos ugyanakkor tud-
ni, hogy a környezõ országokban mások
az elõírások, tõlünk nyugatabbra több
államban kötelezõ a téli gumi használata,
így külföldi útra csak azzal induljunk el!

A téli abroncsok anyagösszetétele és
mintázata is jelentõsen eltér a nyáriaké-
tól. A speciális adalékok révén a téli gu-
mi mínuszban sem válik rideggé, meg-
õrzi rugalmasságát, a futófelület mé-
lyebb mintázata, a számos barázda ha-
von és jégen jobb kapaszkodást, rövi-
debb fékutat, precízebb irányíthatósá-
got ad. A havas körülmények között a
legdrágább nyári gumi sem veheti fel a
versenyt a télivel.

FONTOS



� A gumik élettartamát és az
autó üzemanyag-fogyasz-
tását is jelentõsen befo-
lyásolja a légnyomás. 

� Legalább havonta, de in-
kább kéthetente érde-
mes ellenõrizni. 

� A nem megfelelõen beál-
lított abroncs növeli a
fékutat, rontja az autó
stabilitását, többletfo-
gyasztást, gyorsabb gu-
mikopást eredményez.

� Praktikus eszköz a hely-
telen abroncsnyomást jel-
zõ, elszínezõdõ szelepsap-
ka.

� Gyártanak az autókhoz gumi-
nyomásszenzort, amely külön
is beszerezhetõ, de felsõbb
kategóriában már szériatarto-
zék.

� A felnikbe speciális, nyomásér-
zékelõs és vezeték nélküli jeladós
szelepeket építenek.

Szinte minden gumiabroncson van
minimális profilmélységjelzõ (TWI –

Tread Wear Indicator). Ez egy jól látha-
tó kitüremkedés valamelyik szélesebb,

központi vízelvezetõ csatornában.
A téli gumi 4 milliméteres profilmélység

alatt számít kopottnak, a nyári 1,6–2 mm-es
profilmélységgel már ne közlekedjünk!
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LÉGNYOMÁS

PROFILMÉLYSÉG



Vizes, havas úton a gumiabroncs és az út-
felület között az átvihetõ erõ mértéke le-

csökken, megnõ a fékút, alacsonyabb sebes-
séggel vehetõ be az adott kanyarív. A téli
gumiabroncs elõnye havas útfelületen, vala-
mint 7 °C alatti hõmérsékleten egyértelmû
és jelentõs – mutat rá a KTI tanulmánya. 

A vizsgálat része volt a lakosság haszná-
lati szokásainak felmérése. A szakértõi bi-
zottság által összeállított kérdõívet 1055 fõ
töltötte ki az interneten. A válaszadók
41,5%-a szerint indokolt, hogy a téli idõ-
szakban csak téli gumiabronccsal, 35,1%-uk
szerint az is, hogy a nyári idõszakban is
csak nyárival lehessen közlekedni, 23,4%

véleménye alapján nem szükséges ezt sza-
bályozni.

A válaszadók több mint 35%-a szerint egy,
a téli útviszonyok között nyári gumiab-
ronccsal szerelt jármû üzemben tartójával
szemben fennakadás vagy torlódás okozá-
sáért 5–15 000 Ft-os bírság indokolt. A meg-
kérdezettek közül 546-an szenvedtek gép-
kocsi vezetõjeként balesetet, 10%-uk szerint
szerepet játszott abban a gumi állapota.

A kutatás során megvizsgálták, hogy a
közúti balesetek milyen összefüggést mu-
tatnak az aktuális idõjárással. A téli idõszak-
ban, 0 °C környezetében nagyobb a baleset
bekövetkezésének valószínûsége.
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Indokoltnak tartja-e ön, hogy az év meghatározott
idõszakában csak évszaknak megfelelõ 
gumiabronccsal lehessen közlekedni?

Használ-e ön téli gumiabroncsot?

igen

nem

nincs válasz

igen, a téli idõszakban
csak téli gumiabronccsal
lehessen közlekedni

igen, nyáron nyári, télen
téli gumiabroncs indokolt

nem, véleményem
szerint nem szükséges



A baleseti statisztikák és meteoroló-
giai adatok vizsgálata céljából össze-
kapcsolt adatbázis elemzésébõl kide-
rült, hogy a november 1-jétõl március
31-éig tartó idõszakban, amikor a napi
maximális hõmérséklet jellemzõen 7
Celsius-fok alatt marad, a napi átlag-
hõmérséklet pedig 0 °C körüli, több a
baleset.

A vizsgálat elsõdleges célja volt, hogy
feltárja, a nem megfelelõ gumiabroncs-
használat mekkora közlekedésbiztonsági
kockázatot jelent. A szakértõk szerint száz-
ból kb. minden hetedik lehetne elkerülhetõ,

ha a gumiabroncs nem jelentene kockázati
tényezõt.

A megfelelõ idõszakos gumihasználaton
túl azonban az abroncs életkora, állapota,
profilmélysége is közlekedésbiztonságot be-
folyásoló tényezõ, így a szabályozási kérdé-
seknél ezeket a paramétereket is érdemes
szem elõtt tartani. E tekintetben az alábbi
mûszaki elõírások megtételét, illetve a meg-
lévõk módosítását javasolják:
• téli abroncs esetén a 4 mm-es profilmély-

ség megkövetelése biztonsági szempont-
ból indokolt;

• nyári gumiabroncs esetén is indokolt len-

ne az 1,6 mm-es minimális profilmélység
megemelése (2–4 mm);

• az anyag elöregedése nehezen észrevehe-
tõ biztonsági kockázatot eredményez,
ezért a gumiabroncs használati idejét is
célszerû lenne maximálni; a megfelelõ
anyagminõséget 3-4 év használatban
szokták meghatározni a gyártók, a szak-
értõk 4-6 évre tették. A KTI felmérései azt
mutatják, hogy a lakosság nem fordít erre
a kérdésre kellõ figyelmet, azok azonban,
akik tisztában vannak abroncsuk életkorá-
val, nagyrészt nem használnak 6 évnél
idõsebb gumikat.
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LI GUMI ELÕNYEITLI GUMI ELÕNYEIT
AHungaroring tanpályáján zajlott a Téligu-

miteszt 2016, amelynek célja, hogy az autó-
sok hazai környezetben mért eredményekre tá-
maszkodva is tudjanak választani a legnépsze-
rûbb abroncstípusok közül. A Nonstopgumi.hu
és a Használtautó.hu által szervezett esemé-
nyen 19 szettet vizsgáltak meg a szakemberek,
köztük öt négyévszakos, valamint egy új és egy
használt nyári garnitúra is szerepelt.

Az idei teszteket a szakemberek –1 és –4 °C
közötti hõmérsékletértékeken végezték, a szá-
raz, vizes, jeges (vizes mûgyantával modellezett)
úton megállást vizsgálták különbözõ sebesség
mellett.

A mérések legfontosabb tanulsága idén az
volt, hogy míg száraz és nedves aszfalton még
hidegben is jól teljesítenek a nyári és a négy-
évszakos abroncsok, addig havas, jeges útviszo-
nyok mellett a télit semmi sem képes helyettesí-
teni. Míg a legjobb téli gumikkal felszerelt autó
éppen megáll a 18 méterrel elõrébb az úttestre
lépõ gyalogos elõtt, a négyévszakos gumival
felszerelt jármû modelltõl függõen 15–24, a
nyári gumival felszerelt autó 31 km/óra sebes-
séggel üti el õt. Ezen az útfelületen a kopott,
éppen 4 mm-es profilmélységû téli gumi is
ugyanilyen katasztrofális eredményt produkál.

Az egyes kategóriákban mért teljesítmények
súlyozásával készített Téligumiteszt 2016 a
következõ sorrendet alakította ki:

(Részletes eredmények a www.autonaviga-
tor.hu/teligumiteszt-2016 címen.)

MELYIK 

A LEGJOBB?
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ÍGY KÉSZÜLJÜNK
A közlekedésben a
téli idõszak tudatos
felkészülést igé-
nyel. Míg nyáron
az autó megfelelõ
mûszaki állapotán
kívül szinte csak
folyadékkal, ivóvíz-
zel érdemes a
hosszú utakra ké-
szülni, ilyenkor sok-
kal körültekintõbb-
nek kell lenni, és
fontos odafigyelni
az alábbiakra is:
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Ne induljon senki hosszú út-
ra kiszámított üzemanyag-

gal, szükség esetén legyen az
autóban tartalék benzin vagy
gázolaj – akár a gépkocsi felfû-
tése miatt is szükség lehet rá!

Amobiltelefonok legyenek
feltöltött állapotban, ha le-

hetõség van rá, legyen a jár-
mûben autós telefontöltõ!

Amennyiben az autóból az
út szélén kényszerülnek ki-

szállni, feltétlenül vegyenek fel
láthatósági mellényt, amit

ezért az utas-
térben, köny-
nyen elérhetõ
helyen érdemes
tárolni!

Szereléshez jól jön a meleg
és az ujjak szabad mozgá-

sát is lehetõvé tevõ, ugyanak-
kor nem kényes kesztyû.

Hosszabb utak elõtt érde-
mes tájékozódni az Útin-

formnál az út- és idõjárási vi-
szonyokról vagy megnézni az
idõjárás-elõrejelzést.



Ahideg idõ megviseli az autó akkumu-
látorát is. Ha 0 °C alá esik a hõmér-

séklet, csökken az aksi ereje is. –10 °C
alatt akár felére eshet egy új akku kezdõ
teljesítménye.

Egy akkumulátor átlagos élettartama
négy év, ennyi idõ elteltével – még ha
állt is az autó – feltétlenül cserélni kell az
elektromos erõforrást. Kellõ gondosko-
dással, odafigyeléssel azonban nem ér-
het minket kellemetlen meglepetés:

– Aki teheti, parkolja autóját fûtött ga-
rázsban! Ha erre nincs mód, egy régi ta-
karóval beburkolt akkumulátor is ad pár
fok meleget, ám indítás elõtt ne felejtsük
el kivenni a motortérbõl a gyúlékony
pokrócot!

– Az ülésfûtés, az elektromos elõmele-
gítés a dízelautóknál, a fûthetõ elsõ és
hátsó ablak mind hasznos dolgok, de le-
szívják az akkumulátor energiáját. Ne
kapcsoljuk be az összes elektromos fo-
gyasztót, reggeli indításnál nem kell
azonnal világítás, rádió!

– Kerüljük a rövid távú autózást, a ge-
nerátor idõ hiányában nem tudja feltölte-
ni a hideg miatt lemerült, kimerült aksit. 

– Ha csúszik az ékszíj, a generátor nem
termel elég áramot, az akkumulátor nem
töltõdik megfelelõen.

– Gyengíti az elektromos erõforrás
teljesítményét a karbantartás hiánya
is, ezért még a téli fagyok elõtt ellen-
õrizzük és tisztítsuk meg gyakrabban a
pólusokat, kábeleket a rárakódott sav-
üledéktõl!

– Ha nem zselés az akkumulátorunk,
még a tél beállta elõtt ellenõrizzük, hogy
az ólomlapot ellepje a desztillált víz! A
modern erõforrásoknál a készülékben
zöld szín jelzi, hogy minden rendben, fe-
kete, hogy lemerült az aksi. 

– A töltöttségi szintet ellenõriztessük
egy szervizben, ahol pontosan meg tud-
ják mondani, akkumulátorunk megfelelõ
állapotban van-e!

– Ha már megtörtént a baj, jó, ha van
nálunk egy bikakábel, amelynek segítsé-
gével egy másik aksiról beindítható az
autó. 

– A régi akkumulátort ne dobjuk ki a
szemétbe, csak hulladéklerakóban vagy
szaküzletben adjuk le, mert súlyosan ká-
rosíthatja a környezetet!
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K HOSSZÚ ÚTRA!

Huzamosabb utazás esetén szükség lehet ta-
karóra, téli ruhadarabokra, elemlámpára,

lapátra (autó hóból kiásásához), rugalmas von-
tatókötélre, bikakábelre, fagymentesítõ zárola-
jozóra, térképre, elegendõ mennyiségû élelmi-
szerre és italra (legyen az termoszban meleg
tea vagy szobahõmérsékletû ásványvíz).

FÁRADÉKONY AZ AKKU



Nyári gumival vagy nagyon kopott, 4
milliméter alatti profilmélységû téli gu-

miabronccsal ne induljanak útnak a hó-
esésben!

Ne vezessenek télikabátban, ugyanis elõ-
fordulhat, hogy bizonyos helyzetekben a ru-
házat miatt nem lehet kellõ gyorsasággal
reagálni! Beakadhat a kabát ujja, vagy épp
akadályoz egy hirtelen mozdulat során.

Az ülés beállításánál figyelni kell arra,
hogy amennyire lehet, a derekat támasszuk
meg a háttámlával. Az ülést annyira kell
elõrehúzni, hogy minden pedált hajlított láb-
bal teljesen be tudjunk nyomni. Ha ez meg-
van, a kormányt olyan magasra kell állítani,
hogy bárhol fogjuk is azt meg, ne kelljen
teljesen kinyújtani a kart.

Ha elindulásnál az autó megcsúszik, akkor
nem a nagyobb gázadás, hanem a finomabb
pedálkezelés segít. A legjobban egyenes
kormányállásnál tud elindulni egy autó.

Csökkentsék a sebességet! Ha lehetõség
van rá, érdemes egy rövid, óvatos fékezés-

sel kipróbálni, megvan-e a megfelelõ tapa-
dás. Természetesen olyankor, ha nem jön-
nek mögöttünk, és nem balesetveszélyes a
helyszín.

Csúszós felületre érve a legfontosabb a
higgadtság és a hirtelen mozdulatok elkerü-
lése. A túlzott pedálkezelés szinte minden
esetben tapadásvesztéssel jár, de a túl szé-
les kormánymozdulat hatására is elkezdhet
orral csúszni az autó. Ez az alulkormányo-
zottság. Ilyen esetekben ne változtassunk a
kormányszögön, vagy csak kicsit vegyünk
vissza belõle, ezzel hamarabb helyreállítható
a tapadás.

Ha az autó fara kezd el csúszni, túlkor-
mányzottságról beszélünk. Ilyenkor a csú-
szásnak megfelelõ irányban kell ellenkormá-
nyozni, de csak addig, míg az autó meg
nem áll a csúszásban. Amint megvan, gyor-
san vissza kell tekerni egyenesbe, így elke-
rülhetõ, hogy a másik irányba nagyobb len-
dülettel csapódjon ki az autó. Ezt egysze-
rûbben úgy is szokták magyarázni, hogy

mindig arra kell kormányozni, ahová az em-
ber menni akar.

A síkos utakon fékezés mindig teljes össz-
pontosítást követel a vezetõtõl. Ha a kocsi-
ban nincs blokkolásgátló (ABS), a kerekek
gyorsan leblokkolnak, a jármû kormányoz-
hatatlanná válik, és kicsúszik. Ilyenkor csak
az segít, ha a lábunkat levesszük a fékrõl,
egyenesbe hozzuk az autót, és csak akkor
fékezünk, mikor a kocsi újra a kívánt irány-
ba állt.

A vészfékezést mindig egyenes irányba
próbáljuk meg! Ha tekerünk a kormányon,
azzal tapadást veszít az autó. Minél kisebb
a tapadás, annál finomabb mozdulatokra
van szükség.

A gyakorlásra a legmegfelelõbb helyszín
egy vezetéstechnikai pálya, ahol szakértõ
segítségével, biztonságos keretek között le-
het felkészülni a veszélyhelyzetekre. Hogyha
erre nincs lehetõség, elhagyatott terepen
vagy üres parkolóban a legcélszerûbb gya-
korolni.
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A télen megváltozó út- és látási viszonyokra nem csupán az autónkat, hanem
saját magunkat is fel kell készíteni, hiszen hóban, latyakban teljesen más
típusú vezetéstechnika szükséges, mint a száraz, jól tapadó aszfalton.
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FONTOS A TECHFONTOS A TECH
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CHNIKACHNIKA

A JÉG NEM AZ Õ PÁLYÁJA

AFradi focistáinak fõnöke imádja az
autókat.

– Ha lehet, manapság is én vezetek,
de egy hajnalig tartó üzleti vacsora
után, mondjuk, a Manchester United
vagy a Borussia Dortmund vezetõivel,
mindenkit sofõr visz haza. A csapat

egyik szponzorának prémium kategó-
riájú autóját vezetem, olyan megfelelõ
téli felszerelésekkel, amikkel csak a jé-
gen nem lehet biztonságosan közle-
kedni. Oda pedig nem megyek, az én
mûfajom a foci, a jégpályát megha-
gyom a hokisainknak.

Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója
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A téli közlekedés jelentõs része az átlagosnál jóval
extrémebb fény- és látási viszonyok között zajlik. Télen még
jobban érvényesül a látni és látszani életmentõ elve, rossz
világítású jármûvel tilos részt venni a közlekedésben.
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Aláthatósághoz az utakon télidõben
elengedhetetlen a megfelelõen

mûködõ, éles fényt adó, megbízható
világítás. A mai, modern autókban
már nem két mozdulatból és két-
perces, otthon is elvégezhetõ
munkából áll egy izzócsere. Éppen
ezért a téli közlekedésre felkészülés
fontos eleme az autók izzóinak, lám-
patesteinek beállítása, tisztítása, kar-
bantartása, ha kell, cseréje.

A német autópályák autómentõi
évek óta hangoztatják a téli
közlekedési szezon elõtt, ha valamire,
akkor a lehetõ legjobb, xenon, LED-
kanyarkövetõ fényszórókra, izzókra
költsenek az autók tulajdonosai. A
klasszikus halogénizzós lámpák is
tudnak megfelelõ fényt adni, ha jól
vannak beállítva, s ha tiszta a búra.

Amennyiben kiég az egyik
fényszóróizzó, érdemes vele együtt a
másikat is cserélni, ugyanis jellemzõen
azonos idõt bírnak ki, s a szerelés sok-
szor nem egyszerû, akár szervizt vagy
legalább tapasztalt kezeket igényel-
het. Így csak az izzó ára duplázódik
meg, a szerelési díj és idõ nem.
Izzócsere után mindig ajánlott a beál-
lítás ellenõriztetése, ezt a szak-
szervizek rendszerint ingyenesen
megteszik.

Matt, opálos, fénytelen lámpatest-
ben az új, prémium kategóriás izzó
sem ad megfelelõ világítást. Egy
fényszóró polírozásának költsége csak
töredékét teszi ki egy új pár vásárlásá-
nak. A besárgult fényszóró miatt a
mûszaki vizsga is eredménytelen
lehet. Biztonságosabbá válik a téli
autózás, mivel jobban látunk, és a
szembejövõket sem vakítjuk annyira –
ami a mi biztonságunkat is javítja.

Akarcos szélvédõ balesetveszé-
lyes, azonnal javíttassuk ki a

hibákat! A sérülések ugyanis
megtörik az alacsonyan álló nap,
illetve a korai sötétedés miatt többet
használt tompított fényszórók
fényét, ami elvakíthatja a vezetõt!

ÉLETVESZÉLYES A RÉLETVESZÉLYES A R

LÁSSUNK ÁT

A SZÉLVÉDÕN!
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– Az autónk fényszórója olyan, mint a szemünk, javítja a látásunkat,
különösen éjszakai vezetésnél – vallja Antal Krisztián, az USA-ban
élõ magyar autóversenyzõ, aki húsz éve, elsõ hazai versenyein a
Zsaru magazin színeiben indult a kupákon. – Ma Forma–1-es autók
tervezésével foglalkozom Miamiban, de korábban Nascar-
versenyzõként éjszakai téli futamokon is indultam, tudom, mit jelent
a jó világítás. Ha azt vesszük észre, hogy a szemünk már nem olyan,
mint volt, akkor orvoshoz fordulunk, megvizsgáltatjuk. Ez érvényes
az autónkra is, azonnal irány a szerviz, ha észrevesszük, hogy
gyengül a fény, ezzel életeket menthetünk.

A VERSENYZÕ SZEMÉVEL

ABLAKTÖRLÕ

Fontos, hogy fagyálló fajtát
válasszunk! A kemény mínu-

szok beállta elõtt is érdemes
már cserélni, hiszen a párolgási
hõ miatt a szélvédõre került ab-
lakmosó akár 10–15 Celsius-fo-
kot is hûlhet, amire a menetszél
is rásegít. Emiatt zavaró jéghár-
tya képzõdhet az üvegen.

ABLAKMOSÓ
FOLYADÉK
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A ROSSZ VILÁGÍTÁSA ROSSZ VILÁGÍTÁS

A KÖDFÉNYSZÓRÓ HASZNÁLATA

Az ablaktörlõ lapátokat minden õsszel
érdemes kicserélni. A forró, nyári nap

ugyanis megolvaszthatja, ezáltal károsítja
a gumit. A repedéseket és sérüléseket
ugyan szabad szemmel nem látni, de a
szélvédõn nyomot hagy: csíkosan, hár-
tyásan, ugrálva töröl, ami akadályozza a
szabad kilátást. Ha az ablaktörlõ ráfagyott
a szélvédõre, ne próbáljuk felszakítani,
inkább fújjuk le jégoldó szprével!

Aködlámpát kizárólag ködben,
valamint sûrû hóesés esetén

szabad bekapcsolni, amikor az
idõjárási viszonyok indokolttá te-
szik, és a látástávolság nagymér-
tékben csökken. Lakott területen
belül a ködlámpa használata tilos!

Az erõs fény közelrõl már zavar-
hatja a hátulról érkezõt a veze-
tésben, ezért szerencsés, hogyha
autó közeledik, lekapcsoljuk a

ködlámpát, közelebb érve már
úgyis lát minket.

Azért is indokolt lekapcsolni,
hogy a ködlámpa erõs fénye ne
nyomja el a féklámpánk fényét,
ez balesetveszélyes lehet.

Ha nincs gyárilag ködlámpa sze-
relve az autóra, akkor elõre ket-
tõt, hátra egyet lehet utólag felte-
tetni. A ködlámpa mûködtetését
úgy kell kialakítani, hogy vagy a

tompított fénnyel, vagy a helyzet-
jelzõvel együtt lehessen bekap-
csolni.

Elsõ ködfényszórót a tompított
fényszóró nélkül és azzal együtt
is szabad használni. Álló helyzet-
ben a ködlámpát mindenképp ki
kell kapcsolni. Az elsõ ködlámpa
fényereje sötétben akkor használ-
ható ki jobban, ha nincs bekap-
csolva a tompított fényszóró.
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Atéli idõjárás érzékenyen érint-
heti a gépjármûvezetõket.

Hajlamosabbak vagyunk a levert-
ségre, a rossz hangulat rányomja
bélyegét a mindennapjainkra, így
a közlekedésre is. 

Dulin Jenõ közlekedéspszicho-
lógus kutatásai szerint a téli hó-
napokban a fényhiány hatására
megbillen a szervezet biológiai
egyensúlya. Megemelkedik a
szervezetben a melatonin nevû
hormon szintje, ami levertséget,

fáradt érzést eredményez. Ez a
hormon felelõs az ébrenlét és al-
vás ciklusának összhangjáért,
amely télen szinte teljesen felbo-
rul. Mind a levertség, mind a fá-
radtság, a figyelem, a memória
hiánya, mind a depresszió olyan
állapotot idéz elõ, melyben élet-
veszélyes bármiféle jármû veze-
tése. 

Íme néhány tipp, hogyan hoz-
hatjuk formába magunkat a téli
közlekedésre: 

A téli közlekedésben nem csak a szélsõséges, jeges-
fagyos-csúszós útviszonyok, a hamar elsötétedõ világ
vagy a hóvakság okozhat nehézségeket. A tél depresszív
évszak, a mentálisan ingatag, befelé forduló, a külvilágot
kevésbé érzékelõ sofõr reakcióideje megnõ. 
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BELSÕ EGYENSÚLYBELSÕ EGYENSÚLY

Ónodi Eszter nyári autósÓnodi Eszter nyári autós
Az Aranyélet címû krimisoro-
zatban rengeteget vezet, a lu-
xussportkocsiktól a harminc-
éves, lelakott roncsokig. Sze-
ret vezetni, de nem télen, plá-
ne az ünnepek elõtti forga-
lomban, ahogy mondja: meg-
õrül a tömegtõl, a mérgezett

egérként közlekedõ emberek-
tõl. Ha egy mód van rá, csak
utasként ül télen autóba, a
nyári, száraz utakon szeret ve-
zetni.

Ha mégis autózik télen, ak-
kor még jobban odafigyel a
szabályok betartására.

• Mozogjunk minél többet nappal friss levegõn, mindez se-
gít elûzni a nyomasztó gondokat! 

• Hosszabb út elõtt vegyünk levendula- vagy friss mentaki-
vonatú zuhanyfürdõt, mely ellazít és megnyugtat! 

• A tejtermékekben, a tojásban, a hal- és húsfélékben lévõ
B-vitamin segít elûzni a fáradtságot, a rosszkedvet, fejfá-
jás ellen is hatásos. 

• A koncentrálóképességet és a hangulatot kalciumban,
vasban, magnéziumban gazdag ételekkel javíthatjuk.

• Töltsük fel szervezetünket C-vitaminnal, ami az immun-
rendszer erõsítése mellett a közérzetre is jótékony hatású!

• Vezetés elõtt engedjük be otthonunkba a fényt, tegyük a
lakást világosabbá, szellõztessünk rendszeresen! Menet
közben is figyeljünk a jármûben a levegõ frissítésére!



ARutin, teljes nevén a Rendõrségi Útinformá-
ciós Rendszer 2015. augusztus 25-tõl elérhe-

tõ. Androidra, iOS és Windows Phone operációs
rendszerekre egyaránt ingyenesen letölthetõ. 

A fejlesztést az Országos Rendõr-fõkapitány-
ság végezte. A Rutin fontos tájékoztatást nyújt
a közúti közlekedésben részt vevõk számára bal-
esetekrõl, egyéb közúti eseményekrõl és az
ezekkel kapcsolatos forgalomkorlátozásokról. Az
applikációban megjelennek a határforgalomra, a
várakozási idõkre vonatkozó információk is.

A felhasználó az alkalmazásban mind szöveges
leírás alapján, mind térképen elhelyezett piktog-
ramok segítségével tájékozódhat. A rendszer
tartalmaz egy üzenetküldõ szolgáltatást, így a
felhasználó a tájékoztatás kiadása után közvet-
lenül értesülhet a legfrissebb eseményekrõl.

A Rutin rendszerében megjelenõ baleseti infor-
mációk forrásai elsõdlegesen a rendõrség me-
gyei és fõvárosi tevékenységirányítási központ-
jaiba érkezõ lakossági bejelentések, amelyek
adatai alapján küldik ki az ügyeletesek az elsõ
értesítést. A helyszínre irányított rendõrök visz-
szajelzései alapján új, pontosabb értesítések je-
lenhetnek meg az applikációban. 

Ha a legfrissebb közúti információkra van szük-
ségünk, külön megtekinthetõek az adott közúti
eseményekhez kapcsolódó forgalmi adatok is.

Az alkalmazásban többféle lehetõség közül vá-
laszthat, mint például az Útinfó vagy a Térkép
nézet menüpontok.

Amásik hasonló ingyenes navigációs szoftver,
a Waze ugyancsak mindhárom operációs

rendszerre telepíthetõ. 
Az alkalmazást letöltõ közösség minden tagja

küldhet információt a kialakult, közlekedést be-
folyásoló eseményekrõl (dugók, útjavítások, bal-
esetek stb.), amelyekrõl a többi felhasználó
azonnal értesül.

Aki csak navigációra szeretné használni a
Wazét, az is aktívan segíti a többi felhasználót,
hiszen ha dugóba kerül, azt a rendszer automa-
tikusan érzékeli, és az útvonalon közlekedõket
értesíti, sõt alternatív megoldást is javasol.

A Waze saját térképadatbázissal rendelkezik,
amit a felhasználók szerkesztenek, így a közutak
változásait (új utak megnyitása, régiek végleges
lezárása) 2-3 napon belül megjeleníti, nem kell
várni a térképszolgáltató frissítésére. 

Az útvonaltervezõ mindig az aktuális útviszo-
nyokat figyelembe véve tervez, így biztos, hogy
a jelenleg leggyorsabb útvonalat mutatja. Fon-
tos hozzátenni, hogy a navigációs szoftvereket
lehetõleg indulás elõtt, és ne a volán mögött ül-
ve tanulmányozzuk át elõször, ezzel is megelõz-
ve a baleseteket.
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A modern technikának
köszönhetõen ma már
több olyan mobiltelefo-
nos alkalmazás is az
okostelefon-tulajdono-
sok rendelkezésére áll,
amely segíti a közleke-
dést. Ezek természete-
sen a téli utazások során
is jó szolgálatot tesznek. 
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Asíboksz az autó tetõcsomagtartójá-
ra szerelt méretes pótcsomagtartó.

Ebben kényelmesen elfér minden, köny-
nyû a felszerelése, megpakolása. Egyet
azonban nem szabad elfelejteni: a tetõ-
doboz felszerelésével magasodik a jár-
mû, megváltoznak a gyári tervezésû
áramvonalak. A tetõbokszok miatt je-
lentõsen megnõ a jármû légellenállása,
több lesz a fogyasztás, és felerõsödik a
szélzaj. A magasítás következtében a
kocsi könnyebben megdõl, ha belekap
az oldalszél.

Nagyon oda kell figyelni a pontos
rögzítésre, nehogy a szél levigye a do-
bozt, veszélyeztetve ezzel a többi köz-

lekedõt, a szétszóródott felszerelés
könnyen balesetet okozhat. Érdemes
pluszhevederekkel is rögzíteni, hogy
az egy esetleges vészfékezésnél is
a helyén maradjon.

Annak érdekében, hogy elkerül-
jük a tetõboksz vagy a tartalma
ellopását, válasszunk olyan mo-
dellt, amelyet tömörfém zár-
szerkezettel kínálnak.

Nagyon fontos, hogy a sofõr
ne felejtse el, akár 50 centimé-
terrel is magasabb lett a jármû-
ve. Garázsba, mélygarázsba, au-
tómosóba való beállásnál gondot
jelenthet a feledékenység.
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AAAA KKKKOOOOCCCCSSSSIIIIRRRRAAAA

Külföldön elõfordulhat, hogy
már az országba lépéskor
ellenõrzik a hólánc meglé-
tét. Célszerû indulás elõtt,
szárazon gyakorolni a fel-
szerelést, hogy ne vegyen
igénybe sok idõt éles hely-
zetben.

Felszerelés:

• Vegyék ki a gyári csoma-
golásból! 

• Ellenõrizzék, hogy ép-e! 
• Olvassák el a grafikával el-

látott szerelési tájékoztatót!
• A láncot helyezzék a gumi-

köpenyre, a kerék alatt át
lehet futtatni!

• Elöl összefogva rögzítsék a
kapcsot!

• Felszere-
lés után gu-
ruljanak 20-30 métert, és
ellenõrizzék a feszességet!
Ha laza, nem mûködik jól,
és könnyen elszakad. 

• Hómentes burkolaton ne
használjanak hóláncot,
egy-két kilométer alatt is
tönkremehet, sõt, a gumit
is károsítja!

Tudnivalók

Tél, hó, síszezon. A síléc és egyéb felszerelés síbokszban szállít-
ható biztonsággal, de érdemes speciális szabályokat betartani.
A síterepekre pedig semmiképp ne induljunk el hólánc nélkül!

HÓLÁNC

A láncot mindig a hajtott
kerékre tegyék! Összkerék-
hajtásos autónál minden
abroncsra kell egy lánc.

Hólánccal a megengedett
legnagyobb sebesség 50
km/h.
A közútkezelõ bármikor

kiteheti a Hólánc használa-
ta kötelezõ! jelzõtáblát,
ilyenkor az adott útszakasz-
ra csak akkor szabad felhaj-
tani, ha legalább a hajtott
tengelyen levõ abroncsokra
hóláncot szerelnek.
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AUTÓ TÉLI SZERVIZE

A téli felkészítés nem
merül ki a fagyálló
ablakmosó betöltésé-
vel és a gumik télire
cserélésével. Miután
a hideg, saras, latya-
kos idõ fokozott
igénybevételnek teszi
ki a kocsit, érdemes
szervizben felkészít-
tetni az extrém vi-
szonyok elviselésére.

Az idõszakos átvizsgáláskor érdemes átnézet-
ni az összes gumi alkatrészt, például a por-

védõket, féltengely-gumiharangokat. Ha nem
teljesen épek, vagy sérülés látszik rajtuk, cserél-
tessük ki!

Az üzemanyagszûrõ állapota télen hatványo-
zottan befolyásolja a hidegindítást. Az üzem-
anyagrendszerben található kosz és víz ugyanis
a téli autózást nagyon megkeserítheti a tulajdo-
nos számára.

Dízelüzemû autók esetében különösen fontos
az izzítógyertyák jó állapota, különben nehezen
vagy egyáltalán nem indul a jármû.

Az akkumulátort is érdemes idejében bemé-
retni, és 70 százalékos hatásfok alatt kicserélni.
Emellett rendszeresen tisztítsuk meg az akku-
mulátor pólusait, saruit erre alkalmas kontakt
szprével, hogy teljesítménye a hidegben kevés-
bé csökkenjen.

Ellenõrizzük – bármelyik benzinkúton – a

fagyálló hûtõfolyadék szintjét és fagyáspontját!
Utóbbi legalább –25 fok legyen.

A fékek kifogástalan állapota egész évben
fontos, de a csúszós utakon, ha lehet, még in-
kább. Nézzük meg a fékbetétek, a féktárcsa, a
fékdob állapotát, kopottságát és a fékfolyadék
szintjét!

Érdemes beméretni a fényszórót, hiszen bal-
esetveszélyes, ha nem megfelelõ szögben vagy
távolságra világítanak.

A fûtõberendezés állapotára is figyeljünk! Ha
az ablakok fûtés mellett is párásodnak, az hibá-
ra utal.

Az ajtók gumitömítése is nagyon érzékeny az
idõváltozásra. A fagyok beállta elõtt tisztítsuk
meg alaposan, majd kenjük be glicerinnel vagy
szilikonos ápolóval, ezzel megvédjük a befa-
gyástól!

Jó, ha van otthon jégoldó szpré, amivel a be-
fagyott zárat kiolvaszthatjuk.
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