Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság tájékoztatása a téli időjárási
körülményekre vonatkozóan
Téli veszélyek - A közúti közlekedésben
A téli közúti közlekedés jellemző veszélyei a csúszós, jeges utak, a változó időjárási
körülmények, a hótorlaszok, elzárt útvonalak, a csökkent látótávolság, valamint a
kényszermegállások.
A veszélyes helyzetek elkerülése és a bekövetkezett események kezelése érdekében a
következőket javasoljuk:
• időjárási körülményeknek megfelelően megválasztott vezetési stílus és sebesség
• téli gumik használata, hólánc, fagyálló folyadék
• víz, takarók, meleg ruha
• feltöltött telefon, térkép ÉS GPS, elemlámpa
• működőképes fényszórók (ködlámpa)
• kényszermegállásnál gondoskodás a megfelelő láthatóságról (láthatósági mellény,
fényvisszaverő csík)
Csak téli üzemeléshez szükséges felszereléssel ellátott, megfelelő műszaki állapotú és teli
üzemanyagtankú gépkocsival induljon el. Legyen az autóban meleg takaró, lámpa, étel, meleg
ital, lapát, tartalék üzemanyag és feltöltött mobiltelefon.
Hogyan vezessünk...
- ónos esőben?
• Saját és gépjárművünk épsége érdekében, ha tehetjük, ne induljunk útnak, vagy a
legközelebbi biztonságos helyen álljunk meg!
- havazás esetén?
• A letaposott, havas burkolaton az elindulás téli gumival nem okozhat gondot, de fékezéskor
a megcsúszásra számítani kell.
• Havazásban lecsökken a látótávolság, ezért mindig használjuk a tompított fényszórót vagy a
ködlámpát!
• Ha hosszabb útra indulunk, legyen a kocsiban elegendő élelmiszer, takaró, tartalék
üzemanyag, meleg ital! A téli időszakban mindenképpen tartsunk lapátot az autóban!
- hófúvás esetén?
• Vegyük komolyan a tömegtájékoztatásokat, és ha arra kérnek bennünket, ne induljunk
útnak, maradjunk tartózkodási helyünkön!
• Ha elakadunk, hívjuk a tűzoltóságot a 105-ös segélyhívó számon! Mindenképpen maradjunk
a járműben, így megvédhetjük magunkat! Szabadítsuk ki a kipufogót a hóból, fűtsük be az
autót és takarózzunk be!

- jegesedés esetén?
• Jég képződhet a burkolatra lehullott csapadékból, lecsöpögő nedvességből,
páralecsapódásból. Ha levegő hőmérséklete 2 °C alá csökken, a megszokottnál is óvatosabban
vezessünk, hiszen bárhol előfordulhatnak jeges útszakaszok! Leggyakrabban a légmozgásnak
kitett hidakon, felüljárókon, erdőfoltokon és mélyebben fekvő útszakaszokon áthaladva
tapasztalhatjuk ezt.
• Vezessünk lassabban, tartsunk nagyobb követési távolságot!
• Ha síkos útszakaszra érkezünk, lassítsunk, és kerüljük a hirtelen fékezést és
kormánymozdulatokat!
A Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részletes tájékoztatója az alábbi
linken megtekinthető:
http://bacs.katasztrofavedelem.hu/hidegben-hoban-biztonsagban

