
A Magyar Suzuki Zrt. és a Komárom-Esztergom  
Megyei Rendőr-főkapitányság  
közös akciója

FelkészülTÉL?

November 22., szombat 10.00–13.00, Esztergom
Keresse a sátrakat a Tesco, az Aldi és a Bazilika parkolójában!



TUDNIVALÓK A TÉLI FELKÉSZÜLÉSHEZ ÉS KÖZLEKEDÉSHEZ

Felkészülés

•  Ellenőriztesse az akkumulátort, a gumiabroncsokat, a vi-
lágítást és a fékrendszert, a lengéscsillapítókat és a fu-
tóművet, a fékhatást, továbbá győződjön meg az izzók és 
az ablaktörlők állapotáról! 

•  Időben váltson téli abroncsra: a nyári gumi 7 °C fok alatt 
már nem teljesíti feladatát.

•  Kizárólag olyan méretű gumiabroncsot szereljen fel, ami-
lyet a jármű gyártója meghatározott.

•  Legyen az autóban jégkaparó, jégoldó spray, fagymen-
tesítő zárolajozó, fagyálló ablakmosó folyadék, valamint 
száraz törlőruha az ablakok bepárásodása ellen.

•  Huzamosabb utazás esetén szükség lehet takaróra, me-
leg ruhadarabokra, vontatókötélre, elegendő mennyiségű 
élelmiszerre és italra is. 

•  Külföldi utazást megelőzően tájékozódjon, hogy az érin-
tett országokban vezettek-e be olyan szabályt, korláto-
zást, ami pl. a téli gumik vagy éppen a hólánc kötelező 
használatára irányul. 

•  A kezdő járművezetőknek javasolt szakképzett oktatók 
segítségével vezetéstechnikai pályán gyakorolni.

Vezetéstechnikai tanácsok

•  Tartson nagyobb követési távolságot, vezessen lassabban!

•  Ne tegyen hirtelen mozdulatokat, kerülje a túl erős 
gyorsítást (más szóval a gyorsítás fokozatos legyen). 

•  Kerülje a nagy sebességet és a hirtelen fékezést! Próbáljon 
fokozatosan fékezni, nehogy blokkolódjanak a kerekek.

•  Ha a kerekek blokkolnak, és a jármű megcsúszik, irányít-
hatatlanná válik, a fékpedál felengedésével érje el, hogy 
az abroncsok újra tapadjanak. Ezt követően felváltva las-
sítson a motorfékkel és a fékpedál lenyomásával.

•  Alapvetően fontos, hogy mindig számítson a fékezésre, 
és tartsa meg a szükséges féktávolságot!

• Hóláncot csak havas, jeges úton szabad használni! 



KVÍZ
1.  Hány fok alatt ajánlott a téli gumiabroncsokat 

felszerelni?
a) Ha a napi átlaghőmérséklet 7 °C alá süllyed.
b) Ha a napi átlaghőmérséklet 5 °C alá süllyed.
c) Ha a napi átlaghőmérséklet 0 °C alá süllyed.

2.  Hogyan biztonságos fékezni havas és csúszós úton?
a) Intenzív fékezéssel.
b)  A fékpedál felengedésével, illetve a motorfékkel 

és a fékpedál lenyomásával felváltva lassítani.
c) Havas, jeges úton nem szabad fékezni.

3.  Téli időjárási viszonyok között javasolt-e az  
előírtnál nagyobb követési távolságot tartani? 

a) Nem.
b)  Igen, főként a nagyobb, ponyvás gépjárművek mögött  

(a jármű tetejéről lehulló hó és jégdarabok miatt).
c)  Igen, de csak abban az esetben, ha elsőkerék- 

meghajtású gépjárművet vezetünk.

4.  Mi a teendő, ha jeges vagy havas úton  
megcsúszik a gépkocsi?

a) Nagyobb gázt kell adni (driftelni).
b) Intenzíven kell fékezni.
c)  Azonnal el kell engedni a gázpedált, 

és ellenkormányozni.

5.  Melyik jármű csúszik meg könnyebben a havas-je-
ges úton?

a) A fronthajtásos.
b) A hátsókerék-meghajtású.
c) Nincs különbség a kettő között.

6.  Miután telefonon már segítséget kért, milyen 
óvintézkedést kell tenni, ha hótorlaszokkal elzárt 
útszakaszon elakad a járműve?

a) Lezárni a járművet, és elmenni a helyszínről.
b)    A motort időszakonként járatni, betakarózni,  

és a járművet kivilágítani.
c)  Kiszállni, felvenni a láthatósági mellényt,  

és türelmesen várni az autó mellett.

7.  Téli időjárási viszonyok között szükségessé  
válhat-e a napszemüveg viselése?

a)  Igen, a hóvakság elkerüléséhez, továbbá télen az ala-
csonyan járó nap is elvakíthatja a vezetőt.

b) Nem szükséges.
c) A sofőr magasságától függ.

8. Mikor és hol kell használni a hóláncot?
a) Minden esetben, ha havazik.
b) Kizárólag mellékutakon.
c) Heves hóesésben vagy fagyott hótakaró esetén.

FelkészülTÉL?
A Magyar Suzuki Zrt. és a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság közös nyereményjátéka

Fődíj: téli gumikészlet és ajándékcsomag
Kérjük, karikázza be a helyes válasz betűjelét! Kérdésenként csak egy helyes válasz adható! A kitöltött 
szelvényt dobja be a szelvénygyűjtő ládába, amit a rendezvény helyszínein felállított sátrakban talál!


