
TEGYÜK FEL A TÉLI 
GUMIABRONCSOKAT!
Amikor a nappali átlaghőmérséklet 7°C alá sül�-

l�ed, ajánlott a téli gumiabroncsok felszerelése. 

Erre azért van szükség, mert hidegebb időben 

a téli gumik megőrzik rugalmasságukat, nag�obb 

tapadással rendelkeznek, mint a n�áriak. A fékút 

csúszós, havas úton hosszabb, a kan�arstabili-

tás romlik, és az elindulás is nehezebb a kipörgő 

kerekek miatt – ezért mindenképpen célszerű a téli 

abroncsok használata. Ne feledjük el időben cse-

réltetni a gumiszettet, nemcsak azért, hog� elke-

rüljük a hosszas várakozást a szervizekben, hanem 

azért is, hog� ne érjen bennünket felkészületle-

nül eg� idő előtt beköszöntő fag� vag� havazás, 

amel� n�ári gumikkal komol� veszél�t hordoz, nem 

beszélve arról, hog� mi magunk sem szoktunk még 

hozzá a megváltozott útviszon�okon való vezetés-

hez. Fontos szempont, hog� megfelelő futófelület-

tel rendelkező gumiabroncsokkal közlekedjünk. A 

kötelező minimális bordázatmélység ugyan 

1,6 mm, de már 4 mm-nél javasolt a téli gumiab-

roncs cseréje. Ha kopottságuk elérte vag� túllépte 

ezt a mértéket, vásároljunk újakat! Szintén cserére 

érett a gumiszett, ha életkora meghaladta az 

öt évet, mert az ennél régebbi abroncsok elveszí-

tik rugalmasságukat, nem lesz megfelelő a tapadá-

suk. Üg�elni kell az előírt gumin�omásokra, hiszen 

ez alapfeltétele a  biztonságos közlekedésnek, 

továbbá a kát�úk okozta sérüléseknek is kevésbé 

vag�unk kitéve. Érdemes rendszeresen, havonta 

ellenőrizni a nyomást – még a pótkerékben is. 

VILÁGÍTÓ ÉS FÉNYJELZŐ 
BERENDEZÉSEK
G�őződjünk meg eg�enként arról, hog� minden 
lámpa, fén�szóró, illetve irán�jelző tiszta és műkö-
dőképes. Szükség esetén cseréljük ki a hibás izzót 
vag� biztosítékot! Habár az izzókészlet már nem 
kötelező tartozék, nem árt, ha van a fontosabb 
izzókból és biztosítékokból tartalék az autó-
ban. A biztonságos közlekedés feltétele, hog� fén�-
szórónk megfelelően világítsa meg az úttestet – 
továbbá ne vakítsa el a szembejövőket –, ezért 
szakemberrel állítassuk be a megfelelő értékekre!

ABLAKMOSÓ, 
HŰTŐFOLYADÉK
Amenn�iben n�ári szélvédőmosó fol�adékot hasz-
náltunk, feltétlenül cseréljük le télire, amell�el 
0°C alatti hőmérséklet esetén is le tudjuk tisztí-
tani a szélvédőnket. A hűtőfol�adék alapesetben 
is fagyálló, viszont érdemes megtudnunk, mil�en 
hőmérsékletig. Ezt a vizsgálatot benzinkutakon díj-
mentesen elvégzik nekünk. 

AKKUMULÁTOR
Ellenőrizzük a  pólusok és vezetékek állapotát! 
Amenn�iben huzamosabb ideig nem használjuk az 
autót, ajánlott az akkumulátort kiszerelni és mele-
gebb hel�en tárolni. Ha van akkumulátortöltőnk, 
érdemes utántölteni. Jó, ha tartunk az autóban 
indítókábelt („bikakábelt”) arra az esetre, ha az 
áramforrás lemerülne. Három évnél régebbi akku-
mulátornál javasolt a  teljesítmén� beméretése, 
szükség esetén pedig a cseréje.

FONTOS A TISZTA 
KILÁTÁS
Közlekedésbiztonsági szempontból különösen 
lén�eges, hog� csapadékos időszakban is megfe-
lelően kilássunk a gépjárműből, ezért ellenőrizzük 
az ablaktörlőket, amel�eknek a gumi élei elöre-
gedhetnek az évek fol�amán. Ha csíkozva vag� 
nag�obb sávokat kihag�va törölnek, cseréljük le 
őket! Nélkülözhetetlen, hog� járművünk fűtő- és 
páramentesítő rendszere is jól működjön, ezen felül 
jó, ha van a kezünk üg�ében eg� törlőkendő vag� 
páramentesítő spray. Tartsunk az autóban jég-
kaparót és jégoldó sprayt! 

LEGYÜNK 
KÖRÜLTEKINTŐEK!
Elengedhetetlen, hog� fol�amatosan tájékozód-
junk az útviszon�okról, lehetőleg még elindulás 
előtt, főleg abban az esetben, ha hosszabb útra 
készülünk. Feltétlenül vig�ünk magunkkal meleg 
ruhát (keszt�űt is), takarót, ételt és meleg italt. 
Amenn�iben a meteorológiai riasztás harmad-
fokú (piros), utazásunkat erősen ajánlott elha-
lasztani. Il�enkor nag� eséll�el kerülhetünk ol�an 
hel�zetbe, amikor órákon át nem tudjuk elhag�ni 
az álló gépjárművet. Ha ennek ellenére mégis az 
utazás mellett döntünk, közvetlenül indulás után 
tankoljunk tele. Szükség lehet hóláncra is, amel�-
nek felszerelésében fontos, hog� rendelkezzünk 
g�akorlattal. Mivel télen hamar sötétedik, nem 
árt, ha van nálunk zseblámpa a járművön kívüli 
teendőkhöz. A zárakhoz készített jégoldót pedig 
hordjuk magunkkal, különösen akkor, ha az ajtók 
nem távirán�ítással n�ithatóak.

Mint minden szezonváltáskor, a tél beköszönte előtt is kiemelten fontos, hog� – az üzembiztonság érdekében – elvégez-
zük a rendszeres, időközönként esedékes karbantartásokat, illetve, hog� felkészüljünk a változó közlekedési hel�zetekre. 
Az őszi-téli időszakban kedvezőtlenebbek az út- és látási viszon�ok, amel�ekhez minden közlekedőnek alkalmazkodnia kell. 
Az alábbiakban összeg�űjtöttük azokat a feladatokat, amel�eket mi magunk is elvégezhetünk annak érdekében, hog� gép-
kocsink a téli időszakban is üzembiztos leg�en.

AVAGY KÉSZÍTSÜK FEL JÁRMŰVÜNKET A TÉLRE!

ROSSZ IDŐbEN
jÓ GÉpKOCSIvAL

További információk  
a www.nkh.gov.hu honlapon.


