
 

Balesetmegelőzési tanácsok a kánikulában! 

Javában tart már a nyári szezon, nagy számban jelennek meg az utakon 
kerékpárosok, motorkerékpárosok, autósok, valamint gyalogosok. A körültekintő, 
átgondolt közlekedés velejárója az elővigyázatosság, amely ilyenkor sokszor háttérbe 
kerül. A járművezetők a nyári időszakban jellemzően lendületesebben, a 
megengedettnél nagyobb sebességgel közlekednek. 

A meleg időjárás miatt gyengülhet az autósok koncentráció képessége, tompulhat a 
figyelme, aminek szerepe van a közlekedési balesetek bekövetkezésében. A 
járművezetők mellett a gyalogosokra is jellemző a figyelmetlen, bágyadt közlekedés. 
Kevésbé néznek körül, mielőtt lelépnek az úttestre. 

Aki nehezen viseli a meleget, ebben az időszakban lehetőleg ne induljon útnak. Kerülje 
a hosszabb autózást, s előre tervezze meg az útvonalat. Mindig kipihenten üljünk a 
kormány mögé, és soha ne vezessünk fáradtan, vagy szeszes ital fogyasztását 
követően. Fogyasszunk kellő mennyiségű folyadékot és mindig legyen ásványvíz, 
vagy üdítőital a gépkocsiban (akkor is legyen nálunk ivóvíz, ha gyalogosan 
közlekedünk)! Legyünk türelmesek, vezessünk kissé lassabban, óvatosabban, 
számítva az ilyenkor természetes koncentráció és reflex csökkenésre. Haladásunk 
során tartsunk nagyobb követési távolságot, s legyünk türelmesebbek, ha az utak 
zsúfolttá válnak, torlódások alakulnak ki, vagy ha agresszív sofőrrel kerülünk 
kapcsolatba! 

A gépjármű esetében nagyon fontos a megfelelő szellőzés és a légkondicionáló 
használata. Ha a szellőző- és légkondicionáló rendszerek már rég voltak kitisztítva, 
akkor éppen itt van az idejük. Ha megállunk a gépkocsival, lehetőleg ne napos helyen 
tegyük azt. Ha az álló gépjárműben gyermek, vagy házi kedvenc marad, véletlenül se 
hagyjuk őket bezárva, felhúzott ablak mellett, mert a felforrósodott utastérben ennek 
akár életveszélyes következményei is lehetnek. 

Ha gépkocsink tartósabb ideig áll a napon, lehetőleg használjunk a nap fényét és 
melegét távol tartó, a szélvédőre belülről felhelyezhető eszközöket. A napon álló 



gépkocsit indulás előtt szellőztessük ki, menet közben használjunk légkondicionálót, 
vagy gondoskodjunk a levegőcseréről, a friss levegő utánpótlásáról! 

Balesetmentes közlekedést! 

Forrás: Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság 

Közlekedésrendészeti Osztály 
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