
Mikor
kockázatos
az előzés ?
Semmi kétség, hogy az el0z6s egyike e leggyakoribb, legrw,

hezebb és legveszélyesebb közleked,si manlSvereknek. E meg
i!llapftés valóságé! sajnélatos módon • bala,atl 11atfoztik6k t1IJ11
mértékben alátámBSztják.

A joggyakorlat azelOzést ~rahajtóra vil6gszerte több kOttl•
zettséget ró. mint amegelOzni kívánt jé,m(J vezetőjére.

Ennek a kívánalomnak a teljesftése kétdgtelenül igen n•h•z.
A közleked<!sben r6szt vtM!k mozglls6nak. • közlekedési helyzet,
nek téves becslése a legfObb beleseti ok. Az elOzésbOI n6rmazó
baleseteknek csaknem 40%-a arra vezethetö vissza. hogy a jármU
vezetc5 az elOzés megkezdésének pillanatában olyan kockázatot
vállalt magára, ami egyértelmOen v&SZélyekat rejtett magéban.

Már az elOzésre való felkészülés fézisa is tele van kockázattal.
Nemcsak a pillanatnyi közlekedési helyzet megftélése nehéz.
hanem különösen az előtte haledó és a szemböl közeledö jérmü
távolságának és sebességének a legrövidabb idOn belüli helyes
énékelése, tovább.! az esetleges bekanyarodni kívánók mozgásá
nak. szándékának elOre látása.

A leggyakoribb hiba mégis az, hogy a megelőzni szándékolt
já,mü vezetóje elmulasztja a külső és belső tü~ör fotyamatos
használatát, és épp akkor húzódik az öt eldzö jármO felé, amikor
az melletteelhalad. Ennek ékes példaja, amikor egy lassan haladó
tehergépkocsi egy parkoló jármüvet akar kikerülni.

Fizikai szempontból az előzés nagyon bonyolult és összetett
folyamat, amely számos tényezőtől fugg. Így
- az előzést végrehajtó, a megelözendö és a 1ztmbejövll

jármü sebes,égétOI,
- az előzést vqehljtó jármllvek nagyon külőnbözO 'iT'(Or•

sltólc~étöl,
- a rkze> jilrmüvek hosszától és széles~étOI,
- az elOzés alatt ranon oldal!AvolYgról,
- az úttest széle>ségétöl és fekvésétől,
- mindezek során teljes mértékben figyelmen kívül hagyveaz

útburkolat jellemzőit (száraz. nedves. havas, jeges),
- valamint a legkUlonbözöbb látái viszonyokat (nappal,

~jel, esO, kod, hóesésl.
Mindezen tényezOk felfogasa é1 kiirttkel~ a mMOdperc tort

része alatt nagy gyakorlatot & villámgyors reagálfft kíván meg.
Mivel ez gyakran hiányzik, az előzés sokszor vezet súlyos bal
esethez. Az előzésnek a rftzlelkérdHei bonyolult matematikai
formába önthe1ök ~ ennek részle1ezéútöl azonban ezúttal elte·
kintünk. Leglényegesebb eleme a sebességdifferencia.

Nagyon lényeges szempont, hogy azelOzés td'Otartam1 alatt •
szemből kozlekldO jármű is maga mögött hagy egy bizonyos út·
sut<aszr. Az elözisi útból és a szembejóvO jármű távol16g,nak
osszegéböl adódik ki az ún. ,,elOzési liltótávolúg". Órok szablly•
ként az elöz<!si út kétszerese • métvadó. A felel011'9tudattal
vezető autós a<ra is gondol, hogy a távollágbec1l<!sban olykor
,_n, szokott. A távofúgbecslélbe ezt i1 beleszámítja.
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A bizton-'901 eltiz6sre nem lehet minden körülmények
között 6rvényes „recepttel" szolgálni. Iránymutatásul azonban
n6htny szempont felsorolható:
- Soha nem 1zebad szorosan az elözendö jérmOre tapadni.

Legkeva,ebb 1/3 sabas~tévolság, ami 80 km/óra esat6n 26
mtrar, azez5--6 jilrmOhos,z követési tévolságnak felel meg.
- Klhúzódts elölt elöro- és a visszapillantó túkör segfts6goével

h6tran6znl annak ellenörz6sére, hogy az elözési létótévols6g
szabad-e, é1 egyetlen járma sem kfvtnja-e az elOzésra felk6szül0t
megelözni.
- Ha az ellentétes forgalmi sáv elöre és hátrafelé egyardnt

szabad, folyamatosan balra kell hüzódni, és eröteljasen gyanítani
kell; az utóbbi visszakapcsolással végezhető el a legeredménye
sebben. Törekedni kell arra, hogy az elözési út hossza a lehet6
legróvldebb legyen.
- Az elOzél után a tükörből meg kell gyOzOdni arról, hogy•

megelözöttet a széndékolt visszatér6s nem akadályozza-e moz•
gés4ban. Ennek ve126lye csak ekko, merül fel, ha a megelőzni
kívánt jérmO az elözés Ktötartama alatt gézt ad, és ezzel a terve•
zennél nagyobbra méretezi az elözési Ut hosszát. Ilyenkor az
alödsröl la kell mondani. Jó partnerkapcsolat nélkül nincs
biztonságos elözés.
- Soha nem szabad az elöl haladót vakon követni. Amelyik

hely az elsőnek még elég volt, amésodiknak már kevés lehet. _
- Kanyarban, bukkanó és útszűkület elött soha nem szabad

eltSzni. A záróvonalat és a különféle jelzések tilalmait nem ■
büntetéstöl való féleltmb61 kell tiszteletben tartani.
- Kereutezödésekben vagy úttorkolatokban az össz•

ütközés fokozott veszélye miatt soha nem szabad hangjelzés
n61kül vagy fényjelds mellOzésével előzni. Egy bekanyarodni
ozénd6kozó jilrmO amegalözött jáfmü által rakarésban leherl
- A fénykürt használata nem garantálja a biztonságos előzést

1■m éjjel, ,em nappal.
- Legbiztonságo1■bb a defenzív közlekedési mód: nem blzni

vakon m,sban. hanem kétkedve s a forgalmi és látási viszonyok
hoz igazított f4kutat tartva kell közlekedni.
- JilrmOoszlopct leherOfeg ne efOzzünk. Ez túlqgo•n

vesz61y,s. Kerülni kell a kritikus közlekedési helyzeteket, mert a
azellemi rövidlátás nem szokott kifizetődni.

Egy. a közfakedO ember vi,alkedésével fo9lalkozó nemzetközi
tlirsaúg kutatási adatai szerint a jérművezet6k a hibák 50%-At
mk az t10z6sra veló felk6szulélben kóvetik el. A balesatekben
túlnyomó rftzük van e fiatal férfiaknak. Az ilyen balesetek
1J'61orban lakott terülate,ken klvül th ez erösen túlterhelt út·
vonalakon következnek ba. A tévofsilg é1 a sabesség halyttll!J)
bectléle jut m6g randklvül nagy mértékben uerephaz.
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