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MEKKORA KÖVETÉSI TÁVOLSÁGOT TARTASZ VÁROSBAN, 
50 KM/H SEBESSÉGNÉL ÁTLAGOS FORGALMI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT?

a) Kb. 5-10 métert, azaz 1-2 autónyit 
b) Kb. 15-25 métert, azaz 3-5 autónyit
c) Kb. 30-40 métert, azaz 6-8 autónyit

AMIKOR AUTÓPÁLYÁN KÖZLEKEDSZ, A KÖVETKEZŐK KÖZÜL MELYIK
JELLEMEZ TÉGED A LEGINKÁBB:

a) Mindig a gyors sávban 130 km/h vagy nagyobb sebességgel haladok, az
előttem lassabban haladókat megközelítem 1-2 autónyira, ha kell, nagyon
óvatosan jobbról előzöm őket 
b) Maximum 140 km/h sebességgel, többnyire „jobbra tarts” szerint haladok 
c) Mindig „jobbra tarts” szerint, 110-120 km/h-val haladok, a gazdaságos vezetés
szempontjait is figyelembe veszem

TÖLTSD KI A VEZETÉSI STÍLUSTESZTET
ÉS TUDD MEG, MENNYIRE VAGY

DEFENZÍV VEZETŐ!

DUGÓ ALAKUL KI EGY TÖBBSÁVOS ÚTON. MIT TESZEL?
a) Figyelem, hogy melyik sáv halad jobban, és mindig oda igyekszem 
b) Beállok a számomra kedvező sávba és ott is maradok, mert nagy különbség
úgysincs 
c) Többnyire maradok egy sávban, csak akkor váltok, ha a másik sáv látványosan
jobban halad

HA KERESZTEZŐDÉSHEZ ÉRSZ, AHOL A JOBBKÉZ SZABÁLY ÉRVÉNYES, ÉS
TE JÖSSZ JOBBRÓL, MIT TESZEL?

a) Mindig lelassítok, figyelem, hogy a balról jövő is tudatában van-e az én
elsőbbségemnek, és csak akkor megyek át, ha egyértelmű, hogy a balról jövő
nem indul el
b) Általában lelassítok, figyelek, de megyek tovább, ezzel egyértelművé teszem a
balról jövőnek, hogy nekem van elsőbbségem
c) Mivel nekem van elsőbbségem, nem különösebben figyelek, bátran átmegyek
a kereszteződésen

HOGYAN VÁLTASZ SÁVOT ERŐS FORGALOMBAN?

a) Folyamatosan figyelem a mellettem haladó sort, és amikor van egy kis hely,
oda gyorsan „beugrom”, irányjelző nem mindig jut eszembe 
b) A sávváltási szándékomat irányjelzővel folyamatosan tudatom és megvárom,
amíg ennek hatására valaki beenged 
c) A járművemet erősen közelítem a kívánt sávhoz, így a mellettem haladók
számára egyértelművé teszem, hogy sávot fogok váltani
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Defenzív stílusú, előzékeny, nyugodt, előrelátó vezető vagy, a baleseti kockázatod
minimális. 
 
Csak így tovább az utakon!

TÖLTSD KI A VEZETÉSI STÍLUSTESZTET
ÉS TUDD MEG, MENNYIRE VAGY

DEFENZÍV VEZETŐ!

Jó értelemben vetten átlagos vezető vagy. A volán mögött nem vagy erőszakos,
de olykor mások szempontjait nem veszed kellően figyelembe, így manővereid
nem teljesen veszélytelenek. 
 
Mindig van egy óvatosabb megoldás, légy kicsit körültekintőbb.

Nem úgy tekintesz a közlekedésre, mint egy csapatjátékra, melynek vannak
szabályai. A többi autóst olykor szükséges rossznak, leküzdendő akadálynak
látod, a közlekedés számodra inkább küzdelem. A veszélyes manőverektől sem
riadsz vissza, így baleseti kockázatod magasabb lehet az átlagosnál. 
 
Légy óvatosabb, figyelj magadra és másokra is!

1. kérdés 
a) 1 pont
b) 2 pont 
c) 3 pont

2. kérdés
a) 1 pont
b) 2 pont 
c) 3 pont

3. kérdés
a) 1 pont
b) 3 pont 
c) 2 pont

4. kérdés
a) 3 pont
b) 2 pont 
c) 1 pont

5. kérdés
a) 1 pont
b) 3 pont 
c) 0 pont


