
Autóvezetés Angliában 
 
Alábbi írásom teljes tudománytalansággal, de segítő szándékkal készül. Sőt, akik ugyanolyan 
gyengén vezetnek, mint én, azoknak még érthetőbb is lesz a szájbarágós stílus.  
 
Nemcsak arról van szó, hogy a bal oldali sávban kell előrefelé haladni, és kész. Van jópár 
extra szabály, amiről nekem fogalmam sem volt, életem első autóútja során alig 50 méter 
megtétele után sikerült is le- és eltörnöm az autó bal oldali tükrét, ami miatt az akkori 
állásomból azonnal ki is rúgtak, első munkanapom első 10 percében (nem túlzok, így történt).  
Ezek után vettem három vezetés-órát Philtől, a nigériai fiútól, és a tőle tanultakat szívesen 
közzéteszem.  
 

1. A mi fejünkbe az óvodában azt vésték be: mielőtt lelépsz a járdáról az úttestre, 
automatikusan balra nézzél először. Angliában, mielőtt lelépsz az úttestre, jobbra  
nézz először (nekem még mindig nem sikerült átállnom, valahogy úgy érzem, nem is 
fogok). Ugyanez autónál: ha kanyarodunk, elsősorban jobbra  kell nézni, mert arról 
jönnek a hozzánk közelebb eső autók.  

2. Ha az ember kicsit is elmélázik, automatikusan a jobb oldali sávokba sorol be, ami az 
életébe kerülhet. Phil oktatóm a következő gyagyás, de annál hatásosabb módszert 
javasolta: mindig koncentrálj a bal karodra, sőt, időnként emeld is fel vezetés közben, 
„áldjuk az Urat” stílusban. Hihetetlen, de működik, mert az ember tényleg elfelejti, 
főleg kanyarodásnál, merre is kell mennem? A bal kézre koncentrálás segít.  

3. A kormány jobb oldalon van, a sebességváltó bal 
oldalon… Bal kézzel kell kezelni.  

4. Amit én a legnehezebbnek érzek, az az oldalsó 
távolságok felmérése. Nagyon nehéz 
megbecsülni, hogy a kormányhoz képest balra 
meddig tart még az autó (ezért törtem le a tükröt 
azonnal). Az ember azt hiszi, fél méterre van az 
autó vége balra, holott másfél méterre.  

5. Angliában az utcák nagy része nagyon szűkre van 
építve, és az autók zöme az utcán parkol.  

a) Vannak olyan utak, ahol csak az egyik oldalon 
van megengedve a parkolás. Ilyen esetekben 100-
200 méter hosszan is állhat a parkoló autósor. Ha a parkoló autók a mi oldalunkon 
állnak, akkor bátran (izé) ki kell menni az út közepére, és a felezővonalon menni, 
menni, a szembejövők pedig lehúzódnak az út szélére, amennyire csak tudnak.  

b) Vannak olyan utak, ahol mindkét oldalon megengedett a parkolás, ilyen esetekben a 
két parkoló autósor között pontosan egy autónyi hely van. Azaz, ha jönnek szembe, 
elengedhetetlen az udvarias stílus. Mindig engedni kell valakinek. Erre azért hívom fel 
a figyelmet, mert a vezetés nagy része így zajlik. 10 métert megyek, aztán várok. 10 
métert megyek, aztán várok. Hol én engedek, hol a másik. (ábrák alább)  

6. Jobb oldalon parkolni tilos, nem vághatok át az úton és nem parkolhatok le jobbra. 
7. Gyalogátkelőhely. Ha a lámpa pirosat mutat az autónak, nyilván megállunk. Kb. 10 

másodperc elteltével azonban elkezd sárgán villogni, és itt jön az eltérés. Ha sárgán 
villog (tehát még nem zöld) és nincs átkelő gyalogos, lehet menni az autóval.  

8. Reggel 8 és délután 16 óra tájban, azaz iskola előtt és főleg után fokozottan óvatosan 
vezessünk, az angol, egyenruhás iskolásgyerekek tömött sorokban vonulnak az utcán, 
valamint lényegesen fegyelmezetlenebbek, mint a magyar gyerekek, lazán ugrálnak ki 
a kocsik elé.  



9. Körforgalom . A körforgalom alapszabálya ugyanaz, ami nálunk: annak van 
elsőbbsége, aki épp bent van. Tételezzük fel, hogy a körforgalomnak összesen 4 
kijárata van, az egyikben épp bent állunk, és szinte mindig két sávban kell bemenni 
magába a körforgalomba is.  

a) Ha az 1. kijáraton akarunk kimenni, akkor balra sorolunk be, balra is indexelünk. 
Bemegyünk, amikor lehet, és az első kijáraton kimegyünk.  

b) Ha viszont a 2. vagy 3. kijáraton akarunk kimenni, akkor a jobb oldali sávban kell 
bemenni a körforgalomba, jobbra indexelve megyünk be (miközben balra 
kanyarodunk), a belső sávba kell bemenni, és ott haladni tovább. Ha megközelítjük a 
2. kijáratot, előtte balra indexelünk és kimegyünk, de persze figyelni kell, neki ne 
menjünk valakinek. Ha a 3. kijáraton, ugyanez, de a jobb indexet majdnem végig kint 
kell hagyni, és mielőtt ki akarunk menni, bal index és óvatosan kimegyünk (mély 
sóhaj). Mindez persze 3 másodperc alatt, vagy akár kevesebb, nagyon gyorsan kell 
kapcsolni, és hadd mondjam, mennek, mint az őrültek.  

10. A számomra legkevésbé érthető forgalmi helyzet, megpróbálom leírni, ábrák alább. 
Két sávban állnak az autók, a bal oldali sáv egyenesen megy, a jobb oldaliak jobbra 
akarnak kanyarodni. Adott egy hagyományos, háromszínű lámpa plusz mellette / 
alatta egy kis oldalsó extra lámpa, amin esetenként megjelenik egy zöld jobbra nyíl.  

a) Aki egyenesen akar menni, az vár a zöld jelzésre, és kész.  
b) Aki azonban jobbra akar menni, annak két lehetősége van:  
α) Ha a kis extra lámpa mutatja a zöld nyilat jobbra, lehet menni.  
β) Ha azonban 1. a kis lámpa nem mutat semmit, 2. a hagyományos háromszínű mellette 
pirosat 3. és nem jön szembe senki, akkor is lehet jobbra indulni! (tehát miközben piros a 
lámpa, és nagy ívben kanyarodásról beszélek)  
11. Jobbkézszabály. Állítólag itt is jobbkézszabály van, de ezt nem mondom 100%-ra.  
12. Sebességhatárok, szintén nem biztos forrásból:  

• városban: 30 mph (kb. 48 km/h)  
• városon kívül, 2x1 sávos út: 60 mph (kb. 98 km/h)  
• városon kívül, 2x2(,3,4) sávos út: 70 mph (kb. 112 km/h) 

13. Az előzés szabályai – gondolom – ugyanazok, mint Mo-on, de ez rám nem 
vonatkozik, mivel 10-20-szal szoktam menni.  

 
Lényegesen udvariasabb a vezetési stílus, mint Mo-on. Ha nagy ívben akarok kanyarodni, 
legkésőbb a harmadik autó megáll és átenged. Szinte folyamatosan lehet haladni, mert 
mindenki mindenkit enged. (Veszprémben félóráig álldogálok a Viola utcában, mire ki tudok 
kanyarodni balra a Budapest útra, nem enged ki senki, csak akkor mehetek, ha nem jön senki 
se jobbról, se balról.)  
Ellenben: az indexelés Angliában viszont nem szokás. Ha egy autó nem indexel, nem azt 
jelenti, hogy egyenesen akar menni, hanem azt, hogy nem tudjuk, merre akar menni.  
 
Egyelőre ennyi jutott eszembe, ha csak egyvalakinek is segítettem, már megérte, bár nekem is 
összeírta volna valaki ezeket előzetesen.  
 
Aki olvassa ezt az útmutatót, és nálam tájékozottabb, kérem, szóljon, hogy miket hagytam 
még ki, és kiegészítem! Köszönöm. (elég valószínű, hogy nem írtam le mindent, nem hiszem, 
hogy ez a másfél oldal az egész angol KRESZ)  
 
Deák Hajnalka  
 
Tonbridge, 2009. június 23. 



Illusztrációk az 5 / a, b pontokhoz:  
 

 
 

 
 
 
a) Az első képen csak az egyik oldalon parkolnak az autók, jó hosszan, ilyenkor az egymással 
szembejövő autók egyszerre, megállás nélkül közlekednek. Ha az én oldalamon állnak a 
parkoló autók, rá kell menni a felezővonalra, és azon haladni az út közepén, a szembejövők 
pedig lehúzódnak, amennyire tudnak. Gondolom, látszik, milyen szűk az utca… (tipikus) 
b) A második képen mindkét oldalon szabad parkolni, így is van felfestve az út. Itt azonban 
csak 1 autónak van hely középen, egymással szemben megyünk, és udvariaskodás folyik, 
valakinek mindig be kell húzódni két parkoló autó közé. 



Illusztrációk a 10. ponthoz:  
 

 
 
Két sávban várakoznak az autók, az egyik sor egyenesen, a másik jobbra akar menni. A távoli 
lámpán van a kis extra, ami esetenként kigyullad:  

 

 
Ezen a felvételen pedig pont lekaptam valaki, aki a pirosnál 
kanyarodik, és nem ég a kis zöld nyíl sem – szabad.  
 

 
 



 

 
 
 
Ez az ábra jól szemlélteti a körforgalom lényegét és az indexelési szabályokat, itt 5 kijárat 
látható; és ha jól értelmezem az ábrát:  

1. ha az első kijáraton akarok kimenni, balra indexelek már a bemenetelkor 
2. ha a második kijáraton akarok kimenni, nem indexelek a körforgalomba bemenetelnél, 

csak amikor már ki akarok menni 
3. a 3-4. kijárat esetében bemenetelkor jobb index, közvetlen kimenetelkor bal index 

(Most csak találgatok. Ill. nem tiszta számomra, hogy pontosan mikor kell a körforgalmon 
belül sávot váltani; mint ahogy azt se egészen tudom, hogy ha a mellettem lévő bal sávban 
pont vannak, amikor ki akarok menni, akkor mi van, megállok, vagy bent keringek…?)  
 Még elég sok mindent gondolok erről az egészről, és azt se tudom, ez az ábra helyes-e. 
(Pl. a bent lévő piros kocsi miért mehet ki bármely sávban? A belsőben kellene kimennie, 
pont, hogy elkerülje a koccanást az esetleges más, kis ívben balra kikanyarodóval.)  
 
Írásomban a négy kijáratos körforgalomról írtam, és szerintem jól, mert figyelem az autókat, 
és úgy sorolnak, indexelnek a 4 kimenetelű helyzetben, ahogyan fentebb írtam.  
 
 
 
Vicces illusztráció a körforgalomhoz:  
www.bbc.co.uk/wiltshire/content/image_galleries/wiltshire_live_search_gallery.shtml?15 


