
Szinte már közhelynek számít, hogy
mennyire elavult és hiányos a gépjármû-
vezetôk kategóriás képzése. A leendô so-
fôröket sem elméletben, sem gyakorlat-
ban nem tanítják meg a korszerû elekt-
ronikus menetdinamikai rendszerek he-
lyes használatára, az ezekkel felszerelt jár-
mûvek vészhelyzetben való helyes kezelé-
sére, és egyáltalán a vészhelyzetek meg-
elôzésének, illetve elhárításának hasznos
fogásaira. De, még ha a friss jogosítványt

szerzôk mindezen ismeretekkel felvértez-
ve kerülnének is ki a forgalomba, a 25-30
évvel ezelôtt vizsgázott vezetôk tapasztala-
ta, rutinja akkor sem ellensúlyozná effaj-
ta hiányosságaikat. Németországi felmé-
résekbôl például kiderült, hogy még az
évtizedek óta vezetô, tapasztalt hivatásos
sofôrök jó része sem tud kellô hatékony-
sággal vészfékezni blokkolásgátlóval fel-
szerelt gépkocsiban. Ugyanakkor a bal-
eseti elemzések is rendszerint számos ve-

zetôi hibát tárnak fel a hivatásosok köré-
ben is. A helyzet orvoslására idén április-
ban már megjelent egy GKM-rendelet a
gépjármûvezetô-képzés és -továbbképzés
jövôbeni módosításairól. Amíg viszont a
szakmai háttér megfelelôen biztosított
lesz, a munkáltatók akár szolgáltató cége-
ken keresztül próbálnak színvonalas to-
vábbképzést nyújtani a gépkocsivezetôik-
nek. Ilyen képzési központ mûködik a
tököli repülôtér II. szektorában.    
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Profi vezetéstechnikai képzések 
a tököli repülôtéren
Profi vezetéstechnikai képzések 
a tököli repülôtéren

Hiába vezet valaki évtizedek óta nap mint nap teherautót vagy autóbuszt, nem biztos, hogy egy vészhelyzetben
megfelelôen reagál és a leghatékonyabban használja ki a korszerû jármûvek képességeit. Legalábbis számos fel-
mérés és gyakran az élet is ezt igazolja. Ezért hamarosan törvény is elôírja majd a hivatásos sofôröknek az idô-
szakos vezetéstechnikai továbbképzéseken való részvételt. Szerencsére, már hazánkban is mûködik egy erre al-
kalmas központ a tököli repülôtéren.

A résztvevôk alapvetô jármûdinamikai
ismereteket is kapnak, …

...amit Székely Gyula saját készítésû eszközökkel
szemléltet

A defenzív vezetés egyik fontos eszköze a part-
nerismeret, így az elméleti elôadás anyaga erre
is kiterjed



Profi tréner, profi pálya
Megteremtôje és vezetôje, Székely Gyu-
la, korábban a Hungaroringen mûködô
pályán dolgozott trénerként, így immár
kilencéves szakmai tapasztalattal rendel-
kezik. Három és fél évvel ezelôtt azon-
ban saját céget alapított és olyan terüle-
ten hozott létre egy pályát, ahol a hatal-
mas, egybefüggô, jó minôségû betono-
zott és aszfaltozott útfelületek akár 40
tonna össztömegû jármûvekkel való gya-
korlásra is alkalmasak. A pályán egy 150
méter hosszú mûgyanta burkolat is talál-
ható, amely tapadási együtthatója meg-

felel a havas utak
körülményeinek.
Ezen személyautók-
kal és kishaszonjár-
mûvekkel akár 90,
teherautókkal, il-
letve autóbuszok-
kal pedig 60 kilo-
méter/órás belé-
pôsebességgel is
biztonságosan gya-
korolhatóak a ve-
szélyhelyzetek el-
hárításához szük-
séges mozdulatso-
rok, manôverek.

A pálya melletti épületben pedig
korszerû multimédiás, illetve didaktikus
szemléltetôeszközökkel felszerelt oktató-
terem áll rendelkezésre. Székely Gyula
immár harmadik éve tart itt a leendô
kötelezô továbbképzéssel egyenértékû
vezetéstechnikai tréningeket cégeknek
és magánszemélyeknek. Idén pedig szol-
gáltatóként már tehergépkocsi- és autó-
busz-vezetôket is képzett a pályán.
Az elsô „teherautós” megbízást a CE-
MEX adta, amely kiemelt figyelmet for-
dít a munka- és balesetvédelmi felada-
tokra, illetve kötelezettségekre. Ennek
az is része, hogy a gépjármûvezetôk szá-

mára továbbképzését biztosít és felkészíti
ôket a mindennapokban elôforduló vá-
ratlan eseményekre. A cég flottájában
jellemzôen MAN és Mercedes-Benz be-
tonszállító mixerek, nyerges cementszál-
lító szerelvények és betonpumpák szere-
pelnek, amelyek értéke akár a százmillió
forintot is meghaladja. Emellett jelképes
kiadásnak tûnik a sofôrök továbbképzé-
se, és már egy kisebb baleset elkerülésé-
vel is megtérülhet az erre fordított
összeg, nem beszélve arról a presztízs-
veszteségrôl, amelyet egy súlyosabb bal-
eset visszhangja okozhat a vállalatnak.
Így a CEMEX 67 gépkocsivezetôjét íratta
be a szombatonként, 12-15 fôs csopor-
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Az esettanulmányok részletes kielemzése is

hatékony oktatási eszköz

A tehergépkocsi-vezetôk életszerû körülmények között, akár 60 kilo-
méter/órás sebességgel és olykor teljes terheléssel gyakorolnak. 
Ez a tréning tehát nem szimuláció, ez nem „olyan, mint ha…”, ez az!

Így néz ki egy feladat a fülkébôl. A fotocellás kapu méri a jármû
belépôsebességét, a kettôs bójáknál kezdôdik a feladat végrehajtása, 
a sárga kocka pedig az akadály

Érdemes megjegyezni

Különbözô útfelületek tapadási együtthatója
szárazon esôben

Érdesített aszfalt 0,8–0,9 0,7–0,8
Beton, makadám 0,6–0,8 0,45–0,60
Hó, sár 0,15–0,3
Jég 0,1–0,2

Egy kis fizika
– A törvényileg elfogadott reagálási idô egy másodperc.
– Egy 50 kilométer/órás sebességgel haladó jármû 13,8 métert, 80

kilométer/órás sebességnél 22,2 métert tesz meg másodpercen-
ként.

– Egy korszerû teherautó fékútja száraz aszfalton 50 kilométer/órás
sebességrôl vészfékezve 16-20 méter.

– Egy 20-30 évvel ezelôtti személyautó 100 kilométer/órás sebesség-
rôl vészfékezve 50 méteren állt meg, míg ma egyes korszerû au-
tók fékútja 37 méter.

– A mai személyautók legnagyobb lassulása a 9-10 méter/négyzet-
szekundumot is eléri, míg a teherautóké 5-7 méter/négyzetsze-
kundum.

Helyesen a volán mögött
– A kormánykereket „kilenc és három óra” helyzetben fogva hajt-

hatunk végre hirtelen manôvereket a leghatékonyabban.
– A csuklóknak a kormány ívének szélességében kell lenniük.
– Vészfékezéskor úgyis a biztonsági öv tartja meg a testet, így nem

szabad a karokat megfeszíteni, mert ez akadályozza a kormány-
zást.

– Vészfékezni enyhén hajlított és nem nyújtott lábbal kell.

A teherautók jobb hátsó sárvédôjén elhelyezett,
kerékpárosokat figyelmeztetô tábla is jól
példázza a Cemex biztonságtudatos politikáját



tokban, saját jármûvekkel lebonyolított
tréningre, amelyre vendégként szer-
kesztôségünk is meghívást kapott. 

Elméletben
A program elméleti elôadással kezdô-
dik, amely során Székely Gyula kocká-
zatfelismerésrôl, partnerismeretrôl, a
témához kapcsolódó jármûtechnikai
és -dinamikai alapismeretekrôl, vala-
mint jármûkezelési alapelvekrôl tart
elôadást. Ehhez egyedi gyártású szem-
léltetô eszközöket is használ. Kiemelt
szerepet kap a gumiabroncsoknál je-
lentkezô vonó- és oldalvezetési erô, a
tapadási és a csúszási súrlódási együtt-
ható, a fékezéskor, gyorsításkor bekö-
vetkezô átterhelôdés, valamint a kor-
szerû elektronikus fékrendszerek mû-
ködésének gyakorlati bemutatása. To-
vábbá életszerû helyzetek elemzésén
keresztül a következô három fô bal-
eset-elhárítási alapelvet ismerik meg a
résztvevôk. Blokkolásgátlóval felszerelt
jármûben vészfékezéskor, a kuplung-
pedál kinyomása mellett, a fékpedált
mindvégig teljes erôvel kell nyomni, a
tekintetet nem szabad az akadályra
rögzíteni, hanem folyamatos pásztázás-
sal keresni kell az esetleges menekülé-
si lehetôséget, ha pedig ezt felismeri a
vezetô, a kormány kellô mértékû elhú-
zásával, de nem hirtelen elrántásával a
teljes erejû vészfékezés közben ki kell
kerülni az akadályt.

Helyes beidegzôdés
Az elôadást követô gyakorlati feladatok
is elsôsorban e három szabály rögzíté-
sét, begyakorlását célozzák, ennek ér-
dekében a sofôrök minden gyakorlatot
legalább öt-hat alkalommal végrehajta-
nak. Elôször a fellocsolt betonpályán
45-50 kilométer/órás sebességrôl egye-
nes vonalban vészfékeznek a résztve-
vôk a teherautókkal. Sokszor még a ta-
pasztalt sofôrök is meglepôdnek, hogy
errôl a tempóról 17-20 méteren meg-
állnak a négytengelyes, üresen is közel
15 tonnás jármûvek. Ezt követi a célfé-
kezés, amikor egy akadály elôtt tetszô-
leges sebességrôl, tetszôleges távolság-
ban kell úgy vészfékezniük a pilóták-
nak, hogy az akadály elôtt adott távol-
ságon belül álljanak meg, de ne érje-
nek hozzá. Nem is olyan könnyû, ele-
inte még a legjobb vezetôk is olykor
hat-hét méterrel elszámolják magukat,
néhány nekifutás után azonban már
jól ráéreznek a kocsi viselkedésére és a
sebesség, illetve a távolság helyes fel-
mérésére. Ezután a belépô kaputól
adott távolságra elhelyezett akadályt
kell 45-50 kilométer/órás sebességrôl

vészfékezés közben sávváltással
kikerülni. Ezzel a gyakorlattal
tudatosítható, hogy a blokkolás-
gátlós jármû vészfékezés közben
is kormányozható marad. Min-
dezek után ugyanezt a három
gyakorlatot változatlan sebesség-
gel a havas, jeges utat szimuláló
mûgyanta pályán is megismétlik.
Az elméletben tanultakat igazol-
ja, hogy a háromszor csúszósabb
felületen a fékút is a háromszo-
rosára, azaz 55-60 méterre nô,
azonban igen tanulságos ezt a
valóságban is átélni. A célfékezé-
ses feladat a nagyobb féktávol-
ság miatt általában még na-
gyobb „tévedéseket” eredmé-
nyez, az aszfalton inkább jóval
az akadály elôtt megálló óvatos
pilóták is eleinte gyakran elso-
dorják az akadályt. A kikerülési
gyakorlattal pedig megtanulják,
hogy ennyire csúszós felületen is
bátran, a megpördülés veszélye
nélkül kormányozhatják a vész-
fékezô teherautót. Levezetés-
ként egy ügyességi pályán szlalo-
mozással, szûk kapun áthajtva,
szûkülô bójasoron áthaladva, a
mûgyantán kettôs sávváltásos ki-
kerüléssel és változó ívû kanya-
rokkal gyakorolják a mindenna-
pokban elôforduló manôverek
helyes, biztonságos végrehajtá-
sát.
A tréning szemlélôként is több
mint tanulságos volt. Több évti-
zedes teherautó-vezetési tapasz-
talattal rendelkezô sofôrök is a
vészhelyzetet szimuláló gyakorla-
tok során eleinte helytelenül
vagy nem kellô hatékonysággal
reagáltak, „elszámolták magu-
kat”, ám a nap végén egy szá-
mukra újfajta rutinnal felvértez-
ve távoztak. Remélhetôleg az el-
sajátított defenzív vezetési tech-
nikáknak is köszönhetôen soha
nem kerül sor ennek alkalmazá-
sára, de ha netán mégis, sikere-
sen kamatoztathatják az egyet-
len nap és egy jelképes összeg
ráfordításával megszerzett tudá-
sukat. Kicsit olyan ez, mint a vé-
dôoltás. Soha sem tudhatjuk,
hogy mikor lesz rá szükség, de
ha mégis bajba kerülünk, azon-
nal elôhívható az elhárítás esz-
köze, a jól beidegzôdött mozdu-
latok.

Chilkó Szabolcs

40 2007 OKTÓBER

vezetéstechnika

Fontos begyakorolni, hogy a blokkolásgátlóval szerelt jármûvek
vészfékezés közben is irányíthatóak maradnak

A fellocsolt mûgyanta pályán a harmadára csökkent tapadási
együtthatónak megfelelôen a jármûvek fékútja is a háromszo-
rosára nôtt, így eleinte még jobban „elszámolták” magukat a
résztvevôk. Nem véletlen, ilyen körülmények között ritkán vész-
fékeznek a mindennapokban

Levezetésként: az ügyességi pálya egyik feladata a szûkülô bó-
jasorok közötti áthajtás

A tréning elsôdleges célja, hogy a tehergépkocsi-vezetôk meg-
lévô tapasztalatára alapozva rendszerezze a tudásukat, az el-
méleti ismereteket rögtön a gyakorlatban is életszerûen kipró-
bálhassák és beidegzôdjenek a veszélyhelyzetek elhárításához
szükséges legfontosabb mozdulatsorok 


