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Nosztalgia
Kedves Kollégák!

Első lapszámunk megjelenése óta eseménydús hónapok teltek el. Két új műhe-
lyünk megnyitásáról számolhatok be: az egyik a hódmezővásárhelyi vázjavító mű-
helyünk, a másik pedig egy nagy beruházás előkészületeként, Székesfehérváron 
épülő új műhelyünk és telephelyünk ideiglenes állomása, melynek fő célja, hogy a 
jövőben helyben tudja kiszolgálni a fehérvári autóbuszflotta és csapat igényeit. A 
jelenlegi műhelyt addig béreljük, amíg a saját épületünk készen nem áll buszaink 
fogadására.
Szintén jó hír, hogy két új személyszállítási szerződést sikerült megkötnünk: a bics-
kei Vincotech-kel, a félvezető alapú teljesítmény modulok fejlesztésében és gyár-
tásában élenjáró vállalattal, ill. a BoS gyár győrladaméri második üzemével, akik 

autóipari termékek, elsősorban csomagtér-rolók összeszerelésével foglalkoznak. A Vincotech-nél júniusban 
indultunk két vonallal, a BoS-nél szeptemberben hárommal és további járatbővítések is várhatók a jövőben!
Szomorú hírünk, hogy Volános szerződéseink lejártak, így befejeztük a Pomáz és környéke helyközi közleke-
dés biztosítását, a Nagykanizsa és Zalaegerszeg belföldi járatok, valamint a Budapest – Firenze nemzetközi 
menetrendszerinti járatok végzését. Az ezeken a járatokon szolgálatot teljesítő autóbuszvezetőktől és a for-
galmista kollégáktól őszintén sajnáljuk az elválást és sok sikert kívánunk Nekik további munkájukhoz!

Tóth Balázs, ügyvezető
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                Telephelybemutató
Ebben	a	sorozatunkban	irodáinkat,	telephelyeinket	szeretnénk	
bemutatni	néhány	életkép	segítségével.

Először	a	Budapest,	Hídvég	u-i	központi	telehelyünket	és	a	
Budapest,	XI.	Repülőtéri	úti	műhelyünket	(köznéven	„Vasvári”	
vagy	Budaörs).

Telephelyünkön kéthengeres mosó segíti a kollégák munkáját

A volt Vasvári laktanya helyén üzemelő műhelyünk

Hatósági vizsgasorunk      a „Vasvári” műhelyben

Lakatos és fényező műhelyünk a Hídvég utcai központi telephelyünkön találhatók

Mintegy 50 millió Ft értékű saját raktárkészlettel 
rendelkezünk
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Homm-térkép 
Szervízek	és	telephelyek	
országszerte
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Légkondicionáló problémák
Az egyik legsűrűbb meghibásodás a közúti 
járműközlekedés során a légkondicionáló hibája: elkezd 
nem hűteni. Ez a buszoknál gyakrabban előfordul, mint 
a személygépkocsiknál. Néhány apró ellenőrzéssel ki 
lehet szűrni, hogy milyen beavatkozást igényel. A BoVA 
típusoknál szerencsés, hogy a klíma kondenzátora lent 
van a ládájában, így könnyen ellenőrizhetjük, hogy mind a 
négy hűtőmotor megy-e. Ha egyetlen kondenzátor motor 
megáll, akkor nem 25, hanem 50 százalékkal csökken a 
teljesítmény, ugyanis a mellette lévő motor elkezd az 
ellenkező irányba forogni és kioltja egy másik motor 
teljesítményét is. Ilyenkor minél gyorsabban szervizbe 
kell juttatni a buszt. Szintén könnyű észrevenni, hogy a 
kompresszoron rajta van-e az ékszíj, mert ez is okozhatja a 
hűtés leállását. Időnként ezt a hűtőberendezést is, akárcsak 
a nagyhűtőt, ki kell takarítani. Ezt a szerviz elvégzi, ezért 
ha látjuk, hogy nagyon koszos, azonnal jelezzük, a későbbi 
komolyabb meghibásodás elkerülése végett. A klíma 
használata során is vannak különösen szem előtt tartandó 
és betartandó teendők. Először is: alapjáraton kapcsoljuk 
be a légkondicionálót és ne akkor, amikor magas fordulaton 
jár. Hasonlóan fontos, hogy megálláskor még a motor 

leállítása előtt kapcsoljuk le a klímát is, különben következő 
indításkor úgy fog bekapcsolni a motor, hogy rögtön 
dolgozik a légkondi is, és az nagyon megterheli a rendszert 
és az akkumulátort is.

Úti okmányok
Az úti okmányok érvényességét a cég folyamatosan 
ellenőrzi, ritka a hiba, de ettől függetlenül indulás előtt a 
gépjárművezetőnek szintén ellenőriznie kell a meglétüket 
és érvényességüket: tachográf papírok, forgalmi- és 
személyszállítási engedély, menetlevél... Ezeket kell átadni 
az ellenőrző szerveknek, ha megállítják a járművet. Ilyenkor 
nem jó üzenet, ha több különböző helyről próbáljuk 
elővarázsolni a szükséges iratokat, tartsuk egy helyen, az 
a biztos. A cég éppen ezt szem előtt tartva rendszeresített 
minden buszba külön az iratoknak fenntartott mappát. 

Egy kis ismétlés az előző számból:
1. Ne állítsuk le sebességben a motort! 
Vannak olyan autóbusztípusok (pl. Bova), melyeket nem 
szabad sebességben leállítani, ugyanis utána nem tudjuk 
majd beindítani a buszt.
2. Érvényes a tűzoltó készülék? 
Minden buszvezetőt kérünk, hogy folyamatosan 
ellenőrizze, érvényes-e a tűzoltó készülék a járműben.
3. Kötelező szerviz 
Minden buszban saját céges matricán van föltüntetve a 
busz kötelező szervizének időpontja, és minden egyéb, 
a busz műszaki állapotával kapcsolatos információ (pl. 
olajcsere időpontja, stb…). A matrica a szervizkönyvbe, egyes 
buszokban a kesztyűtartóba van beragasztva. A kötelező 
szervizidőpontokat nagyon fontos betartani, szeretnénk, ha 
ezt a gépkocsivezetőink is szem előtt tartanák. 

Műszaki 
tanácsok: 
ezekre 
figyelj!
Vannak meghibásodások, amikkel nem tudunk mit tenni, de sokszor 
rajtunk sofőrökön is múlik, hogy ne forduljon elő probléma.  
László István összefoglalta az aktuális és örök érvényű szabályokat, 
melyekkel sokat tudunk segíteni a szerviznek és a cégnek is. 

László István tanácsai Egy saját busz: 
A legendás BoVA
Ebben a számban a kollégák által jól ismert BOVA következik, melyet 
kiváló ár-érték aránya, megbízhatósága, könnyű szervízelheltősége 
tett a dolgozószállítás első számú járművévé.

 
Méltán híres és népszerű járművünk a Bova

talán kicsit retró a műszerfaluk, de ezek a 
buszok még mindig nagyon jól teljesítenek  A 49 utas kényelmesen elfér a buszban
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Hogyan kerültél a céghez?
Sokáig a Volánnál dolgoztam, majd közel másfél éves kité-
rőm következett a BKV-nál. Ezt így utólag inkább kihagytam 
volna! Hamar elegem lett, a Volán után merőben mások 
voltak a körülmények. Egy kisebb baleset után, melynél 
sajnos nem egyezett az álláspontunk a vezetőséggel, hamar 
fel is mondtam. Aztán egy bonyhádi vállalkozóhoz kerül-
tem, sajnos ez sem volt túl szerencsés. A vállalkozás kezdeti 
szakaszában sokszor nem voltak a munka legalapvetőbb 
feltételei sem biztosítva. Szóval ezt is hamar meguntam. Ek-
koriban nyert a Homm Kft sok nemzetközi Volános járatot, 
és egy kolléga szólt, hogy kellenének jó sofőrök. Nem sokat 
kérdezősködtem, másnap reggel bementem, föl is vettek és 
szinte azonnal indulhattam is Hamburgba. Azóta itt vagyok 
a cégnél. Itt nem fordulhatnak elő olyasmik, mint amiket 
felsoroltam az előző helyeimen. Van persze, akinek semmi 
nem elég jó, de én őszintén tudom mondani: a Homm-nál 
megbecsülik és értékelik a jó buszvezetőket.
Mi a feladatod most?
Grabant tibivel ellentétben (ez első lapszámunkban vele 
készítettünk interjút), én közben valóban korkedvezményes 
nyugdíjas lettem, de a vezetőség meggyőzött, hogy marad-
jak továbbra is, nyugdíj mellett is sofőr. Kaptam egy jó kis 
buszt, és azzal járom a nagyvilágot. Ez azt jelenti, hogy főleg 
különjáratos feladataim vannak: Idén sokat jártunk példá-
ul a francia tengerpartra. Emellett kapok persze belföldi 
utasszállításokat is. 
Te élvezed még a vezetést?
A vezetést maximálisan. A megrendelők viszont néha elég 
problémásak (nevet). Vannak olyan csoportok, akik szinte 
cselédkénttekintenek a sofőrre, akire egyébként az életüket 
bízzák. Félre ne érts, én nem várom el, hogy minden nap 
kávéztassanak meg, csak egyszerűen nézzenek emberszám-
ba és értsék meg, hogy mi a sofőr feladata. Persze sokszor 
gondot okoz az is, hogy a busz vagy hatóság mondja meg, 
hogy mit csináljak. Például érzem, hogy jól megy a motor, 
mégis hibát jelez a komputer. A hatóságok pedig sokszor 
észszerűtlenül, a szakmai oldalt figyelembe sem véve hoz-

zák a szabályokat, irodában ülve…. Pedig ennek a szakmá-
nak gyönyörű oldalai vannak.
És éppen ezekről szeretném, ha mesélnél!
Az utasok mindig irigyek ránk: nem értik, miért akarunk 
még fizetést, amikor gyönyörű tájakon járunk és beutazzuk 
a világot. Kicsit igazuk is van, aki élvezi a csavargó életet, an-
nak ez nagyon való. Sok embert ismerek, aki még a megyé-
ből sem jut ki, én pedig végigjártam londont, Barcelonát, 
a francia riviérát, Marseille-t ... és sorolhatnám. Kedvenc 
ferences szerzetesemmel, Grácián atyával voltunk pünkösd-
kor pl. a csíksomlyói búcsúban. Ez és a hasonló utak nagyon 
jó feladatok. Moldova Györgynek is mondtam mindig – egy 
ideig a hátam mögött utazott a Volánbuszon – hogy kellene 
a buszsofőrökről is egy regény. Hogy miért? A sofőrök 
rengeteg kalandos sztorit tudnának mesélni, egyet most 
én is mesélek példaképpen. Görögországból jöttünk haza 
egy csoporttal anno, amikor már készülődött a jugoszláv 
háború, így félő volt, hogy valamiféle milicisták megállítanak 
minket az úton. Ezért én előre mondtam az utasoknak, hogy 
amint fölszáll a gépfegyveres szerv, mindkét kezüket emel-
jék fel és egyikben tartsák az útlevelüket. Nem gondoltam 
volna, hogy be is tartják az utasítást! A szerb katona annyira 
megdöbbent a jeleneten, hogy nem is kért semmit, rögtön 
elengedett minket.
Mit mondanál a fiataloknak?
Mielőtt válaszolnék, szeretném leszögezni, hogy miben látom 
én a saját generációm és a fiatal sofőrök közötti fő különbsé-
get. Mi „öregek” induláskor nem a GPS-t rakjuk fel először, 
hanem például az olajat vagy a vizet ellenőrizzük. Mi térkép-
használattal nőttünk fel, és úgy is eltaláltunk a helyszínre. 
Előfordul, hogy egy hosszú úton még a GPS sem talál oda, de 
én már a zsigereimben érzem, hogy rossz helyen vagyunk, 
mondjon bármit a szerkezet. Az üzenetem pedig már részben 
elmondtam: aki szeret csavarogni, annak való ez az élet. Eh-
hez viszont jó, ha van egy társ, aki mindezt elfogadja. Nekem 
három gyermekem van az asszonykám előtt pedig le a kalap-
pal. Ha hajnal háromkor indulok el, akkor is felkel, és készít 
nekem valamit enni, és ez ennyi idő alatt sem változott meg.	

Balázs Mihály már sok mindent kipróbált buszvezetőként. 
Volt Volános, BKV-s, majd egy kezdő vállalkozóval való rövid 
együttműködés után a Homm-hoz került. 62 évesen továbbra is 
élvezi a vezetést, erről és a kalandjairól mesélt nekünk.

Interjú balázs Mihállyal

Ez történt a Homm Kft.-vel
Július elsején nyitottuk meg hódmezővásárhelyi vázjavító műhelyünket, ahol a járművek karosszéria javítása (váz 
és esztétikai javítások is) történik. A telephely vezetője új munkatársunk, Hódi Attila. Hasonló öröm, hogy beköltöz-
tünk székesfehérvári műhely-bérleményünkbe is július elején. Ezt addig béreljük, amíg Székesfehérváron meg nem 
épül az új, saját telephelyünk. Ezáltal a javítások gyorsulnak, rövidebb átfutási idővel történnek és nem kell minden 
aprósággal Budapestre jönni. területi műszaki vezető lászló István lett.
Elbúcsúztunk volános munkáinktól. Nagyon nehéz volt megválni az ezen munkákon dolgozó csapattól. Cégünkre 
viszont jó fényt vet, hogy hallomásunk szerint az új üzemeltetőnél dolgozó kollegáknak is hiányzunk, még 2 hónap 
után is, sőt mi több, az utazóközönségnek is. Sok sikert kívánunk a továbbiakban és újfent köszönjük, hogy együtt 
dolgozhattunk!
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Ausztria 0,5 300 30 2180 70 20 35 50
Belgium 0,5 170 100 300 165 55 110 110
Csehország 0 100 40 190 100 40 80 55

Dánia 0,5 Havi net-
tó fizetés 135 300 270 70 200 200

Franciaország 0,5 135 135 1500 135 15 135 135
Hollandia 0,5 325 165 660 230 90 140 230
Horvátország 0,5 95 65 400 270 40 65 65
lengyelország 0,2 145 25 120 60 25 25 50
luxemburg 0,5 145 50 145 145 25 75 75
Nagy-Britannia 0,8 5710 110 2890 1140 45 570 230
Németország 0,5 500 35 240 90–320 10–70 30 60
olaszország 0,5 530 170 530 170 40 80 160
Spanyolország 0,5 500 100 600 200 200 200 200
Svájc 0,5 550 165 60 230 35 55 90
Szlovénia 0,5 300 80 500 300 40 120 120

		Forrás: ADAC, Haszon magazin

"A Homm-nál 
megbecsülik és értékelik 
a jó sofőröket" 2017. 09. 04-én 3 busszal  

elindultunk a győrladaméri BOS gyár 
dolgozó szállításával

Beszereztünk 3 db Fiat Scudo 
szervízautót, hogy minél hatékonyabban 

és gyorsabban tudjanak segítséget 
nyújtani buszainknak
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Ez a legészszerűbb karosszéria forma, ugyanis a 
hagyományos szedán csomagtere rosszul kihasználható. 
Viszont a kombi csomagtere nagy, itt most éppen 1,7 
köbméterig lehet felbővíteni (100 literrel több mint 
eddig) az ülések ledöntésével, alapból 570 literes 
(10 liter a növekmény). Csak viszonyításképpen: az E 
Merci kombi 1820 literesre bővíthető, és 640 literes 
alapból, míg az Audi A6-nál 530 liter az alap és 1680 
literig origamizhatunk, tehát a BMW a két rivális közé 
lőtte be a méreteket. Az ülések a Mercihez hasonlóan 
40:20:40 arányban dönthetőek, vagyis a két üléstől 
független a középső szelet. Ez azért jó, mert így egy 
alaktalan tárgy is berakható úgy, hogy mi döntünk, 
melyik oldalon maradjon a kétharmad ülés. tárolórekesz 
itt is van a padló alatt, a kolléga például élvezte, hogy a 
laptopja nem csúszkál a kanyarban, és sínen tologatható 
rögzítőszemeket is kapunk. legfeljebb 730 kilónyi 
csomaggal terhelhetjük, ezt valószínűleg 20 év múlva 
majd értékelni fogja egy bontott tégla kereskedő.

A beltér amúgy csodás, főleg az 530d fehér bőr kárpitja 
volt emlékezetes. Egyedül a zongoralakk méltatlan 
(a 20d-ben ez volt) ehhez az összeállításhoz. A másik 
újdonság a 20d motorvariáns, ez egy kétliteres, 190 
lóerős turbódízel, 400 newtonméternyi nyomatékkal. 

Az 520d 7,8 másodperc alatt éri el a százat, igaz, csak a 
nyolc sebességes automata váltóval, a hat sebességes 
kézivel 8 másodperces a gyorsulás. A sebességmérő 
digitális tűje ebben is könnyedén hagyja maga mögött 
a 200-at, ráadásul némi kellemetlen hang csak addig 
érezhető, amíg be nem melegszik. Az 530d 265 lóereje 
és bestiális 625 newtonmétere impozáns. Akinek a sok 
sosem elég, megveheti majd az M550d-t is, négyturbós 
dízellel, 400 lóerővel, elvégre valamivel el kell húzni egy 
elakadt 3-as metró szerelvényt. Vagy egyszerre kettőt.

Itthon népszerű lehet az 520d M Performance. Amit 
láttunk, azon a jövőben rendelhető összes sportos 
kiegészítő fent volt, szénszállal keretezett, hatalmas 
beömlők, körben agresszív toldatok, még a gyorsítócsík 
is jól állt neki. A kerekek alatt hatalmas féktárcsa, de a 
vastag fajtából, anyaga jellemzően karbon-kerámia és 
csak versenyautók, vagy a legkeményebb sportautók 
alá kerül be. Az 5-ös kombi, a legkisebb, kétliteres 
dízellel, de már automata váltóval 15,3 millió forint 
lesz, az 530d-ért viszont minimum 17,5 milliót kell 
kicsengetni, persze bőven srófolhatjuk mindkettőt. Aki 
nem tud kibékülni a gázolajjal, választhatja még az 530i-t 
kétliteres turbóval, vagy az 540i-t háromliteres turbóval, 
340 lóerővel.

Autóteszt: BMW családapáknak
Amint begördül egy 5-ös szedán a parkolóba, a többség elkönyveli, 
hogy minimum kétes módon vagyonosodott meg a sofőrje. De ha 
egy 5-ös kombi érkezik, akkor máris a tisztes családapa felé tolódik 
a potméter, hiszen a kombi vásárlás átgondoltságot sugall, vagyis, 
hogy a tulajdonos praktikus szempontokat helyez előtérbe.

Szent Kristóf az úton lévők, az utazók védőszent-
je. Azon szentek sorába tartozik, akiknek a létezé-
sét történetileg nem lehet egyértelműen igazolni, 
mégis oly nagy tiszteletnek örvend, hogy e téren 
igen sok valóban élt szentet túlszárnyal.
A hagyomány szerint Kristóf a 3. század közepén, a 
mai törökország területén élhetett. 
Az óriás termetű, rendkívül erős Kristófot az a 
vágy fűtötte, hogy szolgálatait a leghatalmasabb 
úrnak ajánlja fel. Először egy király szolgálatába 
állt, de mert ez félt az ördögtől, ott hagyta, és az 
ördög szolgálatába szegődött. Csakhogy az ördög 
is félt a kereszt jelétől, így jutott el Kristóf végül 
Krisztushoz.
Miközben Krisztust kereste, egy remete azt a taná-
csot adta neki, hogy ha Krisztussal akar találkozni, 
keresztelkedjék meg és legyen a felebarátai szol-
gálatára. Kristóf megfogadta a tanácsot.
Volt ott egy hatalmas folyó, melyen a zarándokok 
mindig csak nagy félelemmel tudtak átkelni. A re-
mete azt ajánlotta Kristófnak, hogy hatalmas ere-
jét itt állítsa az emberek szolgálatába, azaz ha a 

folyóhoz érkezik valaki és fél a víz sodrától, segít-
sen az átkelésben. Kristóf megfogadta a tanácsot. 
Készített magának egy kunyhót a folyó partján, 
abban élt, s egy nagy botra támaszkodva sorra át-
vitte a folyón az utasokat.
Egy éjjel úgy hallotta, mintha a nevén szólították 
volna. Egy szegényes külsejű gyermek állt kunyhó-
ja előtt, és a segítségét kérte. Kristóf szívesen tel-
jesítette kérését, már csak azért is, mert a kicsi 
könnyű tehernek ígérkezett számára. Amint azon-
ban a folyó közepe felé tartott, a teher mind ne-
hezebb lett, mintha ólmot cipelt volna. Csaknem a 
víz alá merült a súlya alatt, s minden erejét össze 
kellett szednie, hogy átérjen a túlsó partra.
ott azután a kisfiú elmagyarázta: ,,Ami a válladat 
nyomta, több volt, mint az egész világ. A terem-
tőd volt az, akit áthoztál, én ugyanis az a Krisztus 
vagyok, aki a leghatalmasabb és akinek szolgálni 
akartál.''
Innen a név: Krisztoforo, azaz Krisztushordozó, és 
ezért Kristóf az utazók, úton lévők, zarándokok vé-
dőszentje.

Szent Kristóf titka
Sok járművön - autóbuszon, személygépkocsiban, vagy ezek 
indítókulcsának kulcstartóján - találkozhatunk egy szakállas ember 
képével, aki botjára támaszkodva egy kisgyereket visz a vállán térdig 
gázolva a vízben. De ki is ez a férfi, és hogy kerül a járművekre?
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Szerencsére	ez	egyáltalán	nem	így	van.	Éppen	ezért	
fontos	leszögezni,	hogy	ha	mégis	ilyen	szituáció-
ba	kerülünk,	nem	kell,	de	nem	is	szabad	rögtön	
intézkedni,	a	helyzetet	mérlegelni,	vagy	papírokat	
töltögetni.	Első	és	legfontosabb	teendő	a	felettes	
értesítése	telefonon!	A	sofőr	érthető	módon	zak-
latott	egy	ilyen	szituációban,	sőt	nem	ritka	a	pánik	
sem,	a	felettese	viszont	egy	irodában	ül	nyugodtan,	
és	van	tapasztalata	egy	baleset	következményeinek	
levezénylésében.	Sajnos	sok	esetben	rákényszerítik	
a	sofőrt	a	felelősség	elismerésére,	ő	pedig	bele-
megy	az	alkuba,	hogy	folytatni	tudja	a	munkáját.	
Ne	tegyük!	Csak	a	felettes	adhat	rá	utasítást,	hogy	
adott	esetben	el	kell	ismerni	a	felelősséget,	erről	ne	
a	járművezető	döntsön!

Minden a sofőr érdekében
A	Homm	Kft.	törekszik	arra,	hogy	mindig	megvédje	
az	alkalmazottait.	Ám	ezt	csak	akkor	tudja	megtenni,	
ha	higgadtan	cselekednek	és	pontosan	dokumen-
tálnak.	Előfordulnak	esetek,	amikor	egy	elismert	fe-
lelősség	után	is	tud	segíteni	a	biztosító,	ám	az	adott	
szituációban,	ha	az	ártatlanságunkat	nem	tudjuk	
képekkel	bizonyítani,	akkor	nem	sok	mindent	tehet.	
Sajnos	sokan	kihasználják	a	pillanatnyi	sokkot.	Ha	
például	egy	sofőr	csak	annyit	ír	a	kárbejelentőre,	
hogy	nekiment	egy	háztetőnek,	de	nem	fotózza	le,	
végül	teljes	tetőfelújítással	és	több	milliós	kárigény-
nyel	jelentkezhet	a	másik	fél.	Valójában	pedig	csak	
az	eresz	görbült	meg	egy	kicsit.	Aki	pedig	csalni	akar,	
az	gyorsan	cselekszik.	Már	másnap	a	biztosítónál	
vannak	a	papírjai,	nekünk	pedig	utólag	kell	az	iga-
zunkat	bizonyítani,	ami	mindig	nehezebb.		
Fontos	tehát,	hogy	a	sofőr	ne	várjon	heteket,	míg	
beviszi	a	papírokat	az	illetékesnek.	Utána	már	nem	
az	ő	felelőssége,	hogy	mit	történik.	A	Homm	Kft.	
minden	járművében	van	egy	cselekvési	terv,	melyet	
be	kell	tartani.	Így	nemcsak	a	cég	úszhatja	meg	a	
milliós	biztosítási	tételeket,	a	sofőr	is	jobban	járhat.

Dokumentálási alapelvek

•	 A	lehető	leghamarabb	értesítsük	felettesünket	
telefonon

•	 Fényképezzük	le	a	baleset	körülményeit
•	 Ha	megnyugodtunk,	minden	esetben	töltsük	ki	

a	kék-sárga	baleseti	bejelentőt
•	 Nem	kell	elismerni	a	felelősséget	a	helyszínen
•	 Ha	történik	hatósági	intézkedés,	hozzuk	el	a	

kapott	dokumentumokat

Fényképezés

Minél	több	képet	készítsünk	közelről	és	távolról	is:
-	 A	baleset	körülményeiről
-	 	A	sérült	járművekről:	a	rendszám	jól	látható	
legyen	a	képeken

-	 Egyéb	vagyontárgyak	sérüléséről	is
-	 Tereptárgyakról	és	a	környezetről

Kék-sárga baleseti bejelentő kitöltése

1.	Mindig	a	magyar	nyelvűt	kell	kitölteni

2.		Úgy	töltsük	ki,	hogy	az	„A”	jármű	adatai	vonatkoz-
zanak	ránk

3.		Kötelezően	kitöltendő	mezők	a	baleseti	
bejelentőn:
-	 A	káresemény	pontos	helye	és	időpontja
-	 Személyi	sérülés	történt-e
-	 Résztvevők	adatai
-	 Károsult	járművek	rendszáma
-	 Biztosítás	kötvény	és	zöldkártya	száma
-	 Biztosító	pontos	megnevezése
-	 Azonosítható	helyszínrajz

4.	Mindkét	fél	írja	alá	a	lapot

5.	Ezen	sem	szabad	a	felelősséget	elismerni

6.		Idegen	nyelvterületen	írjuk	rá	a	papír	aljára:	„Nem	
értem,	mit	írtam	alá”

Kárrendezés

Ha megtörtént a baj
A hivatásos sofőrökről az az általános vélekedés, hogy akár több 
balesetben is részt vehettek már, így nagy gyakorlatuk lehet a 
dokumentálásban, a kárbejelentő kitöltésében.

MEGFEJTÉS: A következő számban, de a kép árulkodó!

rejtvény

Kifestő
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