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300 fős lett a család

A tArtAlomból
– Interjú Homm Károllyal és tóth balázzsal –

– Egy régi buszsofőr a Homm kötelékében   n   Egy saját busz bemutatása –
– A Homm Kft. szervezeti ábrája   n   Erre figyelj! Műszaki tanácsok –

– Autóteszt   n   Hasznos Hírek   n   Kifestő, rejtvény –



A Homm Kft. elődje 1989-ben 
kezdte meg tevékenységét egyéni 
vállalkozásként. Ebből – a kezdetektől 
autóbuszos személyszállítással 
foglalkozó vállalkozásból – alakult meg 
1991-ben a Homm Bt., majd 1999-ben 
a Homm Kft. Kezdetben idegenforgalmi 
személyszállítással foglalkoztunk, 
majd 2000-ben megnyertük első 
dolgozószállítási szerződésünket, 
amelyet újabbak követtek.

Kedves Kolléga
Amikor ’89-ben hazajöttem az első Transitommal és elindítottam az egyéni vállalkozá-
somat, nem is gondoltam, hogy 28 év múlva egy 200 buszos flottával fog üzemelni a 
Homm és több mint 300 kollégának tudok majd munkát adni. Pedig ma itt tartunk és 
ez nagyban a Ti érdemetek. Hiába a több százas létszám, mi továbbra is szeretünk úgy 
gondolni a vállalkozásunkra, mint egy nagy családra. Ám ez a família mára az ország 
több pontján, egymástól elég messze dolgozik és él. Éppen ezért hoztuk létre a Homm 
Híradót, melyben negyedévente összefoglaljuk a cég legfontosabb híreit, kicsit nosztal-
giázunk, kicsit „szakmázunk”, értékes és értelmes tartalommal jelentkezünk.

Persze küldhetnénk egy köremailt is, de mi nem akarunk gyorsan túlesni a kötelező csapatépítő körökön. 
Egy olyan személyes formátumot kerestünk, amelyet mindenki büszkén vihet haza és megmutatja a család-
jának, barátoknak: „Én ennél a cégnél dolgozom.”
Ez a magazin megfelelő lehetőség arra, hogy még jobban egyben tartsuk a csapatot. Ezúton is szeretnénk 
megköszönni Kollégáink mindennapi munkáját, helytállását. 

Homm Károly
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Kik vagyunk?

Cégünk életének jelentős állomása a menetrendszerinti 
közlekedésben elnyert első munkánk. 2005-ben az országban 
elsőként nyertünk alvállalkozóként járatüzemeltetést, a Bana-
Budapest-Bana viszonylaton, majd Szentendre és Budaörs helyi 
közlekedését is elnyertük.

társaságunk az alábbi üzletágakat működteti:
– Dolgozószállítás

– Helyi közforgalmi menetrendszerinti közlekedés

– Helyközi, – távolsági menetrend szerinti közlekedés

– Nemzetközi menetrendszerinti közlekedés

– Különjárati közlekedés

– Használt autóbusz flottakereskedelem

Megalakulásunk óta dinamikusan növekvő  vállalkozásként az árbevételünk 2007-ben átlépte az 1 milliárd, 
majd a folyamatos növekedésnek köszönhetően 2015-ben meghaladta a 3 milliárd forintot. 
Kiemelten fontos számunkra a Magyar Olimpiai mozgalomban való társadalmi szerepvállalásunk. Büszkén 
mondhatjuk magunkénak a Magyar Olimpiai Csapat földi szállítója címet 2002 óta. 
Valljuk, hogy a személyszállításban, mivel embereket szállítunk, csak odafigyeléssel és törődéssel érdemes 
szolgáltatni.
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Homm Károly: Most azzal tudunk foglalkozni, amire ta-
lán kevesebb idő jutott: a belső kommunikációra és az 
összetartozás erősítésére. Akikkel naponta tudunk ta-
lálkozni, azzal persze egyszerű, de ez nem elég, min-
denkivel szeretnénk kapcsolatot tartani. Ugyanis a 
kollégáinkon múlik a cég jövője. Az ő munkájuk nélkül, 
akik nagyon messziről útnak indulnak, hogy bevigyék az 
utasainkat dolgozni, nem tudnánk a jövőre gondolni. 
tóth Balázs: Azért persze a növekedést sem „állítottuk 
meg”: három év alatt dupláztuk a buszok számát, két-
száz busz van már a flottánkban.

Meséljetek kicsit a Homm indulásáról, 
hogyan kezdődött a sikersztori?
Homm Károly: ’89 decemberében – egy messzi-messzi 
galaxisban – hoztam egy kisbuszt Németországból, egy 
Ford Tranzitot. Szeretem az embereket és a járművek 
is a közel állnak hozzám. Így indultunk, aztán szép foko-
zatosan egyre nagyobbra nőtt a cég. Balázs akkor még 
nem volt az üzlettársam, ha jól emlékszem, kilenc éves 
volt, amikor először találkoztunk a Mátrában…

Nyugodtan 
tervezhetjük 
a jövőt
Stabilitás és növekedés. 
Így foglalta össze a 
2016-os évet Homm 
Károly és Tóth Balázs. Az 
ügyvezető igazgatókkal a 
cég múltjáról, jelenéről 
és a jövő nagy terveiről 
beszélgettünk. 

 
Miért döntöttetek a magazinkiadás 
mellett?
Homm Károly: A cég létszáma elért egy kritikus mére-
tet, átléptük a háromszázas dolgozói létszámot. De mi-
vel sok telephelyünk van, a Nógrádban dolgozók nem 
tudják, mi a helyzet Sárváron vagy éppen Budapesten. 
Szeretnénk, ha nem kellene híresztelések alapján talál-
gatásokba bonyolódnia a munkatársaknak. Egy jó maga-
zin a cég hírvivője lehet.
tóth Balázs: Első kézből, hiteles információkat szeret-
nénk eljuttatni a csapathoz. Közvetlenül a cégvezetés 
szeretne kommunikálni. Ez egy nélkülözhetetlen lépés az 
említett létszám miatt. 

Hogyan értékelnétek a 2016-os évet?
tóth Balázs: Ha röviden kellene összefoglalnom, akkor a 
növekedés és a stabilitás jellemezte 2016-ot. Bár ez né-
miképp ellentmond egymásnak, de így van. Sikerült to-
vább növelni a szerződéseink számát, de nem feltétlenül 
az volt a cél, hogy maximalizáljuk a bevételeinket és a 
profitot. Sokkal fontosabb volt, hogy a pénzügyileg né-
miképp kicsit feszítettebb évek után stabilak legyünk. Ez 
sikerült és így már nyugodtan tudunk tervezni. 

tóth Balázs: Na, minden részletet azért nem kell elme-
sélni! (nevet)
Homm Károly: A lényeg, hogy 33 éves az ismeretség kö-
zöttünk és 22 éve vagyunk üzlettársak. Először idegen-
forgalmi személyszállítással foglalkoztunk, aztán jött a 
dolgozószállítás a 2000-es években.

Mondhatjuk, hogy ez volt  
a „nagy dobás” a cég életében?
tóth Balázs: Igen. 2000-ben kötöttük meg az első dol-
gozószállítói szerződés. Persze akkor ez még kisebb ré-
sze volt a bevételeinknek, de ma már 95 százalék ebből 
az üzletágból folyik be. Volt egy jó megérzésünk: rájöt-
tünk, hogy a turisztikai holtszezonban mindenki kicsit a 
túlélésre játszik és mi inkább a tervezhető bevételek fe-
lé fordultunk. 
Homm Károly: Amikor a 2008-as pénzügyi világvál-
ság miatt gyakorlatilag megállt az idegenforgalom, sok 
versenytársunk bajba került. Minket viszont már alig 
érintett. 

a következő években is stabilan 
megvannak a szerződések?
Homm Károly: Tudni kell, hogy nem szükséges minden 
évben harcolni a szerződésekért. A nagy partnereinkkel 
már 3-5 évre előre meg tudunk állapodni. Ha jó szolgál-
tatást nyújtunk, akkor nekik sem érdekük évente válta-
ni, például egy Denso esetében, ahol mintegy 50 darab 
járművel dolgozunk. Így mi is nyugodtabban tervezhe-
tünk. A már említett stabilitást ezek a hosszú távú szer-
ződések adják.
tóth Balázs: A magáncégek közül a legnagyobbak va-
gyunk. Ha ma-holnap lenne egy 50-60 buszos feladat, 
már nem riadnánk meg tőle. Többlet munkát jelente-
ne minden egyes kolléga számára, de természetesen 
amennyiben jó az ajánlat, beleugranánk a feladatba.

ti miért szerettek a Hommnál dolgozni? 
Miért jó ez a csapat?
Homm Károly: Mert nem csak a mi megélhetésünkért 
dolgozunk, hanem másokért is. Elkötelezett munkatár-
sakat kerestünk és szerencsére találtunk is. Mert nem 
csak a saját hanem mások megélhetéséért is dolgozunk. 
Hiába a több százas létszám, nehéz megtartani a szemé-
lyes viszonyt.
tóth Balázs: Egyes munkatársak már 8-10 éve itt dolgoz-
nak. Ez azt hiszem egy jó visszajelzés.

Milyen típusú főnökök vagytok?
Homm Károly: Azt valljuk, hogy bizonyos területek-
nek szabadságot kell adni. Egy egészséges szervezet 
kiveti magából, azt, aki nem tud dönteni, nem pasz-
szol a rendszerbe. Örülünk annak, hogy az egyes terü-
letek vezetői jobban értenek az adott feladathoz, mint 
mi magunk. 

Mit terveztek a jövőben?
tóth Balázs: Nem hajtunk arra, hogy megduplázzuk a 
dolgozóink létszámát vagy még száz buszunk legyen. 
Most az ingatlanfejlesztés kerül terítékre, ugyanis idő-
szerűnek érezzük, hogy saját tulajdonú telephelyünk 
legyen. Ez is a stabilitást erősíti, az állandó bérleti díjfi-
zetés helyett. A székesfehérvári saját telephely akár már 
idén megvalósulhat. 
Homm Károly: Nagyon fontos, hogy van jövőnk és az a 
jövő biztos. Itt kezet nyújtanak a munkádért, de sokkal 
fontosabb, hogy mi itt vagyunk otthon. Mostanság so-
kan külföldre mennek dolgozni egy kicsit több pénzért, 
de szerintünk fontosabb, hogyha munka után le tudsz 
ülni a barátoddal, családoddal. Az életminőség nem a 
pénztárcádon vagy a bankszámládon múlik. Persze az is 
fontos és mi versenyképes fizetést tudunk adni, kiszá-
míthatóan, hosszútávra. És itt Magyarországon, nem tá-
vol a családtól egy idegen országban.
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Kovács attila
Műszaki igazgató

2013 októbere óta a Homm Kft. alkalmazott-
ja és egyben műszaki igazgatója. Autóbuszos 
állami cégtől érkezett a céghez. Közel 30 éves 
szakmai tapasztalattal rendelkezik autóbuszok 
üzemeltetése területén.
főbb feladatai: a Homm Kft. autóbusz karban-
tartási rendszerének bevezetése és működteté-
se. Anyagbeszerzési folyamatok, infrastruktúra 
beruházások, üzemanyag felhasználás és a fre-
gatt flottarendszer működtetésének felügyelete. 

 
 
Németh Zsolt
Forgalmi igazgató

2007 októbere óta a Homm Kft alkalmazottja és 
egyben forgalmi igazgatója.
Székesfehérvári székhelyű budapesti tömegköz-
lekedéssel foglalkozó cégtől érkezett a Hommhoz. 
Közel 15 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik 
az autóbuszok forgalmi irányításában.
Jelenlegi feladatai: a cég forgalmi feladatainak 
teljes körű ellátása, a végrehajtás ellenőrzése. 
Kapcsolattartás a jelenlegi megrendelőkkel, il-
letve újabb partnerekkel való szerződések meg-
kötése. 

 
lőrincz edit
Főkönyvelő

2013. január 1. óta a Homm Kft. alkalmazottja 
és egyben főkönyvelője. Vezeti, koor dinálja és 
ellenőrzi a vállalkozás számviteli és pénzügyi 
műveleteit.
főbb feladatai: a számviteli politika kialakítá-
sa, a számviteli rendszer kiépítése és működte-
tése, éves beszámolók készítése, közzététele. 
A számviteli és pénzügyi egység irányítása, 
egységes szakmai elvek meghatározása és a 
zavartalan működtetést biztosító feltételek 
biztosítása.

Vezetők bemutatása

Mióta dolgozol cégben?
Akkor kezdjünk egy kis történelemmel. Még a ’90-es évek-
ben a cég jogelődjének, a Homm Bt.-nek nem voltak nagy 
buszai, de kaptak kisebb-nagyobb megrendeléseket. Ezeket 
más cégekkel közösen oldották meg. Néha én szállítottam a 
Homm ügyfeleit, így ismertük meg egymást Karcsiékkal. Né-
hány év múlva – miután elmentem az előző munkaadómtól 
– felajánlották, hogy menjek át hozzájuk. Nem bólintottam 
rögtön rá a felkérésre, azt mondtam: keresek egy jó helyet. 
Néhány hónap múlva kiderült, hogy ez volt a „jó hely”, amit 
kerestem, így alkalmazott buszsofőr lettem 2003-tól.

Milyenek voltak azok az idők?
Nagyon sokat dolgoztunk és a cégben kialakult egy zárt, össze-
tartó közösség. Mi buszsofőrök másképp éljük meg a kollegi-
alitást. Együtt töltjük a napokat, olyan ez mint a „házasság”. 
Együtt eszünk, együtt alszunk, együtt élünk tulajdonképpen. 

Megvan még ez az összetartás?
Közben nagyra nőtt a cég, van olyan kolléga, akivel még soha 
nem találkoztam. De a telephelyeken belül biztosan léteznek 
ezek a kis blokkok. Voltak változások a Hommban az elmúlt, 
lassan 15 évben, de a régi csapattal még mindig összejárunk.

egyszer már nyugdíjba vonultál. Miért jöttél vissza?
Azt mindenki félreértette, nem akartam én nyugdíjba menni! 
A sofőrök élete mindig hajtós, délután négykor kiderülhet, 
hogy holnap indulnod kell Rómába. Persze szerettem csinálni, 
de egy idő után éreztem, hogy elég: „lejárt a szabatossá-
gom”. Azt mondtam a kollégáknak, hogyha az egyik kötelező 
licencem lejár, akkor nem újítom meg, kilépek. Annak rendje 
és módja szerint egy nagyon szép, megható búcsúztatót csi-
náltak nekem. Alig telt el néhány hónap, csörgött a telefonom. 
Karcsiék mondták, hogy beindul a cégnél a vizsgáztatás, erre 
keresnek embert. És megint itt vagyok.

Hiányzik a vezetés?
A szabadság, a mozgás igen, de a vezetés nem. Jó volt, de 
elég volt.

Mennyi ideje van kikapcsolódni egy sofőrnek egy nemzet-
közi úton?
Van idő nézelődni, de tény, hogy a parkolókat jobban 
ismerem, mint a városokat. Izgalmas, de gondolj bele, 
amikor már három éve a francia Riviérát járod és a sirályok 
visszaköszönnek, akkor egy kicsit monoton. Igazából teljesen 
mindegy, hol vagy a világban, az nem mindegy, kivel vagy 
ott. És ezért jó ez a munka. Mert mi nem szállítunk, hanem 
szolgáltatunk, emberekkel foglalkozunk és ez nagyon hálás 
feladat tud lenni.

Mesélnél egy ilyen hálás feladatról? 
Lichtensteinbe kellett kimennünk erdélyi, kicsit problémás 
vagy hátrányos helyzetű gyerekekért. Megkérdeztem az 
egyik lurkót hány testvéred van? Erre azt válaszolta, hogy 14. 
Nem hittem el, de felsorolta mind. Tündériek voltak, semmi 
rendetlenség, nagyon élveztük az utat. Hasonló volt, amikor 
a Pasaréti templom Csibe kórusát szállítottuk Salzburgba. 
végig együtt voltunk, sőt előfordult, hogy mi vásároltunk be 
nekik. Persze 38 gyerek, egyetlen atyával néha rendetlen tud 
lenni. Az úton azt mondtam a lurkóknak, hogy „olyan elegem 
van belőletek, hogyha kiteszem őket, csak krumplit fogok 
szállítani.” Ez nagyon tetszett nekik. A végén kaptam egy pár 
sort tőlük: „Sok ilyen krumplit kívánunk neked!” Még mindig 
őrzöm azt a levelet.

a mostani feladatkörödet megszeretted?
A hivatalos szervekhez viszem a szükséges papírokat. Talán 
ez nem hangzik olyan izgalmasan, de a miliő miatt még min-
dig élvezem a munkát. Szerettem, hogy emberek és buszok 
között vagyok.

Grabant tibor volt az első, aki sofőrként alkalmazott lett a cégben. az 
érdekes utakról, a Homm kötelékről és a buszvezetői pályáról mesél.

Interjú Grabant tiborral

Egy régi 
buszsofőr 
a Homm 
kötelékben
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A Homm Kft.  
szervezeti ábrája
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Ne állítsuk le sebességben a motort! 
Vannak olyan autóbusztípusok, melyeket nem szabad 
sebességben leállítani, ugyanis utána nem tudjuk majd 
beindítani a buszt. A „szerencsésebb” eset, például a MAN 
buszoknál fordulhat elő, mert azokat egyáltalán nem lehet 
beindítani, ha sebességben állítottuk le a motort. Sajnos 
ilyenkor hívni kell a műszakot, akiknek a fél autóbuszt szét 
kell szedniük, hogy kivegyék sebességből a váltót. Nagyobb 
kárt lehet okozni a Bováknál.  Ennél a típusnál ugyanis 
sajnos előfordul, hogy a sofőr végső kétségbeesésében 
elkezdi rángatni a váltót, amíg ki nem ugrik sebességből. 
A rángatásból származó bajok nem azonnal jelentkeznek, 
ám ha ezeket a finom szerkezeteket cserélni kell, az több 
százezer forint „felesleges” kiadás. 

Melegszik az idő 
Itt a tavasz, jönnek a melegebb napok így gyakrabban lehet 
számítani a motorok melegedésére. A rossz minőségű utak 
miatt a jármű hűtőjébe télen lerakódhatott a kosz, a sár. 
Ez leggyakrabban az Euro 3-as Bováknál fordul elő. Kérünk 
minden gépjárművezetőt, aki ilyen típust vezet, hogy a 
ventillátorlapátokba beszorult sarat pucolja ki. Sajnos ehhez 
be kell feküdni a jármű alá, de az egész művelet nem tart 
tovább 10 percnél. Érezni is lehet a problémát, ugyanis a 
busz hátulja ráz. Ez a tisztítás nagyon fontos, ugyanis a 700 
milliméter átmérőjű ventillátorlapát, mely percenként 2000-
es fordulaton pörög, egy idő után szétrázza a szerkezetet 
és lapát belefordul a hűtőbe. Ez pedig akár sokmilliós kárt 
is okozhat. Hasonlóan fontos, hogy figyeljük melegedik-e a 
hűtővíz. Könnyen lehet, hogy a hűtő összeszedte a sarat és 
az okozza a problémát. Ezt nem kell a sofőröknek javítani, 
a műszak megoldja, de időben szóljunk, mert egy besült 
motor szintén komoly anyagi kárral jár.  

Érvényes a tűzoltó készülék? 
Minden vezetőt kérünk, hogy ellenőrizze, érvényes-e a 
tűzoltó készülék a járműben. Ha megállítják a buszt, a 
sofőr 10-100 ezer forintos bírságra számíthat, ráadásul 
egy műszaki vizsgára is behívhatják gépjárművet. Tehát 
kérünk mindenkit, hogy nézze meg a javítókönyvet és a 
készüléket is. 

Kötelező szerviz 
Minden buszban saját Homm matricán található a kötelező 
szerviz időpontja. Vannak persze olyan járművek, amelyek 
kijelzik digitálisan a műszerfalon, de néha ki kell nyitni a 
kesztyűtartót. Ezeket a ciklusokat tartani kell! Szeretnénk, 
ha erre a gépkocsivezetők is figyelnének.

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 tanácsaiEgy saját busz: 
a MAN titkosügynöke
Rendszeresen jelentkezünk majd ezzel a rovattal, melyben egy saját 
buszt mutatunk be. először a MaN R07-re esett a választásunk. 

 
a 13 ezer köbcentiméteres közel 400 lóerős motor könnyedén  
repíti az R07-est, mindezt igen gazdaságosan

a nagy, döntött üvegfelület körkörös 
kilátást biztosít a vezetőnek

 
az 50 utas kényelmesen elfér az egyedi, 
dönthető üléseken
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Az új Ladában a Renault-tól származó alapokat 
használták, és bár senki sem hangsúlyozza, szemfüles 
szakértők észrevették, hogy a Vesta és Dacia Logan 
tengelytávja milliméterre megegyezik. A francia 
autógyár úgy tűnik kedveli a kelet-európai márkákat, 
hozzájuk tartozik a Dacia és a Lada is, és a Vesta már 
a gallok közbenjárásával készült, ellentétben a régi 
modellekkel. De ha az alapok közösek is, maga a rá 
épülő autó más, ez már a motortér elrendezéséből is 
látszik. A hajtómű ugyanis orosz, a Granta-féle 1,6-os, 
16 szelepes blokk továbbfejlesztésével készült. A váltó 
viszont Renault-gyártmány, és a Lada mérnökei nem is 
titkolják, hogy eleinte Renault motor-orosz váltó volt a 
terv, de örülnek, hogy így alakult. Az első üléspróbánál 
kiderül, hogy az utastér elég tágas, a csomagtartónak 
pedig közel fél köbméter a térfogata (480 liter).

Na, de milyen vele menni?
Nosztalgia helyett inkább egészen új élmény vezetni 
a Vestát. Korábban sokan kiemelték a Lada 1,6-os 
motorjának pörgősségét, ez egy kicsit visszafogottabb 
lett, pedig sokat fejlődött az erőforrás. 105 lóerőre nőtt 
a teljesítménye, egészen jónak mondható a a maga 
148 newtonméterével és teljesíti az EURO6-os normát. 
Az említett adatokkal a motor, a több mint egy tonnás 
autót, 11,2 másodperc alatt tudja 100 km/h sebességre 
gyorsítani. Alacsonyabb fordulatszámon nehezen jön 
lendületbe az autó, de aztán hamar elkapja a fonalat és 
megjön az erő nagyjából 3000 környékén kezd el jobban 
húzni.  4200 fölé azonban nem érdemes pörgetni, 
mert egyrészt hangos lesz, másrészt nem tartogat már 

semmi extrát. Összességében azonban elmondható, 
hogy az 1,6-os benzines továbbra is nagyon megbízható 
erőforrás, nincsen feleslegesen túlbonyolítva. Ez pedig 
hosszú távú használatra rendkívül előnyös.

családi autó
Vannak persze apró hibái, de ne feledjük, hogy 
ez a kocsi az alsó-középkategóriát képviseli. Azt 
viszont nagyon jól. A belső tér nagyon sokat javult 
anyaghasználatban rengeteget javult és az összkép is 
sokkal-sokkal kúlabb, mint eddig bármikor. Az autó 
nem egy összetákolt doboz, határozottan látszik rajta a 
formatervezői munka. Steve Mattin érdekes, megtört 
íveket rajzolt a Lada oldalára, de akármennyire is 
szokatlanul néz ki, nem tűnik furcsának. A többi kelet-
európai szedánhoz képest mestermunka. Kifejezetten 
jó vele kocsikázni és mindent tud, amit egy hétköznapi, 
családi autónak tudnia kell.

Mennyibe is kerül?
A Lada az egyszerű modellválasztékra koncentrál, 
mindössze egyetlen benzinmotor kapható a típushoz, 
a legtöbb pénzt úgy költhetjük rá, ha a luxus kivitel + 
robotizált váltó kombinációt választjuk a szalonban. Dí-
zelmotor, vagy egy gyengébb benzinmotor nincs, árlis-
tája tehát jól áttekinthető, íme:
Vesta sedan standard – 2 999 000 Ft 
Vesta sedan comfort – 3 499 000 Ft 
Vesta sedan lux – 3 899 000 Ft 
Vesta sedan lux a – 4 149 000 Ft

autóteszt: megérkezett az új lada
szinte nem volt olyan család Magyarországon, ahol ne lett volna 
legalább egy lada, vagy inkább ismertebb nevén Zsiguli. Idén 
márciusban már itthon is kapható az új Vesta, amely már nyomokban 
sem emlékeztet a jó öreg ezerötösre. szinte kisautó áron juthatunk 
egy megbízható családi járműhez. de valóban lehet három millióért 
jó orosz kocsit venni?

többé nem felejtheti el, hol 
hagyta az autóját 
Nem olyan nehéz elfelejteni, hol is hagytuk az autónkat a 
parkolóban. A Haszon magazin észrevette, hogy a Google 
Maps legújabb frissítése segít ezen. Először is megjelöl-
hetjük az autó pontos helyét azzal, hogy a kék helyzet-
jelölő pontra kattintunk, kiválasztjuk, hogy mentse el a 
parkoló autó helyét. Ehhez persze először be kell jelent-
kezni a térképszolgáltatásba, de ezt úgyis mindenki megte-
szi Androidon. A mentéshez mindenféle megjegyzéseket is 
fűzhetünk, például az emeletet. Időzítőt is hozzárendelhe-
tünk, amely megmondja, hogy mióta parkolunk és mennyi 
időnk van még az ingyenes parkolás lejártáig. Egyszerűbb, 
talán ódivatúbbnak tűnő módszer:: fotózzuk le a parkoló-
helyet, mielőtt elindulunk.
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Új rendszámtáblát kapnak a bringatárolók
Áprilistól azok az autók kapnak szürke rendszámtáblát, amelyek hátulján a biciklitartó eltakar-
ja az eredeti számokat. A biciklitartóra tett tábla betűi és a keret fehér lesz, és az EU tagállam-
jelzését is tartalmazza majd, regisztrációs matrica nélkül. Az új rendszámtáblákat az eredetihez 
hasonlóan nyilvántartásba veszik és bejegyzik a forgalmi engedélybe. A rendszámot meg kell 
vennünk, mely 5500 forintba kerül majd és a nyilvántartásba vétel további 2300 forint. Ám 
nem elég igényelnünk a rendszámot, egy kvázi műszaki ellenőrzésre is el kell mennünk, amely 
1770 forint. Így összesen 9570 forintot kell költenünk az új szabály miatt. Az első tapasztalatok 
alapján, ha megvan a gyári papírunk a tartóról, akkor viszonylag könnyen és gyorsan végigjár-
hatjuk a folyamaton.

Milliós bírságot 
is kaphatnak 
ausztriában a 
magyar fuvarozók
Szigorúan büntetik az osztrák ha-
tóságok az új közúti szabályozás 
megszegőit. Az Ausztriába belé-
pő, és oda vagy onnan utast vagy 
árut szállító jármű sofőrjét be 
kell jelenteni az osztrák pénzügy-
minisztériumnál, és neki időará-
nyosan meg kell fizetni az osztrák 
minimálbért. 
Amelyik cég a bejelentést elmu-
lasztja, először 20 ezer eurós (6,2 
millió forint), minden további 
esetben akár 50 ezer eurós (15,4 
millió forint) bírságot kaphat 
munkavállalónként. A rendelke-
zés január óta van érvényben, és 
a türelmi időszak után már bírsá-
golnak a hatóságoknak. A szabá-
lyozás a külföldre szállító magyar 
fuvarozók mintegy kétharmadát 
érintheti. 
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MEGFEJTÉS: Köszönjük Kolléga!
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A Magyar Olimpiai Csapat hivatalos földi szállítója
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autószerelőket keresünk
Autóbuszok és tehergépjárművek javításában jártas szerelőket keresünk.  

Autószerelő végzettség szükséges.

Karosszéria lakatosokat keresünk
Autóbuszok és tehergépjárművek javításában jártas karosszéria lakatosokat keresünk. 

Karosszéria lakatos végzettség szükséges.

Jelentkezni Kátai Zoltán műszaki vezetőnél lehet az alábbi elérhetőségeken:  
email: katai.zoltan@homm.hu telefon: +3620/236-9011
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autószerelőket keresünk 
Autóbuszok és tehergépjárművek javításában jártas szerelőket keresünk. 

 Autószerelő végzettség szükséges.

Karosszéria lakatosokat keresünk
Autóbuszok és tehergépjárművek javításában jártas karosszéria lakatosokat keresünk. 

Karosszéria lakatos végzettség szükséges.

autóvillamossági szerelőket keresünk
Autóbuszok és tehergépjárművek javításában jártas autóvillamossági szerelőket keresünk.  

Autóvillamossági szerelői szakmunkás vagy autóelektronikai műszerész végzettség szükséges.

Jelentkezni Kovács Attila műszaki igazgatónál lehet az alábbi elérhetőségeken:  
email: attila.kovacs@homm.hu telefon: +3620/772-3025

autóbuszvezetőket keresünk
Cégünk „D” kategóriás jogosítvánnyal és érvényes GKI vizsgával rendelkező  

autóbuszvezető kollégákat keres a következő területekről:

Budapest, pest megye  
fejér, somogy, tolna, Zala, Vas megye

Jelentkezni Budai Zsolt forgalmi vezetőnél lehet az alábbi elérhetőségeken: 
email: homm@homm.hu telefon: +3670/378-8486
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