
Ellenőrző lista a taxisofőrök számára
A hivatásos sofőrök által vezetett taxik fontos 
szerepet töltenek be a közlekedési láncban. Ha egy 
balesetnek vagy valamilyen váratlan eseménynek 
egy taxi is részese, függetlenül attól, hogy ki a felelős, 
az rossz fényt vethet hivatása megbecsülésére. Az 
állandó éberség elengedhetetlen ahhoz, hogy Ön 
és utasai, valamint a többi úthasználó biztonságban 
legyen.

Tartsa be a munkaidővel kapcsolatos 
előírásokat! A munkaidőre vonatkozó 
szabályok be nem tartása olyan büntetendő 
cselekmény, amely veszélyezteti munkahe-
lyét. A pihenési időt használja … pihenésre!

Vezetés előtt ne fogyasszon alkoholt és 
ne vegyen be olyan gyógyszert, amely 
hatással van vezetési képességére! 
Vezetés előtt és közben lehetőleg kerülje a 
kiadós ételeket, mivel a jóllakottság érzése 
elálmosíthatja.

Ha álmosnak érzi magát, ne folytassa 
a vezetést – ÁLLJON MEG! Szálljon ki a 
gépjárműből, nyújtsa ki a lábait, szívja be 
a friss levegőt és tartsa be a szükséges 
pihenőidőt!

Minden jól működik a járművön? A műszak 
megkezdése előtt ellenőrizte a fékeket, a 
gumiabroncsokat (nyomás és kerékbor-
dázat mélysége), a hűtőfolyadékot és az 
olajat? Nem feledkezett meg a tükrökről, a 
szélvédőről/az ablakokról (mindent tisztán 
lát?), az ablaktörlőkről, a fényszórókról és 
az indexkapcsolókról sem? A különleges 
felszerelések, mint pl. a viteldíjmérő, a rádió 
és a navigációs rendszer sem kerülték el a 
figyelmét? Nem érte a gépjárművet 
semmiféle szemmel látható kár? A jármű 
kívülről-belülről egyaránt tiszta?

Utasai biztonságosan és kényelmesen 
ülnek és biztonsági övüket bekapcsolták? 
Szükség esetén legyen utasai segítségére a 
poggyászok ki- és beemelésében és/vagy a 
járműből történő ki- és beszállásban!

Rendelkezik a megfelelő okmányokkal? 
Rendelkezik a műszaki vizsgálati 
tanúsítvánnyal? A taxi rendszáma jól látható 
az utasok számára? Rendelkezésére állnak 
a szükséges biztosításról szóló dokumen-
tumok a gépjármű fedélzetén? Aktiválta a 
viteldíjmérőt? A megfelelő viteldíjat választot-
ta ki az úthoz? Betáplálta a megfelelő pótdí-
jakat? Van kitöltésre kész számlája szükség 
esetén?

Válassza a legjobb útvonalat! Az utasok 
azt várják Öntől, hogy jó helyismerettel 
rendelkezzen a környéken; tegyen meg 
ennek érdekében mindent, legyen ez szakmai 
büszkeségének része! Ha egy hosszabb 
útvonal gyorsabb megoldásnak tűnik, közölje 
ezt utasával/utasaival! Ha a gépjárműben 
van navigációs rendszer, győződjön meg 
róla, hogy az adatok mindig naprakészek.

… ÉS MINDEN MÁS IS RENDBEN VAN?

FELKÉSZÜLT?

Taxisofőrként mindig vezessen felelősségteljesen és 
bizonyítsa rátermettségét azzal, hogy a felelőtlenül 
és meggondolatlanul közlekedők mozgását előre 
látja és a helyzeteket – legyenek azok bármennyire 
is kellemetlenek – megfelelően kezeli. Magatar-
tásával segíthet elkerülni a baleseteket, javíthatja 
szakmájának megbecsülését, és támogathatja a 
közlekedési ágazatot azon erőfeszítéseiben, 
amelyek célja megakadályozni, hogy szükségtelenül 
korlátozó szabályozások kerüljenek bevezetésre.

A saját és más úthasználók élete is az Ön éberségén és a vészhelyzetekben tanúsított magatartásán múlik.

A hivatásos vezetés nagyon megerőltető, 
ezért fontos, hogy fizikailag és szellemileg is 
friss maradjon. A jobb közérzet biztosítása, 
a biztonságosabb közlekedés és a hossz-
abb élet érdekében fontos az egészséges 
táplálkozás és a szükséges folyadékbevi-
tel, valamint a rendszeres testmozgás.

Ülését úgy állítsa be, hogy az ülőhelyzet 
a lehető legkényelmesebb legyen és 
minden vezetéshez szükséges eszközt 
könnyen elérjen! Úgy állítsa be a fejtámlát, 
hogy az baleset esetén képes legyen 
megtámasztani a fejét! Csússzon teljesen 
hátra az ülésben, nehogy túlzottan 
megterhelje a hátát!

Mégha a törvény nem is kötelezi Önt rá, a 
jó példamutatás érdekében használja a 
biztonsági övet, és kérje meg utasait, 
hogy ők is tegyenek így! Ha a törvény az 
utasokat is kötelezi a biztonsági öv használa-
tára, tájékoztassa őket erről!

Közlekedjen biztonságosan, tisztelje utastársait! 
a közúti közlekedési ágazat kezdeményezése



Ne feledje, a holttér megakadályozza, hogy 
a járműve közelében lévő közlekedőket 
észrevegye (motorkerékpárosokat, kerék-
párosokat, gyalogosokat és különösen a 
gyerekeket nehezebb észrevenni)! Legyen 
különösen elővigyázatos kanyarodáskor, 
tolatáskor és amikor olyan gyalogosforga-
lomra korlátozott övezetben van, ahová a 
taxik is behajthatnak!

Csak akkor előzzön, ha meggyőződött arról, 
hogy van elegendő helye és nem kényszerít 
más gépjárműveket lassításra! 

Tartsa be az Ön előtt haladó gépjárműtől 
a biztonságos követési távolságot – de 
mindenképpen legalább az előírt 
minimális követési távolságot! Ne feledje, 
minél gyorsabban vezet, annál nagyobb 
követési távolságra van szüksége. A 
biztonságos követési távolság növekszik 
esős, havas és jeges útviszonyok esetén! 

Tartsa szemmel a műszerfalat! Ha 
bekapcsol valamelyik figyelmeztető lámpa, 
késlekedés nélkül intézkedjen a probléma 
minél előbbi elhárításáról!

Próbálja meg előre látni a problémákat! 
Kerülje a hirtelen fékezést és gyorsítást, mert 
ezek egyrészt veszélyesek lehetnek a többi 
úthasználó számára, másrészt pazarolják 
az üzemanyagot és a környezetet is jobban 
szennyezik!

Mindig tartsa tiszteletben a sebességkor-
látozást és az egyéb közlekedési szabály-
ozásokat! Ne vegye fel a többi úthasználó 
rossz szokásait! A biztonságos vezetés 
megvédi az Ön és mások életét, valamint a 
munkáját is.

Meghibásodás, baleset vagy egyéb 
komoly vészhelyzet esetén azonnal 
tájékoztassa a munkahelyét és/vagy a helyi 
sürgősségi segélyszolgálatokat a történtekről! 
Mentse el a sürgősségi telefonszámokat a 
mobiltelefonjába!

Éjszaka kellő időben kapcsolja ki a 
reflektort, ha szemből érkezik a forgalom! A 
fényszórók beállítása megfelelő? Győződjön 
meg róla, hogy a fényszórók és reflektorok 
tiszták, hiszen gépjárműve csak ekkor látható 
jól.

Vezetési stílusát igazítsa mindig az 
időjárási viszonyokhoz! Ha eső, sár, 
jég vagy hó miatt csúszósak az utak (ne 
feledkezzen meg a hóláncról sem!), vegyen 
vissza a sebességéből! Ugyanez vonatkozik 
a ködben, esőben vagy szürkületkor és 
alagútban történő vezetésre is.

Csak a kijelölt taxiállomásokat használja! 
Ügyeljen arra, hogy ne akadályozza a 
közlekedést vagy a többi közlekedő 
számára az út láthatóságát, amikor felveszi 
vagy kiteszi az utasokat! 

Ne járassa feleslegesen a motort! Éjszaka 
különösen figyeljen saját biztonságára, vala-
mint az utasok és a gépjármű biztonságára 
is! Nézze meg figyelmesen leendő utasait, 
mielőtt beengedi őket az autójába!

Vezetés közben tilos a kézben tartott 
mobiltelefon használata. Ha menet közben 
kell beszélnie, szereltessen be kihangosító 
berendezést!

A műszakot követően számoljon be cégének 
a járművel kapcsolatos problémákról, hogy 
gondoskodni lehessen a szükséges javítások 
elvégzéséről! Jelezze az Ön által tapasztalt 
jelentősebb közlekedési problémákat, hogy 
a többi taxisofőrt is figyelmeztetni lehessen 
azok elkerülésére!

Mutassa meg, hogy jó szakember, és ezzel kivívja mások tiszteletét!

LEGYEN KÜLÖNÖSEN ÓVATOS A KÖZUTAKON!

Az IRU (Közúti Fuvarozók Nemzetközi Egyesülete) és 
tagszervezetei képviselik az Ön üzletágát. Azon munkálkodnak, 
hogy a lehető legjobb keretszabályozást érjék el a közúti 
szállítási ágazat számára.

Hivatásos sofőrként Ön mind a gazdaság, mind a társadalom 
szempontjából elengedhetetlenül fontos szerepet tölt be. 
Legyen büszke munkájára, a vezetésre!

©2010 IRU I-0056-1 (hu)


