
 
2022 / IV. évfolyam / 5.szám 

 

                                                     Legyél Te is AHFSZ tag!  
                         Részletekről érdeklődj az irodákban (G1-1592, G70-8342) 
                                                             www.ahfsz.hu 
 

ahfsz.hu 

INTERNAL 

 

Geopolitikai kockázatot jelenthet Európának a belsőégésű motorok kivonása?  

 

Elvben elfogadja, de bírálja is a német 

járműipar az Európai Parlamentnek a 

belsőégésű motorral hajtott új autók 

forgalomba helyezésének 2035-ös 

beszüntetésére tett kezdeményezését.  

 

Az Európai Parlament 2035-től be akarja 
tiltani a belsőégésű motorral hajtott új autók 
értékesítését. 
 
 
 
 

 Az európai parlamenti képviselők többsége szerdán Strasbourgban megszavazta, hogy a 
gyártók a következő évtized közepétől csakis olyan személygépkocsikat és kisteherautókat 
forgalmazzanak, amelyek nem bocsátanak ki klímakárosító üvegházhatású gázokat. Mielőtt 
azonban ilyen rendelet hatályba léphetne, a parlamentnek még egyeztetnie kell az uniós 
tagállamokkal.    
 
Volker Wissing (FDP) szövetségi közlekedési miniszter a belsőégésű motorral hajtott új autók 
értékesítésének 2035-től történő betiltása ellen szólalt fel. Wissing csütörtökön Berlinben a 
dpa német hírügynökség kérdésére válaszolva úgy fogalmazott, hogy az Európai Parlament 
belsőégésű motorral kapcsolatos döntése "nem nyerte meg a tetszését". 
A technológia kivezetése nehéz idők kezdetét jelentené a polgárok számára - mondta. Sok 
munkahely függ ugyanis a belsőégésű motoroktól. "Azt szeretnénk, hogy a belsőégésű 
motorral rendelkező járműveket 2035 után is lehessen újonnan forgalomba helyezni, ha 
bizonyíthatóan csak bio-üzemanyaggal lehet azokat megtankolni. A belsőégésű motorral 

https://www.portfolio.hu/global/20220608/iteletet-mondtak-a-torvenyhozok-betiltanak-a-benzines-es-dizel-autokat-europaban-549567
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felszerelt, klímasemleges járművek engedélyezése van csak összhangban a technológiai 
nyitottság elvével" - mutatott rá. 
 
A Német Gépipari Szövetség (VDMA) is bírálta az Európai Parlament kezdeményezését. "Az 
Európai Parlament szavazása nem jó hír az EU ipari ereje és fenntarthatósága 
szempontjából" - mondta Hartmut Rauen, a VDMA vezérigazgató-helyettese csütörtökön.     
Ez nemcsak azt jelenti, hogy az EU feladja vezető szerepét a belsőégésű motorok technológiái 
terén, hanem azt is, hogy lemond egy nagy potenciállal rendelkező, fenntartható technológiai 
lehetőségről is - mutatott rá Rauen. A tilalom ugyanis csak beszűkítené a rendelkezésre 
álló  klímasemleges meghajtási technológiák választékát.     
 
Nem szabad eltekinteni attól sem - mondta -, hogy Oroszország és Kína uralja a globális 
járműipar ellátását az elektromobilitáshoz szükséges olyan kulcsfontosságú nyersanyagokkal, 
mint például a nikkel, a kobalt vagy a magnézium. 
Ezáltal a belsőégésű motorok fokozatos kivonása jelentős geopolitikai kockázatot jelentene 
Európa számára - figyelmeztetett.     
 
A Volkswagen csoport elvileg végrehajtható lépésnek tartja az Európai Parlament döntését. 
"Ambiciózus, de elérhető célt" fogalmaztak meg - közölte a wolfsburgi székhelyű vállalat 
csütörtökön. "Az elektromobilitásra történő áttérés visszafordíthatatlan. Ez az egyetlen 
ökológiailag, technológiailag és gazdaságilag észszerű módja a belsőégésű motorok 
mielőbbi kiváltásának" - fogalmaz a csoport közleménye. Európa legnagyobb autógyártó 
csoportjának néhány márkája már korábban bejelentette, hogy fokozatosan kivonul a benzin- 
és dízeltechnológiából, és hamarosan leállítja a motorok új generációinak fejlesztését is.     
 
A Mercedes-Benz autógyártó elvben üdvözölte az Európai Parlament azon döntését. 
2030-ra készen állunk arra, hogy teljesen elektromos meghajtásúvá váljunk ott, ahol a piaci 
feltételek ezt lehetővé teszik - mondta Eckart von Klaeden, a csoport külkapcsolati 
részlegének vezetője csütörtökön Stuttgartban a dpa hírügynökségnek.     
"Elvben üdvözöljük a döntést" - mondta von Klaeden, hangsúlyozva, hogy a döntés a 
politikusokra hárítja a szükséges infrastruktúra biztosításának felelősségét. "A közlekedés 
területén az éghajlatvédelem sikerének szempontjából az új technológiák elfogadása, nem 
pedig a hagyományos technológiák betiltása a döntő szempont" - fogalmazott. 
 
Teljes cikk: 
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20220609/geopolitikai-kockazatot-jelenthet-
europanak-a-belsoegesu-motorok-kivonasa-549687 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20220609/geopolitikai-kockazatot-jelenthet-europanak-a-belsoegesu-motorok-kivonasa-549687
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20220609/geopolitikai-kockazatot-jelenthet-europanak-a-belsoegesu-motorok-kivonasa-549687
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Újabb akkugyártók jöhetnek Magyarországra? 

 

A mögöttünk hagyott néhány hétben több 
olyan híresztelés is napvilágot látott, 
miszerint újabb akkumulátorgyárat épít egy-
egy globális vállalat hazánkban.  
Hivatalos bejelentésre ugyan nem került sor, 
de a CATL, a Nio és a Volkswagen neve is szóba 
került már egy-egy leendő gyár kapcsán, 
miközben ezeknél ugyan kisebb léptékben, de 
komoly volumenben történtek tényleges 
bejelentések is. 
 
 
 
 

A kormány kiemelt célja, hogy Magyarország az elektromos autóipar európai zászlóshajójává 
váljon a következő években, ezt többször több politikus is hangoztatta az elmúlt években. A 
cél érdekében folyamatosan zajlanak a tárgyalások a legnagyobb vállalatokkal is, emellett 
folyamatosak a bejelentések is – ahogyan arról az autopro.hu is beszámolt, június 17-én 
jelentette be Szijjártó Péter, hogy a W-Scope az idei év eddigi legnagyobb járműipari 
beruházását hozza Nyíregyházára.  
A dél-koreai vállalat 290 milliós beruházása 1200 új munkahelyet fog teremteni és a 
megépülő gyárban évente 1,2 milliárd négyzetméternyi szeparátorfilmet fognak előállítani 
elektromos autók akkumulátoraihoz. 
 
Debrecen nagy nyertes lehet 

Közismert tény, hogy a BMW Debrecenben épít gyárat, ehhez kapcsolódóan számos beszállító 
is a hajdúsági városba érkezik. Kiemelkedő beruházás lenne azonban a CATL gyára, márpedig 
egyre többször olvasni arról, hogy a kínai vállalat legújabb európai gyártóbázisa Debrecenben 
jönne létre. Az ügyben hivatalos bejelentés még nem történt, de több jel is utal a magyar 
építkezésre – ezek közül a legkonkrétabb talán egy azóta már passzív álláshirdetés volt, ahol 
hazánkba keresett embereket a CATL. 
Szintén fontos szempont a kérdésben, hogy a BMW a napokban kötött megállapodást a kínai 
vállalattal arról, hogy a CATL szállít majd be akkumulátorokat a bajor OEM leendő elektromos 
autóihoz. Az persze nem biztos, hogy Debrecenben gyártanák a BMW számára az 
akkumulátorokat, de nem lenne észszerűtlen döntés egy magyar gyár a globális piac 
legnagyobb akkugyártójától. 
 
Jöhet a Nio? 
A szintén kínai Nio neve az elmúlt napokban sokszor került elő a különböző 
sajtóorgánumokban. Bár hivatalos bejelentés a Nio részéről sem történt, egy elejtett 

https://autopro.hu/elemzesek/autoipar-gigaberuhazas-valosul-meg-szabolcsban/720277
https://autopro.hu/elemzesek/autoipar-gigaberuhazas-valosul-meg-szabolcsban/720277
https://autopro.hu/elemzesek/autoipar-gigaberuhazas-valosul-meg-szabolcsban/720277
https://e-cars.hu/2022/06/17/magyarorszagon-fog-gyarat-epiteni-a-kinai-nio/
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félmondat alapján sejteni lehet, hogy az akkumulátorcserés technológiájáról ismert OEM 
tényleg gyártóüzemet hozna Magyarországra. A kínai elektromosautó-gyártó a beszámolók 
szerint akkumulátorcserélő állomásait és töltőoszlopait készítené nálunk annak érdekében, 
hogy hazánkból lássa el a nagy növekedés előtt álló európai piacot. 
A Nio Norvégiában tette meg az első lépéseit Európában, de az északi ország mellett 
Németországban, Hollandiában és további országokban is terjeszkedni kíván a közeljövőben.  
 
A Volkswagen egyik akkugyára is itt épülhet fel 

Az autopro.hu is többször beszámolt róla, hogy a Volkswagen elektromos offenzívája 
részeként hat új akkumulátorgyárat épít – ezek közül egyet Kelet-Közép-Európában, míg 
kettőt Németországban, egyet Spanyolországban, egyről pedig még nem született döntés. 
A számunkra legizgalmasabb kelet-közép-európai helyszín egyelőre még nem ismert, 
Magyarország mellett a V4-ek többi tagja – Csehország, Lengyelország és Szlovákia – is 
versenyben van a beruházás elnyeréséért. A Portfolio emlékeztet rá, hogy Alfons Dintner, az 
Audi Hungaria igazgatóságának elnöke korábban arról beszélt, hogy a vállalat célja, hogy 
„minden, ami az autóinkban benne van, és minden, ami alapvetően a vevőink kényelmét 
meghatározza, Győrben készüljön”. Ez akár utalás is lehet arra, hogy a Volkswagen Győrben 
építené fel a gyárát, ám erről nyilvános döntés még nem született. A Portfolio értesülései 
szerint az sem kizárt, hogy a Volvo kínai anyavállalata, a Geely akkumulátorgyárat építene 
Európában. A cég még keresi a helyszínt, de Magyarország is felmerült lehetséges 
alternatívaként. 
 
Teljes cikk: 
https://autopro.hu/trend/ujabb-akkugyartok-johetnek-magyarorszagra/721413 
 

 
 

 

Okos kereszteződések a hatékony logisztikáért  

 

A digitalizáció és a legkorszerűbb 

technológia alkalmazása az Audi Hungaria 

stratégiájának elemi részét képezik. A 

vállalat nagy hangsúlyt fektet az okos 

megoldások bevezetésére a gyártási és 

logisztikai folyamataiban egyaránt. Az Audi 

Hungariánál már számos okos megoldást 

alkalmaznak, amely most egy konszernen 

belül egyedülálló megoldással bővül: 

jelenleg 65 vezető nélküli szállítóeszköz 

(FTF) van úton a gyártósorok és a logisztikai 

https://e-cars.hu/2022/06/17/magyarorszagon-fog-gyarat-epiteni-a-kinai-nio/
https://autopro.hu/gyartok/kiderult-a-vw-ujabb-akkugyaranak-helyszine/663359
https://autopro.hu/gyartok/kiderult-a-vw-ujabb-akkugyaranak-helyszine/663359
https://autopro.hu/trend/ujabb-akkugyartok-johetnek-magyarorszagra/721413
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területek között, melyek számára a vállalat speciális okos kereszteződéseket alakított ki. 

„A gyártósori anyagellátásban már évek óta sikeresen üzemelnek az FTF-ek, amelyek a 
technológia terjedésével egyre több csarnokban és útvonalon jelennek meg. A növekvő 
forgalom áthalad kereszteződéseken, kapukon, így elengedhetetlenné vált egy gyártóktól 
független irányítási rendszer, ez hívta életre az okos kereszteződést. Ez a megoldás jelenleg 
egyedülálló a konszernben, amelynek segítségével hatékonyan tudjuk irányítani a teljes belső 
automatizált és nem automatizált logisztikai forgalmat”, mondta Robert Buttenhauser, az 
Audi Hungaria motorgyártásért felelős igazgatósági tagja. 
 
De mitől igazán „okosak” ezek a kereszteződések? Az alapot a hagyományos közlekedésben 
nyert tapasztalat adta, megvalósításában az IT, a gyártervezés és logisztika szakterületei 
működtek szorosan együtt. 
 
Az FTF-ek wifi-hálózaton kommunikálnak a rendszer további szereplőivel. Mielőtt odaérnek 
egy kereszteződéshez vagy kapuhoz, egy rögzített ponton jelzik a vezérlőnek az áthaladási 
igényüket, a vezérlő pedig programozott választ ad. Ha szabad a kereszteződés, kinyitja a 
kapukat, és áthaladási engedélyt ad, a másik irányból érkezők jelzőlámpáit pedig pirosra 
váltja. Ha egy másik FTF korábban jelezte az érkezését, a vezérlő addig nem ad szabad jelzést 
másnak, amíg a kereszteződés ismét szabaddá nem válik. 
Jelenleg összesen negyven okos kereszteződés található az Audi Hungaria motorgyártó 
csarnokában, amelyek száma várhatóan tovább növekszik a jövőben. 
 
Teljes cikk: 
https://jarmuipar.hu/2022/06/okos-keresztezodesek-hatekony-logisztikaert/ 
 

 
 
Meddig kell megőrizni a nyugdíjhoz a munkaügyi iratokat?  

 
A nyugellátások pontos, időben történő 
megállapíthatósága érdekében szigorú 
előírások biztosítják, hogy az ehhez 
szükséges bejelentési, nyilvántartási, 
adatszolgáltatási kötelezettséget 
megfelelően teljesítsék az érintettek, 
közöttük a munkáltatók is. Jó tudni azt is, 
hogy milyen következményei vannak a 
hibáknak, vagyis annak, ha nem megfelelően, 
esetleg egyáltalán nem, vagy késedelmesen 
történik meg az előírt adatszolgáltatás, a 
bejelentési, nyilvántartási kötelezettség 
teljesítése.  
 

 

https://jarmuipar.hu/2022/06/okos-keresztezodesek-hatekony-logisztikaert/


 

 

                                                          Legyél Te is AHFSZ tag! 
                                                                          Részletekről érdeklődj az irodákban (G1-1592, G70-8342) 

                                                                    www.ahfsz.hu 
 ahfsz.hu 

INTERNAL 

A megőrzendő munkaügyi iratok köre 

A nyugellátásra való jogosultság és a nyugdíj összege a szolgálati idő hosszától és a nyugdíj 
alapjául szolgáló kereset, jövedelem nagyságrendjétől függ. Mindkét adat a foglalkoztatás 
során keletkezik. 
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény ( a továbbiakban: Tny.) 
adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos rendelkezéseinél a 99/A §-
ban rögzíti, hogy a foglalkoztatónak a biztosított, volt biztosított biztosítási jogviszonyával 
(például munkaviszonyával) összefüggő, a szolgálati időről vagy a nyugellátás megállapítása 
során figyelembevételre kerülő keresetről, jövedelemről adatot tartalmazó munkaügyi 
iratokat kell megőriznie a megadott időpontig. 
 
Megőrzési határidő 

Ezeket a munkaügyi iratokat a biztosítottra, volt biztosítottra irányadó öregségi 
nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig köteles megőrizni a foglalkoztató. 
Emlékeztetőül: a Tny. 18.§-a szerint a nyugdíjkorhatár az adott személy születési éve szerint 
kerül meghatározásra, az 1957-től születettek esetében ez a korhatár már a betöltött 65. 
életév. 
 
Bejelentési kötelezettség 

A megőrzendő iratok fellelhetősége érdekében amennyiben a foglalkoztató jogutód nélkül 
megszűnik, köteles bejelenteni fenti munkaügyi iratok őrzésének helyét a székhelye, 
telephelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek. 
 
Mulasztási bírság 

A Tny. 91.§-ában foglaltak szerint, ha a kötelezett a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére 
történő, jogszabályban meghatározott bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási, illetve a 
nyugdíjbiztosítási feladatok ellátásával kapcsolatos egyéb kötelezettségét nem teljesíti, vagy 
késedelmesen teljesíti, illetve annak nem az előírt módon tesz eleget, mulasztási bírságot 
köteles fizetni. 
A mulasztási bírság összegének nagyságrendje az adott jogsértő magatartás körülményeinek 
mérlegelésével kerül meghatározásra a Tny-ben foglalt összeghatárok figyelembevételével. 
Az összeghatár keretei között történő szankcionálásnál lehetőség van a mulasztás súlyának, 
esetleges gyakoriságának, a mulasztó magatartásának figyelembevételére, értékelésére. 
A Tny. 91.§-a 50.000 forinttól 500.000 forintig, a jogsértés egy éven belüli ismételt 
megállapítása esetén 1.000.000 forintig terjedő összegben határozza meg a mulasztási 
bírság összegét. 
A mulasztási bírságot az ügyben eljárt nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez kell befizetni. 
A mulasztási bírságot kiszabó döntés adatait az igazgatási szerv nem jegyzi be a Közigazgatási 
Szankciók Nyilvántartásába. 
 
A rendelkezés indoka az a körülmény, hogy a mulasztási bírság kiszabására korábbi időszakban 
nem teljesített kötelezettség miatt kerül sor, nem indokolt, hogy a foglalkoztató 
alaptevékenysége miatt esetlegesen kiszabott szankciók megállapítása során az súlyosbító 
körülménynek számítson. 
 

https://uj.jogtar.hu/login?o=doc/id/99700081.TV
https://uj.jogtar.hu/login?o=doc/id/99700081.TV
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/99700081.TV/ts/20220601/lr/99/A
https://uj.jogtar.hu/#doc/db/1/id/99700081.TV/ts/20220601/lr/99/A
https://uj.jogtar.hu/login?o=doc/id/99700081.TV/lr/lawrefP(18)
https://uj.jogtar.hu/login?o=doc/id/99700081.TV/lr/lawrefP(91)
https://uj.jogtar.hu/login?o=doc/id/99700081.TV
https://uj.jogtar.hu/login?o=doc/id/99700081.TV/lr/lawrefP(91)
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A kiszabott mulasztási bírság összegének megfizetésével kapcsolatos fizetési nehézség 
esetén kérelemre lehetőség van a mulasztási bírság tartozás méltányosságból történő 
mérséklésére, elengedésére, részletfizetés vagy fizetési halasztás engedélyezésére. 
A bírság mérséklésének vagy elengedésének engedélyezésénél az igazgatási szervnek az eset 
összes körülményét mérlegelnie kell, különösen a mulasztás keletkezésének körülményeit, 
annak súlyát és gyakoriságát. 

2021. július 1-jétől már nem kell illetéket fizetni a fenti fizetési könnyítés iránti kérelem 
esetén a kérelemben foglaltak engedélyezése iránti eljárásban. 

 
Teljes cikk: 
https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/munkajog/29497-meddig-kell-megorizni-a-
nyugdijhoz-a-munkaugyi-iratokat 
 
 
 

 
 
 

Hova ültessük a gyerekeket az autóban? 

 

 

Kevesen keresik, pedig ettől lesznek 

biztonságban a gyerekek az autóban 

Az autóvásárlók alig 1%-a keresi a 

legbiztonságosabb ISOFIX-rendszert. 

Mutatjuk, hogy mi is ez, és azt is, hogy 

hova ültethetők a gyerekek az autóban. 

 

A nyári vakáció beindulásával a szülők 

számára komoly kihívást jelent a gyerekek 

nap közbeni elhelyezése, amiből fakadóan 

sokszor nem a megszokott napi rutin 

szerint, és akár nem is a saját autójukkal 

közlekednek. Különösen fontos kérdés tehát, hogy hova és miként ültethetjük biztonságosan 

a gyerekeket. A Használtautó.hu csapata segít megválaszolni a leggyakoribb kérdéseket. 

 

 

Számos tévhit kering a gyerekek autóban történő biztonságos és szabályszerű elhelyezése 

kapcsán, ám a KRESZ ebben is a segítségünkre van: „a gépkocsiban vagy a mopedautóban 

150 cm-nél alacsonyabb gyermek csak a testméretéhez és testsúlyához igazodó kialakítású 

https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/munkajog/29497-meddig-kell-megorizni-a-nyugdijhoz-a-munkaugyi-iratokat
https://szakszervezetek.hu/dokumentumok/munkajog/29497-meddig-kell-megorizni-a-nyugdijhoz-a-munkaugyi-iratokat
https://www.autonavigator.hu/wp-content/uploads/2022/02/320250_source.jpg
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gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható.” Ezen felül persze vannak kivételek és 

vannak korlátozások is, ezért fontos áttekinteni a legfontosabbakat.  

 

 

Ülhet előre is gyerek? 

 

Igen, de csakis megfelelő biztonsági rendszerben, azaz gyerekülésben vagy babahordozóban. 

Elöl is ülhet menetirány felé vagy hátrafele nézve, ám kitétel az is, hogy menetiránynak 

szemben, hordozóban csakis kikapcsolt utaslégzsák mellett utazhat. Mi az és milyen lehet egy 

gyermekbiztonsági rendszer? 

 

Ez a gyerekülések és babahordozók hivatalos, összesítő elnevezése. Lehet integrált, ami saját 

ülőhelyet és biztonsági övet ad a gyereknek és lehet nem integrált, ami már az autó biztonsági 

övét használja – ez utóbbi logikusan a nagyobb gyerekek üléseinél jellemző. Fontos továbbá, 

hogy gyermekünk méretéhez és tömegéhez passzoló gyerekülést használjunk, hiszen csakis 

az fogja megfelelően rögzíteni. A besorolás kapcsán több szabvány is létezik, elfogadott 

gyerekülés, „gyermekbiztonsági rendszer” a besorolást is adó ECE-R 44 vagy ECE-R 129-es 

osztályzás meglététől lesz egy gyerekülés, ez egyben azt is megadja, hogy az ülés milyen 

testsúlyú gyermek számára megfelelő. Erősen ajánlott az ISOFIX-rendszeres gyerekülések 

használata, amelyek az autók biztonsági öve helyett vagy mellett egy szabványos fém 

rögzítőrendszert alkalmaznak ahhoz, hogy az ülés közvetlenül az autó karosszériavázához 

csatlakozzon. Az ilyen üléseket egyrészt könnyebb megfelelően és biztonságosan rögzíteni az 

autóban, így baleset esetén eleve jobb védelmet adnak, másrészt azt is könnyű belátni, ha a 

nem integrált gyerekülés rögzítve van, akkor a biztonsági övnek, és így a gyermeknek is kisebb 

terhet, erőhatást kell elviselnie. 

 

 

Jó hír, hogy az említett ISOFIX-csatlakozó 2014 óta az összes, EU-ban forgalomba helyezett 

személyautóban kötelező elem, így a használt autók zömében is megvan: a Használtautó.hu 

hirdetési állományának 55 százalékában szerepel. Ugyanakkor jól látható, hogy olyan 

felszerelésről van szó, ami bár gyermekszállításkor nagyon fontos, vásárláskor ritkán 

preferencia: a Használtautó.hu statisztikája szerint a keresők 1 százaléka sem szűr erre az 

opcióra. Holott a 10-15 éves modellek körében, ami Magyarországon a leggyakrabban forog, 

még nem egyértelmű a megléte, a hiányával pedig a legtöbben csak gyerekülés vásárlásakor 

vagy rosszabb esetben behelyezésekor szembesülnek.  
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Mikor hagyható el a gyerekülés? 

 

Az első ülés esetén 150 cm-es testmagasságtól, a hátsó ülésen azonban már 135 cm-es 

magasságtól elhagyható, amennyiben „az üléshez beszerelt biztonsági övvel – testméretéhez 

igazodóan – biztonságosan rögzíthető”, vagyis a biztonsági öv a válla közepén fut, és nem 

vágja a nyakát. Elhagyható ugyan a gyerekülés a taxi hátsó üléssorában is, ám ma már számos 

társaság ingyen kínál gyerekülést, ha azt rendeléskor előre jelezzük. Érdemes élni vele, hiszen 

egy rövidebb városi úton, akár kisebb tempónál is adódhat olyan baleset, ami gyerekülés 

nélkül egy biztonságos autóban is komoly sérülést okozhat. 

Elöl is utazhat a gyerek, de ott 150 centiméterig, hátul 135 centiméteres magasságig kötelező 
a kiegészítő ülés.  
 
 
Fontos tudni azt is, hogy a gyerekülés a nem menetrend szerinti autóbuszos utazásokkor is 

kötelező, amennyiben állóhellyel nem rendelkező modellről van szó, magyarán a buszos 

utakra is kötelező és persze erősen ajánlott is a gyermek méretének megfelelő üléssel 

készülni. És persze az öveket minden esetben bekapcsolni, hogy a nyári vakációt az utazások 

során is biztonságosan tölthessük! 

 

Teljes cikk: 

https://www.autonavigator.hu/cikkek/hova-ultessuk-a-gyerekeket-az-autoban/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.autonavigator.hu/cikkek/hova-ultessuk-a-gyerekeket-az-autoban/

