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Taxizás  a járvány árnyékában
Felmértük a mobilitás csökkenésével leginkább érintett szolgáltatás helyzetét

KORPOS ATTILA

„Jelenleg? Legalább negyven szá-
zalékra lecsökkent a taxizás” – kö-
zölte lemondóan Kanabé András 
hivatásos taxis. Mint mondta, napi 
szinten követi a híreket, hogy mi-
lyen szigorítások következhetnek, 
hiszen annak függvényében tudja 
meghatározni a fuvarok folytonos-
ságát. Egy héttel ezelőtt már jelen-
tős volt ez a visszaesés. Kiemelte, 

a hétvégi fuvarok száma is 
alaposan megcsappant. 
„Máskor nincs elég autó 
pénteken és szombaton, 
folyamatosan hívnak min-
denhova. Most húsz szá-

zalékra esett vissza ez a 
forgalom.” A harminc éve taxizó 
András szerint a szórakozási lehe-
tőségek felfüggesztése, továbbá az 
adminisztratív ügyek és az egész-
ségügyi szolgáltatások csökkenté-
se mind fontos összetevői annak, 
hogy nincsenek utasok.

Megcsappant forgalomról szá-
molt be egy másik fuvarozó is. 
„Városi viszonylatban a közép- és 
idősebb korosztály veszi leginkább 
igénybe a taxis szolgáltatást, az ő 
otthonmaradásuk miatt jelentősen 
visszaesett a forgalom” – fogalma-
zott a neve elhallgatását kérő egyé-
ni fuvarozó. Arra számított, hogy a 
városi közszállítás felfüggesztésével 
több ember veszi majd igénybe a 
szolgáltatást, de az otthonmaradás-
ra buzdító kampányok hatására az 
emberek kevesebbet mozdulnak ki, 
így az autóbuszos forgalmat nem 
cserélte fel a taxis fuvarozás; ráadá-
sul ma reggeltől teljes kijárási tilal-
mat rendelt el az államfő.

A mobilitás csökkenésével ma-
gyarázta Marosi Sándor a gyen-
gébb taxis forgalmat. „Üzletek 
és munkahelyek zártak be, az is-
kolások nem járnak be vidékről, 
egyszerűen nincs, akit szállítani” 
– mutatott rá a fuvarozó. A városi 
egyéni fuvarozáshoz nemrég csat-
lakozott nyugdíjas arról számolt 
be, hogy elvétve vannak hosszabb 

útjai a környező falvakba, de ösz-
szességében nagy a visszaesés a 
korábbi forgalomhoz képest.

Túlélésre ítélve

Megkeresésünkre a Radio Taxi 
ügyeletes diszpécsere úgy fogalma-
zott, nagyjából a felére estek vissza 
a taxit igénylő hívások. Elmondta 
ugyanakkor, hogy az országosan 
kiadott rendeltnek megfelelően az 
éjszakai ügyeletben (22 órától 6 órá-
ig) csak két személyt szállíthatnak 
a fuvarozók. Igyekeznek kitartani a 
végsőkig, dolgoznak, amíg a jogsza-

bály engedi, de fel vannak készülve 
a leállásra is, amely náluk 33 taxizót 
és 4 ügyeletes diszpécsert érintene.

Keresztes Izabella is drasztikus 
visszaesésről beszélt: „két héttel ez-
előtt még csak harminc-, egy hete 
viszont már hetvenszázalékos csök-
kenés volt érzékelhető nálunk”. A 
Millennium Taxitársaság vezetője 
úgy fogalmazott, az autóbuszok le-
állása miatt az első napokban némi-
képp több fuvarra volt igény, de aztán 
azonnal jött a mélyrepülés. Sofőrjeik 
nem közvetlen alkalmazottak, így 
mindenki saját belátása szerint végzi 
el a fertőtlenítést a gépjárművében. A 

fuvarozás szempontjából teljes csőd-
ként élik meg ezt az időszakot, náluk 
szintén 4 diszpécsert és 39 autótulaj-
donost érintene a teljes leállás. Az 
újonnan gyakorlatba ültetett éjsza-
kai kijárási tilalom kapcsán megje-
gyezte: „Nincs is igény a fuvarozás-
ra, hétfő éjjel egyetlen hívást sem 
kaptunk. Fél hatkor jött be az első, 
el lehet képzelni, mennyire csendes 
műszak volt.”

A taxisok is igyekeznek minél több 
megelőző intézkedést betartani
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Óriási volt az örömöm tegnap dél-
után: jött az a hír, aminek minden 
Olaszországban élő ember, de 
talán az egész emberiség a leg-
jobban örülne: egyetlen halott, 
egyetlen újabb megbetegedés 
sem történt aznap. Ezt olvastam 
számos Facebook csoportban. Saj-
nos, hamar kiderült, hogy ez nem 
igaz: valaki félreértett valamit.

De mégis örömhírként értelmez-
hető: az elmúlt 24 órában (hétfőn) 
megint kevesebben haltak meg, mint 
azelőtt, és a gyógyulások száma nőtt. 
Azaz lassan visszahúzódik a baj. S 
belegondoltam: milyen helyzetben 
vagyunk, ha az is öröm, ha „csak” 
601-en halnak meg egy nap alatt. Én 
ennek is örülök, mert így láthatjuk, 
van értelme a bezártságnak, hogy 
tényleg hasznos, ha mindenki otthon 
marad és betartjuk a szabályokat. De 

a jó (?), jobbacska (?), pozitív (?), hír 
(hogy is nevezzem ezt?) már reményt 
ad, már gondolkodunk azon, hogy 
mégiscsak vége lesz egyszer ennek. 
Kollégáimmal 2-3 naponta beszé-
lek telefonon, mindig megkérdezik, 
hogy van-e valamire szükségem, hi-
szen nekik egy picit könnyebb, mivel 
otthon a családjukkal lehetnek. De 
más szempontból nekik a nehezebb: 
náluk, ahol ők élnek, vannak vírusos 
betegek. Tegnap arról is beszéltünk, 
hogy ha vége lesz, akkor csak úgy 
kezdhetünk újra dolgozni, hogy min-
denki kivizsgálásra megy és megcsi-
náltatja a tesztet. Arról is beszéltünk, 
hogy az olasz miniszterelnök beis-
merte, előbb kellett volna a karantén 
és nem szabadott volna várni több 
mint két hetet...

14 napja vagyunk mi itt a zónában 
otthoni karanténban, és ha továbbra 

is betartjuk a szabályokat és itthon 
maradunk, várható lesz a járvány 
csökkenése. A kevesebb megbetege-
dés nagy biztatás: hogy jól csináljuk 
a bentmaradást, és tartsunk ki, mert 
minden rendben lesz. Persze, még 

messze van a vége, de van egy kis 
reménysugár. A hír hallatán eldön-
töttem: eddig heti kétszer mentem 
ki nem egészen egy órára, de mos-
tantól, heti egyszer fogok kimenni a 
lakásból. Van egy mondás: a legna-
gyobb segítség embertársaimnak a 
példamutatásom. És igen, magamon 
tapasztaltam, hogy hajlamos vagyok 
arra, hogy „ha ő kimegy, én miért ne 
mennék”. Hát nem, nem követem, ki 
mit csinál, én itthon maradok és úgy 
oldom meg a vásárlást, és esetleg 
egyéb teendőimet, hogy heti egyszer 
megyek ki. 

Gondoltam arra, hogy nekem sem 
könnyű, de a szomszédságban van-
nak gyerekek, akiről tudom, tudjuk, 

hogy sokkal aktívabb életformára, 
több mozgásra lenne szükségük. Kel-
lene a játék kint a szabadban, főleg 
amikor gyönyörűen süt a tavaszi nap. 
De nem lehet. A szülők megértették 
a helyzetet és a lakásban foglalják 
le őket társasjátékokkal, tanulással, 
olvasással.... (Szinte biztos vagyok 
benne, hogy eddig nem sok időt szen-
teltek a gyerekeikre a nagy rohanás-
ban, munkába járás és egyéb dolgok 
miatt).  Látom őket, amikor kijárnak a 
teraszra levegőzni, általában napon-
ta fél órára. A gyerekek nyugodtnak 
látszanak, fegyelmezettek. 

Közben fi gyelem, hogy mi van ott-
hon: látom, a fotókat, ahogy Csíkban 
a piacon gyúródnak az emberek... 
Aggódom miattatok.

(folytatjuk)

Katona Era, Olaszország

Látom, ahogy Csíkban a piacon gyúródnak az emberek

Egymást biztatják az olaszok. Minden rendben lesz
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• A csíkszeredai közszállítást ellátó egységek teljes 
felfüggesztése érzékenyen érintette a városi mobilitást. 
Ennek hiányában maradt a taxizás. A taxitársaságoknál 
és sofőröknél érdeklődtünk a betartandó óvintézkedé-
sekről és a tevékenység folytatásáról.

Mi a helyzet máshol?
A kolozsvári taxis szolgáltatók csökkentett munkaidővel, napi 3–4 órát 
vannak szolgálatban a lényegesen kevesebb fuvarok következtében. Az 
írországi Dublinban a taxisok érdekképviselete a közlekedési minisztérium-
tól kért segítséget. Azt tanácsolták a fuvarozóknak, hogy belátásuk szerint 
vállalják el a munkákat, de javasolják, hogy csak a visszatérő ügyfeleiket 
szállítsák, így könnyen visszakövethető lesz egy esetlegesen fertőzött 
személy útvonala és emberekkel való érintkezése.




