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Üde színfoltok. Ma már egyre gyakrabban találkozunk biciklis futárokkal a városokban

EGYRE TÖBB ERDÉLYI NAGYVÁROSBAN DOLGOZNAK KERÉKPÁROS FUTÁROK – A MUNKA MELLETT FONTOS A KÖZÖSSÉGI ÉLMÉNY IS

Biciklis futárkodás: szabadság, laza időbeosztás
Nap mint nap látjuk a kerékpáros 
futárokat Erdély és a Partium na-
gyobb városaiban különböző színű 
és márkajelzésű ételhordó táská-
ikkal, telefont nyomkodva, hóban, 
esőben is tekerve, dombra, hegyre 
fel, a gyakran nem veszélytelen 
nagyvárosi forgalomban cikázva. 
Öt futárt faggattunk munkájukról, 
mindennapi nehézségeikről, ka-
landjaikról.

 » TÓTH GÖDRI IRINGÓ

P ár éve még a városi forgalom feltű-
nő szereplői voltak, mára a biciklis 
futárok „valami új fajként” ellepték 

az ország nagyvárosait, és főleg az elmúlt 
egy év, a járvány, a vírustól való félelem és 
a kijárási korlátozások nyomán hasznos 
segítőkké, sokak számára a mindennapok 
részeivé váltak. Bár ma már természetes, 
hogy egy-egy gyorsétterem előtt akár 20–
30 fős csoportokban gyülekeznek, több-
nyire még mindig keveset tudunk róluk, 
valamint a munkájukról.

Az Eastride nevű cégnél dolgozó Kocsis 
Ádám avatott be a „rendszer” lényegébe. 
Mint megtudtuk, az Eastride olyan, biciklis 
futárokat foglalkoztató, illetve zöld kiszál-
lítással foglalkozó cég, amely az ország 
több pontján is jelen van, és több futár-
szolgálattal is együttműködik, azaz futá-
rokat biztosít számukra. A cégnél dolgozó 
alkalmazottak maguk döntik el, hogy mely 
futárszolgálat „brandjét” öltik magukra. Ő 
a Foodpandát választotta, mivel ennek az 
időbeosztása a legmegfelelőbb számára.

„A műszakok negyedóránként kezdőd-
nek, és csak két órát tartanak, persze lehet 
több műszakot is vállalni” – ismertette a 
részleteket Kocsis Ádám. Azt is elmesélte, 
hogy a futárok egy teljesen más alkalma-
zást használnak a munkavégzésre, mint az 
ügyfelek. A munka során a futár tartózko-
dási helyéhez legközelebbi rendelés jelenik 
meg a telefonján, de először csak a vendég-
lőt, étkezdét, üzletet, illetve annak címét 
látja. Miután kész a kiszállítandó termék, 
az alkalmazás megmutatja az ügyfél címét 
is. A futárnak amúgy nincsen lehetősége 
választani a különböző rendelések között, 
mivel az alkalmazás csak egy adott rende-
lést mutat meg.

„Nekem egyetemistaként pénzügyileg 
megéri futárkodni, hisz a sportolásért fi ze-
tést is kapok” – összegezte Kocsis Ádám a 
munkához való viszonyát.

A kereset egyénfüggő
Handra Gyopár szintén az Eastride-nál 
dolgozik, már többéves tapasztalata van, 
kisebb-nagyobb megszakításokkal 2018 
óta dolgozik futárként. A céghez egy ba-
rátja révén került, és ma is azt emeli ki, 
hogy jó közösséget és a családias hangu-
latot talált az Eastride-nál. Bár ő is csak di-
ákmunkaként futárkodik, elmesélte, hogy 
a környezetében, családjában nem min-
denki rajongott munkájáért – főként ami-
att, hogy veszélyesnek tartották.  Másfelől 
volt olyan ismerőse, barátja is, aki nyitott 
és érdeklődő volt, sőt többen jelentkeztek 
is közülük futárnak.

„Én személy szerint nem tudnám el-
képzelni, hogy egy életen át futárkodjak, 
viszont ismerek családos embereket, akik 
futárként dolgoznak” – mesélte.

Handra Gyopár kitért a munka anya-
gi vonatkozásaira is, megtudtuk, hogy 
szinte teljesen egyénfüggő, hogy mennyit 
keres a futár. Hiszen a munka teljesít-
ményalapú, a futár maga dönt, hogy mi-
kor és mennyit dolgozik, és ennek függ-
vényében kap fi zetést.

„Minden nap egy új élmény.  Nincs két 
egyforma nap.  Ez lehet nagyon pozitív vagy 
nagyon negatív – nem látod előre. Nekem 
nagyrészt pozitív élményeim vannak, de 
akad egy-két negatív is.  Az elején nagyon 
ijesztő volt a forgalom, ahogy tudtam, el-
kerültem a főutat, és próbáltam csak bicik-
liúton vagy járdán közlekedni, de ez elég 
hamar megváltozott, ahogy belerázódtam, 
és megszoktam a forgalmat. Szerencsére 
balesetem nem volt, csak apróbb koccanás 
meg néhány fi gyelmetlen autónyitás, amit 
nem tudtam már elkerülni” – emlékezett 
vissza kérdésünkre.

Ki lebecsüli, ki dicséri,
ritka a borravaló
Tallodi Erik arról számolt be, hogy a bi-
ciklis futárnak való jelentkezés után egy 
tesztnapon is részt vett. „Teljesen felkészü-
letlen voltam a téli biciklizésre, de annyira 
érdekesnek tűnt, hogy nem zavart a hideg 
és a hó. 2018 márciusától elkezdtem én is a 
futárkodást” – emlékezett vissza. Azt is el-
mesélte, hogy szerinte néha kicsit lenézik, 
lebecsülik a biciklis futárokat az autós futá-
rokkal szemben, de vannak pozitív tapasz-
talatai is ilyen téren, néha kap dicséretet 
is, amiért esőben és hidegben is teker, te-
kernek társaival együtt. Tallodi Erik arról is 
beszámolt, hogy nem túl gyakran kapnak 
borravalót, így pozitív élményként élik meg 
azt, amikor valaki ad nekik pár lejt, de volt 
olyan eset is, hogy több tíz lejt kapott.

Tallodi Erik az elmúlt egy évben, azaz 
a járvány időszakában is dolgozott. Sok 
társával ellentétben nem ment haza szü-
lővárosába, hanem Kolozsváron maradt, 
ahol egy időre megduplázta a műszak-
jai számát. „A rendelések száma nem 
mondhatnám, hogy érezhetően nőtt az 
elmúlt évben, mivel sokkal több lett a fu-
tár, többfelé oszlottak a rendelések is. A 
vírustól sem féltem, nem félek most se. 
Minden előírást betartok, és szerintem a 
folyamatos kint lét, mindenféle időjárási 
viszonyok között az immunrendszeremet 
megerősítette annyira, hogy ne legyek ve-

szélyeztetett” – összegezte Tallodi Erik az 
elmúlt év tapasztalatait.

„Ugyanolyan munka,
mint bármelyik másik”
Bajkó András az egyetem befejezése után 
döntött a futárkodás mellett, sokakkal el-
lentétben nem diákmunkaként kezdte. Ő 
még zöldfülű, vagy, ahogy ő fogalmazott, 
karrierje elején jár, hiszen csak 2020 októ-
bere óta végzi ezt a munkát. „Nézegettem 
egyéb lehetőségeket is, de azért mégis 
inkább ebbe az irányba húzott a szívem. 
Friss levegő, bicikli, nincs kötött munka-
program. A saját magam főnöke lehetek. 
Tekintettel a jelenlegi helyzetre, ez még 
egész stabil munkának is tűnt” – sorolta 
az érveket választása mellett. Azt is el-

mesélte, hogy a múlt évben már nem volt 
olyan egyszerű biciklis futárrá válni, mint 
néhány évvel ezelőtt, ő például több helyre 
is leadta a jelentkezést, de kezdetben váró-
listára került.  Ő a Foodpandánál dolgozik, 
de szerinte nincsenek jó vagy rossz opciók, 
minden cégnél vannak előnyök és hátrá-
nyok is. Van, ahol biztos, hogy mindig sok 
a rendelés, mindig van munka, máshol a 
közösségi élmény (is) hangsúlyos.

„Az elején én is kiegészítő munkaként 
tekintettem a biciklis futárkodásra. Aztán 

idővel rájöttem, hogy ez is ugyanolyan 
munka, mint bármelyik másik, ugyanúgy 
dolgozni kell. Ez is egy szakma, ezt is meg 
kell tanulni”  – vélekedik. Meglátása sze-
rint különben a futárkodást mint munkát 
sokáig lehet csinálni, ha kell a kerékpárt 
elektromos biciklire vagy akár autóra le-
het váltani.

Bár szereti a munkáját, főleg most, mi-
vel gyakran érzi úgy, hogy megkönnyíti 
mások életét, a tapasztalatai vegyesek. 
„Mindig van valami. Néha előfordul, hogy 
rossz címet adnak meg, vagy csak félig 
adják meg. A kedvencem az, amikor ajtót 

nyitnak, és egyből nekem ront egy kutyus, 
hogy üdvözöljön, és szemügyre vegye, ki 
érkezett oda. Volt már balesetem is. Egy 
fi gyelmetlenebb sofőr véletlenül elütött. 
Szerencsére nem történt nagy baj. Nagyon 
sokan úgy nézik, hogy „csak egy biciklis”, 
és nem törődnek azzal, hogy nekem is 
ugyanúgy az úton kell közlekednem. Rám 
húznak, bevágnak elém, nem adnak el-
sőbbséget akkor sem, amikor egyértelmű-
en járna” – mutatott rá a szakma árnyol-
dalaira is Bajkó András.

Kell helyismeret, kondíció,
és világbajnokság is van
Panek Zsuzsi alaptagnak számít az 
Eastride-nál, egy hosszabb hollandiai tar-
tózkodás után csatlakozott a csapathoz. 
Neki fontos alapot jelentett a Hollandiában 
töltött időszak, de ennek ellenére voltak 
kétségei is a kezdetekkor, például hogyan 
fogja bírni fi zikailag. A hollandiai tapasz-
talatok után Panek Zsuzsi számára eleinte 
szinte ijesztő volt a kolozsvári forgalom, 
mivel a város infrastruktúrája még nincs 
megfelelően a biciklisekhez igazítva, hi-
szen bár vannak kerékpárutak, a bringás 
sokszor épp a legkritikusabb helyeken, az 
útkereszteződésekben vagy körforgalmak-
ban „marad magára”.

Panek Zsuzsi tapasztalatai szerint bár 
nálunk is nőtt kicsit a rendelések száma, 
nem volt a múlt évben látványos ugrás. 
Szerinte lehetnek anyagi okok is háttér-
ben, vagy akár az is, hogy az embereknek 
volt idejük otthon főzni. Másfelől megnőtt 
a futárok száma is, hiszen sokan, akik el-
vesztették a munkájukat, futárnak álltak, 
így az egy főre eső rendelések száma nem 
igazán nőtt.

Meglátása szerint ugyanakkor több té-
nyezőn is múlik, hogy valaki mennyire 
végzi hatékonyan a munkáját – és egyúttal 
az is, hogy mennyit keres. Szerinte fontos 
a felkészültség, a kondíció, illetve a fel-
szerelés is, ami nemcsak a biciklit jelenti, 
hanem akár megfelelő ruhát, külső töltőt. 
Másfelől fontos a helyismeret is annak elle-
nére, hogy a futárok térképes, GPS-es app-
likációkkal dolgoznak, a város, a forgalom 
ismerete sokat segíthet.

Panek Zsuzsi szerint ha valaki főállásban 
futárkodik, jól lehet keresni vele, de heti öt 
alkalommal napi nyolc órát biciklizni ko-
moly teljesítmény, amire komolyan kell ké-
szülni, megfelelően étkezni, nyújtani.  Tőle 
tudtuk meg azt is, hogy európai és világbaj-
nokság is van a futárok számára.

Panek Zsuzsi elmesélte, hogy a karanté-
nidőszakban önkénteskedtek is, többek kö-
zött idős személyeknek vittek ételt. „Annak 
ellenére, hogy talán ezek voltak a legne-
hezebb csomagok, hiszen 10-15 embernek 
kellett vinni kaját, ezek voltak a legfeleme-
lőbb utak. Jó, amikor az ember nem azért 
csinálja, mert ez a munkája, hanem mert 
örömét leli benne” – fogalmazta meg

Beszélt arról is, hogy alapvetően minden 
cégnek az a politikája, hogy a kliensnek 
mindig igaza van, így bár megtörténik, 
hogy az ember hasra esik útközben, igye-
keznek megtalálni a legjobb megoldást, 
megbeszélni az ügyféllel, hogy mi legyen. 
Szerinte a futár mind az ügyfelekkel, mind 
a forgalomban mindig igyekszik „jófej len-
ni” – de persze ez nem mindig jön össze. Ő 
személy szerint próbál tanulni a hibáiból, 
illetve a stresszes helyzetekhez, a forga-
lomhoz is jól viszonyulni, fejlődni, és eb-
ben – mint mondta – a közösség, a társai is 
sokat segítenek.

 » Panek Zsuzsi szerint ha 
valaki főállásban futárkodik, 
jól lehet keresni vele, de heti 
öt alkalommal napi nyolc órát 
biciklizni komoly teljesítmény, 
amire komolyan kell készülni, 
megfelelően étkezni, nyújtani.  
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