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Vizes VB, Formula1 a Hungaroringen,
Sziget Fesztivál, mind-mind olyan ese-
mény, amely tízezreket mozgat meg,
így a nyári turisztikai szezonban a taxi-
sokat hivatott ellenőrző egységeket
is. Eddig hét jármű rendszámát vonta
be a Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
umban (NFM) működő közlekedési
hatóság, és tíz esetben szabták ki a
maximális 600 ezer forintos bírságot,
és még hol van a szezon vége. 

A szaktárca közleménye szerint a
júniusban megkezdett akció során
eddig mintegy ötszáz járművet el-
lenőriztek Budapesten. Több mint
tíz esetben szabták ki a maximális,
600 ezer forintos bírságtételt a

szabálysértő taxisokra, jellemzően az ér-
vényes engedélyek hiánya miatt. 

A fővárosban egyszerre több egység
dolgozik, elsősorban a nemzetközi pálya-
udvarok környékén, a belváros forgalma-
sabb pontjain. Az ellenőrzések a Liszt Fe-
renc repülőtéren minden nap folynak a
Repülőtéri Rendőr Igazgatóság támoga-
tásával. A szabálysértőket a drosztokon
tartott ellenőrzések mellett

Havi aforizma 

Rengeteg hazugság van a világon, és a

legrosszabb benne az, hogy a fele igaz.                   

Winston Churchill

Szerkesztőségünk igyekszik a legna-
gyobb gondossággal eljárni az infor-
mációk közlése során. A jelen szá-
munkban idézett jogszabályok és tájé-
koztatók a lapzártakor,  2017.08.14-én
hatályos állapotot tükrözik. Nem zár-
ható ki azonban hogy a lap megjelené-
séig ezek bármelyike kiegészítésre,
módosításra vagy törlésre kerül. Na-
gyobb változás esetén arról azonnal
hírt adunk weboldalunkon (taxisokvila-
ga.hu), illetve a Taxisok Világa face-
book profilján.

Gyorsított eljárásban adóellenőrök
sérelmére elkövetett, négyrendbeli
személyi szabadság megsértése
miatt állítottak bíróság elé egy öt-
vennégy éves fővárosi taxisofőrt,
akit első fokon 312 óra közérdekű
munkára és 200 ezer forint pénzbír-
ságra ítéltek.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
négy adóellenőre az úszó-világbajnok-
ság ideje alatt Budapesten szervezett
akció keretében a nyugta- és számlaki-
bocsátási kötelezettség teljesítését el-
lenőrizendő taxiba ült. A sofőr az utasok-
tól a megérkezéskor a viteldíjat átvette,
de arról sem számlát nem adott, sem a
visszajáró pénzt nem adta át. Ekkor az
adóellenőrök bemutatták szolgálati iga-
zolványukat, és a szabálytalanságról
jegyzőkönyvet akartak felvenni. A vádlott
közölte, hogy erre neki nincs ideje, és el
is indult a kocsival. Mivel nagy sebes-
séggel haladt, így az ellenőröknek esé-
lyük sem volt kiszállni és a felszólítás-
nak, hogy álljon meg, nem tett eleget. Az

egyik ellenőr ekkor telefonon felhívta a
NAV Bevetési Osztályát, tőlük kért segít-
séget. A taxis ezután közölte, hogy öt
perce van a jegyzőkönyv felvételére,
mert ő továbbra is siet. 

A helyszínre érkező rendőrök előállítot-
ták a taxist. Az ügyészség még az őrizet
tartama alatt, hetvenkét órán belül bíró-
ság elé állította. A bíróság a váddal egye-
zően állapította meg a bűnösségét, és
ezért őt háromszáztizenkét óra közérde-
kű munka büntetésre, valamint kétszáz-
ezer forint pénzbüntetésre ítélte. Az ítélet
nem jogerős – tudtuk meg a Fővárosi Fő-
ügyészség közleményéből. k.z.t.  

312 óra közérdekű munka, 200 ezer forint bírság

Ellenőröket „elrabló” taxist ítéltek el

Többszázezres bírságok, rendszámbevonások

Folyamatos ellenőrzések
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próbavásárlásokkal is igyekeznek kiszűr-
ni a társhatóságokkal együttműködve. A
szakemberek jogsértés esetén helyszíni
bírságot szabhatnak ki, a taxis engedély
visszavonását kezdeményezhetik, vagy
akár a jármű hatósági jelzését is bevon-
hatják.

A „taxis hiénákkal” szembeni fellépés

hatékonyságát igazolja – az NFM közlése
szerint –, hogy a vizes világbajnokság kap-
csán egyetlen taxival kapcsolatos bejelen-
tés sem érkezett be a hatósághoz. Igaz,
ezt szinte rögvest követte a Masters vb,
majd a Formula1 a Hungaroringen, nem
is szólva a 25. Sziget Fesztiválról. Turisták
tíz- és százezrei lepték el a fővárost, akik

közül jelentős számban ültek taxiba. Eh-
hez képest nem is rossz ez az arány, még
ha mindannyian tisztában is vagyunk az-
zal, egyetlen nem kívánatos csalás, átve-
rés is, milyen károkat képes okozni az or-
szág, ezen belül Budapest megítélésé-
ben is.

k.z.t.  

4

II. Horváth utca

Újabb változás történt a Bem József utca saroknál. Leszerelték a
jobbra kanyarodó sávnál a forgalomirányító jelzőlámpát, így a jel-
zőtáblák határozzák meg az elsőbbségi viszonyt. Felgyorsult a
forgalom, hiszen ha nem jön jármű a Margit körút felől, akkor kel-
lő körültekintés után, folyamatosan lehet jobbra tovább haladni. 
VIII. Szigony utca

A NOKIA székház átadásával egy időben kétirányú lett
az addig egyirányú a Szigony utca a Práter utca és a Tömő utca
között, így az Üllői út felől könnyebben meg lehet közelíteni az új
székházat.

XVIII. Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér 
Végre eltűnt a híres/hírhedt „STOP–tábla”
a terminálhoz visszafordulásnál. A járműve-
zetők a kanyarban jól láthatták a 4. számú
országút felől jövő forgalmat, ha nem jött

jármű, „ezerrel” mehettek tovább. Viszont, ha megálltak az „Állj,
elsőbbségadás kötelező!” jelzőtáblánál, akkor már nehezen lát-
ták a mellékútról a „főút” forgalmát, mert  nem derékszögű volt a
kereszteződés, hanem rosszul  belátható. Érdekesség, hogy ko-
rábban a balesetek többsége nem akkor történt, amikor találko-
zott a két irányból érkező jármű, hanem akkor, amikor lendülettel
haladó jármű vezetője nem vette észre a „STOP- táblánál” előtte
leblokkoló járművet. 
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II. Horváth utca: Felgyorsult a közle-
kedés a Bem József utca irányába

VIII. Szigony utca: Az utca
újabb szakasza lett kétirányú XVIII. repülőtér: Mintaszerűen szétválasz-

tották a két irányból érkező forgalmat

XVIII. Repülőtér: „Mackósajt”
került a STOP-tábla helyére

– Már húsz éve házas vagyok, és még mindig
ugyanazt a nõt szeretem.

– Fantasztikus!
– Igen, de veszélyes is. Tegnap a feleségem meg-

tudta…
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Ukrajnai 
útinapló

1. rész: A taxizásról

Ha Kassát az anarchia, a káosz jellemzi taxis szem-
pontból, akkor Ukrajnában, Kárpátalján a középkor jel-
lemző a taxizásra. Tarifatáblát, taxiórát sehol sem lát-
tam. Állítólag néhány taxitársaságnál van taxaméter,
de Ungváron, Beregszászon, Munkácson sehol sem
láttam…

„Megmondod, hova mész, megmondom, mennyibe
fog kerülni. Ha nem jó, megbeszéljük.” Jellemző az ál-
lapotokra, hogy még magyar(!) rendszámú ukrán taxit
is láttam. De ugyanígy vannak lengyel és orosz rend-
számú ukrán taxik. Ez hogyan lehet?!

„Nálunk nincs taxitörvény, nincs taxirendelet. Min-
denki azt csinál, amit akar!” – mondta egy magyar ta-
xis Beregszászon.
Tulajdonképpen érthető a dolog. Az ország veze-

tőinek sok más van, ami előbbre való. Ne feledjük,
Ukrajnában 2017-ben még mindig háború van. Saj-
nos a magyar híradásokból eltűntek az erről szóló hí-
rek, kiszorították őket más információk. De ettől tény,
hogy a szakadárok Kelet-Ukrajnában háborút vívnak a
kormányerőkkel. Minderről bővebben majd az útinap-
ló harmadik részében, amikor a mindennapi életről
írok. 

A taxi olcsóbb Ukrajnában, mint Magyarországon. Ez
érthető, hiszen a benzin is olcsóbb, és kisebb a lakos-
ság vásárlóereje is. 40 kilométeres utat már 3000 fo-
rintnak megfelelő összegért bevállalnak.  A taxik általá-
ban öregecske autók, még a szovjet időkből, vagy Ma-
gyarországról, Lengyelországból, Oroszországból beho-

zott használt autók. A használt autók drágák Uk-
rajnában, ezért a külföldön történő vásárlás. Ta-
karékossági okokból nem cserélnek rendszá-
mot, a műszaki vizsgákra is az adott országba
viszik a járműveket. 

Legközelebb az ukrajnai, kárpátaljai közleke-
désről, majd a harmadik részben a mindennapi
életről. 

Juhász Péter
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Taxisok egymás kö-
zött Kárpátalján

A legtöbb taxiban se tarifatábla, se taxióra

Taxiállomás Munkácson

Taxiállomás reklámtáblája
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II. Horváth utca: Felgyorsult a közle-
kedés a Bem József utca irányába

VIII. Szigony utca: Az utca
újabb szakasza lett kétirányú XVIII. repülőtér: Mintaszerűen szétválasz-

tották a két irányból érkező forgalmat

XVIII. Repülőtér: „Mackósajt”
került a STOP-tábla helyére

– Már húsz éve házas vagyok, és még mindig
ugyanazt a nõt szeretem.

– Fantasztikus!
– Igen, de veszélyes is. Tegnap a feleségem meg-

tudta…
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Ukrajnai 
útinapló

1. rész: A taxizásról

Ha Kassát az anarchia, a káosz jellemzi taxis szem-
pontból, akkor Ukrajnában, Kárpátalján a középkor jel-
lemző a taxizásra. Tarifatáblát, taxiórát sehol sem lát-
tam. Állítólag néhány taxitársaságnál van taxaméter,
de Ungváron, Beregszászon, Munkácson sehol sem
láttam…

„Megmondod, hova mész, megmondom, mennyibe
fog kerülni. Ha nem jó, megbeszéljük.” Jellemző az ál-
lapotokra, hogy még magyar(!) rendszámú ukrán taxit
is láttam. De ugyanígy vannak lengyel és orosz rend-
számú ukrán taxik. Ez hogyan lehet?!

„Nálunk nincs taxitörvény, nincs taxirendelet. Min-
denki azt csinál, amit akar!” – mondta egy magyar ta-
xis Beregszászon.
Tulajdonképpen érthető a dolog. Az ország veze-

tőinek sok más van, ami előbbre való. Ne feledjük,
Ukrajnában 2017-ben még mindig háború van. Saj-
nos a magyar híradásokból eltűntek az erről szóló hí-
rek, kiszorították őket más információk. De ettől tény,
hogy a szakadárok Kelet-Ukrajnában háborút vívnak a
kormányerőkkel. Minderről bővebben majd az útinap-
ló harmadik részében, amikor a mindennapi életről
írok. 

A taxi olcsóbb Ukrajnában, mint Magyarországon. Ez
érthető, hiszen a benzin is olcsóbb, és kisebb a lakos-
ság vásárlóereje is. 40 kilométeres utat már 3000 fo-
rintnak megfelelő összegért bevállalnak.  A taxik általá-
ban öregecske autók, még a szovjet időkből, vagy Ma-
gyarországról, Lengyelországból, Oroszországból beho-

zott használt autók. A használt autók drágák Uk-
rajnában, ezért a külföldön történő vásárlás. Ta-
karékossági okokból nem cserélnek rendszá-
mot, a műszaki vizsgákra is az adott országba
viszik a járműveket. 

Legközelebb az ukrajnai, kárpátaljai közleke-
désről, majd a harmadik részben a mindennapi
életről. 

Juhász Péter

5

Taxisok egymás kö-
zött Kárpátalján

A legtöbb taxiban se tarifatábla, se taxióra

Taxiállomás Munkácson

Taxiállomás reklámtáblája
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• 2050-re a globális népesség nagyjából
kétharmada él úgynevezett megaváro-
sokban 

• Felismerve a felgyorsult urbanizációval
járó problémákat, a Bosch a városok és
agglomerációk mobilitási szolgáltatójá-
vá válik

• Az autócentrikus városoknak leáldozott,
a jövő a multimodális közlekedésé 

Egyre többen térnek vissza a városokba,
vagy kívánnak ott élni a jövőben. Becslé-
sek szerint 2050-re már több mint hatmil-
liárd ember él az úgynevezett megaváro-
sokban, kétszer annyian, mint most. Ezzel
párhuzamosan a városi forgalom is csak-
nem a háromszorosára duzzad majd, ami
pedig intenzívebb forgalmat és környezet-
szennyezést, nagyobb zajt és jóval több,
a forgalomban eltöltött időt is jelent.

Egy megaváros népessége megha-
ladja a tízmillió főt, és általában egy vagy
két nagyvárosi területből áll, amelyek szo-
ros kapcsolatban állnak egymással. A
megavárosok helyzete jelenleg robbanás-
ponthoz közelít, világszerte számos he-
lyen fenyeget már teljes közlekedési ká-
osz. Tekintve, hogy 2050-re a globális né-
pesség nagyjából kétharmada él majd
nagyvárosi agglomerációkban, s ez jelen-
tősen növeli az urbanizáció mértékét is, a
nehézségek (rengeteg, parkolóhely-kere-
séssel töltött idő, alacsony hatékonyságú
kiszállítás, magángépjárművekkel zsúfolt
utak, az egyre nagyobb teret nyerő online
kereskedelem miatt folyamatosan növek-
vő szállítási forgalom stb.) is egyre csak
szaporodnak majd. 

Felismerve ezt a problémát, a Bosch a
megavárosok mobilitási szolgáltatójává
válik, a vállalat a németországi Boxberg-
ben tartott Bosch Mobility Experience
2017 rendezvényen mutatta be, hogyan
alakítja a jövő városi mobilitását. A Bosch
a jövőben egyre szélesebb körben fej-

leszt és kínál okosvárosok számára mobi-
litási szolgáltatásokat, különös tekintettel
arra, hogy világszerte rohamosan nő a
nagyvárosi környezet okosmobilitási kon-
cepciói iránti igény: 2050-re már a világ
csaknem 80 megavárosa lesz okosváros.

„Műszaki megoldásaival a Bosch nagy-
ban elősegítheti a megavárosok és a
nagyvárosi agglomerációk életminőségé-
nek javítását, aminek a legfőbb eszköze a
károsanyag-, a stressz- és a balesetmen-
tes mobilitás. A Bosch a hálózatba kap-
csolt technológiák által kínált lehetősé-
gekkel fogja okossá tenni a városainkat,
a jövőben egyetlen okosváros sem mű-
ködhet a forgalomszervezés okos megol-
dásai és a mobilitás új modelljei nélkül. A
kizárólag autócentrikus város koncepció-
jától távolodva pedig immár olyan mobili-
tás felé tartunk, amely intelligens, multi-
modális és megosztott. 2030-ra minden

tizedik jármű „megosz-
tott” jármű, az úgyneve-
zett, többek között Lon-
don, Párizs és Szinga-
púr által is támogatott
pod vagy robocab lesz”
– emelte ki dr. Rolf
Bulander, a Robert
Bosch GmbH igazgató-
tanácsának tagja, egy-

ben a vállalat mobilitási megoldások üzle-
ti területének elnöke. 

A jövő a károsanyag-, stressz-
és balesetmentes mobilitásé 

A Bosch károsanyag-, stressz- és baleset-
mentes városi környezet megteremtését
támogató erőfeszítései három fő műszaki

fejlesztéscsoport köré szerveződnek:
ezek az automatizálás, az elektromossá
alakítás és a hálózatba kapcsoltság. 

Mindezen alapulva a Bosch fő törekvé-
se, hogy mindenki stresszmentesen köz-
lekedhessen. Annak érdekében, hogy ez
a nyüzsgő metropoliszokban is sikerrel
valósulhasson meg, a tömegközlekedés,
a gépjárművek, az önvezető járművek, a
közös használatú és a szállítójárművek
üzemét, a motorkerékpárokat, valamint
bármilyen más közlekedési módot – va-
gyis az egész közlekedést – egyaránt az
egymás közti zavartalan hálózatba kap-
csoltságnak kell meghatároznia. 

A felhasználók által csupán néhány
egérkattintással előre foglalható multi-
modális mobilitási szolgáltatások is meg-
határozó szerepet játszanak majd a zsú-
foltság csökkentésében, de a nagyvárosi
közlekedés mind szélesebb körű automa-
tizálása egyben nagyobb biztonságot és
kevesebb balesetet is jelent. Az autók, a
kétkerekűek és más közlekedők, illetve a
környező infrastruktúra hálózatba kapcso-
lása elősegítheti a balesetek megelőzé-
sét, így életeket menthet. Jelenleg évente
több mint 1,2 millió haláleset történik a
világ útjain, a Bosch megoldásai ezt a tra-
gikus számot csökkenthetik. 

Ezen túl az okosvárosokban

a levegő minősége is meghatározó té-
nyező, a Bosch célja ezért a károsanyag-
kibocsátás nélküli közlekedés megvalósí-
tása: a jövő nagyvárosaiban az elektro-
mos mobilitás és a belsőégésű motorok
egyaránt ennek a megoldásnak a részét
képezik. A Bosch ennek megfelelően je-
lentős beruházásokat hajt végre mind-

7

Károsanyag-, stressz- és balesetmentes

A Bosch okosvárosa

Előtte

Utána

ujtaxi1.qxd  8/16/17 08:35  Page 7

– Ha már csak egy óra lenne hátra az
életedbõl, mit csinálnál? – kérdi a lány

– Szeretkeznék veled!
– És a fennmaradó 57 percben…?

6

Ukrán taxi, lengyel redszámmal

Öregecske taxi Ungváron

Ukrán taxi, magyar rendszámmal

Taxis kollága utasra vár Beregszászon

Ukrán kollégánk szak-
mai lapunkat nézegeti

Új légitársaságok 
a Liszt Ferenc 

Nemzetközi repülőtéren 
Air Nostrum B terminál

AMC Airlines B terminál 

ENHANCE AERO B terminál 

Luxair B terminál

Sun-Air of Scandinavian A terminál

Trade Air B terminál
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egyik hajtásrendszer fejlesztésébe, hogy
azok maradéktalanul megfeleljenek a jö-
vő kihívásainak. 

A vállalat Coup nevet viselő, e-robogó
megosztó szolgáltatása Berlinben debü-
tált, de már Párizsban is elérhető. A
Bosch-nak köszönhetően ma már több
mint 1600 ilyen környezetkímélő robogó
rója az utakat.

A Bosch okosváros projektjei

A Bosch jelenleg 14 iránymutató, okosvá-
rosokhoz kapcsolódó projektet folytat vi-
lágszerte, többek között Szingapúrban,
San Franciscóban, Berlinben és Ham-
burgban. Ebből hét projekt a megavárosi
mobilitási megoldásokról szól, amelyek a
hálózatba kapcsolt parkolás és flottame-

nedzsment mellett az elektromos mobili-
tás és a multimodális közlekedés terüle-
teire is kiterjednek. 

A Bosch legfrissebb együttműködési
megállapodását e területen Tiencsin vá-
rosával kötötte, mely megállapodás célja,
hogy okosvárossá fejlesszék a kínai kikö-
tővárost is.

www.bosch.com

A laktanyába új parancsnok érkezik. Összehívja az
ezredet és ezt mondja:

– Katonák! Az én szótáramból hiányzik az a szó,
hogy félelem...

Mire egy hang a hátsó sorból:
– A majrénál tetszett nézni?

8

NN ee mm   ee ll ll ee nn ff éé ll !!
Néhány taxis a szívéhez kapott, amikor megtudta, hogy
közvetlen autóbuszjárat lesz a Belvárosból a repülőtér-
re! Mi lesz velünk? Elviszik az utasainkat!

Nem kell pánikba esni. 
Régebben is volt közvetlen összeköttetés a centrum

és a „beton” között. Az a réteg, aki a tömegközlekedést
használja, eddig sem volt törzsvendégünk…

A világ nagyvárosaiban máshol is kimegy a tömegköz-
lekedés a repülőtérre. Sok helyen busz, máshol a met-
ró. Például Athénban vagy Dubaiban. Azt gondolnánk,
hogy az Emirátusokban csak milliárdosok élnek. Erről
szó sincs! Ott is vannak szerényebb körülmények között
élő emberek. Ott is vannak, akik tömegközlekedéssel

mennek a repülőtérre.

Viszszatérve kis hazánkba, a
tömegközlekedés nem ellenfele a taxinak. Más réteg használja
azt, más réteg ezt. Amúgy az indulás napján, reggel nyolc órai
járattal összesen hat (!) ember utazott a csuklós BKK autóbu-
szon…Azóta már többen használják a buszokat, de ők korábban
kimentek a metróval Kőbánya–Kispestig és ott szálltak fel a re-
pülőtéri buszra. Most 160 forinttal több a kiadásuk, de nem kell
átszállni a metróról a buszra. 

Ám, mint írtam, ők eddig se taxival utaztak…
Horváth András

Amúgy a közelben vadászik
utasra a 6 eurós kisbusz

Nem ellenfele a taxinak a tömegközlekedés
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• Novemberben az érdekképvi-
seletek, a kamara és az érintett
minisztérium képviselői egy
olyan kompromisszumos verziót
fogadtak el, amit minden tárgya-
ló fél támogatott. Joggal voltunk
tehát optimisták a tekintetben,
hogy ez a konszenzusos anyag
akár még decemberben, de leg-
később januárban vagy február-
ban a kormány elé kerülhet. Té-
vedtünk, februárban sem jutott
el még az államtitkári szintig se.
Ezért, mint ahogy azt a mellék-
letben is olvashatják a kollégák,
egyeztetést kértünk Tasó László
államtitkár úrtól. (Lásd 1. számú
melléklet.) A kezdeményezés-
ben szerepel az a gyanúnk is,
hogy milyen okból csúszik a kon-
szenzuson alapuló joganyag el-
fogadása. Azt látni kell, hogy ele-
mi érdeke a taxiszolgáltatásban
dolgozó minden olyan szereplő-
nek, akik tevékenységi enge-
déllyel, legálisan dolgoznak,
hogy mielőbb elfogadják ezt a
rendeletet. Többek közt azért,
mert az utóbbi időben olyan új-
fajta megoldások kerültek be a
szektorba, melyek elég komo-
lyan és napról napra egyre nega-
tívabban befolyásolják az ágazat
egészének működését. 
• Kicsit konkrétabban: mire
gondolsz?
• Mindannyian jól tudjuk, hogy
nagyon komolyan nyomulnak a
telefonosapplikáció-tulajdono-
sok. Ők figyelmen kívül hagyva a
taxisokra vonatkozó engedélyez-
tetési eljárásokat, továbbá a fu-
varszervezőkre, a taxiszolgál-
tatókra vonatkozó, jelenleg nem
túl szigorú szabályokat sem be-
tartva, megjelentek az ágazat-
ban. Rövid idő alatt is iszonyatos
károkat okozva ezzel a szakmá-
nak. Sőt, ma már az is látszik,
hogy tevékenységükkel az
utasjogok is sérülnek, hiszen pa-
nasz esetén sok esetben nincs
is kihez fordulni. Versenyhát-
rányt okoz az ágazatban tevé-
kenykedőknek az is, hogy miu-

tán nem egy esetben külföldön
bejegyzett és onnan is működte-
tett cégről van szó, így a számvi-
teli és adózási jogszabályokat is
a hazai vállalkozóktól eltérően
értelmezik, alkalmazzák. Tehát
nem azonosak a feltételek.
• A sajtó egy szolgáltatót
nevez meg általában, miköz-
ben az internet tele van ha-

sonló szolgáltatást kínáló
vállalkozással. A telekocsis,
közösségiként megnevezett
szolgáltatásból több tucatnyi
kínál díj ellenében végzett
személyszállítást az ország,
sőt, egész Európa területére.
Ők vígan tevékenykednek,
miközben az össztűz csak
egy konkrét cégre zúdul.  
• Én szándékosan nem említet-
tem név szerint a nagynevű ten-
gerentúli vállalkozást. Azért,

mert valóban na-
gyon sok hasonló
módon működő
szolgáltató pró-
bál ebből a piac-
ból egyre többet
kiszakítani magá-
nak. Az inter-

neten látható, hogy ezek a kö-
zösségek – akárhogy csűrik-csa-
varják a nyelvet –, díj ellenében
végeznek személyszállítást. Te-
szik ezt annak ellenére, hogy ez
a tevékenység a sofőr oldaláról
ma is szigorúan engedélyhez kö-
tött.  Hangsúlyozom: senkit sem
akarunk kizárni! Ez egy szabad
ország, és a vállalkozáshoz való

jogot sem kor-
látozza senki.
U g y a n a k k o r
elemi feltétele
az ilyen tevé-
kenység végzé-
sének, hogy ne
jelentsen hátrá-
nyos megkü-
lönböz te tés t
azok számára,
akik minden
szabályt betar-
tanak, az enge-
délyeket be-
szerzik, a vizs-
gákat leteszik,
továbbá adó-
kat, járulékokat
fizetnek. Tehát,
ha valaki ilyen
módon kíván
fuvarozni, az
tartsa be a ránk
vonatkozó sza-
bályokat. Cso-
dát nem kér-
tünk és nem vá-
runk el a rende-
letalkotótól. Mi
j o g k ö v e t ő
egyéni, mikro-
vagy kisvállal-

kozóként azt kérjük, hogy a felté-
telek mindenkire vonatkozzanak.
Más megoldást nem tudunk el-
fogadni. Sajnos már most érez-
hető a szigorításoknak köszön-
hetően, hogy nagyon sokan ille-
galitásba vonultak. Megtartva a
sárga rendszámukat, vagy még
egyszerűbben fehér rendszám-
mal szállítanak személyeket.
Ezért nekünk a továbbiakban na-
gyon komoly javaslatokat kell a

minisztérium, illetve az önkor-
mányzatok felé a kamarával és
az országos érdekképviseletek-
kel közösen tennünk, mely visz-
szaszorítja ezt az elharapódzó
tevékenységet. Gondoljunk be-
le: ha egy magyar taxis Ausztriá-
ban szeretne fuvart vállalni, el-
képzelhetetlen, hogy azt követ-
kezmények nélkül megtehetné.
Annak azonnali és súlyos jogkö-
vetkezményei lennének. Lefog-
lalnák az autóját az eljárás végé-
ig, ellene pedig eljárás indulna,
aminek a vége nagyon komoly
pénzbüntetés és az országból
való kitiltás lenne. Magyarorszá-
gon jelenleg óriási károkat okoz-
nak az engedély nélkül e tevé-
kenységet végzők. Nap mint nap
találkozunk érdekképviselőként
is azzal, hogy az ilyen ügyeske-
dők az utasokat is átverik, nem
csak az államot. Adókat nem fi-
zetnek, tevékenységük illegális,
de mégis hagyják őket dolgozni.
Minden hozzánk forduló káro-
sultnak nem adhatjuk azt a vá-
laszt, hogy így jártak, mert nem
ez a megoldás. Egy jogállamban
nem elfogadható az a szemlélet,
hogy vannak egyenlők és van-
nak egyenlőbbek. 
• Jelenleg számtalan példa
van arra, hogy a fővárosban
engedély nélkül fuvarozók-
kal szemben a BKK tehetet-
len. Miközben a jogkövető
taxisokat időnként egészen
elképesztően apró dolgokért
fosztják meg taxiengedé-
lyüktől. Az aránytalan bünte-
tések pedig felháborítják a
taxisokat.
• Mi is tapasztaljuk ezeket az
anomáliákat. Nagyon sok eset
eljut hozzánk, ezeket megosztja
velünk a taxis társadalom. Ha-
sonlóképpen a közlekedésszer-
vező is tájékoztat bennünket na-
pi tapasztalatairól. Sokszor ők is
belefutnak abba, hogy ugyanaz-
zal az emberrel szemben már
négyszer-ötször felmondták a
droszthasználati szerződést, me-
lyet a Nemzeti Közlekedési Ha-
tóság engedély-visszavonásá-
nak kellene követni. A jelenlegi
szabályok szerint. Anélkül, hogy
ezt részletesebben kifejteném,
ezért is lenne fontos az új jog-
szabály megjelenése. A közel
30 éves rendelet, és az ahhoz
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Szerintem már minden olvasónak a könyökén jön ki a látszat szerint
soha meg nem jelenő új „taxiszabályozás”, mely a több mint negyed-
százados minisztertanácsi rendeletet lenne hivatott korszerű jogsza-
bályra váltani. Ám úgy tűnik, a novemberben az összes érintett által
támogatott verziót valakik gáncsolják a háttérből. Kik és miért? – kér-
deztük Metál Zoltánt, az Országos Taxis Szövetség /OTSZ/ elnökét.

Szemben a szakma elvárásaival

Időt húz a rendeletalkotó

Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy
Főkapitány-helyettes
rendészeti főigazgató

Tisztelt Főigazgató Úr!
Az Országos Taxis Szövetség tagjai és partne-
rei többek között azok a taxisok, akik Magyar-
ország területén belül hatósági engedély birto-
kában, ellenőrzött formában fuvarozzák díj el-
lenében az utasokat, az NKH által kiadott en-
gedélyben feltüntetett településeken, vagy on-
nan kiinduló fuvar esetén bárhova az országon
belül, vagy azon túl.

Az utóbbi hónapokban megszaporodtak
azok a jelzések, mely szerint a rendőrség több
esetben eljárást indított taxisokkal szemben
embercsempészet gyanújával.

Mivel az érvényben lévő rendeletek értelmé-
ben a személytaxi vezetője nem rendelkezik
hatósági jogkörrel, ezért az utasok okmányait
nem kérhetik el és azokba bele sem tekinthet-
nek.

Kérem, szíveskedjék számunkra lehetőséget
biztosítani egy személyes konzultációra az elő-
zőekben jelzett napi problémák miatt.

Tisztelettel
Metál Zoltán

elnök
Országos Taxis Szövetség
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résztvevőt, de az túl
sok lenne, ezért
csak néhányat „mu-
tatóba” (ne sértőd-
jön meg, aki kima-
radt!) 

A diszpécserek:
Tombor Ági „Mu-
ter”, Böbe, Merci,
Évi, Kati, Gabcsi,
a 421-es Béla,
Babóti Feri „Su-
ta”, Balogh Tibi a
388, aztán a taxi-
sok: 222-es
„Szőrös” 185-ös
„Zokni”, 919-es
„Benga”, 314-es
„Pí-Satya” a Taxi
2-es Sanyi, a Ta-
xi 3-as Zoli, a
22-es Lajos, és
Jenő, akinek a
szendvicseit ma
is emlegetjük…

Többen 25-
30 év után
most találkoz-
tak először, és
érdekes volt
látni, hogy
szinte azonnal

előkerültek a régi sztorik, ott foly-
tattuk, ahol annak idején abbahagytuk. Voltak, akik szinte sem-
mit sem változtak az évek során, talán csak a haj lett kissé
őszebb, vagy kevesebb, és a pocak nagyobb, és voltak, akiknek
szinte újra be kellett mutatkozniuk. De mindenki megtalálta egy-
kori baráti társaságát, jól érezte magát, és ott, azonnal elhatá-
roztuk, hogy jövőre újra találkozunk. Figyeljétek a Budataxi
Facebook oldalát!

Nagy Zoltán
(Qqcs)

Megjött Pí-satya

Rádiós kívánságmûsor-
ban:

– Anyósom bent égett a
házban, ennek emlékére

szeretném kérni a
Romantic együttestõl a
Szeretem a bõröd illatát...
címû számot!

ujtaxi.qxd  12/10/14 08:18  Page 27

FülhallgatFülhallgatótót
a TABLET-hez
Sokan nem tudják, hogy fülhallgatót (fejhallgatót) lehet kap-
csolni a táblagépekhez. Ezekkel a készülékekkel nemcsak
kapcsolatot tarthatunk a taxis cégekkel, de filmeket is nézhe-
tünk rajtuk, vagy akár telefonálhatunk is velük, ezért a fülhall-
gató egy csatlakozási lehetőség. 

Miért kell a taxi üzemmódhoz is a fülhallgató?
Van, aki zsebre teszi a készüléket, amikor megy tankolni,

vagy kávézni. Ilyenkor előfordulhat, hogy a taxis nem hallja
meg a zakó zsebében levő táblagép csilingelését, főleg, ha
még nagykabát is van rajta. Aztán meg nagy a zaj, például ko-
csimosás közben. 

Akkor hiába csörög a gép…
Tóth Tibor 
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Olcsó kiegészítés,egyszerű megoldás… 

Elképesztő mértékben szaporod-
nak mostanában a „taxinak látszó
tárgyak”. Bizonyára egyszerűbb
egy magánautó tetejére valami fel-
iratot biggyeszteni, mint az új –
esetenként több százezer forint ki-
adást igénylő – követelményeket
teljesíteni.

Naponta találkozunk taxinak kinéző, tetején
„szabadjelzőt” viselő autókkal. A tetőn lévő
búrán „FUTÁR”, vagy „SOFŐR” felrat.
Esetleg „TRANSFER”, vagy „VIP”.  De
„szabadjelzővel” jár a pizzafutár, ételszállí-
tó, csomagszállító személyautó is. Az ötle-
tek sora végten. 

A szomorú az, hogy szinte senki nem
foglalkozik ezzel a jelenséggel, pedig nap-
jainkra már igen komoly mennyiségű utas-
tól szabadítják meg a taxisokat. Persze taxi-
óra nélkül, gépi nyugta nélkül, hivatalos
számla nélkül. Ja, és engedély nélkül! A díj
ellenében történő személyszállítást ugyanis
szigorúan szabályozzák, és ezeket a szabá-
lyokat számon is kérik a taxisokon. Az ál-ta-
xisokon persze nem, arra általában nem
terjed ki az ellenőrző hatóság „jogosítvá-
nya”. A taxi szabadjelző használatát is konk-
rét szabályok írják elő, engedély nélkül ilyet
nem hordhat más a kocsiján. Ezért aztán a
„futár” meg egyéb feliratok, valamint az
üres, világító búrák. Pedig a gépkocsi vilá-
gítóberendezéseivel kapcsolatos szabályok
is igen konkrétak: a többször módosított
„6/1990 (IV.12.)  KÖHÉM rendelet a közúti
járművek forgalomba helyezésének és for-
galomban tartásának műszaki feltételeiről”
írja elő a követelményeket. Ennek vonatko-
zó paragrafusa a következőképpen szól:
„37. § (1) A járművön csak olyan fajta,
olyan színű, oly módon elhelyezett és
annyi világító-, illetőleg fényjelző be-
rendezést szabad alkalmazni, amilyent
és amennyit a rendelet előír, vagy
megenged. Ez a rendelkezés nem vonat-

kozik az olyan világítóberendezésekre,
amelyeknek a fénye a jármű üzemszerű
használata során kívülről sem közvetlenül,
sem közvetve nem látható (pl. csomagtér-
megvilágító lámpa, szerelőlámpa), továbbá
azokra a világító-, illetőleg fényjelző beren-
dezésekre, amelyeket a világító- és fényjel-
ző berendezések elhelyezése tekintetében
jóváhagyási jellel ellátott járműveken gyári-
lag helyeztek el.”

„7. § (1) A taxit fel szabad
szerelni az igénybevételi lehe-
tőségének jelzésére szolgáló
fényjelző berendezéssel (taxi-
szabadjelző). Ez a fényjelző be-
rendezés előre színtelen (fe-
hér) vagy borostyánsárga, ille-
tőleg a kettő közötti színkoordi-
nátájú; hátra borostyánsárga, il-
letőleg kadmium és borostyán-
sárga közötti színkoordinátájú
fényt bocsáthat ki. A taxisza-
badjelző készülék fényjelzése
a „TAXI” feliratot kell mutassa;
megengedett továbbá a taxi
szabadjelzőjén az üzemeltető-
re, valamint a rendelési telefon-
számra, hívószámra utaló jel-
zés alkalmazása is.”

A szabály tehát egyértelmű:
csak a hivatalos taxi tetején vi-
lágíthat a szabadjelző. Más au-
tókra egyéb világító eszköz fel-
szerelése és használata tilos,
bármi is van ráírva. A baj csak
az, hogy a hatóság nem na-
gyon, sőt szinte egyáltalán
nem fordít figyelmet ezekre a
szabálytalanságokra, mert csak
a gond van vele. Bizonyítani
kell, meg kikeresni a megfelelő
jogszabályokat, indoklást írni,
szóval melós egy dolog és
másnak nem fontos, csak ne-
künk. 

Nem tudom, hogy ez országos jelenség-
e, vagy csak a fővárosra jellemző, minden-
esetre Budapesten már felsőbb szintre
emelkedett a csalás. Van aki még a sárga
fóliázást is megkockáztatja fehér rendszá-
mos, természetesen mindenféle hivatalos
engedély nélküli autóján, tetejére VIP felira-
tot tesz, és még a taxióra is benne van.
Adófizetés nélkül, járulékfizetés nélkül, és
azt kell mondanom, hogy pillanatnyilag koc-
kázat nélkül „dolgozik”. Viszi az utasokat. A
mi utasainkat…

- oli -

Taxi, vagy valami más?Taxi, vagy valami más?
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Gasztronómia

Tisztelt Kollégák!
Gondolom, nem vagyok egyedül, mikor azt
írom, hogy nagyon szeretem a nyarat, a nap-
sütést, a szép hosszú napokat. Valahogy
mindig korábban felébredek, s szeretem
meglesni hajnalban a napfelkeltét, melyet el
is csíptem az év leghosszabb napján is, reg-
gel öt óra előtt. Csak néztem,  éreztem me-

legét, s már azon gondolkod-
t a m ,

mi-
kor is kell elkezdenem a köte-

lező bográcsgulyást a társaságnak, hogy
időben készen legyek. Végül is persze meg-
lett minden, jó is volt, de nem kell ezt részle-
teznem, sokszor volt róla szó, a bogrács az
hangulat, társaság kérdése, és szinte min-
denki el tudja készíteni, ahogy szereti.

Most inkább némi inspiráció hatására egy
szezonális ételt említenék, csak egy kicsit
másképpen.

Ez pedig egy lecsó lenne, ahogy én sze-
retem. Az elkészítéssel sem töltöm a sorokat
feleslegesen, a lényege az, hogy amikor a le-
csó félkész, akkor hámozott és kockára vá-

gott padlizsánt adok hozzá, s addig párolom,
kavargatom, amíg üvegessé válik, s így meg-
puhul. Mivel pecsenyekacsa-májat is kapni
kedvező áron, pl. a Bosnyák téri piacon, így
azt pedig pirítottam hozzá kevés kacsazsí-
ron, majd kissé sóztam, borsoztam, piros
paprikáztam, s így tálaltam a lecsó mellé. És
ez olyan jó, hogy ehetnénk akár reggel vagy
délben is, egy jó hideg fröccs igen illik hoz-
zá a meleg nyári napokon. 

Készítsd el Te is, fakanalas jó étvágyat kí-
vánok hozzá:

Soós István City 22

Tarhonyás kacsapörkölt
Az ötlet csak félig az enyém, a másik ré-
szét olvastam és készen vettem. Arra
gondoltam olyan ételt mutatok be, ami
megfelel a hagyományoknak, mégis új.

A történet ott kezdődött, hogy véletlen
odakeveredtem a XIII. kerületi Tátra utcai
henteshez. Fantasztikus üzlet. Tiszta, gyö-
nyörű bolt, friss felvágottakkal és egy elké-
pesztően gazdag pecsenye-pulttal. El lehet
képzelni milyen, ha frissen sütött rántott
borjúláb is kapható… 

Itt reggeliztem frissen
sütött kacsaszárnytőt ko-
vászos uborkával. Az él-
mény elragadta a fantázi-
ámat, ugyanis kicsit ké-
sőbb olvastam valamelyik
napilap mellékletében,
hogy a csirkeszárny-pör-
költ tarhonyával milyen fi-
nom. Rögtön jött az ötlet,
mi lenne, ha ezt kacsa-
szárnytőből készítenénk
el, szívvel, májjal, zúzával
felturbózva? A gasztro-
nómiai szempontokon
túl – gondolom, nem va-
gyok egyedül – a pénz
is számít. Csóróság
van. Ezt a kitűnő ételt
kb. 3000 Ft-ból ki le-

het hozni, 4-6 személyre.
Nézzük a hozzávalókat 6
személyre:

2 kg kacsaszárnytő
0,5 kg kacsaszív, máj

tisztítva, laskára vágva
0,5 kg kacsa- v. libazú-

za tisztítva, összevágva
0,2 kg kacsazsír
0,2 l száraz fehérbor
1 marék újhagyma ösz-

szevágva
2 fej hagyma összevág-

va
1 fej fokhagyma aprítva

25 dkg tarhonya
2-3 szál friss rozmaring
őrölt bors
só
4-5 db bogyiszlói paprika összevágva
1 db zöld hegyes paprika összevágva
1-2 db krumpli
1 csokor petrezselyem
0,5 kg kovászos uborka
2 dkg piros őrölt paprika
Evés közben és a végén szorgosan für-

dessétek a kacsát száraz, hideg rose-borral,
vagy jéghideg sörrel. Az elkészítés nem egy-
szerű, vannak pillanatok, amikor nagyon oda
kell figyelni! Bográcsban, szabad tűzön ké-
szítsük. Előző nap, vagy néhány órával főzés
előtt sóval, borssal, olívaolajjal pácoljuk a
szárnytőket. Hirtelen tűzön megpörköljük,
majd elszíneződés után rádobjuk a fokhagy-
mát, felengedjük kevés vízzel és közepesen
puhára pároljuk, közben a vizet pótoljuk, ha
szükséges. Ez kb. egy óra. Ha a víz elpárol-
gott és a szárnytövek zsírjára sültek, kiszed-
jük és letakarva félretesszük. A hozzávalók-
ból a kacsazsíron jó csípős lecsót készítünk,
erre rádobjuk a szívet, zúzát, megszórjuk a
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Turisztika, Sport és Gasztronómia
Polinger Sándor rovata

A nyári szezon kötelező
kelléke a bogrács

Lecsó kacsamájjal
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fűszerekkel, fokhagymával stb., és félpuhára
főzzük. Beletesszük a pecsenyére sütött ka-
csahúst és hozzáöntjük a száraz fehérbort,
és puhítjuk tovább. Gyakran rázogatjuk. Köz-
ben egy serpenyőben megpirítjuk a tarho-
nyát, beletesszük a kockára vágott krumplit,
majd az egészet a pörköltbe öntjük a fellas-
kázott májjal együtt. Annyi húslét vagy vizet
öntsünk rá, hogy legalább kétujjnyira ellepje.
Ha kell, sózzuk, fűszerezzük utána, és gyako-
ri rázogatás mellett 30-35 percig lassú tűzön
rotyogtassuk. Ha egy kicsit lekap, nem baj,
de leégnie nem szabad. Ne keverjük, csak a
bográcsot rázogassuk. Akkor van kész, ha
slambucosan puffog, és ha a tarhonya besű-
rűsödött és fogpuhára főtt.

Amikor úgy gondoljátok elkészült, hajtsátok
el a tűzről és legalább egy negyed órát pihen-

tessétek, majd szórjátok meg frissen vágott
petrezselyemmel. Kovászos uborka jár hozzá.

Csak kanállal és kézzel-lábbal szabad en-
ni, hogy a fületek is szaftos legyen!

Jó étvágyat! 

Sport
„Mouniz-jelenség” Ez egy fantasztikus pali.
Szimpatikus, következetes, mentálisan erős,
és a riportjaiból kiderül, képzett, intelligens,
beszélni tudó szuggesztív ember.

Ez az együttes erő, ami szárnyaltatja a Fra-
dit, pedig csak közepes képességű csapat.
Akaratlanul is eszembe jut a hatvanas évek
holland futballja. A mienk rendre elbukott a
végjáték előtt, míg a holland futball leigázta
a világot. Igaz, VB-t nem nyert, s ebben ha-
sonlít a mi aranycsapatunkhoz, de így is a vi-

lág legjobb futballját játszották. Képessége-
it tekintve a mi csapatunk semmivel sem volt
rosszabb a hollandnál. Albert és Crouyff két
világklasszis. A mi Flórink alaptudás tekinte-
tében minimum egyenlő volt a hollanddal,
sőt szerintem Albert sokoldalúbban futballo-
zott, mégis méltán lett sikeresebb Joann
Crouyff. Miért is? Azért, mert a „Mouniz-
jelenség” rá is jellemző volt. Az akarati ténye-
ző, a céltudatosság, a fizikai erő a javára
döntötte el a mérleg nyelvét.

Azt gondolom, a mai Fradi egy kicsit „fel-
pumpálva” a jövő sikercsapata lehet. Azt sze-
retném, ha nekünk is lenne egy Manchester
Unitedünk és Mouniz személyében pedig
egy Fergussonunk, tartson ez kb. 15 évig.
Akkor a magyar foci is sikeres lesz.

City231 Sanyi
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Felborul a szekér, a
székely fiú leül a ki-
borult széna mellé,
minek siesse el a dol-
got, rágyújt egy pi-
pára. Arra megy a
komája, leül melléje,
az is rágyújt egy

füstülõre. Hát így pi-
pázgatnak, mikor a
koma kiveszi a pipát
a szájábul, oszt
mögszólal:

– Fölborút?
Hát erre a fiú is ki-

veszi a szájából a pi-

pát, s válaszol emí-
gyen:

– Föl a.
Méregeti a koma a

szekeret, aztán kér-
di:

– Kéne-é segítség?
Vállat ránt a fiú:

– Kén biz a.
Szippant egyet a

koma:
– Híjjak segítsé-

get?
Füst kieresztve:
– Híjjá.
Újabb szippantás:

– Apád jó lesz?
Füst ki, vállrántás.
– Jó biz a.
Szipp, kérdés:
– Oszt hun van ü

most?
Füst, felelet:
– A szekír alatt.

Figyelem! Szerkesztõségünk e-mail címe
ttaaxxii ssookkvvii llaaggaa@@ttaaxxii ssookkvvii llaaggaa..hhuu

Várjuk üzeneteiket, ötleteiket, kérdéseiket, véleményeiket.
Látogassa mmeeggúú jjuu ll tt   honlapunkat: www.taxisokvilaga.hu
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BUDAPEST TAXI  1102 Budapest, Kôrösi Csoma Sándor út 40. I. emelet 119. Kapukód: 119. Kulcs: 4333
Telefon: 4-333-333, telefax: 4-333-330, e-mail: taxi@bptaxi.hu

A Budapest Taxi egészen más üzleti szellemiséggel mûködik, mint 
amit eddig természetesnek és megváltoztathatatlannak véltél!

Szerinted melyik cégnél marad több pénz a zsebedben?
Ahol legalább 200 Ft/km és az feletti átlagos útdíjon fuvarozol, kiszámíthatóak és alacsonyak a költségeid, vagy ahol 200 Ft/km 
útdíj alatti a fuvarok többsége, kiszámíthatatlanok és magasak a költségeid, ráadásul egész nap rossz a közérzeted?

Várod a változás csodáját? Ha te nem lépsz, miért változna? Szerinted?
Ha ismered a várost és nem csak rákosborzasztón szeretsz kályházni, 

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

A Budapest Taxinál
–  nem kérünk külön díjakat kötelezô tartozékokért, mint pl. 

szabadjelzô, POS terminál, matricák! Benne van a tagdíjban!
–  nem kérünk 100-200 ezer forintos kauciót! 

Csak 30 000 forint a kaució!
–  belépéskor nincsenek külön költségek 

(mint például oktatási díj, vagy szabadjelzô díj, vagy 
matricapénz) a belépési kedvezményed ellentételezésére!

–  nem kérünk 6 hónapos, pláne nem 1 éves hûségidôt belépéskor!
–  megvonjuk a megbízatást attól az etikai bizottsági tagtól, vagy 

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

–  csak 60 000 forint a fôállású tagdíj és nincsenek további egyéb 
költségek!

– sok címet felvevô kollegáknak visszatérítés a tagdíjból
–  ingyenes hétvégék kéthetente és lényegesen kevesebb tagdíj 

a másodállásosoknak!
–  1 millió forintos élet és balesetbiztosítást is tartalmaz a tagdíj!
–  1 hónapos belépési tagdíjkedvezmény, és csak 3 hónap 

hûségidôt kérünk!
–  100%-ban lebeszélhetô alapdíjjal, fl ottán belül ingyenesen, fl ottán 

kívül nettó 15 Ft/perc díjon beszélünk mobiltelefon!

BP Taxi 2012_1_2 oldal_2.indd   1 11/28/12   12:49 PM

         Békés, boldog       Karácsonyi  Ünnepeket 

és sikerekben  gazdag          Új Évet kívánunk 

           minden Taxis                         Kollégának!

Köszönjük a munkátokat 
és a kitartásotokat,
a jövô évben együtt még 
nagyobb lendülettel 
megyünk elôre!

A Mobil Taxi csapata

Tel.: +36 1 333 2222  
Fax: +36 1 235 5404  

Web: www.mobiltaxi.hu

december2.indd   4 2012.12.12   09:11:20

Amikor már teljesen otthon éreztem
magam az Ivecóban, sőt megszeret-
tük egymást, Robi meglepett. Robi a
speditőr, a kisfőnök, minden gon-
dunkkal és bajunkkal – ha esetleg van

– hozzá fordulunk. Aranyos fiú, hónapok óta problémamentesen
dolgozunk együtt, és a humora fergeteges. Imádja a meglepetése-
ket és a váratlan dolgokat. Nagyon jó barátságban vagyunk, sok-
szor már félszavakból is értjük egymást.

A dolog úgy kezdődött, hogy egy hónapig ideiglenes jelleggel
egy Renault Premiummal kellett járnunk, mert valamilyen oknál
fogva az összes Ivecót leadta a cég és kicserélte őket Scaniákra.
Ameddig a cseréket bonyolították, kaptunk egy Renault
Premiumot, nehogy otthon kelljen kivár-
nunk a folyamat vé-
gét. Szép volt, jó
volt, de olyan kicsi a
fülkéje, hogy ugyan
egy ember kényel-
mesen eléldegélhet
benne, na de kettő?! 

Így történt, hogy
Robi – figyelembe vé-
ve sóhajtozásaimat –
egyik nap csak úgy
mellékesen közölte:
holnap leváltalak ben-
neteket, azaz megálltok
valahol és kaptok egy
Scaniát, mégpedig úgy,
hogy egyszerűen odavi-
szi valaki a Scant, ti pe-
dig átpakoljátok a cucco-
tokat, és azzal mentek
majd tovább. De a Re-
nault-t előbb meg kell rak-
ni, amit majd átvesz egy kolléga, aki Rómába megy az
áruval. (Azt hittem, gutaütést kapok a méregtől, mert
mindig vágytam Rómába, de kár volt előre morogni,
majd később elmondom miért.)

Ugráltam örömömben a Scania miatt. Elvégre a
Scaniákat úgy emlegetik, mint az „országutak királyát”.
Pénteken reggel becsomagoltam az összes – szerin-
tem – nélkülözhető dolgot a nagy táskákba és különbö-
ző méretű és nagyságú szatyrokba. A felső ágy teljesen
megtelt mindenféle holmival, egy szúnyog sem talált
volna fekvő- vagy állóhelyet magának. A fontos dolgok
természetesen kéznél voltak, mint például kávé, cukor,
fésű és szemfesték. (Ne vigyorogjatok jó???)

Vártuk a Scaniát, ugrásra készen. Eljött az ebédidő, de a Scan
nem jött. Délután István már kellőképpen éhes volt, így kiadta: keres-
sük meg legalább a kenyeret és még valami minimális élelmiszert,
mert éhen halni még egy új autó kedvéért sem fog (a fogyókúráról
nem esett szó).

Ismeritek a Törvényt ugye? Mindig az kell azonnal, ami leghátul és
legalul van, ez természetes. Arról nem beszélve, hogy aki ismer, tud-
ja, soha nem tudom, hogy mit hova rakok és pakolok... Így hát kellő-
képpen fel- és kifordítottuk az összes cuccot, ami csak volt. Így aztán
megtaláltunk olyan dolgokat is, amelyeket már hetekkel ezelőtt ke-
restünk, de eddig nem találtunk meg. Szóval úgy egy óra múlva lett
kaja is.

A Scan viszont még este hatkor sem érkezett meg. Fél nyolckor,

amikor már azt hittem, hogy holnapra marad a
csereprogram, éktelen fényszórózással begu-
rult új autónk a megbeszélt helyre. Kellőkép-
pen sötét volt természetesen, de hát nincs
mese, át kellett pakolni és rámolni mindent,
ami idáig a felső ágyon, meg szanaszét tor-
nyosult. A csomagok és a kisebb táskák el-
férnek a most szerencsére üres palettatartó-
ban – hogy fogalma legyen annak, aki nem
ismeri a palettatartó méreteit: 33 db
euróraklap fér el benne –, majd holnap,
szombat lévén elhelyezkedünk a fülkében.
Az egész napi semmittevéstől és várako-

zástól olyan fáradtak lettünk,

hogy
hullottunk a gyorsan tiszta huzatba bújta-
tott paplanok alá.

Nos, másnap reggel alaposabban szemügyre vehettem az ország-
utak királyát, de még nem vezettem, csak amúgy „női szemmel” vizs-
gálgattam. Igazán sofőrbarát a drága. Az egész fülke tágas, egy re-
pülőgép pilótafülkéjére emlékeztet, ami mindenfelé információk se-
regével látja el a vezetőjét. Eszméletlenül tud mindent, olyan infó-
panel van benne, hogy a (négy) főmenüben még tizenvalahány al-
menüt találtam. Tudni lehet az átlagfogyasztástól kezdve a pillanatnyi
fordulatszámon túl a fékpofák vastagságának százalékát, a kinti hő-
fokot, és amit akartok, bármit. Éppen csak nem darálja meg és főzi
le a kávémat…
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Pilla jelentiPilla jelenti

Taxiból kamionba 3. rész

AzAz Iveco,Iveco, aa PremiumPremium,,
aa ScaniaScania,, no meg egyno meg egyebekebek ......

Bika a hegyoldalban

Nizza felé

Az átpakolás a Scaniába
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Egyre bővül a lista
Folyamatosan közöljük a képeket, milyen járművek állnak meg a taxiál-
lomásainkon. A civil autók mellett rendőrök, postások állnak meg szeretet-
tel az általunk igen drágán bérelt területen.

Most bővült a lista. Taxis kollégánk egy NAV-os autót fényképezett le az
egyik taxiállomáson. Eddig csak az amatőrök, a műkedvelők nem
tisztelték a szabályokat. De már a profik se tisztelik a törvényt. Sajnos… 

Már a vámosok is itt állnak meg

Apuka felvilágosítja a fiát.
– Tudod, fiam, a télapó meg a húsvéti nyuszi az én voltam.
– Tudom, apu, a gólya meg a szomszéd bácsi....

dalmi szervezetekkel, érdekképviseletekkel
és a kamarával egyeztetett előterjesztésről
van szó. Ez így egy nagyon szép mondat. Any-
nyi az igazságtartalma, hogy az egyeztetés ál-
talában megtörténik, csak nem biztos, hogy
az ott elhangzottakból bármi is bekerül a ren-
deletbe. Tehát tudni kell, hogy az ilyen szö-
vegkörnyezet nem azt jelenti, hogy a megszü-
lető rendelet feltétlenül a mi álláspontunkat
tartalmazza majd. Csak annyit jelent, hogy a
véleményünket elmondtuk, és azt meghallhat-
ták. 

A legnagyobb probléma most számunkra

az – és ezzel az érdekképviseletek is egyetér-
tenek –, hogy az elmúlt időszakban túl sok in-
formáció jutott be a fővároshoz, és ezekből
nem biztos, hogy a számunkra legjobb ele-
meket emelik majd ki, amikor a rendeletet
véglegesen megalkotják. 

Ezt nem azért teszik, hogy egyik, vagy má-
sik érdekképviseletnek, illetve a kamarának
a kedvében járjanak, hanem legjobb képes-
ségük szerint úgy döntenek, hogy ezt ilyen,
vagy olyan formában alkotják meg. Az egy
nagyon optimista elképzelés volt részünkről
– bár természetesen ezért fogtunk neki –,

hogy sikerül egy olyan közös álláspontot ki-
alakítani, amelyet mindenki a továbbiakban
egységesen tud képviselni. Bíztunk benne,
hogy a főváros fejet hajt majd az egységes
és közös szakmai javaslat előtt, és azt mond-
ja: „látjuk, hogy a szakma döntő többsége
ebbe az irányba szeretne menni. Részünkről
botorság lenne egy másfajta rendeletet
megalkotni, mert ez tükrözi a szakmai akara-
tot.” 

De ez a legoptimistább verzió. Azért azt lát-
ni kell, hogy nem mindig sikerül a legjobb
megoldást megtalálni... 
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Várjuk a választ…Várjuk a választ…
Tarthatatlan a budapesti taxisok helyzete, 
erről tájékoztattam a Főpolgármester urat

Tisztelt Főpolgármester úr!
Szomorúsággal tölt el bennün-
ket, hogy felvetéseinkre még
csak nem is válaszolnak. Ülnek
szépen berendezett szobáik-
ban, veszik fel százezres, vagy
milliós fizetéseiket, és nem tud-
ják, mi folyik Budapesten, az
utakon. Nem tudják, mi van a ta-
xis társadalomban.

Örvendetes, hogy rendet
akarnak tenni a taxiszakmában!
De nagyon óvatosan kell bánni
a taxisok újabb anyagi tehertéte-
leivel! 

Tudják Önök, hogy a taxisok
túlnyomó többsége a szakadék
szélén áll? És Önök most sza-
kadékba akarnak taszítani több
ezer embert?!

Tudják Önök, hogy hány taxis
lett öngyilkos az anyagi terhek
miatt, az anyagi összeomlás mi-
att? 

Tudják, hogy tömegesen ad-
ják vissza a taxisok a vállalkozá-
saikat és mennek el alkalma-
zottnak? A mi taxivállalatunknál
már minden második (!) kolléga
alkalmazott. Miért jó az, hogy be
vannak jelentve 2–4 órára?
Nem lenne jobb, ha legalább,
mint vállalkozók, a minimális
adót befizetnék? 

Tudják Önök, hány taxis autó-
ja ott áll a háza előtt, de azt nem
tudja javíttatni, nem tudja levizs-
gáztatni, ezért taxit kell bérel-
nie?

Tudják Önök, hány kolléga
dolgozik agyvérzés, infarktus
után? 

Tudják, hogy a taxisok napon-
ta 12–14 órát dolgoznak? 

Szakmai részletekről most

nem szólnék, korábban már
többször megtettem, és a kollé-
gák naponta bombázzák önöket
a kérésekkel. Most csak annyit:
óvatosan az anyagi terhekkel. A
taxisok már nem terhelhetők to-
vább.

Először biztosítsák a munkát,
a bevételt, utána legyenek az új
követelmények. Ha valamennyi
ötletüket véghezviszik, gyakorla-
tilag nem marad taxi Budapes-
ten! Most a legtöbb taxis nem
tud kocsit cserélni. A legtöbb
taxis nem tud százezreket beru-
házni.

Megérkezett az első válasz:

Tájékoztatom, hogy közérdekű
bejelentését illetékességből a
Budapest Főváros Kormányhi-
vatala Munkavédelmi és Munka-
ügyi Szakigazgatási Szerve ré-
szére megküldtem.

Dr. Komáromi Endre 
divízióvezető

Forgalombiztonság, Taxi 
és Parkolásszervező Divízió

Köszönjük a választ. Várjuk a kö-
vetkező választ… 

Bár én már azt sem értettem,
miért a Budapesti Közlekedési
Központ válaszolt akkor, amikor
korábban a Budapest Közleke-
dési Vállalatnak írtam levelet.
Most meg azt nem értem, miért
a Kormányhivatal válaszol majd,
amikor az Önkormányzatnak ír-
tam a levelet...

Lehet, hogy túl fiatal vagyok?
Vagy túl öreg…

Juhász Péter

Két titkárnõ  a munkahelyen  megbeszéli a hétvége élmé-
nyeit. És hogy ne csámcsogjanak a többiek, a „szex” helyett
mindig beillesztik a „nevetés” szót.

– Pénteken este egy igazán nagyot nevettem – kezdi az
egyik. Szombaton aztán a férjem nem volt otthon, de átjött
a szomszéd, ó istenem milyen nagyokat nevettünk együtt.
Vasárnap meg egy partin voltunk. Nyolc pár, képzelheted,
félholtra nevettem magam. És mi volt veled?

– Pénteken nem nevettem, szombaton nem nevettem, az-
tán vasárnap mikor beléptem a fürdõszobába, azt látom,
hogy a férjem nagyokat röhög a markába…

* * *
Egy pasas a kocsmában odaszól egy srácnak:
– Tegnap megdugtam anyádat!
Erre a srác:
– Jól van de most már menjünk haza, apa, tök részeg

vagy!
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Tájékoztatás a fizetési kedvezmények szabályait érin-
tő változásokról

Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény a fizetési
kedvezményi eljárásokat érintően egyes szabályokat módosí-
tott, melyeket az alábbiak szerint foglalunk össze.

A fizetési kedvezményre vonatkozó elsőfokú adóigazgatási el-
járás illetéke az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény 29.
§ (1) bekezdésének változása okán az eddigi 2200 forint-
ról 3000 forintra emelkedik.
Az Art. 175. § (9) bekezdésének módosulása okán fizetési
könnyítési és adómérséklési tárgyú kérelmét kizáró-
lag elektronikus úton nyújthatja be a kiegészítő tevékeny-
séget folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó.

Ezen módosuló rendelkezések 2012. január 1-jétől lépnek
hatályba.

Tájékoztató a 17. számú nyomtatványon benyújtható
átvezetési és kiutalási kérelem kitöltő-ellenőrző prog-
ramjának megjelentetéséről

2012. január 1-jétől kizárólag 17. számú nyomtatványon kez-
deményezhető a folyószámlán fennálló valós túlfizetés más
adónemre történő átvezetése, illetve kiutalása. Kérjük, hogy a
jövőben az átvezetési és kiutalási kérelmeket az évszám meg-
jelölés nélküli 17. számú nyomtatványon nyújtsák be az állami
adóhatósághoz.

NAV tájékoztatók

DEBREDEBRECENCEN

www.fonixtaxi.hu
Telefon/fax: 06-52-444-444

E-mail:
fonixtaxi@fonixtaxi.hu

Cím:
4025 Debrecen

Arany János u. 32.
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Telefon: 4-333-333, telefax: 4-333-330, e-mail: taxi@bptaxi.hu

A Budapest Taxi egészen más üzleti szellemiséggel mûködik, mint 
amit eddig természetesnek és megváltoztathatatlannak véltél!

Szerinted melyik cégnél marad több pénz a zsebedben?
Ahol legalább 200 Ft/km és az feletti átlagos útdíjon fuvarozol, kiszámíthatóak és alacsonyak a költségeid, vagy ahol 200 Ft/km 
útdíj alatti a fuvarok többsége, kiszámíthatatlanok és magasak a költségeid, ráadásul egész nap rossz a közérzeted?

Várod a változás csodáját? Ha te nem lépsz, miért változna? Szerinted?
Ha ismered a várost és nem csak rákosborzasztón szeretsz kályházni, 

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

A Budapest Taxinál
–  nem kérünk külön díjakat kötelezô tartozékokért, mint pl. 

szabadjelzô, POS terminál, matricák! Benne van a tagdíjban!
–  nem kérünk 100-200 ezer forintos kauciót! Csak 30 000 forint 

a kaució!
–  belépéskor nincsenek külön költségek (mint például oktatási díj, 

vagy szabadjelzô díj, vagy matricapénz) a belépési kedvezményed 
ellentételezésére!

–  nem kérünk 6 hónapos, pláne nem 1 éves hûségidôt belépéskor!
–  megvonjuk a megbízatást attól az etikai bizottsági tagtól, vagy 

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

–  csak 56 000 forint a fôállású tagdíj és nincsenek további egyéb 
költségek!

–  ingyenes hétvégék kéthetente és lényegesen kevesebb tagdíj 
a másodállásosoknak!

–  1 millió forintos élet és balesetbiztosítást is tartalmaz a tagdíj!
–  1 hónapos belépési tagdíjkedvezmény, és csak 3 hónap 

hûségidôt kérünk!
–  100%-ban lebeszélhetô alapdíjjal, fl ottán belül ingyenesen, fl ottán 

kívül nettó 15 Ft/perc díjon beszélünk mobiltelefon!
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V. Alkotmány utca

Többször szóltunk arról, hogy civil autók miatt
nem lehet használni  az új  taxiállomásokat,
mert folyamatosan állnak ott civil autók. Most
két taxitársaság – nagyon bölcsen – „sorel-
ső” rendszerben „elfoglalta” mindkét drosz-
tot. Természetesen a többi taxis is használhat-
ja, ha akarja. 
VI. Bajcsy-Zsilinszky út 19.

Korábban jeleztük, hiába van kiírva, hogy há-
rom taxi állhat meg  a taxiállomáson, csak két
autónak volt elég a felfestés. Most pótolták,
de Halász Ferenc felvételén jól látszik, egy
ott parkoló civil autó miatt hiányos lett a fel-
festés.
VII. Rottenbiller utca

Építési terület miatt bezárt a taxiállomás, jó
lenne a közelben kialakítani egy drosztot.  
VII. Rákóczi út
Az autóbuszmegálló mögött, még a szálloda
előtt ki kellene alakítani egy taxiállomást a
szüneteltetett Rottenbiller utcai droszt he-
lyett. 

XIII. Margitsziget 

Az eddigi fél óra helyett mindössze 10 (!) per-
cig lehet várakozni a Margitszigeten és ez a
taxisokra is vonatkozik. Magyarul, nem lehet
használni azt a taxiállomást – amelyet bére-
lünk – mert nem lehet rajta várakozni. Jó len-
ne, ha a taxiállomás-kezelők elérnék, vegyék
ki a taxisokat a tilalom alól! 
XIV. Kerepesi út

Évek óta kérjük, hogy szüntessék meg a taxi-
állomást, mert ezt a drosztot senki sem hasz-
nálja. Most végre eltűnt a „Taxiállomás” jelző-
tábla, nem tudni, magánszemélyek, vagy hiva-
talos szervek távolították el. A lényeg, gyakor-
latilag megszűnt a droszt, használhatják vég-
re a civilek.

XXII. Nagytétényi út – Rózsakert utca sa-
rok

Elforgatták a kiegészítő jelzőtáblát, most nem
lehet tudni, hány taxi állhat meg a taxiállomá-
son. Kérjük a kiegészítő jelzőtáblát visszafor-
gatni. 
VIII. II. János Pál pápa tér

Áthelyezték a taxiállomást egy romos ház mel-
lé, célszerű lenne – a balesetveszély miatt –
visszahelyezni a drosztot a régi helyére. 

Juhász Péter
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– A Földön élni drága
mulatság, de a csomag
legalább tartalmaz éven-
te egy ingyenes Nap kö-
rüli utat.

* * *
– Plátói szerelem = kí-

vülrõl nyalogatni a lek-
város üveget.

* * *

– Ha a pornó segít a
szexuális problémákon,
miért nem csillapítja a
szakácskönyv az éhsé-
get?

Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban

Külföldi tapasztalattal, nagy gyakor-
lattal szakma- és beszédorientált an-
goltanítást vállalok, kezdőtől bármi-
lyen szintű nyelvvizsgáig. 

Taxisoknak nagyon kedvező áron,
a City Taxi munkatársainak, család-
tagjainak extra kedvezménnyel. Ru-
galmas időbeosztással, munkanap-
okon és hétvégén is.

HH íívvdd  bb iizzaa lloommmmaall
II lldd iikkóó tt

a
061/788-7991, 0670/371-4240

vagy hagyhatsz üzenetet a 
vermesi@citromail.hu 

e-mail címen is.

Margitsziget. Újabb pesti ab-
szurd. Egy taxiállomás, ame-
lyen nem várakozhat taxi...

V. Alkotmány utca. Végre elfoglalták
a drosztokat a taxisok!

VI. Bajcsy-Zsilinszky út. Enyhén
szólva nem folyamatos a felfestés

VII. Rottenbiller utca Baross téri torko-
lat. Az útépítők elforgatták a Taxiállo-
más jelzőtáblát, így ideiglenesen nem
lehet a drosztot használni

XIV. Kerepesi út. Itt sohasem álltak meg
a taxik. A civilek – most már jogosan –
visszafoglalták a területet

Margitsziget. Tessék komolyan venni 
a változásra figyelmeztető jelzőcetlit

VIII. II. János Pál pápa tér.
Nem megnyugtató egy ilyen
jelzés mellett várakozni

XXII. Nagytétényi út Tréfás kezek elfor-
gatták a kiegészítő jelzőtáblát. Kérjük
visszaforgatni
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Sokszor olvastam e lapban, hogy a néhány kilométerre lévő Bécs-
ben senki sem mer egy percre sem megállni a taxiállomásokon. Ki-
véve, a taxisokat. Nos nálunk úgy tűnik ez egy ingyenes parkolási le-
hetőség. Civileknek, rendőröknek és mindenki másnak akinek ez
eszébe jut. A KRESZ-ben egyébként tiltott várakozást senki sem
bünteti. Kérdés, ha ez így, következmények nélkül évek óta megte-
hető, miért is fizetünk? Csak nem azért, hogy ebből a pénzből min-

ket ellenőrizzenek?! 

15

Mi ezért fizetünk?

Civil autók a taxiállomásokon

Ha szólunk nekik, még meg is sértődnek

Sorban állnak a civilek a taxiállomáson. A taxis
meg szabálytalanul, másodikként vár a csodá-
ra. Az ellenőr természetesen őt büntetné

Hétvége az ilyenkor üres Kla-
uzál téren. De neki a taxiállo-
más kell. Az ugyanis ingyen
van. Neki. Mi fizetünk érte

Az iskolában az 1948-as
szabadságharcot tanultuk.
A tanárnõ kiadta a felada-
tot: húzzuk alá a szöveg-
ben található városokat,
és azokat a térképen is ke-
ressük meg. Az egyik osz-
tálytársam egyszer csak
megszólalt:

– Tanárnõ, merre van
Gyatra?

– Miféle „Gyatra”? –
hökkent meg a tanárnõ. –
Hol találkoztál te ilyen te-
lepüléssel?

– Itt írja a szöveg: „Bem
apó gyatrán felszerelt ka-
tonáit könnyen visszaver-
ték az osztrák seregek.“

* * *
Egy takarítónõ feljelen-

tést tesz a rendõrségen,
hogy a munkahelyén meg-
erõszakolta egy férfi a fo-
lyosón.

– És nem tudott elmene-
külni? – kérdezi a rendõr.

– Hogyan menekültem
volna el? Jobbról fal, bal-
ról fal, mögöttem a férfi,
elõttem meg már föl volt
mosva!

* * *
A szõke nõ bemegy a

McDonald's-ba:
– Kérek 2 dl kólát, 1

hamburgert és egy kis
sültkrumplit.

– Itt fogyasztja? – kérdi
az eladó.

– Nem, ott a hátsó asz-
talnál.

Képek:
Horváth
András 
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A jelentkező
minőségi szolgáltatókat,

várólista alapján értesítjük.

Tel.: +36 70 376 99 97 Fárbás Tibor
Fax: +36 1 235 5404 • www.6x6taxi.hu

1117 Budapest, Kondorosi út 2/a.
Tel.: +36 70 376 99 97 Fárbás Tibor

Fax: +36 1 235 5404 • www.6x6taxi.hu

1117 Budapest, Kondorosi út 2/a.
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Körül-
belül hatvan meghívott volt, Gabcsi eb-
ből negyven főre számított a visszajelzések alapján. Vé-
gül aztán több mint nyolcvanan jelentünk meg – min-
denki hozott még egy embert! 

Legszívesebben felsorolnám az összes

26

Ma már történelem...

Nagy nyüzsi a bárpultnál

Gabcsi, az összejövetel lelke és mo-
torja (az összképet Suta rontja...) Sztorizgatás...
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egyik hajtásrendszer fejlesztésébe, hogy
azok maradéktalanul megfeleljenek a jö-
vő kihívásainak. 

A vállalat Coup nevet viselő, e-robogó
megosztó szolgáltatása Berlinben debü-
tált, de már Párizsban is elérhető. A
Bosch-nak köszönhetően ma már több
mint 1600 ilyen környezetkímélő robogó
rója az utakat.

A Bosch okosváros projektjei

A Bosch jelenleg 14 iránymutató, okosvá-
rosokhoz kapcsolódó projektet folytat vi-
lágszerte, többek között Szingapúrban,
San Franciscóban, Berlinben és Ham-
burgban. Ebből hét projekt a megavárosi
mobilitási megoldásokról szól, amelyek a
hálózatba kapcsolt parkolás és flottame-

nedzsment mellett az elektromos mobili-
tás és a multimodális közlekedés terüle-
teire is kiterjednek. 

A Bosch legfrissebb együttműködési
megállapodását e területen Tiencsin vá-
rosával kötötte, mely megállapodás célja,
hogy okosvárossá fejlesszék a kínai kikö-
tővárost is.

www.bosch.com

A laktanyába új parancsnok érkezik. Összehívja az
ezredet és ezt mondja:

– Katonák! Az én szótáramból hiányzik az a szó,
hogy félelem...

Mire egy hang a hátsó sorból:
– A majrénál tetszett nézni?

8

NN ee mm   ee ll ll ee nn ff éé ll !!
Néhány taxis a szívéhez kapott, amikor megtudta, hogy
közvetlen autóbuszjárat lesz a Belvárosból a repülőtér-
re! Mi lesz velünk? Elviszik az utasainkat!

Nem kell pánikba esni. 
Régebben is volt közvetlen összeköttetés a centrum

és a „beton” között. Az a réteg, aki a tömegközlekedést
használja, eddig sem volt törzsvendégünk…

A világ nagyvárosaiban máshol is kimegy a tömegköz-
lekedés a repülőtérre. Sok helyen busz, máshol a met-
ró. Például Athénban vagy Dubaiban. Azt gondolnánk,
hogy az Emirátusokban csak milliárdosok élnek. Erről
szó sincs! Ott is vannak szerényebb körülmények között
élő emberek. Ott is vannak, akik tömegközlekedéssel

mennek a repülőtérre.

Viszszatérve kis hazánkba, a
tömegközlekedés nem ellenfele a taxinak. Más réteg használja
azt, más réteg ezt. Amúgy az indulás napján, reggel nyolc órai
járattal összesen hat (!) ember utazott a csuklós BKK autóbu-
szon…Azóta már többen használják a buszokat, de ők korábban
kimentek a metróval Kőbánya–Kispestig és ott szálltak fel a re-
pülőtéri buszra. Most 160 forinttal több a kiadásuk, de nem kell
átszállni a metróról a buszra. 

Ám, mint írtam, ők eddig se taxival utaztak…
Horváth András

Amúgy a közelben vadászik
utasra a 6 eurós kisbusz

Nem ellenfele a taxinak a tömegközlekedés
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Hungaroring
2017. július

A Hungaroring – Forma 1 Magyar Nagydíj hivatalos ta-
xiszolgáltatójának szerepét idén is a 6x6 Taxi, a Taxi
2000 és a City Taxi töltötte be. 

A versenyszériának köszönhetően, három nap alatt
több mint 7000 fuvar bonyolódott le. Idén rekordot dön-
tött az eladott jegyek száma, ennek megfelelően 20%-kal
több fuvar tudott megvalósulni, mint az előző évben. Ki-
fejezetten jó hangulatú, pörgős rendezvényt tudtunk kö-
zösen lebonyolítani, amellyel példamutatóan tudtuk tük-
rözni – a hazai és a külföldi utasoknak egyaránt – a kor-

rekt, magas színvonalú, jogszabálykövető taxiszolgáltatást.
Köszönettel tartozunk a 6x6 Taxi, a Taxi 2000 és nem utolsósorban a City Taxi kollégái-

nak, a kihelyezett diszpécsereknek és a központ dolgozóinak a közös munkát illetően,
amelyet kellő felkészültséggel, odafigyeléssel, fegyelemmel és magas szintű szolgáltatás-
sal hajtottak végre!

Jövőre, Veletek, ugyanitt!
Köszönjük a munkátokat!

Üdvözlettel: Fárbás Tibor, üzletág vezető

10
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Bár az alapvető szabályok évtizedek
óta nem változtak, mégis még mindig
sokan keverik a számla és a nyugta fo-
galmát. Mikor, melyiket, kinek, hogyan
kell adni. Ezt járja körbe jelen cikkünk.

A számlázási szabályokat nagyrészt az álta-
lános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény (áfa-törvény), valamint az e
törvény felhatalmazása alapján kiadott ren-
deletek tartalmazzák. Ne tévesszen meg
senkit, hogy az áfa-törvény szabályozza ezt
a területet, attól még az alanyi áfa-mentes
vállalkozókra ugyanúgy vonatkozik!

Vizsgáljuk meg: 
• mikor kell számlát adni
• mikor kell pénztárgép-nyugtát adni
• mikor kell taxaméternyugtát adni
• mikor kell (lehet) kézi nyugtát adni
• miben különbözik a számla és a nyugta

adattartalma
• hogyan adjuk oda a számlát és a nyug-

tát

Számlaadási kötelezettség
A taxis vállalkozó elsősorban abban az eset-
ben köteles számlát (egyszerűsített, más-
néven készpénzfizetési számlát) kibocsáta-
ni, ha az utas azt kéri. Fontos azonban,
hogy erre csak akkor kötelezhető, ha az
utasa közli az igénybevevő nevét és címét
(vagyis ahol költségként el kívánja számolni
a számlát).  Nagyon rossz, és helytelen az a
gyakorlat, amikor az utas „majd én rábé-
lyegzem!” felkiáltással elviszi hiányosan ki-
töltött számlát – ne engedjünk ennek, mert
szabálytalan, és a számla kibocsátóját is
büntetés sújthatja. Amennyiben nyelvi ne-
hézségek adódnak, és semmiképpen nem
tudjuk megállapítani, hogy ki a számla cím-
zettje, egyszerűen írjuk rá, hogy „külföldi”.
De ne ez legyen a gyakorlat!

A kötelező számlaadás másik esete, ami-
kor a vállalkozó online pénztárgép-haszná-
latra kötelezett (a taxis vállalkozás ilyen), de
nem szerzett be pénztárgépet. Ebben az
esetben kivétel nélkül minden utasának
egyszerűsített, vagyis készpénzfizetési
számlát kell adnia, amin szerepel az igény-
bevevő neve és címe, cég esetén lehetőleg
az adószáma is. Aztán a hó végén ezekről a
számlákról részletesen, azok minden adatát
feltüntetve egy megfelelő űrlapon adatot
kell szolgáltatni az adóhatóságnak (a nyom-
tatvány az igen frappáns PTGSZLAH névre
hallgat). Aki töltött már ki ilyen adatlapot, az
tudja, hogy egy végtelenül agyonbonyolított,
az egyszerűsítés és a könnyített kitöltés le-
hetőségét hírből sem ismerő űrlapról van
szó. Ennek okán a könyvelők – néhány kivé-
teltől eltekintve – nem is vállalják ennek a
nyomtatványnak a kezelését. Vagy csak hor-
ribilis áron.  Mert miről is van szó? Az on-
line pénztárgép helyett számla elv csak egy
kivételes, szükségmegoldás. Jól használha-

tó abban az esetben, ha a taxis vállalkozó
például szerződésben van egy-két céggel,
akiknek havonta számláz. Ebben az eset-
ben – de csak ebben! – elképzelhető, hogy
nem használ online pénztárgépet. Vélemé-
nyem szerint maximum havi 10 számla kitöl-
tése esetén járható ez az út. Az átlagos ta-
xis azonban ennél jóval több fuvart teljesít,
nemhogy havi, hanem napi 10-15 számlát
kellene kibocsátania. Arról már nem is be-
szélve, hogy az utas nem kötelezhető arra,
hogy elárulja nevét és lakcímét. A kitalált
adatokkal való kitöltéstől pedig óva intek
mindenkit, azt már hamisításnak nevezik!
Egy átlagos tevékenységet végző taxisnál a
pénztárgép használata egyszerűen elen-
gedhetetlen.

Nyugtaadási kötelezettség – online
pénztárgép

A taxis szolgáltatást végzők 2017. január el-
sejétől online pénztárgép-használatra köte-
lezettek, nyugtát is e készülékkel kötelesek
adni. Ha az utas elszámolható számlát kér,
akkor viszont a pénztárgép-nyugtát meg kell
tartani és a számlatömb maradó példányá-
hoz tűzni. Bár ez a gyakorlat már évek óta
nem kötelező, mégis a vállalkozók (nem
csak taxi) nagy része így jár el, azon egysze-
rű oknál fogva, mert így logikus. Az adóha-
tóság  ennek ismeretében elfogadja ezt a
gyakorlatot, tehát a nyugtát nem kötelező a
számlához tűzni, de nem is tilos.

Nyugtaadási kötelezettség – taxaméter
nyugta

Jelenleg az a furcsa – és kissé ijesztő –
helyzet állt elő, hogy az online pénztárgép-
és a taxióra-nyugta ügyében nem tudunk
helyesen eljárni. Ugyanis mindkettőre vonat-
kozik egy-egy jogszabály, és mindkettő azt
mondja, hogy kizárólag ezzel a szerkezettel
(pénztárgép vagy taxióra) szabad nyugtát ki-
adni. Két kizárólagosság meg ugyebár… 

Leegyszerűsíthetjük a kérdést: adjuk oda
mind a kettőt! Néhány adóhatósági tájékoz-
tatás ezt javasolja. Igaz, hogy ez már a dup-
la bizonylatolás tilalmába ütközik, de mint
említettem, sehogy sem tudunk szabályo-
san eljárni. Nem azért, mert nem akarunk,
hanem azért, mert a jogszabályok ellent-
mondóak és zavarosak. Tavasz óta kapjuk

az ígéreteket, hogy egy rendeletmódosítás
majd a helyére teszi ezt a kérdést, de tudo-
másunk szerint jelenleg, 2017. augusztus
14-én, ez még nem történt meg. Addig nem
tudunk helyesen eljárni, mindenesetre az
online pénztárgép-nyugtát minden
esetben adjuk át, mert ma az ellenőrzé-
sek nagy része erre irányul.  

Nyugtaadási kötelezettség – kézi
nyugta

Kézi nyugtát a taxis vállalkozó kizárólag egy
esetben alkalmazhat: ha a pénztárgépe
meghibásodott. Mégpedig a meghibásodás
kezdetétől a javítás befejezéséig. Mondhat-
nánk pedig, hogy minek bonyolítsuk az éle-
tünket a kézi nyugtákkal, amikor a taxamé-
ter is nyomtat egy sokkal szélesebb adattar-
talmú nyugtát, de különösebb logikát ne ke-
ressünk a rendeletekben. Betartani viszont
szükséges, akár milyen értelmetlennek is
tűnik. Szóval beadtuk a pénztárgépet a
szervizbe,  ellenőrzés esetére legyen ná-
lunk az elismervény a javitás megkezdésé-
ről. Elvileg a javítás időtartama maximum 14
nap lehet, ezt követően a szerviz köteles
cserekészüléket adni. Vagyis köteles lenne,
de nincs. Jelenleg online pénztárgép-hiány-
nyal küzd a szakma. Előjegyzés van, meg
várakozás, akár több hétig is. Odáig jutot-
tunk, hogy van egy ránk nézve kötelező ren-
delet, amelynek hiányoznak a tárgyi feltét-
elei. Agyrém!

A pénztárgép javítás utáni újbóli haszná-
latbavételekor az eljárás a következő: a kézi
nyugtákon szereplő tételeket összeadjuk,
majd a pénztárgépen egy új adóügyi napot
nyitunk, és ezt a végösszeget egyben beüt-
jük (ha túl magas és a pénztárgép nem fo-
gadja el, akkor több tételben is lehet). Ezt
követően csinálunk egy zárást. Lényeg,
hogy ezeken a kézi nyugtákon szereplő be-
vételek az egyéb napi bevételektől elkülönít-
ve szerepeljenek az online pénztárgépben,
és persze könyvelésünkben is.

A számla és a nyugta adattartalma
Tulajdonképpen egy mondatban meg lehet-
ne fogalmazni, hogy mi a különbség a nyug-
ta és a számla között, hogy mennyivel van
több adat a számlán: szerepel rajta a vevő
neve és címe. Ez az alapvető eltérés. Mind-
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Számla vagy nyugta?
Mikor, melyik, miért, hogyan?

Egy fickó üzleti úton van Las
Vegasban és bejelentkezik egy hotel-
be. Estefelé nagyon egyedül érzi ma-
gát, gondolja, hogy felhív egy lányt a
szobájába. Elõveszi a telefonszámot,
amit a taxisofõrtõl kapott, és feltár-
csázza. A vonal túlsó végén megszólal
egy fiatal nõi hang:

– Halló, tessék?
A férfi válaszol:

– Halló! Mondd csak, szereted a
mocskos dolgokat? Mert én igen! És
szeretem keményen és gyorsan csinál-
ni! Bármit megteszek, amit csak kita-
lálsz! Hozhatsz magaddal játékszere-
ket is! Megkötözhetsz, leszíjazhatsz,
és abba sem hagyjuk egész éjjel! Na,
ehhez mit szólsz?

– Öhm..., elnézést uram, a városi vo-
nalhoz elõbb tárcsázzon egy kilencest!
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Bár az alapvető szabályok évtizedek
óta nem változtak, mégis még mindig
sokan keverik a számla és a nyugta fo-
galmát. Mikor, melyiket, kinek, hogyan
kell adni. Ezt járja körbe jelen cikkünk.

A számlázási szabályokat nagyrészt az álta-
lános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény (áfa-törvény), valamint az e
törvény felhatalmazása alapján kiadott ren-
deletek tartalmazzák. Ne tévesszen meg
senkit, hogy az áfa-törvény szabályozza ezt
a területet, attól még az alanyi áfa-mentes
vállalkozókra ugyanúgy vonatkozik!

Vizsgáljuk meg: 
• mikor kell számlát adni
• mikor kell pénztárgép-nyugtát adni
• mikor kell taxaméternyugtát adni
• mikor kell (lehet) kézi nyugtát adni
• miben különbözik a számla és a nyugta

adattartalma
• hogyan adjuk oda a számlát és a nyug-

tát

Számlaadási kötelezettség
A taxis vállalkozó elsősorban abban az eset-
ben köteles számlát (egyszerűsített, más-
néven készpénzfizetési számlát) kibocsáta-
ni, ha az utas azt kéri. Fontos azonban,
hogy erre csak akkor kötelezhető, ha az
utasa közli az igénybevevő nevét és címét
(vagyis ahol költségként el kívánja számolni
a számlát).  Nagyon rossz, és helytelen az a
gyakorlat, amikor az utas „majd én rábé-
lyegzem!” felkiáltással elviszi hiányosan ki-
töltött számlát – ne engedjünk ennek, mert
szabálytalan, és a számla kibocsátóját is
büntetés sújthatja. Amennyiben nyelvi ne-
hézségek adódnak, és semmiképpen nem
tudjuk megállapítani, hogy ki a számla cím-
zettje, egyszerűen írjuk rá, hogy „külföldi”.
De ne ez legyen a gyakorlat!

A kötelező számlaadás másik esete, ami-
kor a vállalkozó online pénztárgép-haszná-
latra kötelezett (a taxis vállalkozás ilyen), de
nem szerzett be pénztárgépet. Ebben az
esetben kivétel nélkül minden utasának
egyszerűsített, vagyis készpénzfizetési
számlát kell adnia, amin szerepel az igény-
bevevő neve és címe, cég esetén lehetőleg
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számlákról részletesen, azok minden adatát
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tó abban az esetben, ha a taxis vállalkozó
például szerződésben van egy-két céggel,
akiknek havonta számláz. Ebben az eset-
ben – de csak ebben! – elképzelhető, hogy
nem használ online pénztárgépet. Vélemé-
nyem szerint maximum havi 10 számla kitöl-
tése esetén járható ez az út. Az átlagos ta-
xis azonban ennél jóval több fuvart teljesít,
nemhogy havi, hanem napi 10-15 számlát
kellene kibocsátania. Arról már nem is be-
szélve, hogy az utas nem kötelezhető arra,
hogy elárulja nevét és lakcímét. A kitalált
adatokkal való kitöltéstől pedig óva intek
mindenkit, azt már hamisításnak nevezik!
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pénztárgép használata egyszerűen elen-
gedhetetlen.
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sejétől online pénztárgép-használatra köte-
lezettek, nyugtát is e készülékkel kötelesek
adni. Ha az utas elszámolható számlát kér,
akkor viszont a pénztárgép-nyugtát meg kell
tartani és a számlatömb maradó példányá-
hoz tűzni. Bár ez a gyakorlat már évek óta
nem kötelező, mégis a vállalkozók (nem
csak taxi) nagy része így jár el, azon egysze-
rű oknál fogva, mert így logikus. Az adóha-
tóság  ennek ismeretében elfogadja ezt a
gyakorlatot, tehát a nyugtát nem kötelező a
számlához tűzni, de nem is tilos.

Nyugtaadási kötelezettség – taxaméter
nyugta

Jelenleg az a furcsa – és kissé ijesztő –
helyzet állt elő, hogy az online pénztárgép-
és a taxióra-nyugta ügyében nem tudunk
helyesen eljárni. Ugyanis mindkettőre vonat-
kozik egy-egy jogszabály, és mindkettő azt
mondja, hogy kizárólag ezzel a szerkezettel
(pénztárgép vagy taxióra) szabad nyugtát ki-
adni. Két kizárólagosság meg ugyebár… 

Leegyszerűsíthetjük a kérdést: adjuk oda
mind a kettőt! Néhány adóhatósági tájékoz-
tatás ezt javasolja. Igaz, hogy ez már a dup-
la bizonylatolás tilalmába ütközik, de mint
említettem, sehogy sem tudunk szabályo-
san eljárni. Nem azért, mert nem akarunk,
hanem azért, mert a jogszabályok ellent-
mondóak és zavarosak. Tavasz óta kapjuk

az ígéreteket, hogy egy rendeletmódosítás
majd a helyére teszi ezt a kérdést, de tudo-
másunk szerint jelenleg, 2017. augusztus
14-én, ez még nem történt meg. Addig nem
tudunk helyesen eljárni, mindenesetre az
online pénztárgép-nyugtát minden
esetben adjuk át, mert ma az ellenőrzé-
sek nagy része erre irányul.  

Nyugtaadási kötelezettség – kézi
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Kézi nyugtát a taxis vállalkozó kizárólag egy
esetben alkalmazhat: ha a pénztárgépe
meghibásodott. Mégpedig a meghibásodás
kezdetétől a javítás befejezéséig. Mondhat-
nánk pedig, hogy minek bonyolítsuk az éle-
tünket a kézi nyugtákkal, amikor a taxamé-
ter is nyomtat egy sokkal szélesebb adattar-
talmú nyugtát, de különösebb logikát ne ke-
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szükséges, akár milyen értelmetlennek is
tűnik. Szóval beadtuk a pénztárgépet a
szervizbe,  ellenőrzés esetére legyen ná-
lunk az elismervény a javitás megkezdésé-
ről. Elvileg a javítás időtartama maximum 14
nap lehet, ezt követően a szerviz köteles
cserekészüléket adni. Vagyis köteles lenne,
de nincs. Jelenleg online pénztárgép-hiány-
nyal küzd a szakma. Előjegyzés van, meg
várakozás, akár több hétig is. Odáig jutot-
tunk, hogy van egy ránk nézve kötelező ren-
delet, amelynek hiányoznak a tárgyi feltét-
elei. Agyrém!

A pénztárgép javítás utáni újbóli haszná-
latbavételekor az eljárás a következő: a kézi
nyugtákon szereplő tételeket összeadjuk,
majd a pénztárgépen egy új adóügyi napot
nyitunk, és ezt a végösszeget egyben beüt-
jük (ha túl magas és a pénztárgép nem fo-
gadja el, akkor több tételben is lehet). Ezt
követően csinálunk egy zárást. Lényeg,
hogy ezeken a kézi nyugtákon szereplő be-
vételek az egyéb napi bevételektől elkülönít-
ve szerepeljenek az online pénztárgépben,
és persze könyvelésünkben is.

A számla és a nyugta adattartalma
Tulajdonképpen egy mondatban meg lehet-
ne fogalmazni, hogy mi a különbség a nyug-
ta és a számla között, hogy mennyivel van
több adat a számlán: szerepel rajta a vevő
neve és címe. Ez az alapvető eltérés. Mind-
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egy fiatal nõi hang:
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két bizonylaton van sorszám, dátum, kibo-
csátó neve és címe és végösszeg. A szám-
lán szerepelhet még fizetés módja, áfa-
kulcs, vagy az alanyi mentes státusz jelzése,
esetleg a nettó és az áfával növelt bruttó
végösszeg, de ez itt nem releváns, hiszen a
taxis vállalkozók túlnyomó többsége alanyi
áfa-mentes. Szóval az alapvető különbség a
vevő (utas) adatai a számlán, ezt soha ne fe-
lejtsük el ráírni, mert ettől számla a számla. 

Hogyan adjuk át
Erre a kérdésre egyszerű lenne a válasz:
jobb kézzel (balkezesek bal kézzel, bár ah-
hoz eléggé ki kell csavarodni).  Sajnos a
helyzet nem ennyire egyszerű. Ha teljesen
szakszerűek szeretnénk lenni, és nem adni
esélyt az ellenőrző szervnek hogy hibát ta-
láljon, akkor a következőképpen kell eljárni:

Ha utasunk egyértelműen közölte, hogy
végeztünk a fuvarral, megkérdezzük, hogy
kér-e számlát (áfás számlát szoktak kérni,
bár a taxiszolgáltatás áfája nem leírható, de
ez csak egy szófordulat). Ha kér, megállítjuk
az órát, beütjük a pénztárgépbe az összeget
(ha jattot ad, akkor azt is – az adóhatóság
álláspontja szerint a bevételszerző tevékeny-
séggel összefüggésben kapott borravaló a
vállalkozás bevétele –, majd elővesszük a
számlatömböt és megírjuk a számlát, külö-
nös tekintettel a fentebb említettekre, ami az
igénybevevő nevét és címét illeti – még nem
veszünk el pénzt, akárhogy is nyújtogatja! A
számla megírása után azt kitépjük a tömbből
és átadjuk, a készpénz átvételével egyidejű-
leg! A bankkártyát is csak ekkor húzzuk le!
Igen, tudom, hogy ez így nem életszerű, de
így nem érhet az a vád, hogy nem adtunk
nyugtát, számlát.

Ha végeztünk a fuvarral és utasunk nem
kér számlát: taxióra fizetendőre, pénztárgép
elő, összeg beüt – ekkor, és csakis ekkor
vesszük át a pénzt, ha abból vissza kell ad-

ni, és a letépett pénztárgép-nyugtával
együtt adjuk a visszajárót. Ha nem kell visz-
szaadni, akkor a pénz átvételével egyidejű-
leg adjuk oda a nyugtát.

Helytelen eljárás, ha csak ledobjuk a
nyugtát az ülésre, ha a pénz (bankkártya)
átvétele után kezdjük el beütni a gépbe az
összeget, egyáltalán: ha nem kerül valami-
lyen módon az ügyfél kezébe. Ő majd úgyis
eldobja az első adandó alkalommal, de ez-
zel nem szabad törődnünk: ne adjunk lehe-
tőséget arra, hogy bevétel-eltitkolással vá-
doljanak.

Aki a fentieket olvasva csak elnézően mo-
solyog, mondván, hogy a gyakorlat egészen
más, azt megnyugtatom, hogy én is tudom.
Ez az egész pénztárgép-rendelet – leg-
alábbis ami a taxikban való alkalmazását il-
leti – elhibázott, életszerűtlen, gyakorlatilag
végrehajthatatlan és felesleges. Különösen
mióta az egyszerűsített adózási mód lehető-
ségét (KATA) biztosították erre a szakmai
körre is, hiszen nyolcmillió forintos árbevé-
telig (áfa-határ) gyakorlatilag tökmindegy a
bevétel mértéke, az adó ugyanannyi. A be-
vételt meg remekül méri a taxaméter… 

A pénztárgépnek nincs kialakult helye,
nem fér el a műszerfalon, egyes kocsikban
még a kesztyűtartóban sem, így jobb híján
az ülések alatt vagy között kallódik.
Jóbarátjával, a POS-terminállal együtt, leg-
alábbis ami a budapesti szolgáltatókat illeti.
Törik az antenna, karcolódik a kijelző, hirte-
len fékezéskor egészen érdekes helyekre
tud repülni, ami már akár balesetveszélyes
is lehet. 

Másik igen gyakori probléma, hogy a ké-
szülékek akkumulátora nemhogy a gyári
előírást nem teljesíti, sokszor még annak fe-
lét sem. Hogy miért? Mert a munkanap so-
rán mindig bekapcsolt állapotban van.
Hogy miért van? Mert a bekapcsolást köve-
tően időnként több perc (!) míg „életre kel”.
Nincs utas, aki ezt hajlandó kivárni, de azt
közhírré teszi, hogy nem kapott nyugtát.

Hogy ez nem a taxison múlott, az már nem
érdekes…

Vajon mi jöhet még? Mit lehet még erre
az agyonszabályozott szakmára rákényszerí-
teni? Reméljük, semmit! Van viszont néhány
olyan dolog – ha már együtt kell élnünk
ennyi előírással –, ami esetleg megkönnyít-
hetné a munkát. Sokan tartanak attól, hogy
a taxamétert és a pénztárgépet valamilyen
módon egyesítik, de erről pillanatnyilag
nincs szó. Mennyire jó lenne viszont a pénz-
tárgépet és a POS-terminált egy egységes
készülékké tenni! Mennyire jó lenne, ha uta-
saink elektronikus számlát kapnának és
nem kellene mindenféle papírcetlikkel bíbe-
lődni. A taxitársaságokon keresztül taxit ren-
delő ügyfelek minden adata rendelkezésre
áll, ők a fuvar végeztével már akár meg is te-
kinthetnék a hivatalos számlát okostelefon-
jukon. A POS-terminál bizonylata is mehet-
ne hasonló módon. A taxaméterből kijövő
nyugta meg már ma is okafogyott. 

A jövő taxijába már taxióra sem kellene. A
fuvartávolságot műholdas rendszer mérné,
a viteldíjat ennek alapján egy központi szer-
ver közölné, sőt akár annak bankszámláról
való levonásáról is gondoskodna. Az elekt-
ronikus számla azonnal rendelkezésre állna
mindenféle papírok nélkül. Még a taxis tevé-
kenységét, hozzáállását is tudná az utas mi-
nősíteni.

Ja, hogy ez nem a jövő, mert ilyen már
van? A baj csak az, hogy ez a valóban inno-
vatív rendszer mindenféle taxis szakmai ala-
pot mellőzve, egy adóelkerülési stratégiával
párosulva próbált meghonosodni a világ-
ban. Finoman szólva is nem sok sikerrel.
Ugyanakkor technológiailag valóban nagy
ugrás. Ám mire mi eddig eljutunk, addigra
már önvezető autók szállítják majd az utaso-
kat, a taxisok meg élvezhetik jól megérde-
melt – és kényelmes megélhetést biztosító
– nyugdíjukat. De ez még nem mostanában
lesz… 

- oli -

Hol lehet bejelentkezni interneten 
az éves taximinősítésre?

Korábban egyszerű volt a helyzet. A taxikat a Budapesti Közlekedési Központ minősítette,
náluk kellett bejelentkezni a minősítésre. Napjainkban a Budapest Közút végzi a minősí-
tést. De most hol lehet bejelentkezni az éves minősítésre?

Mindkét cég (Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest Közút) honlapján elkezd-
hető a bejelentkezés. A BKK honlapján (bkk.hu) jobb oldalon alul látható a BUDAPEST
KÖZÚT felírat. Rákattintva eljuthatunk a Budapest Közút honlapjára (budapestkozut.hu).
Azon a honlapon, a jobb felső sarokban látható a TAXI felirat, ami a taxikérdésekkel fog-
lalkozik. 

Ha, rámegyünk az oldalra, középen megtaláljuk a taxivizsga.budapestkozut.hu kiírást.
Ott bejelentkezhetünk a minősítésre. Arra kell figyelni, hogy az engedélyszámnál ne a „Ta-
xiengedély” számát írjuk be (amit a taxi jobb oldalán kell kiírnunk), hanem a korábbi „Taxi-
állomás-használati engedély” számát (ami a szélvédőn látható matricán, vagy a korábban
kapott műanyag kártyán van). 

Tehát a lényeg: bejelentkezés: a „taxivizsga.budapestkozut.hu” oldalon. Aki szereti egy-
szerűsíteni az életét, az – továbbra is – megteheti a bejelentkezést személyesen az Aszta-
los Sándor utcai telephelyen. Jelenleg két hétre előre foglalható időpont. 

Tóth Tibor
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Az elmúlt években elhíresült dízelbotrány
nem tett jót a járműiparnak, sőt egyesek
máris lemondtak erről az erőforrásról.
Eközben egyre több gépjárműgyártó mu-
tatja be hibrid és elektromos autóit. E te-
rületen Kína és az USA számít vezetőnek.
Míg előbbinél több mint 650 ezer ebbe a
kategóriába sorolandó jármű fut az uta-
kon, addig Amerikában 565 ezer ez a
szám. Japán a 151 ezres kontingensével
csak a dobogó harmadik fokára fér föl. Az
európai országok közül Norvégiában 133
ezer, Hollandiában 112, Nagy-Britanniá-
ban 86, Franciaországban 84, Németor-
szágban 73 ezer a számuk.

A világ legnagyobb elektromosautó-
gyártói közül az amerikai Tesla vezeti a
sort, amely 2017 első félévében közel 36
ezer járművet értékesített. A német BMW
követi 33 ezer eladott autóval, majd a kínai
BAIC 25 ezerrel a bronzérmes. A listán
megtalálható a japán Nissan és a Toyota,
előbbi 24 ezer, utóbbi 21 ezer autóval.
Meglepő, de a Volkswagen „mindössze”
13 ezerrel igen csak sereghajtó.

Az elektromos autók legnagyobb hátrá-
nyának számított rövid hatótávolságuk. Ez
kezdetben 50-70 kilométer volt, ma az át-
lag 150-200 kilométer, de a legjobbak
már 300 kilométer fölött teljesítenek. A
nap híre, hogy a Tesla legújabb fejleszté-
sű járműve már több mint 1000 kilométert
tett meg, egyetlen feltöltéssel. Természe-
tesen csínján kell bánni az ilyen laborató-
riumi tesztekkel, de a fejlődés szemmel
látható és tetten érhető.

Az az ellenérv is egyre gyengébb, amely
az elektromos töltőállomások számában
látja a forgalomnövekedés gátját. Német-
országban tavaly 27 százalékkal emelke-
dett az ilyen kutak száma, napjainkban
7500 állomás várja az autósokat, Nagy-
Britanniában 4300, Ausztriában 1100.
Tény, hogy hazánkban nagyságrenddel
kevesebb töltőpont áll rendelkezésre, de

a kormány 2020-ig jelentős pénzt különí-
tett el a hálózat fejlesztésére.

Ismertek az öreg kontinens első félévi
adatai is. Eszerint a legtöbb elektromos au-
tó a Renault Zoe típusból kelt el, több mint
13 ezer. Második a listán a Nissan Leaf 9,5
ezerrel, míg harmadik a BMW i3 8,7 ezres
darabszámával. Érdekesség, hogy a bajor
autógyár további két modellje is helyet ka-
pott a top 10-ben, úgymint a BMW 330e
és a BMW 225xe Act. Tourer, mindkettő
közel 4,5 ezer körüli eladással. A Tesla két
típusa is szerepel a felsorolásban: a Tesla
S modell 5,3 ezerrel, a Tesla X pedig több
min 4,1 ezres értékesítésével.

Az előrejelzések szerint a tavalyi 0,7 szá-
zalékról 2025-re 15 százalék fölé emelke-
dik a tisztán elektromos kocsik aránya az
újautó-eladásokból. Az ugrásszerű növeke-
dés nem csak a benzines és dízeles mo-
delleket a kínálatából 2025-re száműzni
szándékozó Norvégiának és Hollandiának
köszönhető, hanem Kínának is, ahol évek
óta a legtöbb villanyautót adják el.

A hagyományos autógyárak leginkább
nem is egymással, hanem a dél-afrikai

származású Elon Musk által alapított Tes-
lával versenyeznek. Az eddig kizárólag a
luxuspiacon jelenlévő amerikai cég most
nagyot dobott: megkezdte az elérhető árú
alapfelszereltséggel, 35 ezer dollárért
megvásárolható Model 3-asok gyártását.
Terveik szerint jövőre már félmillió ilyen
járgány gurul le a futószalagokról. Többen
kételkednek abban, hogy Musk üzleti mo-
dellje hosszú távon is életképes lesz, de a
Tesla kiszoríthatja a későn ébredő hagyo-
mányos gyártók egy részét. Például azzal,
hogy saját akkumulátorgyárat épít, ahol a
nagy darabszámnak köszönhetően jelen-
tős megtakarításokat érhet el. De a gyár-
tás teljes automatizálásával, a robotok
hadrendbe állításával nem lesz szüksége
munkások ezreire, ami szintén költségha-
tékonyságot javító tényező.

Az elektromos autók előretörése első-
sorban a dízelek visszaszorulását hozza.
Bár a gázolajjal hajtott személyautók ré-
szesedése már évek óta csökken, a VW
dízelbotránya felgyorsította ezt a folyama-
tot. Főleg azért, mert a csalások miatt
megrendült az emberek hitte abban, hogy
ezek a kocsik a benzineseknél kevésbé
szennyezőek. Így az előrejelzések alapján
2025-re a jelenlegi 50-ről 40 százalék alá
esik a dízelek részesedése az európai el-
adásokban. Az azért borítékolható, hogy a
skandináv államokkal szemben, hazánk-
ban még hosszú évtizedekig jelen lesznek
a forgalomban, ugyanis a magyarok kör-
nyezettudatossága és az anyagi helyzete
sem tart ott, hogy a légszennyezettségi
mutatók alapvetően befolyásolják gépjár-
mű vásárlási szokásainkat, hozzáteszem:
sajnos!

k.z.t. 

Egyre szigorúbb környezetvédelmi előírásokat követelnek meg a jogalko-
tók a gépjárműgyártókkal szemben, akik csak igen nagy nehézségek árán
tudnak ezeknek megfelelni. Nem csoda, hogy mind több cég számára a
hibrid, illetve elektromos autók jelenthetik a fennmaradást, a jövőt. Miköz-
ben sorra dobják piacra a legújabb fejlesztésű személyautókat, a nap híre:
a Volvo 2019-től már csak ilyen gépkocsikat gyárt, míg a Tesla legkorsze-
rűbb járműve egyetlen feltöltéssel ezer kilométer fölött teljesített.

Vállalkozás rokkantsági ellátás mellett
A rokkantság mértékét a szakorvos javaslata alapján bizottság állapítja meg. Rokkant-
ság alatt nem csak valamely testi fogyatékosság értendő, hanem bármely olyan tartós
betegség, ami a teljes értékű munkavégzésnek akadálya lehet. 

Aki a körülmények alapján rokkantsági ellátásra jogosult, az ellátás megállapítása
idejére meg kell szüntetnie (ill. újabban már elég szüneteltetnie) vállalkozását, az elbírá-
lást követően viszont nincs akadálya annak, hogy újra kiváltsa, vagy tovább folytassa azt.

A rokkantsági ellátás nem sajátjogú nyugdíj, így az érintett személy továbbra is főállá-
sú, havi minimális adó- és járulékfizetésre kötelezett vállalkozónak minősül. Ugyanakkor
a szociális hozzájárulási adóra vonatkozó szabályokat is rögzítő 2011. évi CLVI. törvény
szerint a megváltozott munkaképességű vállalkozó e téren adókedvezményt vehet
igénybe. A kedvezményre az jogosult, aki:

• 2011. december 31-én – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alap-
ján megállapított – I., II., vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyug-
díjra volt jogosult, és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szó-
ló törvény alapján rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesül,

• rokkantsági ellátásban részesül, és az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság
komplex minősítése alapján 50 százalékos vagy kisebb mértékű.

A kedvezmény mértéke a havi szociális hozzájárulási adó-alapnak (legfeljebb azon-
ban a minimálbér kétszeresének) a 22 százaléka. Ez azt jelenti, hogy az érintett, leg-
többször minimálbért alkalmazó taxis vállalkozó lényegében mentesül a szociális hozzá-
járulási adó fizetése alól.

Abban az esetben pedig, ha a kisadózást választja, rokkantsági ellátására tekintettel
nem minősül főállásúnak, és csak havi 25 ezer forintos KATA-fizetés terheli.

15

Kínában több mint 650 ezer elektromos autó fut

Leáldozóban a dízelek?

Júliusi számunkban „Az öltözkö-
désrõl” címmel megjelent cik-
künk képanyagában a taxi mel-
lett látható személyek olvasónk
szerint nem taxisok, hanem civi-
lek. Így az elvárható öltözködési
normák rájuk nyilvánvalóan nem
vonatkoznak. A szerk. 
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két bizonylaton van sorszám, dátum, kibo-
csátó neve és címe és végösszeg. A szám-
lán szerepelhet még fizetés módja, áfa-
kulcs, vagy az alanyi mentes státusz jelzése,
esetleg a nettó és az áfával növelt bruttó
végösszeg, de ez itt nem releváns, hiszen a
taxis vállalkozók túlnyomó többsége alanyi
áfa-mentes. Szóval az alapvető különbség a
vevő (utas) adatai a számlán, ezt soha ne fe-
lejtsük el ráírni, mert ettől számla a számla. 

Hogyan adjuk át
Erre a kérdésre egyszerű lenne a válasz:
jobb kézzel (balkezesek bal kézzel, bár ah-
hoz eléggé ki kell csavarodni).  Sajnos a
helyzet nem ennyire egyszerű. Ha teljesen
szakszerűek szeretnénk lenni, és nem adni
esélyt az ellenőrző szervnek hogy hibát ta-
láljon, akkor a következőképpen kell eljárni:

Ha utasunk egyértelműen közölte, hogy
végeztünk a fuvarral, megkérdezzük, hogy
kér-e számlát (áfás számlát szoktak kérni,
bár a taxiszolgáltatás áfája nem leírható, de
ez csak egy szófordulat). Ha kér, megállítjuk
az órát, beütjük a pénztárgépbe az összeget
(ha jattot ad, akkor azt is – az adóhatóság
álláspontja szerint a bevételszerző tevékeny-
séggel összefüggésben kapott borravaló a
vállalkozás bevétele –, majd elővesszük a
számlatömböt és megírjuk a számlát, külö-
nös tekintettel a fentebb említettekre, ami az
igénybevevő nevét és címét illeti – még nem
veszünk el pénzt, akárhogy is nyújtogatja! A
számla megírása után azt kitépjük a tömbből
és átadjuk, a készpénz átvételével egyidejű-
leg! A bankkártyát is csak ekkor húzzuk le!
Igen, tudom, hogy ez így nem életszerű, de
így nem érhet az a vád, hogy nem adtunk
nyugtát, számlát.

Ha végeztünk a fuvarral és utasunk nem
kér számlát: taxióra fizetendőre, pénztárgép
elő, összeg beüt – ekkor, és csakis ekkor
vesszük át a pénzt, ha abból vissza kell ad-

ni, és a letépett pénztárgép-nyugtával
együtt adjuk a visszajárót. Ha nem kell visz-
szaadni, akkor a pénz átvételével egyidejű-
leg adjuk oda a nyugtát.

Helytelen eljárás, ha csak ledobjuk a
nyugtát az ülésre, ha a pénz (bankkártya)
átvétele után kezdjük el beütni a gépbe az
összeget, egyáltalán: ha nem kerül valami-
lyen módon az ügyfél kezébe. Ő majd úgyis
eldobja az első adandó alkalommal, de ez-
zel nem szabad törődnünk: ne adjunk lehe-
tőséget arra, hogy bevétel-eltitkolással vá-
doljanak.

Aki a fentieket olvasva csak elnézően mo-
solyog, mondván, hogy a gyakorlat egészen
más, azt megnyugtatom, hogy én is tudom.
Ez az egész pénztárgép-rendelet – leg-
alábbis ami a taxikban való alkalmazását il-
leti – elhibázott, életszerűtlen, gyakorlatilag
végrehajthatatlan és felesleges. Különösen
mióta az egyszerűsített adózási mód lehető-
ségét (KATA) biztosították erre a szakmai
körre is, hiszen nyolcmillió forintos árbevé-
telig (áfa-határ) gyakorlatilag tökmindegy a
bevétel mértéke, az adó ugyanannyi. A be-
vételt meg remekül méri a taxaméter… 

A pénztárgépnek nincs kialakult helye,
nem fér el a műszerfalon, egyes kocsikban
még a kesztyűtartóban sem, így jobb híján
az ülések alatt vagy között kallódik.
Jóbarátjával, a POS-terminállal együtt, leg-
alábbis ami a budapesti szolgáltatókat illeti.
Törik az antenna, karcolódik a kijelző, hirte-
len fékezéskor egészen érdekes helyekre
tud repülni, ami már akár balesetveszélyes
is lehet. 

Másik igen gyakori probléma, hogy a ké-
szülékek akkumulátora nemhogy a gyári
előírást nem teljesíti, sokszor még annak fe-
lét sem. Hogy miért? Mert a munkanap so-
rán mindig bekapcsolt állapotban van.
Hogy miért van? Mert a bekapcsolást köve-
tően időnként több perc (!) míg „életre kel”.
Nincs utas, aki ezt hajlandó kivárni, de azt
közhírré teszi, hogy nem kapott nyugtát.

Hogy ez nem a taxison múlott, az már nem
érdekes…

Vajon mi jöhet még? Mit lehet még erre
az agyonszabályozott szakmára rákényszerí-
teni? Reméljük, semmit! Van viszont néhány
olyan dolog – ha már együtt kell élnünk
ennyi előírással –, ami esetleg megkönnyít-
hetné a munkát. Sokan tartanak attól, hogy
a taxamétert és a pénztárgépet valamilyen
módon egyesítik, de erről pillanatnyilag
nincs szó. Mennyire jó lenne viszont a pénz-
tárgépet és a POS-terminált egy egységes
készülékké tenni! Mennyire jó lenne, ha uta-
saink elektronikus számlát kapnának és
nem kellene mindenféle papírcetlikkel bíbe-
lődni. A taxitársaságokon keresztül taxit ren-
delő ügyfelek minden adata rendelkezésre
áll, ők a fuvar végeztével már akár meg is te-
kinthetnék a hivatalos számlát okostelefon-
jukon. A POS-terminál bizonylata is mehet-
ne hasonló módon. A taxaméterből kijövő
nyugta meg már ma is okafogyott. 

A jövő taxijába már taxióra sem kellene. A
fuvartávolságot műholdas rendszer mérné,
a viteldíjat ennek alapján egy központi szer-
ver közölné, sőt akár annak bankszámláról
való levonásáról is gondoskodna. Az elekt-
ronikus számla azonnal rendelkezésre állna
mindenféle papírok nélkül. Még a taxis tevé-
kenységét, hozzáállását is tudná az utas mi-
nősíteni.

Ja, hogy ez nem a jövő, mert ilyen már
van? A baj csak az, hogy ez a valóban inno-
vatív rendszer mindenféle taxis szakmai ala-
pot mellőzve, egy adóelkerülési stratégiával
párosulva próbált meghonosodni a világ-
ban. Finoman szólva is nem sok sikerrel.
Ugyanakkor technológiailag valóban nagy
ugrás. Ám mire mi eddig eljutunk, addigra
már önvezető autók szállítják majd az utaso-
kat, a taxisok meg élvezhetik jól megérde-
melt – és kényelmes megélhetést biztosító
– nyugdíjukat. De ez még nem mostanában
lesz… 

- oli -

Hol lehet bejelentkezni interneten 
az éves taximinősítésre?

Korábban egyszerű volt a helyzet. A taxikat a Budapesti Közlekedési Központ minősítette,
náluk kellett bejelentkezni a minősítésre. Napjainkban a Budapest Közút végzi a minősí-
tést. De most hol lehet bejelentkezni az éves minősítésre?

Mindkét cég (Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest Közút) honlapján elkezd-
hető a bejelentkezés. A BKK honlapján (bkk.hu) jobb oldalon alul látható a BUDAPEST
KÖZÚT felírat. Rákattintva eljuthatunk a Budapest Közút honlapjára (budapestkozut.hu).
Azon a honlapon, a jobb felső sarokban látható a TAXI felirat, ami a taxikérdésekkel fog-
lalkozik. 

Ha, rámegyünk az oldalra, középen megtaláljuk a taxivizsga.budapestkozut.hu kiírást.
Ott bejelentkezhetünk a minősítésre. Arra kell figyelni, hogy az engedélyszámnál ne a „Ta-
xiengedély” számát írjuk be (amit a taxi jobb oldalán kell kiírnunk), hanem a korábbi „Taxi-
állomás-használati engedély” számát (ami a szélvédőn látható matricán, vagy a korábban
kapott műanyag kártyán van). 

Tehát a lényeg: bejelentkezés: a „taxivizsga.budapestkozut.hu” oldalon. Aki szereti egy-
szerűsíteni az életét, az – továbbra is – megteheti a bejelentkezést személyesen az Aszta-
los Sándor utcai telephelyen. Jelenleg két hétre előre foglalható időpont. 

Tóth Tibor
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Az elmúlt években elhíresült dízelbotrány
nem tett jót a járműiparnak, sőt egyesek
máris lemondtak erről az erőforrásról.
Eközben egyre több gépjárműgyártó mu-
tatja be hibrid és elektromos autóit. E te-
rületen Kína és az USA számít vezetőnek.
Míg előbbinél több mint 650 ezer ebbe a
kategóriába sorolandó jármű fut az uta-
kon, addig Amerikában 565 ezer ez a
szám. Japán a 151 ezres kontingensével
csak a dobogó harmadik fokára fér föl. Az
európai országok közül Norvégiában 133
ezer, Hollandiában 112, Nagy-Britanniá-
ban 86, Franciaországban 84, Németor-
szágban 73 ezer a számuk.

A világ legnagyobb elektromosautó-
gyártói közül az amerikai Tesla vezeti a
sort, amely 2017 első félévében közel 36
ezer járművet értékesített. A német BMW
követi 33 ezer eladott autóval, majd a kínai
BAIC 25 ezerrel a bronzérmes. A listán
megtalálható a japán Nissan és a Toyota,
előbbi 24 ezer, utóbbi 21 ezer autóval.
Meglepő, de a Volkswagen „mindössze”
13 ezerrel igen csak sereghajtó.

Az elektromos autók legnagyobb hátrá-
nyának számított rövid hatótávolságuk. Ez
kezdetben 50-70 kilométer volt, ma az át-
lag 150-200 kilométer, de a legjobbak
már 300 kilométer fölött teljesítenek. A
nap híre, hogy a Tesla legújabb fejleszté-
sű járműve már több mint 1000 kilométert
tett meg, egyetlen feltöltéssel. Természe-
tesen csínján kell bánni az ilyen laborató-
riumi tesztekkel, de a fejlődés szemmel
látható és tetten érhető.

Az az ellenérv is egyre gyengébb, amely
az elektromos töltőállomások számában
látja a forgalomnövekedés gátját. Német-
országban tavaly 27 százalékkal emelke-
dett az ilyen kutak száma, napjainkban
7500 állomás várja az autósokat, Nagy-
Britanniában 4300, Ausztriában 1100.
Tény, hogy hazánkban nagyságrenddel
kevesebb töltőpont áll rendelkezésre, de

a kormány 2020-ig jelentős pénzt különí-
tett el a hálózat fejlesztésére.

Ismertek az öreg kontinens első félévi
adatai is. Eszerint a legtöbb elektromos au-
tó a Renault Zoe típusból kelt el, több mint
13 ezer. Második a listán a Nissan Leaf 9,5
ezerrel, míg harmadik a BMW i3 8,7 ezres
darabszámával. Érdekesség, hogy a bajor
autógyár további két modellje is helyet ka-
pott a top 10-ben, úgymint a BMW 330e
és a BMW 225xe Act. Tourer, mindkettő
közel 4,5 ezer körüli eladással. A Tesla két
típusa is szerepel a felsorolásban: a Tesla
S modell 5,3 ezerrel, a Tesla X pedig több
min 4,1 ezres értékesítésével.

Az előrejelzések szerint a tavalyi 0,7 szá-
zalékról 2025-re 15 százalék fölé emelke-
dik a tisztán elektromos kocsik aránya az
újautó-eladásokból. Az ugrásszerű növeke-
dés nem csak a benzines és dízeles mo-
delleket a kínálatából 2025-re száműzni
szándékozó Norvégiának és Hollandiának
köszönhető, hanem Kínának is, ahol évek
óta a legtöbb villanyautót adják el.

A hagyományos autógyárak leginkább
nem is egymással, hanem a dél-afrikai

származású Elon Musk által alapított Tes-
lával versenyeznek. Az eddig kizárólag a
luxuspiacon jelenlévő amerikai cég most
nagyot dobott: megkezdte az elérhető árú
alapfelszereltséggel, 35 ezer dollárért
megvásárolható Model 3-asok gyártását.
Terveik szerint jövőre már félmillió ilyen
járgány gurul le a futószalagokról. Többen
kételkednek abban, hogy Musk üzleti mo-
dellje hosszú távon is életképes lesz, de a
Tesla kiszoríthatja a későn ébredő hagyo-
mányos gyártók egy részét. Például azzal,
hogy saját akkumulátorgyárat épít, ahol a
nagy darabszámnak köszönhetően jelen-
tős megtakarításokat érhet el. De a gyár-
tás teljes automatizálásával, a robotok
hadrendbe állításával nem lesz szüksége
munkások ezreire, ami szintén költségha-
tékonyságot javító tényező.

Az elektromos autók előretörése első-
sorban a dízelek visszaszorulását hozza.
Bár a gázolajjal hajtott személyautók ré-
szesedése már évek óta csökken, a VW
dízelbotránya felgyorsította ezt a folyama-
tot. Főleg azért, mert a csalások miatt
megrendült az emberek hitte abban, hogy
ezek a kocsik a benzineseknél kevésbé
szennyezőek. Így az előrejelzések alapján
2025-re a jelenlegi 50-ről 40 százalék alá
esik a dízelek részesedése az európai el-
adásokban. Az azért borítékolható, hogy a
skandináv államokkal szemben, hazánk-
ban még hosszú évtizedekig jelen lesznek
a forgalomban, ugyanis a magyarok kör-
nyezettudatossága és az anyagi helyzete
sem tart ott, hogy a légszennyezettségi
mutatók alapvetően befolyásolják gépjár-
mű vásárlási szokásainkat, hozzáteszem:
sajnos!

k.z.t. 

Egyre szigorúbb környezetvédelmi előírásokat követelnek meg a jogalko-
tók a gépjárműgyártókkal szemben, akik csak igen nagy nehézségek árán
tudnak ezeknek megfelelni. Nem csoda, hogy mind több cég számára a
hibrid, illetve elektromos autók jelenthetik a fennmaradást, a jövőt. Miköz-
ben sorra dobják piacra a legújabb fejlesztésű személyautókat, a nap híre:
a Volvo 2019-től már csak ilyen gépkocsikat gyárt, míg a Tesla legkorsze-
rűbb járműve egyetlen feltöltéssel ezer kilométer fölött teljesített.

Vállalkozás rokkantsági ellátás mellett
A rokkantság mértékét a szakorvos javaslata alapján bizottság állapítja meg. Rokkant-
ság alatt nem csak valamely testi fogyatékosság értendő, hanem bármely olyan tartós
betegség, ami a teljes értékű munkavégzésnek akadálya lehet. 

Aki a körülmények alapján rokkantsági ellátásra jogosult, az ellátás megállapítása
idejére meg kell szüntetnie (ill. újabban már elég szüneteltetnie) vállalkozását, az elbírá-
lást követően viszont nincs akadálya annak, hogy újra kiváltsa, vagy tovább folytassa azt.

A rokkantsági ellátás nem sajátjogú nyugdíj, így az érintett személy továbbra is főállá-
sú, havi minimális adó- és járulékfizetésre kötelezett vállalkozónak minősül. Ugyanakkor
a szociális hozzájárulási adóra vonatkozó szabályokat is rögzítő 2011. évi CLVI. törvény
szerint a megváltozott munkaképességű vállalkozó e téren adókedvezményt vehet
igénybe. A kedvezményre az jogosult, aki:

• 2011. december 31-én – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alap-
ján megállapított – I., II., vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyug-
díjra volt jogosult, és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szó-
ló törvény alapján rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesül,

• rokkantsági ellátásban részesül, és az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság
komplex minősítése alapján 50 százalékos vagy kisebb mértékű.

A kedvezmény mértéke a havi szociális hozzájárulási adó-alapnak (legfeljebb azon-
ban a minimálbér kétszeresének) a 22 százaléka. Ez azt jelenti, hogy az érintett, leg-
többször minimálbért alkalmazó taxis vállalkozó lényegében mentesül a szociális hozzá-
járulási adó fizetése alól.

Abban az esetben pedig, ha a kisadózást választja, rokkantsági ellátására tekintettel
nem minősül főállásúnak, és csak havi 25 ezer forintos KATA-fizetés terheli.
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Kínában több mint 650 ezer elektromos autó fut

Leáldozóban a dízelek?

Júliusi számunkban „Az öltözkö-
désrõl” címmel megjelent cik-
künk képanyagában a taxi mel-
lett látható személyek olvasónk
szerint nem taxisok, hanem civi-
lek. Így az elvárható öltözködési
normák rájuk nyilvánvalóan nem
vonatkoznak. A szerk. 
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Az innováció útján

Túl a taxirendeleten
A budapesti taxisok körüli viták a szakmai egyeztetések hatására létrejött rendelet kihirdetésével elhalkultak. A rende-
let elért eredményeinek összegzése és a forgalomba újra visszaszivárogni látszó tisztességtelen taxis hiénák megjele-
nése azonban alapot adott egy újabb kerekasztal-beszélgetésre. A júliusi szakmai összejövetel felszólalói voltak dr. Fó-
nagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára, Tamásné Czinege Csilla adószakmai ügyekért felelős helyet-
tes államtitkár, dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes és Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke. Az
eseményt szervező Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara képviseletében Krisán László elnök, Koji László általános al-
elnök és Csoltó Gábor, az Ipari Tagozat elnöke osztották meg gondolataikat a személyszállító szakma legmeghatáro-
zóbb képviselőivel. 

I P A R I  T A G O Z A T

Minden fél hasznosnak és rugalmasnak tartja a rendeletmódosí-
tást, ugyanakkor nyomatékosították, hogy minden szabályozás any-
nyit ér, amennyit abból betartatnak. 

Közel egy évtizednyi előkészítést követően Budapesté Kelet-Euró-
pa egyik legmodernebb taxiközlekedése. Egységes városképet
biztosít a szabályozott színvilág, a modernebb autók, a számlaadá-
si rend, a fix tarifa és a kiszámítható
ár. Krisán László, a BKIK elnöke
ünnepi megnyitójában hangsúlyozta,
hosszú munka eredményeként végre
rend lett egy igen viharos és hektikus
területen. Elévülhetetlen érdemet tu-
lajdonított a háttértárgyalásokban
részt vevő feleknek, azaz a kormány-
zat, a főváros és az Országos Taxis
Szövetség szakértő és elhivatott kép-
viselőinek. 

Dr. Fónagy János államtitkár bará-
tian üdvözölte a megjelenteket. Be-
szédében a „taxis habitus” ismérvei-
ként említette meg a szakmai tudást
és a vagánysággal kombinált acélos
jellemet. „Kemény pálya, kemény em-
berek, a magatartási szabályok is eh-
hez illeszkednek” – mondta. Öröm-
mel üdvözölte, hogy közös erővel si-
került felállítani a szükséges, de még
elviselhető szabályrendszert. Ez teszi
lehetővé a gazdasági hatékonyságot,
emellett a biztonság garantálásával a
közrend védelmét is szolgálja. 

Dr. Szeneczey Balázs főpolgármes-
ter-helyettes kiemelte a kormányzat lendületes és eredményes
munkáját, ezen felül a BKIK segítő közreműködését a rendeletal-
kotásban. A megváltozott taxis személyszállítás, mint a városunk
részét képező organikus egység bizonyította, hogy a változás idő-
szerű volt és „jó az irány, jó úton halad”. Úgy fogalmazott: „nehéz
minden kérdést normatív módon megoldani, ezért mindig minden-
kit megkérdeztünk. A jó rendeletnek rugalmasnak kell lennie, de
legfontosabb ismérve a kiszámíthatóság. Közös cél a minél maga-
sabb színvonalú személyszállítás, s hogy kifogástalan szolgálta-
tást biztosítson az ellenőrzés.”
Metál Zoltán, az OTSZ elnökének szavai szerint, nagy fába
vágták a fejszét, akik a 2000-es évek végén elhatározták, kitörnek

az állóvízből és közös erővel lépéseket tesznek a rögzített hatósá-
gi ár, valamint az utasok biztonságát szolgáló applikációk beveze-
téséért. 

Az elmúlt évek egyik nagy sikere a Budapesten kialakított, európai
színvonalú, környezetkímélő gyakorlaton alapuló, „utasbarát” sze-
mélyszállító rendszer. A budapesti taxis vállalkozások a fővárossal

szorosan együttműködve, lépésről lépésre, alapos mérlegelés és
kölcsönös kompromisszumok árán alakították ki a szabályozást,
amit azóta tartanak és betartatnak. A BKIK, mint szakmai szerve-
ző, moderátor és képviselő, elősegítette a folyamatot, sőt a mai na-
pig összefogja azt. 

A BKIK mindig különös hangsúlyt fordított az egyenlő piaci felté-
telek megteremtésére, valamint az önköltségi ár alatti szolgáltatás
megakadályozására. Természetesen minden innovatív megoldást
támogat, ami a szolgáltatás színvonalát emeli, például az olyan
applikációkat, amelyek az utazóközönség számára a taxik megren-
delését gyorsabbá, egyszerűbbé teszik – de csak és kizárólag az
érvényben lévő taxisrendelet minden pontjának megfelelve, azt
maradéktalanul betartva.

A képen – balról jobbra – Krisán László, a BKIK elnöke, dr. Fónagy János,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára, Tamásné Czinege Csilla
adószakmai ügyekért felelős helyettes államtitkár és Koji László általános
alelnök láthatók. Fotó: BLOGSTAR.HU
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Fizetés helyett vitte az autót

Lopott taxival fuvarozott
Egy amerikai nő a sofőrrel való vitája után egyszerűen beült a ta-
xi vezetőülésébe, és elhajtott. Mikor a rendőrök megtalálták, már
két utas is volt a hátsó ülésen.

Két férfi üldögél a vadnyugati ivóban, az
egyik odaszól a másiknak:

– Te, komám, mikor születtél?
– 1961. február 3-án.
– Érdekes, én is akkor születtem. Hol szület-

tél?
– Phoenixben.
– Ez furcsa, én is ott születtem. Iskolába ho-

va jártál?
– Az Abraham Lincoln középiskolába.
– Hihetetlen, én is oda jártam.
Arra megy a pincér, az elsõ fickó odaszól ne-

ki:
– Figyeljen csak, ilyet még nem hallott! Én

és ez a fickó ugyanakkor születtünk, ugyan-
ott, sõt még iskolába is egy helyre jártunk!

A pincér bólogat, majd visszamegy a pult
mögé. Kérdi a csapos:

– Mi újság?
– Á, semmi különös, a Johnson ikrek már

megint tökrészegek…
* * *

Napról napra az újdonság varázsával aján-
dékoz meg az amnézia. 
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Figyelem! Szerkesztõségünk e-mail címe
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Várjuk üzeneteiket, ötleteiket, kérdéseiket, véleményeiket.
Látogassa mmeeggúú jjuu ll tt   honlapunkat: www.taxisokvilaga.hu

A 65 éves nő július végén, az egyik
csütörtöki napon ült be egy taxiba
Philadelphiában, és azt mondta a
sofőrnek, hogy vigye a SugarHouse
Casino-ba. Rövid idő után azonban
arra kérte, hogy álljanak meg egy
benzinkúton.

Itt mindketten kiszálltak a kocsi-
ból, majd vitatkozni kezdtek a vitel-
díjról. A nő ekkor hirtelen bepattant
a vezetőülésbe, és elhajtott. A kővé
dermedt taxis azt sem tudta mihez
kezdjen, végül értesítette a rendőr-
séget a történtekről. A járőrök kiér-
kezve a helyszínre meghallgatták a
sértettet, megnézték a biztonsági
kamera felvételeit, majd a tolvaj nyo-
mába eredtek

A rendőrség 30 perccel később
megtalálta és megállította a taxit.
Legnagyobb meglepetésükre a hát-
só ülésen is ültek utasok: egy 23
éves nő és a kislánya.

Az édesanya azt mondta a rend-
őröknek, hogy nemrég szálltak be a
taxiba, és nem tudták, hogy lopott –
olvasható a külföldi hírügynökségi
jelentésben.

A 65 éves nőt most lopással vá-
dolják, aki egyelőre nem tett vallo-
mást, így az sem derült ki, hogy
mindezt előre eltervezte vagy impro-
vizált. Az azonban mégis szokatlan,
hogy bárki, aki taxit lop, beálljon ve-
le fuvarba.

Cash
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vágták a fejszét, akik a 2000-es évek végén elhatározták, kitörnek

az állóvízből és közös erővel lépéseket tesznek a rögzített hatósá-
gi ár, valamint az utasok biztonságát szolgáló applikációk beveze-
téséért. 

Az elmúlt évek egyik nagy sikere a Budapesten kialakított, európai
színvonalú, környezetkímélő gyakorlaton alapuló, „utasbarát” sze-
mélyszállító rendszer. A budapesti taxis vállalkozások a fővárossal

szorosan együttműködve, lépésről lépésre, alapos mérlegelés és
kölcsönös kompromisszumok árán alakították ki a szabályozást,
amit azóta tartanak és betartatnak. A BKIK, mint szakmai szerve-
ző, moderátor és képviselő, elősegítette a folyamatot, sőt a mai na-
pig összefogja azt. 

A BKIK mindig különös hangsúlyt fordított az egyenlő piaci felté-
telek megteremtésére, valamint az önköltségi ár alatti szolgáltatás
megakadályozására. Természetesen minden innovatív megoldást
támogat, ami a szolgáltatás színvonalát emeli, például az olyan
applikációkat, amelyek az utazóközönség számára a taxik megren-
delését gyorsabbá, egyszerűbbé teszik – de csak és kizárólag az
érvényben lévő taxisrendelet minden pontjának megfelelve, azt
maradéktalanul betartva.

A képen – balról jobbra – Krisán László, a BKIK elnöke, dr. Fónagy János,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára, Tamásné Czinege Csilla
adószakmai ügyekért felelős helyettes államtitkár és Koji László általános
alelnök láthatók. Fotó: BLOGSTAR.HU

ujtaxi1.qxd  8/16/17 08:35  Page 16

Fizetés helyett vitte az autót

Lopott taxival fuvarozott
Egy amerikai nő a sofőrrel való vitája után egyszerűen beült a ta-
xi vezetőülésébe, és elhajtott. Mikor a rendőrök megtalálták, már
két utas is volt a hátsó ülésen.

Két férfi üldögél a vadnyugati ivóban, az
egyik odaszól a másiknak:

– Te, komám, mikor születtél?
– 1961. február 3-án.
– Érdekes, én is akkor születtem. Hol szület-

tél?
– Phoenixben.
– Ez furcsa, én is ott születtem. Iskolába ho-

va jártál?
– Az Abraham Lincoln középiskolába.
– Hihetetlen, én is oda jártam.
Arra megy a pincér, az elsõ fickó odaszól ne-

ki:
– Figyeljen csak, ilyet még nem hallott! Én

és ez a fickó ugyanakkor születtünk, ugyan-
ott, sõt még iskolába is egy helyre jártunk!

A pincér bólogat, majd visszamegy a pult
mögé. Kérdi a csapos:

– Mi újság?
– Á, semmi különös, a Johnson ikrek már

megint tökrészegek…
* * *

Napról napra az újdonság varázsával aján-
dékoz meg az amnézia. 

17

Figyelem! Szerkesztõségünk e-mail címe
ttaaxxii ssookkvvii llaaggaa@@ttaaxxii ssookkvvii llaaggaa..hhuu

Várjuk üzeneteiket, ötleteiket, kérdéseiket, véleményeiket.
Látogassa mmeeggúú jjuu ll tt   honlapunkat: www.taxisokvilaga.hu

A 65 éves nő július végén, az egyik
csütörtöki napon ült be egy taxiba
Philadelphiában, és azt mondta a
sofőrnek, hogy vigye a SugarHouse
Casino-ba. Rövid idő után azonban
arra kérte, hogy álljanak meg egy
benzinkúton.

Itt mindketten kiszálltak a kocsi-
ból, majd vitatkozni kezdtek a vitel-
díjról. A nő ekkor hirtelen bepattant
a vezetőülésbe, és elhajtott. A kővé
dermedt taxis azt sem tudta mihez
kezdjen, végül értesítette a rendőr-
séget a történtekről. A járőrök kiér-
kezve a helyszínre meghallgatták a
sértettet, megnézték a biztonsági
kamera felvételeit, majd a tolvaj nyo-
mába eredtek

A rendőrség 30 perccel később
megtalálta és megállította a taxit.
Legnagyobb meglepetésükre a hát-
só ülésen is ültek utasok: egy 23
éves nő és a kislánya.

Az édesanya azt mondta a rend-
őröknek, hogy nemrég szálltak be a
taxiba, és nem tudták, hogy lopott –
olvasható a külföldi hírügynökségi
jelentésben.

A 65 éves nőt most lopással vá-
dolják, aki egyelőre nem tett vallo-
mást, így az sem derült ki, hogy
mindezt előre eltervezte vagy impro-
vizált. Az azonban mégis szokatlan,
hogy bárki, aki taxit lop, beálljon ve-
le fuvarba.

Cash
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Üzemanyagárak, 2017 (Ft/liter)

Időszak benzin gázolaj LPG autógáz
Január 348 366 201
Február 370 382 203
Március 370 379 214
Április 373 380 218
Május 354 355 217
Június 360 358 218
Július 356 354 215
Augusztus 339 339 214

Téli üzemeltetés
(December 1-je és március 1-je közötti időszak.)
Értéke: 3%
Légkondicionáló berendezés üzemeltetése
Értéke: 5%
Légkondicionáló berendezéssel felszerelt gépkocsi május
1-je és szeptember 1-je közötti üzemeltetési időszakában al-
kalmazható.
A téli, ill. a légkondicionáló szorzó a városi szorzóval össze-
vonható.
Az alapnorma helyett – egyszerűsített elszámolás-
ként – alapnorma-átalány is használható. 
A benzinüzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértéke a be-
épített motor hengerűrtartalma szerint:

A gázolajüzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértéke a
beépített motor hengerűrtartalma szerint:

Az autógázzal üzemelő tiszta gázüzemű, valamint kettős
üzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértékét – a benzinüze-
mű gépkocsi alapnorma-átalány alapján liter/100 kilométer-
ben meghatározott alapnormaérték – továbbá 

• cseppfolyós propán-bután gázüzem (LPG) esetén 1,2
(liter/liter) értékű, 

• földgáz (CNG, LNG) üzem esetén 0,8 (Nm3/liter) érté-
kű módosító tényező szorzataként kell megállapítani.

www.nav.gov.hu

1000 cm3-ig 7,6 liter/100 kilométer
1001–1500 cm3-ig 8,6 liter/100 kilométer
1501–2000 cm3-ig 9,5 liter/100 kilométer
2001–3000 cm3-ig 11,4 liter/100 kilométer
3001 cm3 felett 13,3 liter/100 kilométer

1500 cm3-ig 5,7 liter/100 kilométer
1501–2000 cm3-ig 6,7 liter/100 kilométer
2001–3000 cm3-ig 7,6 liter/100 kilométer
3001 cm3 felett 9,5 liter/100 kilométer

Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya
alá tartozó magánszemély az üzemanyagkölt-
séget a közleményben szereplő árak szerint
számolja el, nem szükséges az üzemanyag-
ról számlát beszerezni.

A közúti gépjárművek üzemanyag-fogyasz-
tásának igazolás nélkül elszámolható mérté-
két a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet tartal-
mazza. A költségként elszámolható üzem-
anyag mennyisége magánszemélyek eseté-
ben (ide értve az egyéni vállalkozókat is) nem
haladhatja meg az említett kormányrendelet-
ben meghatározott fogyasztási normákat. 

A Kormányrendelet mellékletei tartalmaz-
zák az egyes járművekre vonatkozó alapnor-
mát, mely a különleges üzemmód miatt kor-
rekciós tételekkel módosítható. A melléklet-
ben nem szereplő típusú, valamint meg nem
határozható alapnormájú, illetőleg a rendelet-
ben meghatározottaktól eltérő fajtájú üzem-

anyaggal üzemelő gépjárművek esetében az
alapnorma értékét a gyártó adatai vagy az
üzemanyag-fogyasztás mérése alapján mű-
szaki szakértő állapíthatja meg.

Korrekciós szorzók:
Városi forgalom
Lakott területen belüli forgalom esetében a la-
kott területet jelző táblák közötti területre al-
kalmazható.
Értéke:
a) Budapesten 35%
b) megyeszékhelyen és 100 000 feletti lako-

sú városokban 25%
c) egyéb városokban 15%
Közforgalmú személygépkocsi (taxi) eseté-
ben az a), b) pontban feltüntetett városokban
– mechanikus sebességváltóval szerelt jár-

műnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt jármű-

nél 45%

Idõszak Százalék

2015.07.22 – 2016.03.22 1,35%

2016.03.23 – 2016.04.26 1,20%

2016.04.27 – 2016.05.24 1,05%

2016.05.25-tõl 0,90%

www.mnb.hu

Az adó- és járulékbevallások saját kezdemé-
nyezésbõl történõ utólagos módosítása (önre-
vízió) következtében fennálló különbözet után
a jegybanki alapkamatnak megfelelõ pótlékot
kell fizetni. Határidõn túli adó- és járulékfizetés
esetén az adóhatóság késedelmi pótlékként a
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét
számítja fel.

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA

Megnevezés eladási ár (Ft)
Taxisok Világa Magazin 480.-
Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 6.300.-tól
Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.800.-tól
Egyéb bevallások, kérelmek 
(táppénz, részletfizetés, fellebbezés stb.) 2.800.-tól
Könyvelés, adatrögzítés 3.800.-tól
Elektronikus havi járulékbevallások 1.800.-
Taxióra önírós- és hõ papírszalagok 160.- 
Taxis brifkók, pénztárcák 5.200.-tól
Védõfólia szabadjelzõ, antenna alá 200.-
Laminálás A/4-ig 400.-tõl

Az árak 2017. január 1-jétõl visszavonásig érvényesek. Az áfa összegét tartalmazzák.

AA  BBTTII   kkíínnáállaattaa
Taxicentrum Információs és Szolgáltató Iroda

1119 Budapest, Vahot u. 6. Tel.: 229-3736  
Mobil: 30/989-4279 – Nagy Zoltán, E-mail: bti@taxicentrum.hu 

Nyitva tartás: hétfõ–csütörtök 10.00–16.00-ig, péntek 10.00–14.00-ig.

– Vádlott, próbáljon végre más ember lenni!
– Én megpróbáltam, bíró úr, de akkor meg három

évet kaptam okirathamisításért.
* * *Orvosnál.

– Sóhajtson, Béla bácsi!
– Hajjaj…

Szeptember 12.
• Havi járulékbevallás és -befizetés 
• KATA befizetés
Szeptember 15.
• Iparûzési adó második félévi befizetése 
• Egyéb helyi adók (gépjármû stb.) második félévi befizetése

Fontos Fontos 
határidõkhatáridõk
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Fizetendő legkisebb járulékok 2017.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

AUGUSZTUS

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

járulék adó
A tárgy- A minimálbér A minimálbér A minimálbér
hónapban másfélszeresének (127 500 Ft) 1,125-szörösének
érvényes (191 250 Ft) (143 438 Ft)
minimálbér 8,5%-a 10%-a 22%-a

127 500 Ft 16 257 Ft 12 750 Ft 31 556 Ft
Adónem kód 188 125 258
Költségvetési NAV Egészségbiztosítási NAV Nyugdíjbiztosítási
számla és munkaerõ-piaci alapot megilletõ
elnevezése járulék magánszemélyt, bevételek magánszemélyt, NAV Szociális

õstermelõt, egyéni õstermelõt, egyéni hozzájárulási
vállalkozót, kifizetõt vállalkozót, kifizetõt adó beszedési
terhelõ kötelezettség terhelõ kötelezettség számla

beszedési számla beszedési számla
Költségvetési
számla száma 10032000-06057749 10032000-06056236 10032000-06055912
Költségkénti Nem számolható el Nem számolható el A teljes befizetett 
elszámolhatóság költségként költségként összeg elszámolható

Fõfoglalkozású Munkaviszony KATA PLUSZ*
vagy nyugdíj melletti

Tételes összegek 50 000 Ft/hó 25 000 Ft/hó 75 000 Ft/hó
Adónem kód 288 288 288
Költségvetési számla NAV Kisadózó vállalkozások  NAV Kisadózó vállalkozások NAV Kisadózó vállalkozások
elnevezése tételes adója bevételi számla tételes adója bevételi számla tételes adója bevételi számla
Költségvetési számla száma 10032000-01076349 10032000-01076349 10032000-01076349

*Nem kötelezõ, választható adózási forma. 

A KATA befizetési határideje fõállású, másodos és nyugdíj melletti vállalkozók esetén egyaránt a tárgyhónapot követõ hó 12-e. 

A járulékok befizetési határideje fõállásúaknál és munkaviszony melletti vállalkozóknál a tárgyhónapot követõ hónap 12-e. Nyugdíj melletti
vállalkozók járulékaikat – a vonatkozó jogszabály szerint – negyedévenként (kivéve KATA-sok!), a tárgynegyedévet követõ hó 12-ig fizetik. 

Egészségügyi Szolgáltatási Járulék Nyugdíjjárulék

7110 Ft/hóJárulékok alapja: Járulékalap 10%-a
Tételes összeg. A vállalkozás fennállása alatt alapja a tárgyhavi vállalkozói kivét, átalányadósoknál  

akkor is fizetni kell, ha nincs jövedelem! a tárgyhavi bevétel 25%-a.*
(Kivéve az orvos által igazolt keresõképtelenség idõszakát.)

Adónem kód 124 125
Költségvetési NAV Egészségbiztosítási Alapot megilletõ bevételek NAV Nyugdíjbiztosítási alapot megilletõ bevételek
számla elnevezése magánszemélyt, õstermelõt, egyéni vállalkozót, magánszemélyt, õstermelõt, egyéni vállalkozót,

kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla
Költségvetési  

10032000-06056229 10032000-06056236számla száma
Költségkénti 

Teljes befizetett összeg Nem elszámolhatóelszámolhatóság

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ
(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért) 

A járulékok közül nem kell megfi-
zetnie a 22%-os szociális hozzájáru-
lási adót a következőknek:

• az egyéni vállalkozó ha 2011. de-
cember 31-én I., II., vagy III. csoportos
rokkantsági, baleseti rokkantsági nyug-
díjra volt jogosult és rokkantsági ellátás-
ban vagy rehabilitációs ellátásban ré-
szesül

• az egyéni vállalkozó, illetve a tag
rokkantsági ellátásban részesül és
egészségi állapota a rehabilitációs ha-
tóság komplex minősítése alapján 50
százalékos vagy kisebb mértékű.

Fenti kedvezmény 2012. július 1-jétől
illeti meg az egyéni vállalkozókat, továb-
bá a bt., kkt., kft. személyesen közremű-
ködő tagjait. A kedvezmény a minimál-
bér kétszeres összegéig vehető igény-
be, kizárólag a vállalkozó vagy tag saját
járulékaiból (alkalmazottakra tehát nem
vonatkozik). A 2012. július 1. előtti idő-
szakra ez az adókedvezmény nem érvé-
nyesíthető. 2012. július 1. utáni időszak-
ra önrevízióval módosíthatóak a hibásan
beküldött bevallások. 

(2011. évi CLVI. Törvény egyes adó-
törvények és azzal összefüggő egyéb
törvények módosításáról 462/A. §.)

* A nyugdíjbavonulás évében még a kedvezõbb, 20%-os mértékkel lehet számolni
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Üzemanyagárak, 2017 (Ft/liter)

Időszak benzin gázolaj LPG autógáz
Január 348 366 201
Február 370 382 203
Március 370 379 214
Április 373 380 218
Május 354 355 217
Június 360 358 218
Július 356 354 215
Augusztus 339 339 214

Téli üzemeltetés
(December 1-je és március 1-je közötti időszak.)
Értéke: 3%
Légkondicionáló berendezés üzemeltetése
Értéke: 5%
Légkondicionáló berendezéssel felszerelt gépkocsi május
1-je és szeptember 1-je közötti üzemeltetési időszakában al-
kalmazható.
A téli, ill. a légkondicionáló szorzó a városi szorzóval össze-
vonható.
Az alapnorma helyett – egyszerűsített elszámolás-
ként – alapnorma-átalány is használható. 
A benzinüzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértéke a be-
épített motor hengerűrtartalma szerint:

A gázolajüzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértéke a
beépített motor hengerűrtartalma szerint:

Az autógázzal üzemelő tiszta gázüzemű, valamint kettős
üzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértékét – a benzinüze-
mű gépkocsi alapnorma-átalány alapján liter/100 kilométer-
ben meghatározott alapnormaérték – továbbá 

• cseppfolyós propán-bután gázüzem (LPG) esetén 1,2
(liter/liter) értékű, 

• földgáz (CNG, LNG) üzem esetén 0,8 (Nm3/liter) érté-
kű módosító tényező szorzataként kell megállapítani.

www.nav.gov.hu

1000 cm3-ig 7,6 liter/100 kilométer
1001–1500 cm3-ig 8,6 liter/100 kilométer
1501–2000 cm3-ig 9,5 liter/100 kilométer
2001–3000 cm3-ig 11,4 liter/100 kilométer
3001 cm3 felett 13,3 liter/100 kilométer

1500 cm3-ig 5,7 liter/100 kilométer
1501–2000 cm3-ig 6,7 liter/100 kilométer
2001–3000 cm3-ig 7,6 liter/100 kilométer
3001 cm3 felett 9,5 liter/100 kilométer

Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya
alá tartozó magánszemély az üzemanyagkölt-
séget a közleményben szereplő árak szerint
számolja el, nem szükséges az üzemanyag-
ról számlát beszerezni.

A közúti gépjárművek üzemanyag-fogyasz-
tásának igazolás nélkül elszámolható mérté-
két a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet tartal-
mazza. A költségként elszámolható üzem-
anyag mennyisége magánszemélyek eseté-
ben (ide értve az egyéni vállalkozókat is) nem
haladhatja meg az említett kormányrendelet-
ben meghatározott fogyasztási normákat. 

A Kormányrendelet mellékletei tartalmaz-
zák az egyes járművekre vonatkozó alapnor-
mát, mely a különleges üzemmód miatt kor-
rekciós tételekkel módosítható. A melléklet-
ben nem szereplő típusú, valamint meg nem
határozható alapnormájú, illetőleg a rendelet-
ben meghatározottaktól eltérő fajtájú üzem-

anyaggal üzemelő gépjárművek esetében az
alapnorma értékét a gyártó adatai vagy az
üzemanyag-fogyasztás mérése alapján mű-
szaki szakértő állapíthatja meg.

Korrekciós szorzók:
Városi forgalom
Lakott területen belüli forgalom esetében a la-
kott területet jelző táblák közötti területre al-
kalmazható.
Értéke:
a) Budapesten 35%
b) megyeszékhelyen és 100 000 feletti lako-

sú városokban 25%
c) egyéb városokban 15%
Közforgalmú személygépkocsi (taxi) eseté-
ben az a), b) pontban feltüntetett városokban
– mechanikus sebességváltóval szerelt jár-

műnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt jármű-

nél 45%

Idõszak Százalék

2015.07.22 – 2016.03.22 1,35%

2016.03.23 – 2016.04.26 1,20%

2016.04.27 – 2016.05.24 1,05%

2016.05.25-tõl 0,90%

www.mnb.hu

Az adó- és járulékbevallások saját kezdemé-
nyezésbõl történõ utólagos módosítása (önre-
vízió) következtében fennálló különbözet után
a jegybanki alapkamatnak megfelelõ pótlékot
kell fizetni. Határidõn túli adó- és járulékfizetés
esetén az adóhatóság késedelmi pótlékként a
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét
számítja fel.

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA

Megnevezés eladási ár (Ft)
Taxisok Világa Magazin 480.-
Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 6.300.-tól
Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.800.-tól
Egyéb bevallások, kérelmek 
(táppénz, részletfizetés, fellebbezés stb.) 2.800.-tól
Könyvelés, adatrögzítés 3.800.-tól
Elektronikus havi járulékbevallások 1.800.-
Taxióra önírós- és hõ papírszalagok 160.- 
Taxis brifkók, pénztárcák 5.200.-tól
Védõfólia szabadjelzõ, antenna alá 200.-
Laminálás A/4-ig 400.-tõl

Az árak 2017. január 1-jétõl visszavonásig érvényesek. Az áfa összegét tartalmazzák.

AA  BBTTII   kkíínnáállaattaa
Taxicentrum Információs és Szolgáltató Iroda

1119 Budapest, Vahot u. 6. Tel.: 229-3736  
Mobil: 30/989-4279 – Nagy Zoltán, E-mail: bti@taxicentrum.hu 

Nyitva tartás: hétfõ–csütörtök 10.00–16.00-ig, péntek 10.00–14.00-ig.

– Vádlott, próbáljon végre más ember lenni!
– Én megpróbáltam, bíró úr, de akkor meg három

évet kaptam okirathamisításért.
* * *Orvosnál.

– Sóhajtson, Béla bácsi!
– Hajjaj…

Szeptember 12.
• Havi járulékbevallás és -befizetés 
• KATA befizetés
Szeptember 15.
• Iparûzési adó második félévi befizetése 
• Egyéb helyi adók (gépjármû stb.) második félévi befizetése

Fontos Fontos 
határidõkhatáridõk
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Fizetendő legkisebb járulékok 2017.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

AUGUSZTUS

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

járulék adó
A tárgy- A minimálbér A minimálbér A minimálbér
hónapban másfélszeresének (127 500 Ft) 1,125-szörösének
érvényes (191 250 Ft) (143 438 Ft)
minimálbér 8,5%-a 10%-a 22%-a

127 500 Ft 16 257 Ft 12 750 Ft 31 556 Ft
Adónem kód 188 125 258
Költségvetési NAV Egészségbiztosítási NAV Nyugdíjbiztosítási
számla és munkaerõ-piaci alapot megilletõ
elnevezése járulék magánszemélyt, bevételek magánszemélyt, NAV Szociális

õstermelõt, egyéni õstermelõt, egyéni hozzájárulási
vállalkozót, kifizetõt vállalkozót, kifizetõt adó beszedési
terhelõ kötelezettség terhelõ kötelezettség számla

beszedési számla beszedési számla
Költségvetési
számla száma 10032000-06057749 10032000-06056236 10032000-06055912
Költségkénti Nem számolható el Nem számolható el A teljes befizetett 
elszámolhatóság költségként költségként összeg elszámolható

Fõfoglalkozású Munkaviszony KATA PLUSZ*
vagy nyugdíj melletti

Tételes összegek 50 000 Ft/hó 25 000 Ft/hó 75 000 Ft/hó
Adónem kód 288 288 288
Költségvetési számla NAV Kisadózó vállalkozások  NAV Kisadózó vállalkozások NAV Kisadózó vállalkozások
elnevezése tételes adója bevételi számla tételes adója bevételi számla tételes adója bevételi számla
Költségvetési számla száma 10032000-01076349 10032000-01076349 10032000-01076349

*Nem kötelezõ, választható adózási forma. 

A KATA befizetési határideje fõállású, másodos és nyugdíj melletti vállalkozók esetén egyaránt a tárgyhónapot követõ hó 12-e. 

A járulékok befizetési határideje fõállásúaknál és munkaviszony melletti vállalkozóknál a tárgyhónapot követõ hónap 12-e. Nyugdíj melletti
vállalkozók járulékaikat – a vonatkozó jogszabály szerint – negyedévenként (kivéve KATA-sok!), a tárgynegyedévet követõ hó 12-ig fizetik. 

Egészségügyi Szolgáltatási Járulék Nyugdíjjárulék

7110 Ft/hóJárulékok alapja: Járulékalap 10%-a
Tételes összeg. A vállalkozás fennállása alatt alapja a tárgyhavi vállalkozói kivét, átalányadósoknál  

akkor is fizetni kell, ha nincs jövedelem! a tárgyhavi bevétel 25%-a.*
(Kivéve az orvos által igazolt keresõképtelenség idõszakát.)

Adónem kód 124 125
Költségvetési NAV Egészségbiztosítási Alapot megilletõ bevételek NAV Nyugdíjbiztosítási alapot megilletõ bevételek
számla elnevezése magánszemélyt, õstermelõt, egyéni vállalkozót, magánszemélyt, õstermelõt, egyéni vállalkozót,

kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla
Költségvetési  

10032000-06056229 10032000-06056236számla száma
Költségkénti 

Teljes befizetett összeg Nem elszámolhatóelszámolhatóság

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ
(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért) 

A járulékok közül nem kell megfi-
zetnie a 22%-os szociális hozzájáru-
lási adót a következőknek:

• az egyéni vállalkozó ha 2011. de-
cember 31-én I., II., vagy III. csoportos
rokkantsági, baleseti rokkantsági nyug-
díjra volt jogosult és rokkantsági ellátás-
ban vagy rehabilitációs ellátásban ré-
szesül

• az egyéni vállalkozó, illetve a tag
rokkantsági ellátásban részesül és
egészségi állapota a rehabilitációs ha-
tóság komplex minősítése alapján 50
százalékos vagy kisebb mértékű.

Fenti kedvezmény 2012. július 1-jétől
illeti meg az egyéni vállalkozókat, továb-
bá a bt., kkt., kft. személyesen közremű-
ködő tagjait. A kedvezmény a minimál-
bér kétszeres összegéig vehető igény-
be, kizárólag a vállalkozó vagy tag saját
járulékaiból (alkalmazottakra tehát nem
vonatkozik). A 2012. július 1. előtti idő-
szakra ez az adókedvezmény nem érvé-
nyesíthető. 2012. július 1. utáni időszak-
ra önrevízióval módosíthatóak a hibásan
beküldött bevallások. 

(2011. évi CLVI. Törvény egyes adó-
törvények és azzal összefüggő egyéb
törvények módosításáról 462/A. §.)

* A nyugdíjbavonulás évében még a kedvezõbb, 20%-os mértékkel lehet számolni
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Fõpolgármesteri 
Hivatal 

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

Budapest, V. ker.
Bárczy István u. 1-3.

Tel.: 411-7000
(központi szám)

Szolgáltatások:
•  Bejelentkezés az iparûzési adó hatálya alá. 
•  Felvilágosítás, adózási nyomtatványok igénylése, azok kitöltési szabályai-

nak tisztázása. Kitöltött nyomtatványok és más beadványok átvétele. 
•  Folyószámla-kivonatok igénylése. 
•  Adófolyószámlák egyeztetése, befizetések rendezése. 
•  Adóigazolások kiadása különbözõ célokra, pl.: közlekedési felügyelet-

hez, taxiengedélyhez, hitelfelvételhez stb. (Adóigazolás csak a képviselõ
vagy meghatalmazottja részére adható ki). Az igazolás aznapi elkészíthe-
tõsége érdekében kérjük legkésõbb a zárás elõtt 1 órával megjelenni!

•  Iparûzési adó fizetési számlaszám:  11784009-15490012-03540000

Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ: 08.00 – 18.00 
Kedd: 08.00 – 16.30 
Szerda: 08.00 – 18.00 
Csütörtök: 08.00 – 16.30 
Péntek: 08.00 – 14.00  

A „nullás“ igazolás iránti 
kérelem január elsejétõl

illetékmentes!

Ügyfélfogadási idõ

H–CS: 08.00–16.00,  
P: 08.00–13.30

A taxi elõzetes megfelelõségi
vizsgálatra és taxiállomás-hasz-
nálati megállapodás megköté-
sének ügyintézésére a

taxivizsga.budapestkozut.hu

címen foglalható idõpont.   Idõ-
pont foglalásra az érvényes taxi-
állomás-használati megállapo-
dással rendelkezõ ügyfelek jo-
gosultak  a lejárat elõtt maxi-
mum 30 nappal.

Drosztengedélyhez szükséges okmányok: 
• a gépjármû forgalmi engedélye 
• a Közlekedési Felügyelet minõsítõ vizsgálati „igazolólap”-ja 
• a Közlekedési Felügyelet által kiadott taxiengedély 
• Pest, vagy más megyei vállalkozó esetében a „Személytaxi-
vezetõi szakvizsga igazolvány”, melyben Budapest, vagy or-
szágos bejegyzés szerepel 
• igazolás arról, hogy a kérelmezõ Budapest fõváros terüle-
tén végzett iparûzési adóköteles tevékenységével összefüg-
gésben a Fõvárosi Önkormányzathoz adóalanyként bejelent-
kezett, adóbevallást nyújtott be, és adótartozása nem áll
fenn, illetve adóelõleg-fizetési kötelezettségének eleget tett. 
• a fõvárosi taxirendeletnek megfelelõ külsõ és belsõ megje-
lenés, az elõírt tartozékok megléte (POS terminál, szabadjel-
zõ), mûszaki megfelelõség

Budapest 
Közút Zrt.
Taxidroszt iroda
Budapest VIII., 
Asztalos Sándor u. 16.
06-70-456-9397
A BKK központi számai:
Tel.: 06-1-235-3000

06-1-3-255-255

Az elõzetes igazolások átvé-
telével kapcsolatban hétfõ-
tõl-péntekig 9.00-13.00 kö-
zött

Központi 
Okmányiroda  
1133 Budapest, 
Visegrádi u. 110-112.  
Tel.: 452-3622
Kékszám: 1818
Hétvégén is nyitva!

Ügyfélfogadási idõ: 

Hétfõ: 08.00–20.00
Kedd: 08.00–20.00
Szerda: 08.00–20.00
Csütörtök: 08.00–20.00
Péntek: 08.00–20.00
Szombat: 08.00–14.00
Vasárnap: 08.00–14.00

Intézhetõ ügyek: 
• Erkölcsi bizonyítvány azonnali kiadással
• Jármûigazgatás
• Személyazonosító igazolvány
• Útlevél
• Ügyfélkapu
• Vezetõi engedély
• Taxirendszám

BTI 
TAXICENTRUM

1119 Budapest, Vahot u. 6.  

Tel.: 06-1-229-3736
Mobil: 06-30-989-4279

Nagy Zoltán

Szolgáltatások: 
• Személyi jövedelemadó bevallás
• Könyvelés, elektronikus bevallások 
• Iparûzési adó 
• Teljes körû vállalkozói ügyvitel 
• Taxis kellékek árusítása 
• Tarifatáblák, engedélyszámok készítése 
• Mágnes-matricázás, laminálás

Nyitva tartás: 

Hétfõtõl csütörtökig 
10.00–16.00 

Pénteken 10.00–14.00

Fõvárosi 
taxiengedély ügyek 

Nemzeti Közlekedési
Hatóság 

1033 Budapest, Mozaik u. 5.
Tel.: 430-2738

• Taxiengedélyek kiváltása, visszaadása 
• Kocsicsere 
• Visszarendszámozás
• Arcképes taxivezetõi igazolványok ügyintézése  

Nyitva tartás:  
Hétfõn és szerdán 

08.00–15.00
Kedden és csütörtökön

08.00–12.00
Pénteken  08.00–11.00
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Budapesti 
Kereskedelmi 
és Iparkamara 
1016 Budapest 
Krisztina krt. 99. 
Tel.: (06-1) 488-2000

Kamarai hozzájárulás befizetése: 
Számlaszám: 10102086-02614500-02003005 Budapest Bank
A közlemény rovatban a „kamarai hozzájárulás” szöveget és a
vállalkozó adószámát kell feltüntetni. 
Személyes ügyintézés: BKIK központi ügyfélszolgálata:
1016 Budapest, I. kerület, Krisztina krt. 99. 
Telefon: (06-1) 488-2000

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 9.00 - 15.00
Kedd: 9.00 - 13.00
Szerda: 9.00 - 15.00
Csütörtök: 9.00 - 13.00
Péntek: 9.00 - 12.00

Pest megyei és Érd
Megyei Jogú Városi
Kereskedelmi és
Iparkamara 
1056 Budapest 
Váci u. 40. IV. emelet 
Tel.: (06-1) 317-7666

Kamarai hozzájárulás befizetése: 

Számlaszám: 10102086-11571302-12000007 Budapest Bank
A közlemény rovatban a „kamarai hozzájárulás” szöveget és
a vállalkozó adószámát kell feltüntetni.
Személyes ügyintézés: 
1056 Budapest, V. kerület, Váci u. 40. IV. emelet
Telefon: (06-1) 317-7666

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 9.00 - 15.00
Kedd: 9.00 - 15.00
Szerda: 9.00 - 15.00
Csütörtök: 9.00 - 15.00
Péntek: 9.00 - 12.00 

Pest megyei 
taxiengedély ügyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság  

1141 Budapest Komócsy u. 17-19.
Tel: (06-1) 460-2239

(06-1) 460-2249

• Taxiengedélyek kiváltása, visszaadása 
• Kocsicsere 
• Visszarendszámozás 
• Arcképes taxivezetõi igazolványok ügyintézése 

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig 
07.30-15.30 

Pénteken 
07.30-12.30

Fõvárosi 
Önkormányzat
Rendészeti 
Igazgatóság
(06-1) 301-7571

Taxiállomásokkal kapcsolatos bejelentések 

• drosztfoglalók 
• civil autók 
• egyéb problémák

Hétfõtõl péntekig

06.00-20.00

NAV 
Nemzeti Adó-
és Vámhivatal 

Központi 
ügyfélszolgálatok 

és fõvárosi 
kirendeltségek

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 8.15–18.00

Kedd: 8.15–11.30

Szerda: 8.15–18.00

Csütörtök:  8.15–11.30

Péntek: 8.15–11.30

Központi ügyfélszolgálatok:
1134 Budapest, Dózsa György út 128-132. 06-1-427-3200
1144 Budapest, Gvadányi út 69. 06-1-467-7100 
1097 Budapest, Vaskapu u. 33-35. 06-1-299-4000

Fõvárosi kirendeltségek:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 06-1-390-4290 
1033 Budapest, Kórház utca 6-12. 06-1-368-2527 
1051 Budapest, Nádor u. 19. 06-1-302-7913
1073 Budapest, Kertész u. 35. 06-1-431-9933
1156 Budapest, Száraznád u. 4-6. 06-1-417-0961
1173 Budapest, Pesti út 27. 06-1-256-2304
1181 Budapest, Üllõi út 453. 06-1-290-9730
1221 Budapest, Kossuth L. u. 25-29. 06-1-229-3870

NAV 
Nemzeti Adó-
és Vámhivatal 

Pest megyei központi
ügyfélszolgálat 

és kirendeltségek

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ:       8.15–17.30

Kedd:        8.15–12.00

Szerda:      8.15–16.00

Csütörtök: 8.15–16.00

Péntek: Szünnap

Központi ügyfélszolgálat:
1132 Budapest, Kresz Géza u. 13-15. 06-1-450-4000

Pest megyei kirendeltségek:
2030 Érd, Budai u. 24. 06-23-362-916 
2100 Gödöllõ, Kossuth L. u. 74. 06-28-420-801 
2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 96. 06-24-485-416 
2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 9. 06-24-442-051 
2370 Dabas, Szent István út 79. 06-29-360-050 
2600 Vác, dr. Csányi L. krt. 52. 06-27-316-935 
2700 Cegléd, Dugonics u. 4. 06-53-500-193 
2760 Nagykáta, Szabadság tér 16. 06-29-444-541
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Fõpolgármesteri 
Hivatal 

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

Budapest, V. ker.
Bárczy István u. 1-3.

Tel.: 411-7000
(központi szám)

Szolgáltatások:
•  Bejelentkezés az iparûzési adó hatálya alá. 
•  Felvilágosítás, adózási nyomtatványok igénylése, azok kitöltési szabályai-

nak tisztázása. Kitöltött nyomtatványok és más beadványok átvétele. 
•  Folyószámla-kivonatok igénylése. 
•  Adófolyószámlák egyeztetése, befizetések rendezése. 
•  Adóigazolások kiadása különbözõ célokra, pl.: közlekedési felügyelet-

hez, taxiengedélyhez, hitelfelvételhez stb. (Adóigazolás csak a képviselõ
vagy meghatalmazottja részére adható ki). Az igazolás aznapi elkészíthe-
tõsége érdekében kérjük legkésõbb a zárás elõtt 1 órával megjelenni!

•  Iparûzési adó fizetési számlaszám:  11784009-15490012-03540000

Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ: 08.00 – 18.00 
Kedd: 08.00 – 16.30 
Szerda: 08.00 – 18.00 
Csütörtök: 08.00 – 16.30 
Péntek: 08.00 – 14.00  

A „nullás“ igazolás iránti 
kérelem január elsejétõl

illetékmentes!

Ügyfélfogadási idõ

H–CS: 08.00–16.00,  
P: 08.00–13.30

A taxi elõzetes megfelelõségi
vizsgálatra és taxiállomás-hasz-
nálati megállapodás megköté-
sének ügyintézésére a

taxivizsga.budapestkozut.hu

címen foglalható idõpont.   Idõ-
pont foglalásra az érvényes taxi-
állomás-használati megállapo-
dással rendelkezõ ügyfelek jo-
gosultak  a lejárat elõtt maxi-
mum 30 nappal.

Drosztengedélyhez szükséges okmányok: 
• a gépjármû forgalmi engedélye 
• a Közlekedési Felügyelet minõsítõ vizsgálati „igazolólap”-ja 
• a Közlekedési Felügyelet által kiadott taxiengedély 
• Pest, vagy más megyei vállalkozó esetében a „Személytaxi-
vezetõi szakvizsga igazolvány”, melyben Budapest, vagy or-
szágos bejegyzés szerepel 
• igazolás arról, hogy a kérelmezõ Budapest fõváros terüle-
tén végzett iparûzési adóköteles tevékenységével összefüg-
gésben a Fõvárosi Önkormányzathoz adóalanyként bejelent-
kezett, adóbevallást nyújtott be, és adótartozása nem áll
fenn, illetve adóelõleg-fizetési kötelezettségének eleget tett. 
• a fõvárosi taxirendeletnek megfelelõ külsõ és belsõ megje-
lenés, az elõírt tartozékok megléte (POS terminál, szabadjel-
zõ), mûszaki megfelelõség

Budapest 
Közút Zrt.
Taxidroszt iroda
Budapest VIII., 
Asztalos Sándor u. 16.
06-70-456-9397
A BKK központi számai:
Tel.: 06-1-235-3000

06-1-3-255-255

Az elõzetes igazolások átvé-
telével kapcsolatban hétfõ-
tõl-péntekig 9.00-13.00 kö-
zött

Központi 
Okmányiroda  
1133 Budapest, 
Visegrádi u. 110-112.  
Tel.: 452-3622
Kékszám: 1818
Hétvégén is nyitva!

Ügyfélfogadási idõ: 

Hétfõ: 08.00–20.00
Kedd: 08.00–20.00
Szerda: 08.00–20.00
Csütörtök: 08.00–20.00
Péntek: 08.00–20.00
Szombat: 08.00–14.00
Vasárnap: 08.00–14.00

Intézhetõ ügyek: 
• Erkölcsi bizonyítvány azonnali kiadással
• Jármûigazgatás
• Személyazonosító igazolvány
• Útlevél
• Ügyfélkapu
• Vezetõi engedély
• Taxirendszám

BTI 
TAXICENTRUM

1119 Budapest, Vahot u. 6.  

Tel.: 06-1-229-3736
Mobil: 06-30-989-4279

Nagy Zoltán

Szolgáltatások: 
• Személyi jövedelemadó bevallás
• Könyvelés, elektronikus bevallások 
• Iparûzési adó 
• Teljes körû vállalkozói ügyvitel 
• Taxis kellékek árusítása 
• Tarifatáblák, engedélyszámok készítése 
• Mágnes-matricázás, laminálás

Nyitva tartás: 

Hétfõtõl csütörtökig 
10.00–16.00 

Pénteken 10.00–14.00

Fõvárosi 
taxiengedély ügyek 

Nemzeti Közlekedési
Hatóság 

1033 Budapest, Mozaik u. 5.
Tel.: 430-2738

• Taxiengedélyek kiváltása, visszaadása 
• Kocsicsere 
• Visszarendszámozás
• Arcképes taxivezetõi igazolványok ügyintézése  

Nyitva tartás:  
Hétfõn és szerdán 

08.00–15.00
Kedden és csütörtökön

08.00–12.00
Pénteken  08.00–11.00
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Budapesti 
Kereskedelmi 
és Iparkamara 
1016 Budapest 
Krisztina krt. 99. 
Tel.: (06-1) 488-2000

Kamarai hozzájárulás befizetése: 
Számlaszám: 10102086-02614500-02003005 Budapest Bank
A közlemény rovatban a „kamarai hozzájárulás” szöveget és a
vállalkozó adószámát kell feltüntetni. 
Személyes ügyintézés: BKIK központi ügyfélszolgálata:
1016 Budapest, I. kerület, Krisztina krt. 99. 
Telefon: (06-1) 488-2000

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 9.00 - 15.00
Kedd: 9.00 - 13.00
Szerda: 9.00 - 15.00
Csütörtök: 9.00 - 13.00
Péntek: 9.00 - 12.00

Pest megyei és Érd
Megyei Jogú Városi
Kereskedelmi és
Iparkamara 
1056 Budapest 
Váci u. 40. IV. emelet 
Tel.: (06-1) 317-7666

Kamarai hozzájárulás befizetése: 

Számlaszám: 10102086-11571302-12000007 Budapest Bank
A közlemény rovatban a „kamarai hozzájárulás” szöveget és
a vállalkozó adószámát kell feltüntetni.
Személyes ügyintézés: 
1056 Budapest, V. kerület, Váci u. 40. IV. emelet
Telefon: (06-1) 317-7666

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 9.00 - 15.00
Kedd: 9.00 - 15.00
Szerda: 9.00 - 15.00
Csütörtök: 9.00 - 15.00
Péntek: 9.00 - 12.00 

Pest megyei 
taxiengedély ügyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság  

1141 Budapest Komócsy u. 17-19.
Tel: (06-1) 460-2239

(06-1) 460-2249

• Taxiengedélyek kiváltása, visszaadása 
• Kocsicsere 
• Visszarendszámozás 
• Arcképes taxivezetõi igazolványok ügyintézése 

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig 
07.30-15.30 

Pénteken 
07.30-12.30

Fõvárosi 
Önkormányzat
Rendészeti 
Igazgatóság
(06-1) 301-7571

Taxiállomásokkal kapcsolatos bejelentések 

• drosztfoglalók 
• civil autók 
• egyéb problémák

Hétfõtõl péntekig

06.00-20.00

NAV 
Nemzeti Adó-
és Vámhivatal 

Központi 
ügyfélszolgálatok 

és fõvárosi 
kirendeltségek

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 8.15–18.00

Kedd: 8.15–11.30

Szerda: 8.15–18.00

Csütörtök:  8.15–11.30

Péntek: 8.15–11.30

Központi ügyfélszolgálatok:
1134 Budapest, Dózsa György út 128-132. 06-1-427-3200
1144 Budapest, Gvadányi út 69. 06-1-467-7100 
1097 Budapest, Vaskapu u. 33-35. 06-1-299-4000

Fõvárosi kirendeltségek:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 06-1-390-4290 
1033 Budapest, Kórház utca 6-12. 06-1-368-2527 
1051 Budapest, Nádor u. 19. 06-1-302-7913
1073 Budapest, Kertész u. 35. 06-1-431-9933
1156 Budapest, Száraznád u. 4-6. 06-1-417-0961
1173 Budapest, Pesti út 27. 06-1-256-2304
1181 Budapest, Üllõi út 453. 06-1-290-9730
1221 Budapest, Kossuth L. u. 25-29. 06-1-229-3870

NAV 
Nemzeti Adó-
és Vámhivatal 

Pest megyei központi
ügyfélszolgálat 

és kirendeltségek

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ:       8.15–17.30

Kedd:        8.15–12.00

Szerda:      8.15–16.00

Csütörtök: 8.15–16.00

Péntek: Szünnap

Központi ügyfélszolgálat:
1132 Budapest, Kresz Géza u. 13-15. 06-1-450-4000

Pest megyei kirendeltségek:
2030 Érd, Budai u. 24. 06-23-362-916 
2100 Gödöllõ, Kossuth L. u. 74. 06-28-420-801 
2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 96. 06-24-485-416 
2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 9. 06-24-442-051 
2370 Dabas, Szent István út 79. 06-29-360-050 
2600 Vác, dr. Csányi L. krt. 52. 06-27-316-935 
2700 Cegléd, Dugonics u. 4. 06-53-500-193 
2760 Nagykáta, Szabadság tér 16. 06-29-444-541
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Fontosabb NAV számlaszámok
Adónem kód Adónem rövid megnevezése Számlaszám
103 NAV Személyi jövedelemadó 10032000-06056353
124 NAV Egészségbiztosítási Alap

(a nyugdíj melletti vállalkozók fix havi összege) 10032000-06056229
125 NAV Nyugdíjbiztosítási Alap 10032000-06056236
138 NAV késedelmi pótlék 10032000-01076985 
188 NAV Egészségbiztosítási és munkaerõ-piaci járulék 10032000-06057749 
258 NAV Szociális hozzájárulási adó 10032000-06055912 
288 NAV Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) 10032000-01076349 

A rendszeres fizetendõkre érdemes állandó bank átutalást beállítani, így mindig határidõben beérkeznek az adók és járulékok. A
közlemény rovatban ne felejtsük feltüntetni a vállalkozói adószámot!

Megszűnik az autópálya-matrica?
Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. javasolta, hogy szüntessék meg a szél-
védőre felragasztható sztrádamatricát. Az ilyen vignettáknak ugyanis jó-
szerivel semmi szerepe nincs, hiszen az úthasználati jogosultságot
rendszámfelismerő rendszer segítségével ellenőrzik. Az új rendszer be-
vezetéséhez az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról
szóló GKM rendelet módosítása szükséges. Az öntapadós matrica elő-
állításával, terítésével kapcsolatos költség több száz millió forintra rúg.
Ezt az összeget célszerűbb volna informatikai fejlesztésre fordítani,
mégpedig oly módon, hogy az autópálya-használók számára praktiku-
sabb, kényelmesebb rendszer jöjjön létre. Természetesen az autópálya-
használati díj befizetéséről továbbra is kapnak bizonylatot a vevők, csak
a matrica felragasztásával nem kell bajlódniuk. 

Ennek a tíz évvel ezelőtti felvetésnek kapcsán, amely azóta javaslat-
ból valósággá vált, kissé meglódult az agyam: tessék mondani, a droszt-
matricákkal nem ugyanez a helyzet? A taxikat is rendszám alapján ellen-
őrzik, a taxis is kap bizonylatot a befizetésről, akkor itt minek bajlódni a
– plasztikkártyával is súlyosbított – matrica dologgal? 

Százszázalékos egyetértés?
Keserű hangú kirohanással indul az 1997. augusztusi Taxisok Világa.
Az akkori – még működő – érdekképviseletek teljes egyetértését kíván-
ta volna meg a szakminisztérium különböző témákban. Az érdekképvi-
seletek pedig – képviseleti sajátosságaikból adódóan – nem minden
témában értettek egyet. … Arra viszont „jó” volt ez az elvárás, hogy az
érdekképviseleteket megosszák, egymással szembefordítsák, vélemé-
nyüket mellőzzék.  

Erről írt a Taxisok Világa 2007 augusztusában

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1997 augusztusában

20 éve történt

Fordítva
Sokan csak az adóhatóság értesítése után veszik komolyan adó-
és járuléktartozásuk tényét. A hivatal pedig könyörtelen: jó eset-
ben csak értesít, nagyobb összegnél foglal, inkasszóz, árverez.
(Tapasztalatom szerint 500 ezer forintot meghaladó tartozás után
már az ingatlan is veszélybe kerülhet!) A napokban küldte ki az
adóhatóság a felszólító leveleket azoknak az adózóknak, akiknek
valamely adónemben (értve alatta a járulékokat, illetékeket is)
365 napnál hosszabb ideje van tartozása. A levél átvételétől szá-
mított harminc napon túl már szankciók következhetnek: adó-
szám-felfüggesztés, behajtás, bírság. E kínos intézkedések elke-
rülésére egyetlen, nagyon egyszerű  mód mutatkozik: rendszere-
sen fizetni kell a közterheket… (vagy valami kiskapura számítot-
tál?)

Sokan panaszkodnak  bevételükre, ami olyan kevés, hogy a
családi költések után az adók és járulékok befizetésére már iga-
zán nem telik. Véleményem szerint azonban ezt a kérdést éppen
fordítva kell nézni. Amikor az utas fizet, tudomásul kell vennünk,
hogy azzal a bevétellel egy jó ideig nem mi rendelkezünk. Egé-
szen addig nem, amig összege el nem éri a befizetendő adók és
járulékok mértékét. Mármint a vállakozás egyéb költségein felül.
Az a pénz nem a mienk, az a vállalkozásunké! Ha alkalmazottak
lennénk, meg sem kapnánk! Valahogy így kellene tekinteni rá. 

Bevételeinket egészen addig ne tekintsük a sajátunknak (és
ténylegesen is különítsük el), amíg összege el nem éri a fizeten-
dő járulékok mértékét. Aztán persze fizessük is be!

Tudom, hogy az alapvető problémát az okozza, hogy
jónéhányunk napi megélhetési gondokkal küzd. Jószerivel egy-
két napi tartalék sincsen, nemhogy több hétre való. Habár mos-
tanában ebben a szakmában aki akar pénzt keresni, az tud is.
Próbáljuk meg tehát bevezetni idővel e fenti módszert, mert a ha-
vi 60 ezer körüli befizetetlen járulék nagyon hamar több százez-
resre duzzadhat, ha nem fizetjük. És akkor már az adóhivatal ked-
ves, de határozott ügyintézőjével  kell alkudoznunk…

Bemegy a gyógyszertárba egy férfi és
megkérdi a gyógyszerészt:

– Tud valamit adni csuklás ellen? – A pati-
kus áthajol a pulton, jól hátbavágja a férfit,
majd megkérdezi:

– Na, használt?
– Nem tudom – feleli a férfi. – De mindjárt

kimegyek a parkolóba, és megkérdezem a
feleségem.

ujtaxi1.qxd  8/16/17 08:35  Page 22

23

ujtaxi1.qxd  8/16/17 08:35  Page 23



22

Fontosabb NAV számlaszámok
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Megszűnik az autópálya-matrica?
Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. javasolta, hogy szüntessék meg a szél-
védőre felragasztható sztrádamatricát. Az ilyen vignettáknak ugyanis jó-
szerivel semmi szerepe nincs, hiszen az úthasználati jogosultságot
rendszámfelismerő rendszer segítségével ellenőrzik. Az új rendszer be-
vezetéséhez az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról
szóló GKM rendelet módosítása szükséges. Az öntapadós matrica elő-
állításával, terítésével kapcsolatos költség több száz millió forintra rúg.
Ezt az összeget célszerűbb volna informatikai fejlesztésre fordítani,
mégpedig oly módon, hogy az autópálya-használók számára praktiku-
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használati díj befizetéséről továbbra is kapnak bizonylatot a vevők, csak
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ból valósággá vált, kissé meglódult az agyam: tessék mondani, a droszt-
matricákkal nem ugyanez a helyzet? A taxikat is rendszám alapján ellen-
őrzik, a taxis is kap bizonylatot a befizetésről, akkor itt minek bajlódni a
– plasztikkártyával is súlyosbított – matrica dologgal? 

Százszázalékos egyetértés?
Keserű hangú kirohanással indul az 1997. augusztusi Taxisok Világa.
Az akkori – még működő – érdekképviseletek teljes egyetértését kíván-
ta volna meg a szakminisztérium különböző témákban. Az érdekképvi-
seletek pedig – képviseleti sajátosságaikból adódóan – nem minden
témában értettek egyet. … Arra viszont „jó” volt ez az elvárás, hogy az
érdekképviseleteket megosszák, egymással szembefordítsák, vélemé-
nyüket mellőzzék.  
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20 éve történt
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és járuléktartozásuk tényét. A hivatal pedig könyörtelen: jó eset-
ben csak értesít, nagyobb összegnél foglal, inkasszóz, árverez.
(Tapasztalatom szerint 500 ezer forintot meghaladó tartozás után
már az ingatlan is veszélybe kerülhet!) A napokban küldte ki az
adóhatóság a felszólító leveleket azoknak az adózóknak, akiknek
valamely adónemben (értve alatta a járulékokat, illetékeket is)
365 napnál hosszabb ideje van tartozása. A levél átvételétől szá-
mított harminc napon túl már szankciók következhetnek: adó-
szám-felfüggesztés, behajtás, bírság. E kínos intézkedések elke-
rülésére egyetlen, nagyon egyszerű  mód mutatkozik: rendszere-
sen fizetni kell a közterheket… (vagy valami kiskapura számítot-
tál?)

Sokan panaszkodnak  bevételükre, ami olyan kevés, hogy a
családi költések után az adók és járulékok befizetésére már iga-
zán nem telik. Véleményem szerint azonban ezt a kérdést éppen
fordítva kell nézni. Amikor az utas fizet, tudomásul kell vennünk,
hogy azzal a bevétellel egy jó ideig nem mi rendelkezünk. Egé-
szen addig nem, amig összege el nem éri a befizetendő adók és
járulékok mértékét. Mármint a vállakozás egyéb költségein felül.
Az a pénz nem a mienk, az a vállalkozásunké! Ha alkalmazottak
lennénk, meg sem kapnánk! Valahogy így kellene tekinteni rá. 

Bevételeinket egészen addig ne tekintsük a sajátunknak (és
ténylegesen is különítsük el), amíg összege el nem éri a fizeten-
dő járulékok mértékét. Aztán persze fizessük is be!

Tudom, hogy az alapvető problémát az okozza, hogy
jónéhányunk napi megélhetési gondokkal küzd. Jószerivel egy-
két napi tartalék sincsen, nemhogy több hétre való. Habár mos-
tanában ebben a szakmában aki akar pénzt keresni, az tud is.
Próbáljuk meg tehát bevezetni idővel e fenti módszert, mert a ha-
vi 60 ezer körüli befizetetlen járulék nagyon hamar több százez-
resre duzzadhat, ha nem fizetjük. És akkor már az adóhivatal ked-
ves, de határozott ügyintézőjével  kell alkudoznunk…

Bemegy a gyógyszertárba egy férfi és
megkérdi a gyógyszerészt:

– Tud valamit adni csuklás ellen? – A pati-
kus áthajol a pulton, jól hátbavágja a férfit,
majd megkérdezi:

– Na, használt?
– Nem tudom – feleli a férfi. – De mindjárt

kimegyek a parkolóba, és megkérdezem a
feleségem.
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„Ismersz-e még?
oh, ismerd meg
fiad!”

„Hatalmas orvos az idő…”

1845. január hetedikének délelőttjén Sán-
dor elhagyta a kocsikészítő Kölber-házat,
azt a saroképületet, amelynek emeletén
bérelt szobát (és amelynek helyén ma az
Astoria szálloda van). Kilépett a Magyar ut-
cai kapun, ráfordult a Hatvani (ma Kos-
suth Lajos) utcára, földszintes házak men-
tén elért a Szép utca sarkáig, a Landerer
és Heckenast nyomdájának épületéig
(most még nem tudja, de lesz majd némi
dolga itt úgy három év múlva), ment a Ba-
rátok (Ferenciek) temploma irányába.

Ahhoz az éppen tizenöt éves leányká-
hoz igyekezett, akit „kedvesének” vélt, a
hosszú szőke hajú, kék szemű, formás ala-
kú Etelkéhez. Az elmúlt év végén látta
meg őt, a munkaadója rokonát, náluk ven-
dégeskedett a Wenckheim-házban, min-
denki kedves volt vele, a leány asszonynő-
vére is, előkerültek az emlékkönyvek,
mindkettőbe beleírt lelkéből fakadót,
Etelke gyönyörű kék szeme bíztatón tekin-
tett reá, hát még a mosolya, kilopódzott
utána a konyhába, nézte, ahogy a leány
„tölt karjaival” a karácsonyi kalácsot gyúr-
ja. Ő lesz az én kedvesem! – és megint,
akár a korábbiakban, elkábította az önálta-
tás, a hamis bizonyosság, hogy aki leány-
ra ő tetszetősen rátekint, akibe szerelmes
lesz, az biztosan viszont szereti.

Nem tudta, hogy erről szó sincs. Nem
tudott ő semmit. Azt végképp nem, hogy
Etelke mosolya csak a mulatságosnak tar-
tott fiatalember megmosolygása, semmi
más…

Elhaladt a Barátok (Ferenciek) templo-
ma és kolostora mellett, ráfordult a Kecs-
keméti (Egyetemi, Károlyi) utcára, elhaladt
a Károlyi-palota mellett (No bizony!, hát azt
meg honnét sejthette volna, hogy majd it-
ten lesz neki emlékhelye, amelyet úgy hív-
nak, hogy Petőfi Irodalmi Múzeum, benne
megmaradt tárgyi emlékei vitrinekben kiál-
lítva, pipája, sipkája, botja és a többi).

E palota mellett áll, szorosan rátapadva,
a Wenckheim-ház, ide igyekszik, mert itt
lakik Etelke. (Az egyemeletes, nyújtott
épületet, földszintjén kicsiny boltokkal, az
1870-es években lebontották. Kár, mert
neves emberek is laktak itt, például Vörös-
marty leánya, meg férje, Széll Kálmán, no
meg itt halt meg a haza bölcse Deák Fe-
renc. A ház régen hűlt helyén ma a
Henszlmann Imre utca megyen kifelé a

Károlyi kert irányába. Ha itt megállok, lá-
tom magamban ezt a szellemházat, Deá-
kostul, de főleg Etelkástul.)

Sándor befordul a tágas kapun. Igen,
Etelke, az ő nőideálja, szőke haj, kék
szem, emlékszik is, hogy valaki utalást tett
házasságukra, ugyan nem konkrétan…

Ami a lakásban fogadja, az nem érzé-
keny lelkű szerelmes költőnek való: zoko-
gó, megtört rokonok veszik körül Etelke
ágyát, fekszik a szép gyereklány holtan,

hófehér ruhában, fején mirtuskoszorú, ke-
zei imára kulcsolva. Sándor szólni nem
tud a döbbenettől, szinte félájultan leros-
kad egy székre, majd csak akkor tér magá-
hoz, amikor a házigazda felkéri: segítsen a
szép halottat koporsóba tenni…

Mi történt? Az egészséges, viruló szép
leányt döbbenetes hirtelenséggel támad-
ta meg az „érömleny”, és végzett vele pil-
lanat alatt. 

Etelkét két nap múlva a Váci úti temető-
ben eltemették (a temető ott húzódott hát-
rafelé, ahol most a fura formájú Lehel téri
piac terpeszkedik). A gyászoló sokaság
közt ott volt Sándor, ijesztő sápadtan,
megtörten. Ám a zsebében már ott lapult
öt vers az elhunyt kedvesről – kiadásra ké-
szen.

Igen, bizony, a gyász nagy kincs a ro-
mantikus lelkületű költő számára, ihletet
adó, és ha az ihlet csökken, hát azt forszí-

rozni kell, föl kell szítani a gyászos hangu-
latot, például ki kell járni „az elhunyt ked-
ves” sírjához, és hogy még borzongatóbb
legyen az új érzés, akár éjszaka is.

Önkínzás volt ez, nem is kétséges, me-
lyet csak fölfokozott az elhunyt lány szobá-
jába kéredzkedéssel és költözéssel. Aki
abban az időben találkozott vele, úgy látta,
olyan, mint egy zárkózott, ingerlékeny,
nyugtalan kísértet.

No de ez a huszonkét éves fiatalember,
akiben minden szemtanú szerint ekkor
csak hálni járt a lélek, a lesújtó gyász hó-
napjának, januárnak végére megkölt
pontosan harmincnégy verset, mindenik
róla, a „szőke fürtök bájos gyermekéről”
szól, no és persze magáról a költőről.

Már márciusban jól szerkesztett vé-
konyka kötetben olvashatták ezeket a
pesti verskedvelők, és azt a címet adta
neki a szerző, hogy Cipruslombok
Etelke sírjáról.

A kötet nem aratott osztatlan sikert.
„Már megint mit akar ez a Sándor? mi-
nek teszi az ablakba a maga nagy gyá-
szát? Tolakszik ám illetlenül a halott elé,
hajkurássza a költői dicsőséget”… és így
tovább. Ám még a keményen bírálói is
kénytelenek elismerni, hogy e kis kötet-
kével Sándor új oldaláról mutatkozik
meg, és hogy itten most „a költői meg-
újulás esete forog fenn”.

Akárhogy is, e kiválóan vagy eseten-
ként kevésbé jól megírt versekkel Sán-
dor kiírta magából a gyászt. Ahogy az
szép csöndesen, de ölég eredménye-
sen elhalványodik, majd megszűnik,
mert valóban „hatalmas orvos az idő”, a
cimborák, „a jó pajtások” abban remény-
kednek, hogy visszakapják a Sándort –
de már derűsebb, melegebben érző ki-
adásban.
Erre nem kellett sokáig várni. Március

hatodikán megjelenik a még a Kölber-
házban megírt János vitéz, és a „halálosan
veszélyes szívseb” hamar begyógyul.
Etelke halála után néhány héttel megírja
őszinte önvallomását, de mondjuk inkább
így: önigazolását, az a címe, hogy „Szere-
lemvágy”. Állítólag egy lengyel „táncoló le-
ány”, vagyis táncosnő váltotta ki belőle az
új érzelmeket. Ha ez igaz, az illető hölgy
jót cselekedett Sándorunkkal. Ezért in-
kább ezt a verset közöljük a keretesben,
és nem a gyász szülte költemények vala-
melyikét.

Március 31-én este Sándor vidám bú-
csúestet tartott barátainak a Vadászkürt-
ben. Következő napon, vagyis április else-
jén elindult korábban már tervezett felvi-
déki körútjára.

De ez már egy másik történet.
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SZERELEMVÁGY

Szeretnék már szeretni újolag...
Mit ér a kert, ha rózsát nem terem?
Ha szerelemmel nem diszeskedik,
Mit ér az élet, ifjuság nekem? 

Szerettem én, s csak búját érezém
A szerelemnek mind ez ideig,
S e bú mindennél édesebb vala,
Mire szivem csak emlékezhetik. 

Oh istenem, ha gyötrelmében is
Ily boldogító már a szerelem:
Hát akkor még minő lehet, ha a
Szívben szelíd mosolygással pihen! 

Lelkem bolyongó, hontalan madár,
Keresve száll: fészkét hol rakja meg?
Hol a leányszív, amely megnyilik
Tanyát ohajtó érzeményinek? 

De bár szeretni vágyok újolag,
A holt leánykát nem feledtem el...
A hegytetőn még űl a téli hó,
Midőn tövében már virág fesel. 

Toronyházi gondolatok
Drávucz István szerkesztésében
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Egy brit–német portál alapos ös-
szehasonlítást végzett: a világ 50
országának 80 városában hol, men-
nyiért lehet utazni. A legolcsóbban
Egyiptom fővárosában, Kairóban
145 forintnak megfelelő összegért
lehet három kilométert megtenni,
míg Zürichben ezért már 6700 forin-
tot kell fizetni. Budapest a 27. he-
lyen végzett, nálunk 1300 forint a
viteldíj.

A nyári üdülőhelyek egy részét gépkocsi-
val közelítik meg a turisták, de vannak
olyan egzotikus vagy igencsak távoli he-
lyek, ahová repülővel vagy egyéb közleke-
dési eszközökkel juthatunk el. Ilyenkor
alapvetően taxiba ül az ember, ha helyis-
merettel nem rendelkezik, mégis célba
szeretne érni. Csakhogy nem mindegy,
hol, mennyibe is kerül ez a szolgáltatás.
Ne legyenek illúzióink, taxis hiénák szinte
mindenhol léteznek, de mi most a hivatali
tarifák alapján igyekeztünk megtudni, azo-
nos feltételek mellett, merre éri meg iga-
zán furikázni.

Alapos felmérést készített egy használt
autók eladásával foglalkozó brit–német
portál (Carspring), hogy a világ legnép-
szerűbb helyein mennyibe kerül taxizni.
Ötven ország nyolcvan nagyvárosának ta-
rifáit hasonlították össze. Megnézték,
mennyibe kerül a reptérről eljutni a köz-
pontba, mennyi az alapdíj, a várakozási
idő díja és a kilométerdíj. Ezt követően pe-
dig kikalkulálták, hogy egy három kilomé-
teres utazásért mennyit kell fizetni.

A végeredmény az lett, hogy Egyiptom
fővárosában, Kairóban a legolcsóbb taxiz-
ni, ott ugyanis ez nagyjából 145 forintból
kijön. Ezzel szemben a sereghajtóként
végzett svájci Zürichben 6700 forintot is
elkérnek ennyi útért. Bár mi, magyarok
alapból drágának érezzük a pesti taxizást,
utas szempontból nem is olyan rossz a
helyzet. Igaz, Bukarest például a 4. helyen
áll, mindössze 390 forinttal, amihez képest
a Budapesten elkért 1300 forint rengeteg.

A Carspring számítása szerint nálunk a
reptérről nagyjából 6300 forintért lehet
beautózni a belvárosba, de ennél az adat-
nál ugye jócskán számít, hogy az adott vá-
rosban milyen messze van a légikikötő a
citytől. Argentína fővárosában például
majdnem 10 ezer forintot kóstál egy
transzfer, miközben ott a kilométerdíj 190
forint körül mozog, Budapesten pedig
280 forint.

A taxiszolgáltatás szabályozása nem-
csak országonként, de akár még orszá-
gon belül is eltérő lehet, figyelembe véve
például környezetvédelmi szempontokat

vagy az autók üzemeltetésének, különbö-
ző komfort- és utasbiztonsági felszerelé-
seinek előírásait. 

Romániában olcsó a taxi, ám ezen belül
Erdélyben drágább, mint a fővárosban.
Más kérdés, hogy a taxisok igencsak válo-
gatnak az utasok közül, és finoman szólva
hajlamosak eltérni a hivatalos tarifáktól.

Bukarestben szinte feleannyiba kerül a
taxizás, mint Kolozsváron és Nagyvára-
don. A román fővárosban egy három kilo-
méteres utazás 1,31 euróba kerül, ami hat
százaléka annak a 22,43 eurónak, amit
Zürichben kell fizetni ugyanezért. A svájci
városban az alapdíj 7,37, a kilométerdíj
4,61 euró.

Bukarestben a legtöbb társaságnál az
alapdíj és a kilométerdíj is 1,39 lej, azaz
körülbelül 0,3 euró. Nem meglepő, hogy a
második legborsosabb viteldíjat, 15,57
eurót, szintén egy svájci városban, Genf-
ben kérik el az utastól egy három kilomé-
teres fuvarért. A sorban Tokió áll a harma-
dik helyen 14,17 euróval.

A bukaresti árak a budapestihez képest
is elképesztően alacsonyak. A magyar fő-
városban a hitelesített taxikkal 280 forin-
tos kilométerenkénti díjjal és 70 forintos
percdíjjal utazhatunk, 450 forintos alapdíj
mellett. Így egy három kilométeres út 3
perc várakozással számolva mintegy 1300
forint, vagyis közel 5 euró.

Zürichben és Genfben a legtöbb taxi
Mercedes-Benz, míg a román fővárosban
Logan. Bukarestben mindennapos, hogy
a taxisofőrök előre közlik az ügyféllel a fu-
var árát, és az összeg lényegesen maga-
sabb, mint amit a taxióra mutatna. Az is
gyakori, hogy visszautasítják a fuvart, ha
az útvonal hossza vagy iránya nem kedvük-
re való.

Általánosságban minél alacsonyabb az

életszínvonal egy országban, annál keve-
sebbe kerül a taxi. Ugyanakkor a filléres
benzinnek köszönhetően Dubajban ol-
csóbban lehet utazni, mint Budapesten:
előbbiben 4,29, utóbbiban 4,38 euróba
kerül egy három kilométeres fuvar. Az Eu-
rópai Unió nagyvárosai közül Szófiában
van még a bukarestihez hasonló összegű,
1,72 eurós viteldíj. Világviszonylatban Kai-
ró a legolcsóbb 0,09 eurós kilométerdíjjal
– derül ki a felmérésből. 

Mindemellett az sem mellékes, ki is ül a
volánnál. Egy brit utazási magazin meg-
kérdezte olvasóit, milyen tapasztalatokat
szereztek nyaralásuk során a taxisokról. A
begyűjtött véleményekből a következőkre
jutottak: A Rómába és Párizsba utazó tu-
risták lehet, hogy jobban teszik, ha taxi he-
lyett inkább a tömegközlekedést választ-
ják, ugyanis ebben a két városban a leg-
udvariatlanabbak a taxisofőrök. A francia
és az olasz főváros mellett az Ibizán talál-
ható San Antonio városában, Dubajban,
valamint Mallorca egyik népszerű üdülő-
paradicsomában, Magalufon is különösen
udvariatlanok a taxisok – derült ki az ösz-
szeállításból.

A megkérdezettek a rodoszi Pefkosz-
ban, a törökországi Marmarisban, New
Yorkban, valamint a mallorcai Palma
Novában találkoztak a legbarátságosabb,
leginkább segítőkész taxisokkal, akik a
korrekt szolgáltatás mellett szívesen be-
szélgettek és hasznos információkkal, ta-
nácsokkal is ellátták őket.

Ez utóbbi összeállításba nem került be
se Budapest, se egyéb nagyvárosaink
taxiszolgáltatója, ennek ellenére meggyő-
ződésem, hogy a hazai fuvarozók zöme
udvarias, segítőkész és megfelelő felvilá-
gosítással is tud szolgálni, ha hozzájuk
fordulnak. k.z.t.
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50 ország 80 városának árait hasonlították össze

Budapest a 27. helyen

A taxisok most is szurkoltak!
Ahogy tavaly a foci
Európa Bajnoksá-
gon, úgy most a vi-
zes Világbajnoksá-
gon is szurkoltak a
taxisok a magyar
sportolók sikeréért.
Sok taxis nemcsak
szurkolt, de még a
taxiját is magyar
nemzeti színekkel
díszítette fel! 

Horváth András

Hajrá, magyarok!
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„Ismersz-e még?
oh, ismerd meg
fiad!”

„Hatalmas orvos az idő…”

1845. január hetedikének délelőttjén Sán-
dor elhagyta a kocsikészítő Kölber-házat,
azt a saroképületet, amelynek emeletén
bérelt szobát (és amelynek helyén ma az
Astoria szálloda van). Kilépett a Magyar ut-
cai kapun, ráfordult a Hatvani (ma Kos-
suth Lajos) utcára, földszintes házak men-
tén elért a Szép utca sarkáig, a Landerer
és Heckenast nyomdájának épületéig
(most még nem tudja, de lesz majd némi
dolga itt úgy három év múlva), ment a Ba-
rátok (Ferenciek) temploma irányába.

Ahhoz az éppen tizenöt éves leányká-
hoz igyekezett, akit „kedvesének” vélt, a
hosszú szőke hajú, kék szemű, formás ala-
kú Etelkéhez. Az elmúlt év végén látta
meg őt, a munkaadója rokonát, náluk ven-
dégeskedett a Wenckheim-házban, min-
denki kedves volt vele, a leány asszonynő-
vére is, előkerültek az emlékkönyvek,
mindkettőbe beleírt lelkéből fakadót,
Etelke gyönyörű kék szeme bíztatón tekin-
tett reá, hát még a mosolya, kilopódzott
utána a konyhába, nézte, ahogy a leány
„tölt karjaival” a karácsonyi kalácsot gyúr-
ja. Ő lesz az én kedvesem! – és megint,
akár a korábbiakban, elkábította az önálta-
tás, a hamis bizonyosság, hogy aki leány-
ra ő tetszetősen rátekint, akibe szerelmes
lesz, az biztosan viszont szereti.

Nem tudta, hogy erről szó sincs. Nem
tudott ő semmit. Azt végképp nem, hogy
Etelke mosolya csak a mulatságosnak tar-
tott fiatalember megmosolygása, semmi
más…

Elhaladt a Barátok (Ferenciek) templo-
ma és kolostora mellett, ráfordult a Kecs-
keméti (Egyetemi, Károlyi) utcára, elhaladt
a Károlyi-palota mellett (No bizony!, hát azt
meg honnét sejthette volna, hogy majd it-
ten lesz neki emlékhelye, amelyet úgy hív-
nak, hogy Petőfi Irodalmi Múzeum, benne
megmaradt tárgyi emlékei vitrinekben kiál-
lítva, pipája, sipkája, botja és a többi).

E palota mellett áll, szorosan rátapadva,
a Wenckheim-ház, ide igyekszik, mert itt
lakik Etelke. (Az egyemeletes, nyújtott
épületet, földszintjén kicsiny boltokkal, az
1870-es években lebontották. Kár, mert
neves emberek is laktak itt, például Vörös-
marty leánya, meg férje, Széll Kálmán, no
meg itt halt meg a haza bölcse Deák Fe-
renc. A ház régen hűlt helyén ma a
Henszlmann Imre utca megyen kifelé a

Károlyi kert irányába. Ha itt megállok, lá-
tom magamban ezt a szellemházat, Deá-
kostul, de főleg Etelkástul.)

Sándor befordul a tágas kapun. Igen,
Etelke, az ő nőideálja, szőke haj, kék
szem, emlékszik is, hogy valaki utalást tett
házasságukra, ugyan nem konkrétan…

Ami a lakásban fogadja, az nem érzé-
keny lelkű szerelmes költőnek való: zoko-
gó, megtört rokonok veszik körül Etelke
ágyát, fekszik a szép gyereklány holtan,

hófehér ruhában, fején mirtuskoszorú, ke-
zei imára kulcsolva. Sándor szólni nem
tud a döbbenettől, szinte félájultan leros-
kad egy székre, majd csak akkor tér magá-
hoz, amikor a házigazda felkéri: segítsen a
szép halottat koporsóba tenni…

Mi történt? Az egészséges, viruló szép
leányt döbbenetes hirtelenséggel támad-
ta meg az „érömleny”, és végzett vele pil-
lanat alatt. 

Etelkét két nap múlva a Váci úti temető-
ben eltemették (a temető ott húzódott hát-
rafelé, ahol most a fura formájú Lehel téri
piac terpeszkedik). A gyászoló sokaság
közt ott volt Sándor, ijesztő sápadtan,
megtörten. Ám a zsebében már ott lapult
öt vers az elhunyt kedvesről – kiadásra ké-
szen.

Igen, bizony, a gyász nagy kincs a ro-
mantikus lelkületű költő számára, ihletet
adó, és ha az ihlet csökken, hát azt forszí-

rozni kell, föl kell szítani a gyászos hangu-
latot, például ki kell járni „az elhunyt ked-
ves” sírjához, és hogy még borzongatóbb
legyen az új érzés, akár éjszaka is.

Önkínzás volt ez, nem is kétséges, me-
lyet csak fölfokozott az elhunyt lány szobá-
jába kéredzkedéssel és költözéssel. Aki
abban az időben találkozott vele, úgy látta,
olyan, mint egy zárkózott, ingerlékeny,
nyugtalan kísértet.

No de ez a huszonkét éves fiatalember,
akiben minden szemtanú szerint ekkor
csak hálni járt a lélek, a lesújtó gyász hó-
napjának, januárnak végére megkölt
pontosan harmincnégy verset, mindenik
róla, a „szőke fürtök bájos gyermekéről”
szól, no és persze magáról a költőről.

Már márciusban jól szerkesztett vé-
konyka kötetben olvashatták ezeket a
pesti verskedvelők, és azt a címet adta
neki a szerző, hogy Cipruslombok
Etelke sírjáról.

A kötet nem aratott osztatlan sikert.
„Már megint mit akar ez a Sándor? mi-
nek teszi az ablakba a maga nagy gyá-
szát? Tolakszik ám illetlenül a halott elé,
hajkurássza a költői dicsőséget”… és így
tovább. Ám még a keményen bírálói is
kénytelenek elismerni, hogy e kis kötet-
kével Sándor új oldaláról mutatkozik
meg, és hogy itten most „a költői meg-
újulás esete forog fenn”.

Akárhogy is, e kiválóan vagy eseten-
ként kevésbé jól megírt versekkel Sán-
dor kiírta magából a gyászt. Ahogy az
szép csöndesen, de ölég eredménye-
sen elhalványodik, majd megszűnik,
mert valóban „hatalmas orvos az idő”, a
cimborák, „a jó pajtások” abban remény-
kednek, hogy visszakapják a Sándort –
de már derűsebb, melegebben érző ki-
adásban.
Erre nem kellett sokáig várni. Március

hatodikán megjelenik a még a Kölber-
házban megírt János vitéz, és a „halálosan
veszélyes szívseb” hamar begyógyul.
Etelke halála után néhány héttel megírja
őszinte önvallomását, de mondjuk inkább
így: önigazolását, az a címe, hogy „Szere-
lemvágy”. Állítólag egy lengyel „táncoló le-
ány”, vagyis táncosnő váltotta ki belőle az
új érzelmeket. Ha ez igaz, az illető hölgy
jót cselekedett Sándorunkkal. Ezért in-
kább ezt a verset közöljük a keretesben,
és nem a gyász szülte költemények vala-
melyikét.

Március 31-én este Sándor vidám bú-
csúestet tartott barátainak a Vadászkürt-
ben. Következő napon, vagyis április else-
jén elindult korábban már tervezett felvi-
déki körútjára.

De ez már egy másik történet.
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SZERELEMVÁGY

Szeretnék már szeretni újolag...
Mit ér a kert, ha rózsát nem terem?
Ha szerelemmel nem diszeskedik,
Mit ér az élet, ifjuság nekem? 

Szerettem én, s csak búját érezém
A szerelemnek mind ez ideig,
S e bú mindennél édesebb vala,
Mire szivem csak emlékezhetik. 

Oh istenem, ha gyötrelmében is
Ily boldogító már a szerelem:
Hát akkor még minő lehet, ha a
Szívben szelíd mosolygással pihen! 

Lelkem bolyongó, hontalan madár,
Keresve száll: fészkét hol rakja meg?
Hol a leányszív, amely megnyilik
Tanyát ohajtó érzeményinek? 

De bár szeretni vágyok újolag,
A holt leánykát nem feledtem el...
A hegytetőn még űl a téli hó,
Midőn tövében már virág fesel. 

Toronyházi gondolatok
Drávucz István szerkesztésében
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Egy brit–német portál alapos ös-
szehasonlítást végzett: a világ 50
országának 80 városában hol, men-
nyiért lehet utazni. A legolcsóbban
Egyiptom fővárosában, Kairóban
145 forintnak megfelelő összegért
lehet három kilométert megtenni,
míg Zürichben ezért már 6700 forin-
tot kell fizetni. Budapest a 27. he-
lyen végzett, nálunk 1300 forint a
viteldíj.

A nyári üdülőhelyek egy részét gépkocsi-
val közelítik meg a turisták, de vannak
olyan egzotikus vagy igencsak távoli he-
lyek, ahová repülővel vagy egyéb közleke-
dési eszközökkel juthatunk el. Ilyenkor
alapvetően taxiba ül az ember, ha helyis-
merettel nem rendelkezik, mégis célba
szeretne érni. Csakhogy nem mindegy,
hol, mennyibe is kerül ez a szolgáltatás.
Ne legyenek illúzióink, taxis hiénák szinte
mindenhol léteznek, de mi most a hivatali
tarifák alapján igyekeztünk megtudni, azo-
nos feltételek mellett, merre éri meg iga-
zán furikázni.

Alapos felmérést készített egy használt
autók eladásával foglalkozó brit–német
portál (Carspring), hogy a világ legnép-
szerűbb helyein mennyibe kerül taxizni.
Ötven ország nyolcvan nagyvárosának ta-
rifáit hasonlították össze. Megnézték,
mennyibe kerül a reptérről eljutni a köz-
pontba, mennyi az alapdíj, a várakozási
idő díja és a kilométerdíj. Ezt követően pe-
dig kikalkulálták, hogy egy három kilomé-
teres utazásért mennyit kell fizetni.

A végeredmény az lett, hogy Egyiptom
fővárosában, Kairóban a legolcsóbb taxiz-
ni, ott ugyanis ez nagyjából 145 forintból
kijön. Ezzel szemben a sereghajtóként
végzett svájci Zürichben 6700 forintot is
elkérnek ennyi útért. Bár mi, magyarok
alapból drágának érezzük a pesti taxizást,
utas szempontból nem is olyan rossz a
helyzet. Igaz, Bukarest például a 4. helyen
áll, mindössze 390 forinttal, amihez képest
a Budapesten elkért 1300 forint rengeteg.

A Carspring számítása szerint nálunk a
reptérről nagyjából 6300 forintért lehet
beautózni a belvárosba, de ennél az adat-
nál ugye jócskán számít, hogy az adott vá-
rosban milyen messze van a légikikötő a
citytől. Argentína fővárosában például
majdnem 10 ezer forintot kóstál egy
transzfer, miközben ott a kilométerdíj 190
forint körül mozog, Budapesten pedig
280 forint.

A taxiszolgáltatás szabályozása nem-
csak országonként, de akár még orszá-
gon belül is eltérő lehet, figyelembe véve
például környezetvédelmi szempontokat

vagy az autók üzemeltetésének, különbö-
ző komfort- és utasbiztonsági felszerelé-
seinek előírásait. 

Romániában olcsó a taxi, ám ezen belül
Erdélyben drágább, mint a fővárosban.
Más kérdés, hogy a taxisok igencsak válo-
gatnak az utasok közül, és finoman szólva
hajlamosak eltérni a hivatalos tarifáktól.

Bukarestben szinte feleannyiba kerül a
taxizás, mint Kolozsváron és Nagyvára-
don. A román fővárosban egy három kilo-
méteres utazás 1,31 euróba kerül, ami hat
százaléka annak a 22,43 eurónak, amit
Zürichben kell fizetni ugyanezért. A svájci
városban az alapdíj 7,37, a kilométerdíj
4,61 euró.

Bukarestben a legtöbb társaságnál az
alapdíj és a kilométerdíj is 1,39 lej, azaz
körülbelül 0,3 euró. Nem meglepő, hogy a
második legborsosabb viteldíjat, 15,57
eurót, szintén egy svájci városban, Genf-
ben kérik el az utastól egy három kilomé-
teres fuvarért. A sorban Tokió áll a harma-
dik helyen 14,17 euróval.

A bukaresti árak a budapestihez képest
is elképesztően alacsonyak. A magyar fő-
városban a hitelesített taxikkal 280 forin-
tos kilométerenkénti díjjal és 70 forintos
percdíjjal utazhatunk, 450 forintos alapdíj
mellett. Így egy három kilométeres út 3
perc várakozással számolva mintegy 1300
forint, vagyis közel 5 euró.

Zürichben és Genfben a legtöbb taxi
Mercedes-Benz, míg a román fővárosban
Logan. Bukarestben mindennapos, hogy
a taxisofőrök előre közlik az ügyféllel a fu-
var árát, és az összeg lényegesen maga-
sabb, mint amit a taxióra mutatna. Az is
gyakori, hogy visszautasítják a fuvart, ha
az útvonal hossza vagy iránya nem kedvük-
re való.

Általánosságban minél alacsonyabb az

életszínvonal egy országban, annál keve-
sebbe kerül a taxi. Ugyanakkor a filléres
benzinnek köszönhetően Dubajban ol-
csóbban lehet utazni, mint Budapesten:
előbbiben 4,29, utóbbiban 4,38 euróba
kerül egy három kilométeres fuvar. Az Eu-
rópai Unió nagyvárosai közül Szófiában
van még a bukarestihez hasonló összegű,
1,72 eurós viteldíj. Világviszonylatban Kai-
ró a legolcsóbb 0,09 eurós kilométerdíjjal
– derül ki a felmérésből. 

Mindemellett az sem mellékes, ki is ül a
volánnál. Egy brit utazási magazin meg-
kérdezte olvasóit, milyen tapasztalatokat
szereztek nyaralásuk során a taxisokról. A
begyűjtött véleményekből a következőkre
jutottak: A Rómába és Párizsba utazó tu-
risták lehet, hogy jobban teszik, ha taxi he-
lyett inkább a tömegközlekedést választ-
ják, ugyanis ebben a két városban a leg-
udvariatlanabbak a taxisofőrök. A francia
és az olasz főváros mellett az Ibizán talál-
ható San Antonio városában, Dubajban,
valamint Mallorca egyik népszerű üdülő-
paradicsomában, Magalufon is különösen
udvariatlanok a taxisok – derült ki az ösz-
szeállításból.

A megkérdezettek a rodoszi Pefkosz-
ban, a törökországi Marmarisban, New
Yorkban, valamint a mallorcai Palma
Novában találkoztak a legbarátságosabb,
leginkább segítőkész taxisokkal, akik a
korrekt szolgáltatás mellett szívesen be-
szélgettek és hasznos információkkal, ta-
nácsokkal is ellátták őket.

Ez utóbbi összeállításba nem került be
se Budapest, se egyéb nagyvárosaink
taxiszolgáltatója, ennek ellenére meggyő-
ződésem, hogy a hazai fuvarozók zöme
udvarias, segítőkész és megfelelő felvilá-
gosítással is tud szolgálni, ha hozzájuk
fordulnak. k.z.t.
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50 ország 80 városának árait hasonlították össze

Budapest a 27. helyen

A taxisok most is szurkoltak!
Ahogy tavaly a foci
Európa Bajnoksá-
gon, úgy most a vi-
zes Világbajnoksá-
gon is szurkoltak a
taxisok a magyar
sportolók sikeréért.
Sok taxis nemcsak
szurkolt, de még a
taxiját is magyar
nemzeti színekkel
díszítette fel! 

Horváth András

Hajrá, magyarok!
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Az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) tervezete néhány
igen érdekes javaslatot tartalmaz. Indokolása emlékeztet ar-
ra, hogy az Art. koncepciója szerint az újraszabályozás célja,
hogy az állam az adóhatóságon keresztül ügyfélbarát szol-
gáltatást nyújtson, segítse az adózókat adókötelezettségeik
teljesítésében.

A késedelmi pótlék mértéke a jegybanki alapkamat (jelenleg
0,90 százalék) kétszereséről  a jegybanki alapkamat öt száza-
lékponttal növelt mértékére (5,90 százalék) emelkedne. Ezzel
megszüntetve azt a helyzetet, amelyben pillanatnyilag a legolcsóbb
hitelező maga az adóhatóság, illetve az állam.

A kisösszegű pótléktartozások kezelése, végrehajtása az adóható-
ság aránytalanul nagy kapacitását köti le, ezért a tervezet szerint a
NAV az 5000 forintot el nem érő késedelmi pótlékot nem írná
elő. (Jelenleg ez az érték 2000 forint.)

Az adóbírság mértéke most az adóhiány 200 százaléka, amennyi-
ben az adóhiány a bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, nyilvántartás-
ok meghamisításával, megsemmisítésével függ össze. A tervezet
ezt a bírságmértéket 100 százalékra csökkentené, mivel a ta-
pasztalatok alapján érdemben nem motivál a jogkövetésre a kiemel-
ten magas bírság, csak növeli a behajthatatlan tartozások összegét.

A hatályos szabályok alapján jelenleg egyfajta szankcióként kerül
sor az adószám-felfüggesztésre (például 365 napot meghaladó be-
vallási vagy befizetési késedelem esetén). A felfüggesztett adószámú
adózó sajátos és adózási szempontból rendkívül nehezen kezelhető
státuszban van, mert miközben bizonyos jogai korlátozottak, gazdasá-

gi tevékenységet folytathat, és ahhoz kap-
csolódóan adókötelezettségeinek is eleget
kell tennie. Ezért a tervezet e jogintéz-
mény megszüntetésére tesz javaslatot.

A csupán időhúzást célzó fellebbezések visszaszorítása érdeké-
ben  bevezetné az új törvény a feltételes adóbírság lehetőségét. En-
nek értelmében ha az adózó lemond az adóellenőrzés megállapítá-
sairól hozott határozat elleni fellebbezéséről és az esedékességig
megfizeti az előírt adókülönbözetet, mentesül a kiszabott
adóbírság felének megfizetése alól.

A szerződő partnerekről történő tájékozódási lehetőség biztosítása
érdekében az egyéni vállalkozók adózással összefüggő adatait
is nyilvánosságra hozná az adóhatóság, a cégek vonatkozásában
már régóta működő beszámoló közzétételi kötelezettséghez hasonló-
an. Ehhez online felüle-
tet biztosítana az adó-
zóknak a kötelezettség-
teljesítés megkönnyíté-
se érdekében.

A felsorolt változtatá-
sok (meg még számos
egyéb, a taxis vállalkozó-
kat közvetlenül nem
érintő szabály) jelenleg
a véleményezés fázisá-
ban van, elfogadásáig
tervezetnek minősül.
Végső változatáról az
Országgyűlés őszi ülés-
szakán fognak szavazni.
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Előrebocsátom, csak hogy mindenki
nyugodjon le: egyéni vállakozókra nem
vonatkozik! Kötelező azonban minden
egyéb gazdálkodó szervezet részére.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szol-
gáltatások általános szabályairól szóló tör-
vény (2015. évi. CCXXII. tv.) szerint az elekt-
ronikus kapcsolattartásra szolgáló hivatalos
elérhetőség bejelentése kötelező. A hivata-
los elérhetőséget a jogszabály biztonságos
kézbesítési címként határozza meg. A cég-
jegyzékben bejegyzett e-mail cím nem ele-
gendő, az nem helyettesíti a bejelentési köte-
lezettséget.

A törvényben előírt biztonságos kézbesí-
tési szolgáltatási címet a gazdálkodó szerve-
zetek számára a cégkapu biztosítja, ami egy
elektronikus tárhely. A gazdálkodó szerve-
zet a jogszabály szerinti bejelentési kötele-
zettségét a cégkapu-regisztrációval tudja tel-
jesíteni.

A kötelezettek a gazdálkodó szervezetek.
A polgári perrendtartásról szóló törvény al-
kalmazásában gazdálkodó szervezet a gaz-
dasági társaság, az európai részvénytársa-
ság, az egyesülés, az európai gazdasági
egyesülés, az európai területi társulás, a szö-
vetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szö-
vetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az
erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat,
az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes
jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a

végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügy-
védi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az
önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a
magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továb-
bá az egyéni vállalkozó.

Egyéni vállalkozókra azonban a cégkapu-
regisztráció nem alkalmazandó! Az általá-
nos tájékoztató a következőképpen fogal-
maz:  „Figyelem! Az egyéni vállalkozók
továbbra is az ügyfélkapu szolgáltatás-
sal jogosultak az elektronikus kapcso-
lattartásra, ebből adódóan a regisztrá-
ciós kötelezettség ezt a kört nem érin-
ti.”

Érdemes azonban ennek kapcsán áttekin-
teni az ügyfélkapun megadott adatokat. Érvé-
nyes még az email cím? Nem járt le a jel-
szó? (kétévenként kell megújítani)

2017. január elsején már működő cégek-
nek 2017. augusztus 30-ig kell a regisztráci-
ót lebonyolítani, de december 31-ig ún. „fel-
készülési időszakot” biztosít a törvény hátrá-
nyos jogkövetkezmények nélkül. 2018. janu-
ár elsejétől már kötelező a gazdálkodó szer-
vezetek számára az állammal való elektroni-
kus kapcsolattartás. 

Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek
határidőig nem regisztráltak, tehát a jogsza-
bályban előírt hivatalos elérhetőséggel nem
rendelkeznek 2018. január 1-jén, szankciók-
ra számíthatnak.

A regisztráció a cegkapu.gov.hu oldalon
kezdeményezhető.  

Változó pótlék- és bírságszabályok

Cégkapu – kötelező regisztráció

Szenzorok mérik a súlyterhelést

Félmilliós bírság a tét
Már telepítik azokat a szenzorokat,
amelyek láthatatlanul is képesek
mérni a gépjárművek összsúlyát.
Minden korábbi ellenőrzés haté-
konyságát felülírja az év végén in-
duló új rendszer, amely megállítás
nélkül, bármilyen jármű gazdáját
akár 500 ezer forintos bírsággal
sújthatja. Nem a sebességet, a kö-
vetési távolságot, hanem az autók
súlyát méri majd, amire érdemes
lesz a jövőben odafigyelni!

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
(NFM) napvilágot látott tervezetéből ki-
derül: a rendszer a tehergépkocsik mel-
lett a személyautók súlyellenőrzésére is
alkalmas, és ha szükséges, utóbbiak
üzembentartóit is bünteti. Adataik sze-
rint a magyar utakon futó kamion- és te-
herautó-állomány 8-10 százaléka túlter-
helt, nagy része valószínűleg külföldi.

Az aszfaltba épített szenzorok menet
közben megmérik a sztrádák és na-
gyobb forgalmú főutak sávjában haladó
járművek súlyát, a kamerák pedig fény-
képet készítenek róluk, majd a rend-
számfelismerő beazonosítja a kategóri-
ájukat, tengelyszámukat, minden lénye-
ges adatukat, még a sebességüket
is. Pár másodperc alatt kiderül, hogy ki
közlekedik szabálytalanul.

Egyes járműveket megállítanak majd,
de arra is lesz példa, hogy a rendszer az
üzembentartó részére küldi ki a bírság-
határozatot az objektív felelősség elvé-
nek alkalmazásával. A rendszer képes
lesz minden áthaladó jármű tengelyter-
heléseit és össztömegét megmérni. Bár-
milyen túlterhelt járművel közlekedve bír-
ság kiszabására kell számítani – figyel-
mezteti az autósokat a minisztérium.

Egy kormányrendelet szerint jelenleg
30 ezer forinttól 500 ezerig büntethetik
a szabálytalankodó fuvarozókat. A rend-
szer célja nem többletbevételek előte-
remtése, hanem a jogkövető magatar-
tás előmozdítása – állítja az NFM.

k.z.t.
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XIII. Vígszínház utca 2. 
Köszönjük az újon-
nan kialakított taxiál-
lomást, de igazából
nem lehet használ-
ni, mert civil autók
állnak ott. Kérjük a
TAXIÁLLOMÁS út-
burkolati jeleket fel-
festeni.
A civil autók a bur-
kolatjel elkészíté-
sét is akadályoz-
zák, a kihelyezett
mobil „Megállni ti-
los” jelzőtábla elle-

nére. A kivitelezés elkészültéig szíves türelmet kérünk. 
XXII. Városháza tér 

Nem tudják a taxisok használni a taxiállomást Budafok központ-
jában a taxiállomás mellett megálló civil autóktól. (Nem marad
egy forgalmi sáv a droszton álló taxik és a szemközti oldalon
parkoló autók között.) 
A zsákutca elejéről a „Behajtani tilos kivéve taxi” jelzőtábla pót-
lására intézkedtünk. 
XIX. Puskás Ferenc utca 1.

Eltűnt a drosztról a TAXIÁLLOMÁS jelzőtábla, kérjük pótolni.
Az állomás a terület tulajdonviszonyainak pontosítása után meg-
szüntetésre került. 

IX. Lurdy ház parkoló 

Korábban jeleztük, hogy szabálytalan a TAXIÁLLOMÁS jelzőtáb-
la és hiányoznak az útburkolati jelek. A jelzőtáblát kicserélték,
de az útburkolati jeleket nem pótolták. Kérjük azokat pótolni. 
A burkolatjel elkészítését megrendeltük, mely a kivitelezés kapa-
citásának függvényében valószínűleg őszre készülhet el. 

Végül egy új taxiállomásról:
XIII. Róbert Károly körút. 50.

A közeli Pap Károly utcai drosztot – az ismert okok miatt – nem
mindenki használhatja, ezért is jó az új taxiállomás, itt lehet vára-
kozni a – közeli – telefonos rendelésekre. Jó lenne minél gyak-
rabban használni a taxiállomást, még akkor is, ha „beülős” fuvar
nem nagyon várható.
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A taxiállomásokkal kapcsolatban 

Taxisok kontra Budapest közút

Szõke nõ találkozik az erdõben a jótündérrel.
– Mivel épp jó kedvem van, teljesítem két kívánságo-

dat.
– Csak kettõt? Legyen már három, mindig annyi szo-

kott lenni.
– Oké, legyen három. Mi a másik kettõ?

XIII. Róbert Károly krt.: Új a
droszt, tessék használni

IX. Lurdy ház: 
Továbbra is hiá-

nyoznak az út-
burkolati jelek

XIII. Vígszínház
utca: Nem lehet
használni az új
taxiállomást

XXII. Városház tér:
Civil autók állnak a
droszt mellett

XIX. Boozsik stadion: Eltűnt a Taxiállomás tábla
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Az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) tervezete néhány
igen érdekes javaslatot tartalmaz. Indokolása emlékeztet ar-
ra, hogy az Art. koncepciója szerint az újraszabályozás célja,
hogy az állam az adóhatóságon keresztül ügyfélbarát szol-
gáltatást nyújtson, segítse az adózókat adókötelezettségeik
teljesítésében.

A késedelmi pótlék mértéke a jegybanki alapkamat (jelenleg
0,90 százalék) kétszereséről  a jegybanki alapkamat öt száza-
lékponttal növelt mértékére (5,90 százalék) emelkedne. Ezzel
megszüntetve azt a helyzetet, amelyben pillanatnyilag a legolcsóbb
hitelező maga az adóhatóság, illetve az állam.

A kisösszegű pótléktartozások kezelése, végrehajtása az adóható-
ság aránytalanul nagy kapacitását köti le, ezért a tervezet szerint a
NAV az 5000 forintot el nem érő késedelmi pótlékot nem írná
elő. (Jelenleg ez az érték 2000 forint.)

Az adóbírság mértéke most az adóhiány 200 százaléka, amennyi-
ben az adóhiány a bevétel eltitkolásával, a bizonylatok, nyilvántartás-
ok meghamisításával, megsemmisítésével függ össze. A tervezet
ezt a bírságmértéket 100 százalékra csökkentené, mivel a ta-
pasztalatok alapján érdemben nem motivál a jogkövetésre a kiemel-
ten magas bírság, csak növeli a behajthatatlan tartozások összegét.

A hatályos szabályok alapján jelenleg egyfajta szankcióként kerül
sor az adószám-felfüggesztésre (például 365 napot meghaladó be-
vallási vagy befizetési késedelem esetén). A felfüggesztett adószámú
adózó sajátos és adózási szempontból rendkívül nehezen kezelhető
státuszban van, mert miközben bizonyos jogai korlátozottak, gazdasá-

gi tevékenységet folytathat, és ahhoz kap-
csolódóan adókötelezettségeinek is eleget
kell tennie. Ezért a tervezet e jogintéz-
mény megszüntetésére tesz javaslatot.

A csupán időhúzást célzó fellebbezések visszaszorítása érdeké-
ben  bevezetné az új törvény a feltételes adóbírság lehetőségét. En-
nek értelmében ha az adózó lemond az adóellenőrzés megállapítá-
sairól hozott határozat elleni fellebbezéséről és az esedékességig
megfizeti az előírt adókülönbözetet, mentesül a kiszabott
adóbírság felének megfizetése alól.

A szerződő partnerekről történő tájékozódási lehetőség biztosítása
érdekében az egyéni vállalkozók adózással összefüggő adatait
is nyilvánosságra hozná az adóhatóság, a cégek vonatkozásában
már régóta működő beszámoló közzétételi kötelezettséghez hasonló-
an. Ehhez online felüle-
tet biztosítana az adó-
zóknak a kötelezettség-
teljesítés megkönnyíté-
se érdekében.

A felsorolt változtatá-
sok (meg még számos
egyéb, a taxis vállalkozó-
kat közvetlenül nem
érintő szabály) jelenleg
a véleményezés fázisá-
ban van, elfogadásáig
tervezetnek minősül.
Végső változatáról az
Országgyűlés őszi ülés-
szakán fognak szavazni.
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Előrebocsátom, csak hogy mindenki
nyugodjon le: egyéni vállakozókra nem
vonatkozik! Kötelező azonban minden
egyéb gazdálkodó szervezet részére.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szol-
gáltatások általános szabályairól szóló tör-
vény (2015. évi. CCXXII. tv.) szerint az elekt-
ronikus kapcsolattartásra szolgáló hivatalos
elérhetőség bejelentése kötelező. A hivata-
los elérhetőséget a jogszabály biztonságos
kézbesítési címként határozza meg. A cég-
jegyzékben bejegyzett e-mail cím nem ele-
gendő, az nem helyettesíti a bejelentési köte-
lezettséget.

A törvényben előírt biztonságos kézbesí-
tési szolgáltatási címet a gazdálkodó szerve-
zetek számára a cégkapu biztosítja, ami egy
elektronikus tárhely. A gazdálkodó szerve-
zet a jogszabály szerinti bejelentési kötele-
zettségét a cégkapu-regisztrációval tudja tel-
jesíteni.

A kötelezettek a gazdálkodó szervezetek.
A polgári perrendtartásról szóló törvény al-
kalmazásában gazdálkodó szervezet a gaz-
dasági társaság, az európai részvénytársa-
ság, az egyesülés, az európai gazdasági
egyesülés, az európai területi társulás, a szö-
vetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szö-
vetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az
erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat,
az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes
jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a

végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügy-
védi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az
önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a
magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továb-
bá az egyéni vállalkozó.

Egyéni vállalkozókra azonban a cégkapu-
regisztráció nem alkalmazandó! Az általá-
nos tájékoztató a következőképpen fogal-
maz:  „Figyelem! Az egyéni vállalkozók
továbbra is az ügyfélkapu szolgáltatás-
sal jogosultak az elektronikus kapcso-
lattartásra, ebből adódóan a regisztrá-
ciós kötelezettség ezt a kört nem érin-
ti.”

Érdemes azonban ennek kapcsán áttekin-
teni az ügyfélkapun megadott adatokat. Érvé-
nyes még az email cím? Nem járt le a jel-
szó? (kétévenként kell megújítani)

2017. január elsején már működő cégek-
nek 2017. augusztus 30-ig kell a regisztráci-
ót lebonyolítani, de december 31-ig ún. „fel-
készülési időszakot” biztosít a törvény hátrá-
nyos jogkövetkezmények nélkül. 2018. janu-
ár elsejétől már kötelező a gazdálkodó szer-
vezetek számára az állammal való elektroni-
kus kapcsolattartás. 

Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek
határidőig nem regisztráltak, tehát a jogsza-
bályban előírt hivatalos elérhetőséggel nem
rendelkeznek 2018. január 1-jén, szankciók-
ra számíthatnak.

A regisztráció a cegkapu.gov.hu oldalon
kezdeményezhető.  

Változó pótlék- és bírságszabályok

Cégkapu – kötelező regisztráció

Szenzorok mérik a súlyterhelést

Félmilliós bírság a tét
Már telepítik azokat a szenzorokat,
amelyek láthatatlanul is képesek
mérni a gépjárművek összsúlyát.
Minden korábbi ellenőrzés haté-
konyságát felülírja az év végén in-
duló új rendszer, amely megállítás
nélkül, bármilyen jármű gazdáját
akár 500 ezer forintos bírsággal
sújthatja. Nem a sebességet, a kö-
vetési távolságot, hanem az autók
súlyát méri majd, amire érdemes
lesz a jövőben odafigyelni!

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
(NFM) napvilágot látott tervezetéből ki-
derül: a rendszer a tehergépkocsik mel-
lett a személyautók súlyellenőrzésére is
alkalmas, és ha szükséges, utóbbiak
üzembentartóit is bünteti. Adataik sze-
rint a magyar utakon futó kamion- és te-
herautó-állomány 8-10 százaléka túlter-
helt, nagy része valószínűleg külföldi.

Az aszfaltba épített szenzorok menet
közben megmérik a sztrádák és na-
gyobb forgalmú főutak sávjában haladó
járművek súlyát, a kamerák pedig fény-
képet készítenek róluk, majd a rend-
számfelismerő beazonosítja a kategóri-
ájukat, tengelyszámukat, minden lénye-
ges adatukat, még a sebességüket
is. Pár másodperc alatt kiderül, hogy ki
közlekedik szabálytalanul.

Egyes járműveket megállítanak majd,
de arra is lesz példa, hogy a rendszer az
üzembentartó részére küldi ki a bírság-
határozatot az objektív felelősség elvé-
nek alkalmazásával. A rendszer képes
lesz minden áthaladó jármű tengelyter-
heléseit és össztömegét megmérni. Bár-
milyen túlterhelt járművel közlekedve bír-
ság kiszabására kell számítani – figyel-
mezteti az autósokat a minisztérium.

Egy kormányrendelet szerint jelenleg
30 ezer forinttól 500 ezerig büntethetik
a szabálytalankodó fuvarozókat. A rend-
szer célja nem többletbevételek előte-
remtése, hanem a jogkövető magatar-
tás előmozdítása – állítja az NFM.

k.z.t.
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XIII. Vígszínház utca 2. 
Köszönjük az újon-
nan kialakított taxiál-
lomást, de igazából
nem lehet használ-
ni, mert civil autók
állnak ott. Kérjük a
TAXIÁLLOMÁS út-
burkolati jeleket fel-
festeni.
A civil autók a bur-
kolatjel elkészíté-
sét is akadályoz-
zák, a kihelyezett
mobil „Megállni ti-
los” jelzőtábla elle-

nére. A kivitelezés elkészültéig szíves türelmet kérünk. 
XXII. Városháza tér 

Nem tudják a taxisok használni a taxiállomást Budafok központ-
jában a taxiállomás mellett megálló civil autóktól. (Nem marad
egy forgalmi sáv a droszton álló taxik és a szemközti oldalon
parkoló autók között.) 
A zsákutca elejéről a „Behajtani tilos kivéve taxi” jelzőtábla pót-
lására intézkedtünk. 
XIX. Puskás Ferenc utca 1.

Eltűnt a drosztról a TAXIÁLLOMÁS jelzőtábla, kérjük pótolni.
Az állomás a terület tulajdonviszonyainak pontosítása után meg-
szüntetésre került. 

IX. Lurdy ház parkoló 

Korábban jeleztük, hogy szabálytalan a TAXIÁLLOMÁS jelzőtáb-
la és hiányoznak az útburkolati jelek. A jelzőtáblát kicserélték,
de az útburkolati jeleket nem pótolták. Kérjük azokat pótolni. 
A burkolatjel elkészítését megrendeltük, mely a kivitelezés kapa-
citásának függvényében valószínűleg őszre készülhet el. 

Végül egy új taxiállomásról:
XIII. Róbert Károly körút. 50.

A közeli Pap Károly utcai drosztot – az ismert okok miatt – nem
mindenki használhatja, ezért is jó az új taxiállomás, itt lehet vára-
kozni a – közeli – telefonos rendelésekre. Jó lenne minél gyak-
rabban használni a taxiállomást, még akkor is, ha „beülős” fuvar
nem nagyon várható.
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A taxiállomásokkal kapcsolatban 

Taxisok kontra Budapest közút

Szõke nõ találkozik az erdõben a jótündérrel.
– Mivel épp jó kedvem van, teljesítem két kívánságo-

dat.
– Csak kettõt? Legyen már három, mindig annyi szo-

kott lenni.
– Oké, legyen három. Mi a másik kettõ?

XIII. Róbert Károly krt.: Új a
droszt, tessék használni

IX. Lurdy ház: 
Továbbra is hiá-

nyoznak az út-
burkolati jelek

XIII. Vígszínház
utca: Nem lehet
használni az új
taxiállomást

XXII. Városház tér:
Civil autók állnak a
droszt mellett

XIX. Boozsik stadion: Eltűnt a Taxiállomás tábla
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Még mindig a Fővám térről

Legutóbb láttam a képet az újságban, hogy budapesti minősítés nélküli taxik állnak Buda-
pesten, a Fővám téri taxiállomáson. Taxiknak taxiállomáson várakozni szabad.

Én viszont azt is láttam, ahogy éppen turistákkal indul el az egyik budapesti engedéllyel
nem rendelkező „kolléga”! Ezt viszont nem szabad! Nagyon nem…

Azt nem értem, hogy a többi, arról a drosztról dolgozó, engedéllyel rendelkező taxis mi-
ért nem „hessegeti” el az ilyen személyeket?

Név és cím a Szerkesztőségben 
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Csoda tCsoda törör tént!tént!
Ahogy már beszámoltunk róla, a VII. kerületi Klauzál téri taxi-
állomástól még decemberben elvitték a TAXIÁLLOMÁS jel-
zőtáblát, mert „Karácsonyi vásár” miatt „bezárt” a droszt. A
vásár véget ért, de a jelzőtáblát nem tudták visszahelyezni.
Időközben odatettek két motort. Többször kértük az illetéke-
seket a jelzőtábla visszahelyezésére, ők minden alkalommal
megjelentek a helyszínen és megállapították a tényt: a moto-
rok még mindig ott vannak … 

Így aztán dolgavégezetlenül távoztak minden alkalommal. 
Megkerestem a kerületi Közterület-felügyeletet, akik pél-

damutató gyorsasággal intézkedtek. A válasz rövidítve,
szerkesztve. Kiemelés tőlem (J.P.)

A Klauzál téri „TAXIÁLLOMÁS” jelzőtábla visszahelyezését
akadályozó motorokkal kapcsolatosan a tulajdonos kiérte-
sítése megtörtént. Kérésünknek megfelelően a tulajdonos
eltávolította a motorokat a közterületről, ezáltal a tábla visz-
szahelyezésének akadálya elhárult.

Dr. Szilágyi Béla
Közterületi csoportvezető / igazgatóhelyettes

ERZSÉBETVÁROS RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁGA 

Az örömteli hírről értesítettem a Budapest Közút illetékes mun-

katársát, aki – szintén – példás gyorsasággal intéz-
kedett, két nap múlva helyén volt a jelzőtábla. Köszönet minden
intézkedőnek.

Juhász Péter

Fél év (!) után helyére került
a TAXIÁLLOMÁS jelzőtábla

Engedély nélkül szolgáltat a fővárosban

Angliában egy csavargó bekopog
a „GYÖRGY ÉS A SÁRKÁNY” nevû
fogadóba. 

Egy nõ nyit ajtót, akitõl megkér-
di: 

– Nem adna valami ennivalót? 

– Nem! – mondja a nõ és becsap-
ja az ajtót. 

A férfi ismét bekopog, s mikor új-
ra meglátja a nõt, azt kérdi: 

– Nem beszélhetnék most inkább
Györggyel? 

TTiisszztteell tt   
KKooll llééggáákk!!

Ahogy mondani szokták: a dolgok nagysá-
ga egyszerűségében rejlik, s ez a mondás
igaz is.

Mert ha főzünk gyorsan egy krumpli-
levest, az lehet csodásan finom is. Ezt
igazán azok értik, akik szeretik a leveseket.

Nos, a felaprózott burgonyát odatettem
egy sárga- és egy fehérrépa társaságában
pici olajon párolódni, majd néhány perc
után felengedtem vízzel (ha van alaplé,
azzal), s főztem rövid ideig. Majd reszeltem
némi hagymát, aprítottam egy gerezd fok-
hagymát, s kevés olajon pirítottam, majd
egy kanálnyi liszttel rántást készítettem, ja
és hozzá pár kocka apróra vágott
kolozsvárit. 

Ezzel a levest berántottam, meghintet-
tem friss petrezselyemmel és tárkonnyal.
Persze só, bors, pirospaprika sem hiány-
ozhatott, valamint egy babérlevél. A végén
sűrű tejföllel még elhabartam, hogy
krémes legyen, s már lehetett tálalni.

A következő ételt előételnek kínáltam,
de nagyobb adagban főételként is kiváló
lehet.

Otthonában haldoklik a férj. A fe-
lesége papírt, tollat visz neki:

– Apukám, nem akarod leírni az
utolsó akaratodat?

– Utolsót? – kérdi elhaló hangon a
férj. – Talán elsõt akartál mondani?
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Ez pedig az egyben sült
szarvasgerinc, melyet pár napig pácoltam, majd levével, zöld-
ségekkel, vörös borral lefedve, néhány órát sütőben pároltam,
amíg megpuhult. Főztem spagettit közben, majd a maradék
zöldségekből egy savanykás vadas mártást készítettem, amit
mustárral, citromlével, s kellő sűrűségűre felfőztem. A húst
szeletelve tálaltam, mellé egy kupac tészta, nyakon öntve a
vadassal, s már kínáltam is az előételt, jó hideg rozé borral.

Javaslom kipróbálásra, s fakanalas jó étvágyat kívánok:

Soós István 
City 22

A krumplileves

Előételként tálalva

Szarvasgerinc egyben, sütésre várva
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Még mindig a Fővám térről

Legutóbb láttam a képet az újságban, hogy budapesti minősítés nélküli taxik állnak Buda-
pesten, a Fővám téri taxiállomáson. Taxiknak taxiállomáson várakozni szabad.

Én viszont azt is láttam, ahogy éppen turistákkal indul el az egyik budapesti engedéllyel
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– Nem beszélhetnék most inkább
Györggyel? 

TTiisszztteell tt   
KKooll llééggáákk!!

Ahogy mondani szokták: a dolgok nagysá-
ga egyszerűségében rejlik, s ez a mondás
igaz is.

Mert ha főzünk gyorsan egy krumpli-
levest, az lehet csodásan finom is. Ezt
igazán azok értik, akik szeretik a leveseket.

Nos, a felaprózott burgonyát odatettem
egy sárga- és egy fehérrépa társaságában
pici olajon párolódni, majd néhány perc
után felengedtem vízzel (ha van alaplé,
azzal), s főztem rövid ideig. Majd reszeltem
némi hagymát, aprítottam egy gerezd fok-
hagymát, s kevés olajon pirítottam, majd
egy kanálnyi liszttel rántást készítettem, ja
és hozzá pár kocka apróra vágott
kolozsvárit. 

Ezzel a levest berántottam, meghintet-
tem friss petrezselyemmel és tárkonnyal.
Persze só, bors, pirospaprika sem hiány-
ozhatott, valamint egy babérlevél. A végén
sűrű tejföllel még elhabartam, hogy
krémes legyen, s már lehetett tálalni.

A következő ételt előételnek kínáltam,
de nagyobb adagban főételként is kiváló
lehet.

Otthonában haldoklik a férj. A fe-
lesége papírt, tollat visz neki:

– Apukám, nem akarod leírni az
utolsó akaratodat?

– Utolsót? – kérdi elhaló hangon a
férj. – Talán elsõt akartál mondani?
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Ez pedig az egyben sült
szarvasgerinc, melyet pár napig pácoltam, majd levével, zöld-
ségekkel, vörös borral lefedve, néhány órát sütőben pároltam,
amíg megpuhult. Főztem spagettit közben, majd a maradék
zöldségekből egy savanykás vadas mártást készítettem, amit
mustárral, citromlével, s kellő sűrűségűre felfőztem. A húst
szeletelve tálaltam, mellé egy kupac tészta, nyakon öntve a
vadassal, s már kínáltam is az előételt, jó hideg rozé borral.

Javaslom kipróbálásra, s fakanalas jó étvágyat kívánok:

Soós István 
City 22

A krumplileves

Előételként tálalva

Szarvasgerinc egyben, sütésre várva
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*Az akció 2017. június 15-től visszavonásig érvényes. Új 
franchise-szerződésnek az minősül, ha a szerződéssel 
érintett taxisofőr 2016. december 31. napja után még 

nem állt jogviszonyban a Főtaxival. Az akciós kedvezmény 
igénybevételének feltétele, hogy a franchise-szerződés a hatodik 

hónap végén megszakítás és szüneteltetés nélkül fennálljon; a 
kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze!

1. Hány kétkerekű motorkerékpár állhat
meg egy ilyen útburkolati jellel kijelölt vá-
rakozóhelyen? 

a) Legfeljebb egy. 
b) Legfeljebb kettő.
c) Amennyi biztonságosan (sérülésmentesen)
elfér a két vonal között. 

2. Köteles-e taxiját megállítani, ha egy
közterület-felügyelő karjának vagy fehér
szegélyű piros tárcsának függőleges fel-
tartásával jelzést ad? 
a) Igen. 
b) Csak akkor, ha a jelzést nem feltartott kar-
ral, hanem fehér szegélyű piros tárcsával adja.
c) Nem.

3. Milyen fényjelzésnél
adhat a gyalogosforga-
lom irányítására szol-
gáló készülék folyama-
tos kiegészítő hangjel-
zést?
a) A fényjelző készülék pi-
ros jelzésénél. 
b) A fényjelző készülék fo-
lyamatos zöld jelzésénél. 
c) A fényjelző készülék fo-
lyamatos villogó zöld jelzésénél.

4. Megállhat-e taxijával az úttest szélén
várakozó járműsor mellett utasának ki-
vagy beszállása idejére?
a) Igen. 
b) Legfeljebb akkor, ha a mögöttes forgalmat
nem zavarja.
c) Nem. 

5. Az autópályán egy ilyen
táblához érkezik. Mekkora
távolságra kell számolnia
veszélyes oldalszélre? 
a) 50–100 m-re.
b) 150–250 m-re.

c) 250–500 m-re.

6. Az alábbiak közül hol kell a gyalogos-
nak mennie, ha az úton nincs járda?
a) A kerékpársávon.
b) Az úttesten.
c) Az útpadkán.

7. Előrehajthat-e a kétkerekű kerékpáros
a forgalomban részt vevő járművek mel-
lett?
a) Igen,
akár közöt-
tük vagy
mel le t tük ,
ha erre ele-
gendő hely
áll a rendel-
kezésére.
b) Legfel-
jebb jobbról, és csak akkor, ha a járművek már
megálltak. 
c) Nem. 

8. Az úttestnek melyik ol-
dalára terjed ki az ilyen
tábla hatálya?
a) Csak a jelzőtáblával szem-
ben közlekedő járműre.
b) Az úttestnek arra az oldalá-

ra, amelyik mellett a táblát elhelyezték. 
c) Csak az úttest menetirány szerinti jobb ol-
dalára. 

9. Hogyan határozza meg a szakirodalom
az „előzési távolság” fogalmát?
a) Az előzési távolság az az út, amit az előzést
végző és a megelőzött jármű az előzés közben
megtesz.
b) Az előzési távolság az az út, amit az előzést
végző jármű az előzés megkezdésétől annak
befejezéséig megtesz.
c) Az előzési távolság az az út, amit a megelő-
zött jármű az előzés ideje alatt megtesz.

10. A bevásárlóközpont parkolójában ho-
gyan alakul az elsőbbség kérdése e két
jármű között?

a) A zöld színű Suzukinak van elsőbbsége.
b) A „kijárat” feliratú tábla felől érkező szürke
autónak van elsőbbsége.

11. Keresse ki az alábbiak közül azt a he-
lyet, ahol egyéb jelzés (tilalom) hiányá-
ban taxijával megállhat, de várakoznia ti-
los!
a) Az autópálya leállósávján. 
b) Bukkanóban vagy más olyan helyen, ahol a

taxit a többi jármű vezetője kellő távolságból
nem észlelheti.
c) A három külön úttestel kiépített út középső
úttestjén. 

12. Közle-
kedhet-e az
au tóbusz -
f o r g a l m i
sávban a
betegszállí-
tó gépjár-
mű?
a) Igen.
b) Csak ak-
kor, ha rögzí-
tett üzemmódú megkülönböztető jelzést adó
készüléket szereltek fel. 
c) Nem.

13. Haladhat-e taxijával a képen látható
úton legalább 50 km/h-es sebességgel?

a) Igen. 
b) Nem. 

14. Taxijával párhuzamos közlekedésre
nem alkalmas úttesten közlekedik.
Mi a teendője, ha az Ön előtt haladó
„Gyermekszállítás” feliratú táblával meg-
jelölt iskolabusz az úttest szélén megáll
és vezetője bekapcsol-
ja a jármű mindkét ol-
dali első és hátsó
irányjelző lámpáit?
a) Önnek is meg kell állí-
tania taxiját, és majd csak ak-
kor kezdheti meg a busz kikerülését,
ha annak vezetője az egyidejűleg villogó irány-
jelző lámpák működését megszünteti.
b) Fékkészenlétben kerüli ki az autóbuszt,
mert az ilyen járműre felszálló és arról leszálló
gyermekek eltúlzott biztonságérzete gyakran
baleset okozója lehet.
c) Fokozottan ügyel az autóbusz melletti elha-
ladásnál az úttestre lelépő – saját biztonsá-
gukra kellően ügyelni nem képes – gyermekek
biztonságára.

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 35. oldalon találhatók.
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*Az akció 2017. június 15-től visszavonásig érvényes. Új 
franchise-szerződésnek az minősül, ha a szerződéssel 
érintett taxisofőr 2016. december 31. napja után még 

nem állt jogviszonyban a Főtaxival. Az akciós kedvezmény 
igénybevételének feltétele, hogy a franchise-szerződés a hatodik 

hónap végén megszakítás és szüneteltetés nélkül fennálljon; a 
kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze!

1. Hány kétkerekű motorkerékpár állhat
meg egy ilyen útburkolati jellel kijelölt vá-
rakozóhelyen? 

a) Legfeljebb egy. 
b) Legfeljebb kettő.
c) Amennyi biztonságosan (sérülésmentesen)
elfér a két vonal között. 

2. Köteles-e taxiját megállítani, ha egy
közterület-felügyelő karjának vagy fehér
szegélyű piros tárcsának függőleges fel-
tartásával jelzést ad? 
a) Igen. 
b) Csak akkor, ha a jelzést nem feltartott kar-
ral, hanem fehér szegélyű piros tárcsával adja.
c) Nem.

3. Milyen fényjelzésnél
adhat a gyalogosforga-
lom irányítására szol-
gáló készülék folyama-
tos kiegészítő hangjel-
zést?
a) A fényjelző készülék pi-
ros jelzésénél. 
b) A fényjelző készülék fo-
lyamatos zöld jelzésénél. 
c) A fényjelző készülék fo-
lyamatos villogó zöld jelzésénél.

4. Megállhat-e taxijával az úttest szélén
várakozó járműsor mellett utasának ki-
vagy beszállása idejére?
a) Igen. 
b) Legfeljebb akkor, ha a mögöttes forgalmat
nem zavarja.
c) Nem. 

5. Az autópályán egy ilyen
táblához érkezik. Mekkora
távolságra kell számolnia
veszélyes oldalszélre? 
a) 50–100 m-re.
b) 150–250 m-re.

c) 250–500 m-re.

6. Az alábbiak közül hol kell a gyalogos-
nak mennie, ha az úton nincs járda?
a) A kerékpársávon.
b) Az úttesten.
c) Az útpadkán.

7. Előrehajthat-e a kétkerekű kerékpáros
a forgalomban részt vevő járművek mel-
lett?
a) Igen,
akár közöt-
tük vagy
mel le t tük ,
ha erre ele-
gendő hely
áll a rendel-
kezésére.
b) Legfel-
jebb jobbról, és csak akkor, ha a járművek már
megálltak. 
c) Nem. 

8. Az úttestnek melyik ol-
dalára terjed ki az ilyen
tábla hatálya?
a) Csak a jelzőtáblával szem-
ben közlekedő járműre.
b) Az úttestnek arra az oldalá-

ra, amelyik mellett a táblát elhelyezték. 
c) Csak az úttest menetirány szerinti jobb ol-
dalára. 

9. Hogyan határozza meg a szakirodalom
az „előzési távolság” fogalmát?
a) Az előzési távolság az az út, amit az előzést
végző és a megelőzött jármű az előzés közben
megtesz.
b) Az előzési távolság az az út, amit az előzést
végző jármű az előzés megkezdésétől annak
befejezéséig megtesz.
c) Az előzési távolság az az út, amit a megelő-
zött jármű az előzés ideje alatt megtesz.

10. A bevásárlóközpont parkolójában ho-
gyan alakul az elsőbbség kérdése e két
jármű között?

a) A zöld színű Suzukinak van elsőbbsége.
b) A „kijárat” feliratú tábla felől érkező szürke
autónak van elsőbbsége.

11. Keresse ki az alábbiak közül azt a he-
lyet, ahol egyéb jelzés (tilalom) hiányá-
ban taxijával megállhat, de várakoznia ti-
los!
a) Az autópálya leállósávján. 
b) Bukkanóban vagy más olyan helyen, ahol a

taxit a többi jármű vezetője kellő távolságból
nem észlelheti.
c) A három külön úttestel kiépített út középső
úttestjén. 

12. Közle-
kedhet-e az
au tóbusz -
f o r g a l m i
sávban a
betegszállí-
tó gépjár-
mű?
a) Igen.
b) Csak ak-
kor, ha rögzí-
tett üzemmódú megkülönböztető jelzést adó
készüléket szereltek fel. 
c) Nem.

13. Haladhat-e taxijával a képen látható
úton legalább 50 km/h-es sebességgel?

a) Igen. 
b) Nem. 

14. Taxijával párhuzamos közlekedésre
nem alkalmas úttesten közlekedik.
Mi a teendője, ha az Ön előtt haladó
„Gyermekszállítás” feliratú táblával meg-
jelölt iskolabusz az úttest szélén megáll
és vezetője bekapcsol-
ja a jármű mindkét ol-
dali első és hátsó
irányjelző lámpáit?
a) Önnek is meg kell állí-
tania taxiját, és majd csak ak-
kor kezdheti meg a busz kikerülését,
ha annak vezetője az egyidejűleg villogó irány-
jelző lámpák működését megszünteti.
b) Fékkészenlétben kerüli ki az autóbuszt,
mert az ilyen járműre felszálló és arról leszálló
gyermekek eltúlzott biztonságérzete gyakran
baleset okozója lehet.
c) Fokozottan ügyel az autóbusz melletti elha-
ladásnál az úttestre lelépő – saját biztonsá-
gukra kellően ügyelni nem képes – gyermekek
biztonságára.

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 35. oldalon találhatók.
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Tisztelt Tisztelt 
FőtaxisFőtaxis

Kollégák!Kollégák!
A Főtaxi szolgáltatása a FINA
úszó világbajnokság időtarta-

ma alatt kifogástalan volt,
és mind a FINA szervezői,
mind a Főtaxi szolgáltatását
igénybevevő utazóközön-
ség részéről pozitív vissza-
jelzések érkeztek hozzám. 

Az Önök magas színvo-
nalú szolgáltatásának, a
Főtaxi ezen esemény lebo-
nyolítására létrehozott csa-
patának, valamint a diszpé-
csereknek köszönhetően
sikerült bizonyítanunk,
hogy a Főtaxi képes ilyen
nagy létszámú, különböző

időpontokban jelentkező fuvarigé-
nyek maradéktalan teljesítésére!

Sikerült a Főtaxi jó hírnevét meg-
őrizni és növelni, valamint megismer-
tetni olyan, a rendezvényre idelátoga-
tó turistákkal, akik még nem ismerték
a megbízható, magas színvonalú
szolgáltatásunkat.

Ennek, és a rendezvény időtartama
alatti promócióknak köszönhetően
nőtt az ismertségünk és nem utolsó-

sorban a hírnevünk!
Köszönöm Önöknek a szol-

gáltatásukat és kollégáim
együttműködését a FINA pro-
jekt sikere érdekében.

Ez csapatmunka volt, amit
együtt, közösen sikerre vittünk!
Köszönöm mindannyiuknak, és
büszke vagyok rá, hogy együtt
dolgozhatunk!

Üdvözlettel: 
Szunomár Tibor
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A hazai közélet hat különböző te-
rületen ismertté vált, népszerű alakja
tesztelte először a Volkswagen leg-
újabb prémium modelljét, az Arteont.
D. Tóth Kriszta, Puzsér Róbert, Epres
Panni, Zsidró Tamás, Cakó Kinga és
Szőke Gábor Miklós egy rendhagyó
sajtótájékoztatón mesélt az autóról
szerzett benyomásairól.
„Szerencsés voltam, ugyanis hosszabb tá-
von is ki tudtam próbálni az autót, egészen
Bécsig mentem vele és csaptam egy rock-
'n'roll hétvégét egy Guns ‘N Roses koncer-
ten. Az Arteon egyébként már álló helyzet-
ben is felkelti a figyelmet, a szalonom előtt
parkolva is sokan megnézték és fotózták a
kocsit. Minden szituációban ki tudtam pró-
bálni, rendesen toltam, az autópályán is fan-
tasztikusan működik. El is neveztem „Feke-
te párducnak”, mivel úgy viselkedik, mint

egy fenevad. Ahogy
beültem, az tűnt fel
legelőször, hogy min-
den rögtön kézre
esett, azonnal termé-
szetes volt az autó ke-
zelése. Én egyébként
„dzsipes” fazon va-
gyok, az sokkal las-

sabban reagál. A fiaimnak is na-
gyon tetszett, mondták is, hogy azonnal ve-
gyem meg” – mesél élményeiről Zsidró Ta-
más, mesterfodrász.

„Nagyon örülök, hogy a hazai közélet
legnépszerűbb alakjai tartottak velünk és
tesztelték a Volkswagen új modelljét, az
Arteont, ami egy lenyűgöző avantgard
grand turismo. Ez egyfajta vágytárgy, az ér-
zelemre és az értelemre is hat. Divattervező
mérnökök alkották, ami nem csak egy szel-
lemes reklám szlogen, de benne van az au-
tó eszenciája, trendet teremt, előtérbe kerül
a design, és a német mérnöki precizitást is
kiemeli. Nagyon jó áron érkezett Magyaror-
szágra a modell, így elérhető közelségbe
került a felhasználók számára is. Bízom
benne, hogy mindenkit magával fog ragadni
ez az autó" – mondta Németh Balázs, a
Volkswagen márkaigazgatója.

„Mivel 10 év alatti gyermekeim vannak, így
számomra az együtt autózás élménye a leg-
fontosabb. Amikor meglátták ezt a csodát, az
első szavuk az volt: „Uhh, de menő, Mama!” 

Rendhagyó tesztelés

VW ARTEON

VW Arteon a szál-
loda előtt, igen
sokan megcso-
dálták
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A hogy New York, vagy ép-
pen Budapest utcaképét
meghatározzák a sárga ta-

xik, ugyanez jellemző az athéni utca-
képre is. Az összes taxi – egy-két ki-
vétellel – sárga. Igaz, egy kicsit más
árnyalatban. Egész pontosan a cit-
romsárga kivételével a sárga minden
árnyalatával találkozhat az idelátoga-
tó turista. Érdekesség, hogy csak li-
muzin autók vannak, egyetlen kom-
bit, vagy egyterűt sem láttam. 

A legtöbb taxi – meglepő módon
– Skoda volt, utána következtek a
Mercedes és Toyota autók. A többi
típus elenyésző százalékban látható.
Nagyon sok a sérült, illetve ideigle-
nesen javított taxi. „Öregecskék”
ugyan, de – az információk szerint
–kitűnő műszaki állapotúak, mert
rendszeresen vannak szervizelve.
Nem lehet mindenhol bankkártyá-
val fizetni, ahol lehet, ott ezt egyér-
telműen jelzik. Az öltözködés nem
egységes, kivételt képez-
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Athéni útinapló 1. rész

A taxizásról

Athéni kollégánk szakmai lapunkat tanulmányozza
Aegina szigetén minden taxi ezüst színű

Egy athéni taxiállomás

Ha szabad a taxi, a felirat
világít a szélvédő mögött

Athén utcaképéhez hozzátartoznak a sárga taxik
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A Groupama Aréna Sky Boxában,
exkluzív partin látta vendégül a Főtaxi
a Danubius szállodalánc front office
managereit és családtagjait.

A Danubius Hotels Group és a Főtaxi Zrt.
közelmúltban megkötött megállapodása
értelmében, mostantól a csoport érdekelt-
ségeibe tartozó 12 budapesti szálloda

vendégeit hivatalos part-
nerként a Főtaxi szállítja. 

Az esemény megün-
neplésére a Főtaxi rend-
hagyó és igen előkelő
helyszínként a Groupa-
ma Arénát választotta,
ahol a VIP páholyból, ki-
fogástalan vendéglátást

biztosítva, a vendégekkel együtt szurkol-
ták végig az FTC-Csákvár mérkőzést.

A remek helyszínhez nagyszerű hangu-
lat párosult, amit csak fokoztak a felszol-
gált ínyencségek.

A kellemes partit végül a házigazda
FTC 5-0-ás győzelme zárta. 

Nekik is gratulálunk!
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1875. február 20-án, 140 éve született Haltenberger Samu, a magyar automobilizmus vezér-
alakja, a Szürketaxi Vállalat egyik alapítója, majd vezérigazgatója.

A jeles évforduló alkalmából a Főtaxi Kerepesi úti székházánál található emlékművét
Kirschner Béla, az alapító unokája és Szunomár Tibor, Főtaxi Zrt. vezérigazgatója koszorúzta
meg. 

Az 1913-ban alapított (korábban Budapesti Automobil Közlekedési Rt., Autótaxi Rt,
MOGÜRT, majd Autó Nemzeti Vállalat) Főtaxi Zrt. több mint 100 eseménydús éve alatt még a vi-

A 140 éve született cégalapító
Szunomár Tibor, a
Főtaxi vezérigazgatója
koszorút helyez el az
alapító emléktábláján

Haltenberger
Samu, az alapító

Tankolnak egy taxit a
Kerepesi úti  garázsban
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Tisztelt Tisztelt 
FőtaxisFőtaxis

Kollégák!Kollégák!
A Főtaxi szolgáltatása a FINA
úszó világbajnokság időtarta-

ma alatt kifogástalan volt,
és mind a FINA szervezői,
mind a Főtaxi szolgáltatását
igénybevevő utazóközön-
ség részéről pozitív vissza-
jelzések érkeztek hozzám. 

Az Önök magas színvo-
nalú szolgáltatásának, a
Főtaxi ezen esemény lebo-
nyolítására létrehozott csa-
patának, valamint a diszpé-
csereknek köszönhetően
sikerült bizonyítanunk,
hogy a Főtaxi képes ilyen
nagy létszámú, különböző

időpontokban jelentkező fuvarigé-
nyek maradéktalan teljesítésére!

Sikerült a Főtaxi jó hírnevét meg-
őrizni és növelni, valamint megismer-
tetni olyan, a rendezvényre idelátoga-
tó turistákkal, akik még nem ismerték
a megbízható, magas színvonalú
szolgáltatásunkat.

Ennek, és a rendezvény időtartama
alatti promócióknak köszönhetően
nőtt az ismertségünk és nem utolsó-

sorban a hírnevünk!
Köszönöm Önöknek a szol-

gáltatásukat és kollégáim
együttműködését a FINA pro-
jekt sikere érdekében.

Ez csapatmunka volt, amit
együtt, közösen sikerre vittünk!
Köszönöm mindannyiuknak, és
büszke vagyok rá, hogy együtt
dolgozhatunk!

Üdvözlettel: 
Szunomár Tibor

32

ujtaxi1.qxd  8/16/17 08:35  Page 32

A hazai közélet hat különböző te-
rületen ismertté vált, népszerű alakja
tesztelte először a Volkswagen leg-
újabb prémium modelljét, az Arteont.
D. Tóth Kriszta, Puzsér Róbert, Epres
Panni, Zsidró Tamás, Cakó Kinga és
Szőke Gábor Miklós egy rendhagyó
sajtótájékoztatón mesélt az autóról
szerzett benyomásairól.
„Szerencsés voltam, ugyanis hosszabb tá-
von is ki tudtam próbálni az autót, egészen
Bécsig mentem vele és csaptam egy rock-
'n'roll hétvégét egy Guns ‘N Roses koncer-
ten. Az Arteon egyébként már álló helyzet-
ben is felkelti a figyelmet, a szalonom előtt
parkolva is sokan megnézték és fotózták a
kocsit. Minden szituációban ki tudtam pró-
bálni, rendesen toltam, az autópályán is fan-
tasztikusan működik. El is neveztem „Feke-
te párducnak”, mivel úgy viselkedik, mint

egy fenevad. Ahogy
beültem, az tűnt fel
legelőször, hogy min-
den rögtön kézre
esett, azonnal termé-
szetes volt az autó ke-
zelése. Én egyébként
„dzsipes” fazon va-
gyok, az sokkal las-

sabban reagál. A fiaimnak is na-
gyon tetszett, mondták is, hogy azonnal ve-
gyem meg” – mesél élményeiről Zsidró Ta-
más, mesterfodrász.

„Nagyon örülök, hogy a hazai közélet
legnépszerűbb alakjai tartottak velünk és
tesztelték a Volkswagen új modelljét, az
Arteont, ami egy lenyűgöző avantgard
grand turismo. Ez egyfajta vágytárgy, az ér-
zelemre és az értelemre is hat. Divattervező
mérnökök alkották, ami nem csak egy szel-
lemes reklám szlogen, de benne van az au-
tó eszenciája, trendet teremt, előtérbe kerül
a design, és a német mérnöki precizitást is
kiemeli. Nagyon jó áron érkezett Magyaror-
szágra a modell, így elérhető közelségbe
került a felhasználók számára is. Bízom
benne, hogy mindenkit magával fog ragadni
ez az autó" – mondta Németh Balázs, a
Volkswagen márkaigazgatója.

„Mivel 10 év alatti gyermekeim vannak, így
számomra az együtt autózás élménye a leg-
fontosabb. Amikor meglátták ezt a csodát, az
első szavuk az volt: „Uhh, de menő, Mama!” 

Rendhagyó tesztelés

VW ARTEON

VW Arteon a szál-
loda előtt, igen
sokan megcso-
dálták
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A hogy New York, vagy ép-
pen Budapest utcaképét
meghatározzák a sárga ta-

xik, ugyanez jellemző az athéni utca-
képre is. Az összes taxi – egy-két ki-
vétellel – sárga. Igaz, egy kicsit más
árnyalatban. Egész pontosan a cit-
romsárga kivételével a sárga minden
árnyalatával találkozhat az idelátoga-
tó turista. Érdekesség, hogy csak li-
muzin autók vannak, egyetlen kom-
bit, vagy egyterűt sem láttam. 

A legtöbb taxi – meglepő módon
– Skoda volt, utána következtek a
Mercedes és Toyota autók. A többi
típus elenyésző százalékban látható.
Nagyon sok a sérült, illetve ideigle-
nesen javított taxi. „Öregecskék”
ugyan, de – az információk szerint
–kitűnő műszaki állapotúak, mert
rendszeresen vannak szervizelve.
Nem lehet mindenhol bankkártyá-
val fizetni, ahol lehet, ott ezt egyér-
telműen jelzik. Az öltözködés nem
egységes, kivételt képez-
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Athéni útinapló 1. rész

A taxizásról

Athéni kollégánk szakmai lapunkat tanulmányozza
Aegina szigetén minden taxi ezüst színű

Egy athéni taxiállomás

Ha szabad a taxi, a felirat
világít a szélvédő mögött

Athén utcaképéhez hozzátartoznak a sárga taxik
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A Groupama Aréna Sky Boxában,
exkluzív partin látta vendégül a Főtaxi
a Danubius szállodalánc front office
managereit és családtagjait.

A Danubius Hotels Group és a Főtaxi Zrt.
közelmúltban megkötött megállapodása
értelmében, mostantól a csoport érdekelt-
ségeibe tartozó 12 budapesti szálloda

vendégeit hivatalos part-
nerként a Főtaxi szállítja. 

Az esemény megün-
neplésére a Főtaxi rend-
hagyó és igen előkelő
helyszínként a Groupa-
ma Arénát választotta,
ahol a VIP páholyból, ki-
fogástalan vendéglátást

biztosítva, a vendégekkel együtt szurkol-
ták végig az FTC-Csákvár mérkőzést.

A remek helyszínhez nagyszerű hangu-
lat párosult, amit csak fokoztak a felszol-
gált ínyencségek.

A kellemes partit végül a házigazda
FTC 5-0-ás győzelme zárta. 

Nekik is gratulálunk!
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A lányom már a második napon úgy beszélt
róla, hogy ez a mama új autója. Nekik is fel-
tűnt, mennyien néznek minket, szóvá is tették,
hogy ez vajon miért van? A férjem, Benedek
Tibor is kipróbálta, sőt, olyannyira tetszett ne-
ki, hogy első nap csak ő vezette, aztán azért
visszaadta. Örültem, hogy végre egy automa-
taváltós autót vezethetek, a csomagtere pedig
óriási. Megmondom őszintén, hogy én is gyor-
sultam, nagyon élvezték a gyerekek. Régen
nagy rali-rajongó voltam, most előtört belőlem
a fiatalságom, ahogy odaléptem picit a gázra”
– mondja nevetve Epres Panni, modell.

Szőke Gábor Miklóst szobrászművész-
ként először az Arteon formája ragadta magá-
val. Gábor az autók megszállottja, régi old-
timereket is gyűjt.

„Imádom az autókat. Négy hónapig Ameri-
kában éltem, hozzászoktam a hatalmas, értel-
metlen jószágokhoz, amik után igazi kijózano-
dással ért fel ebbe beülni. Az új modellnek
tökéletesek a méretei, az arányai. Nekem
egyébként egy szarvasbogár vagy kék futrin-
ka ugrott be róla, a belül végig futó kék csík

miatt. A for-
mája mások-
nak is feltűnt,
egy másik
prémium
márka sofőr-
je ki akart hív-
ni egy ver-
senyre a pi-
ros lámpánál"
– mesélte
a monu-
mentális ál-

latszobrairól híres
szobrász, aki egy régi
VW Bogárral is büsz-
kélkedhet gyűj-
teménye között.

„Nagyon gyorsan
és könnyen hozzá-
szoktam az autó keze-
léséhez, a DSG váltó
is rendkívül kényel-
messé tette a veze-
tést, furcsa is volt utá-
na visszaszoknom a
sajátomhoz. Mindenre

jelez az autó, szinte magától megy, jó érzés,
hogy egy plusz kontroll is van az ember körül,
ami növeli a biztonságérzetet. Az ergo kom-
fortos hátmasszázs is nagyon bejött, nehéz
szívvel adtam vissza” – osztja meg tapasztala-
tait Cakó Kinga, divattervező.

Puzsér Róbert, kritikus a design megszál-
lottja, a kényelmi funkciók kevésbé érdeklik.
A műsorvezető szerint az autó szobrászat, azt
mutatja meg, hogy az adott kor embere ott és
akkor mit gondol a sebességről, dinamizmus-
ról, önmagáról.

„Ebben az autóban, ami a tervezést illeti,
nagy adag futurizmus van. Amit mindig meg-
nézek egy autón, az a hátsó lámpa. Egysze-
rűen hátsólámpa-fetisiszta vagyok, az Arteon
pedig gyönyörű kivitelezést mutat e tekintet-
ben, ahogy az első lámpák és a hűtőrács kö-
zötti harmónia is egyedülálló, én még nem
láttam ilyen szép szedánt. Szerintem ezzel az
autóval érkezett el az automobilizmus a XXI.
századba. Ugyanakkor számomra mindvégig
idegen maradt, ez egy cégvezető autója, túl
luxus, túl high class hozzám. Én a háromajtós
coupé vagyok, felnövési és elköteleződési

problémákkal, de aki-
hez – formailag – ez illik, annak tökéletes” –
számol be élményeiről a kritikus, aki jobban
szereti a kézi váltós autókat, ugyanis szereti
kézben tartani az irányítást.

A Volkswagen számára elsődleges ügyfelei
biztonsága, ezt az Arteon a különösen merev
karosszériaszerkezet mellett vezetői segéd-
rendszerek új generációjával biztosítja. Emel-
lett a legkorszerűbb kapcsolódási felületei,
interaktív hálózati kapcsolata és folyamatos
internet-elérése az üzleti órákban és azokon
kívül is garantálja az elérhetőséget és az in-
formációk elérését. 

Formáját Klaus Bischoff, a Volkswagen
vezető formatervezője röviden így jellemezte:
„Az Arteon a klasszikus sportautók formai
elemeit a ferde hátú karosszériák térkínálatá-
val kombinálja. Olyan avantgárd business-
class gran turismo, amely egyformán szól ér-
telemhez és érzelemhez.” Az Arteon – privát
és céges használatban egyaránt – nap mint
nap újra elbűvöli nem csak tulajdonosát,
használóját, hanem azokat is, akik kívülről te-
kintenek rá.

Fotó, forrás: Just Creative
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Epres Panni Puzsér
Róbert

Szőke Gábor Miklós

Cakó Kinga

VW Arteon és a tesztelők

Zsidró Tamás
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Budapest balesetveszélyes
kereszteződései 4. rész:

XI. Budafoki út–Hauszmann Alajos utca sarok
Rendszeresen történnek balesetek ugyanazon okokból. A mel-
lékútról balra akar fordulni a jármű. Benéz a gépkocsivezető, lát-
ja, hogy balról jönnek, de gázt ad, hogy beférjen eléjük. Azon-
ban jobbról jönnek a centrum felé haladók, nem tud eléjük be-
sorolni. Csapdába kerül, mert a két forgalmi irányt elválasztó sá-
von egy jármű nem fér el, vagy a kifelé haladó, vagy a befelé ha-
ladó járművel, járművekkel ütközik.

A másik baleseti veszélyforrás a gyalogátkelőhely. A gyalogát-
kelőhely a gyalogosoké, ez szentírás, ezt minden járművezető
tudja. Azonban itt is nagy gond a figyelmetlenség. Az egyik sáv-
ban halad egy jármű, a másik sávban egy nagyobb sebesség-
gel haladó jármű érkezik. A gyalogos elindul, mert még a las-
súbb jármű messzebb van, azonban nem veszi észre a lassú
jármű takarásában lévő gyorsabb autót.

A gyorsabban haladó jármű vezetője szintén nem látja a gyalogost, a
másik jármű takarásában. Törvényszerű a gázolás, ha későn lassít a fi-

gyelmetlen járművezető. Hogyan előzhetjük meg a baleseteket? A
mellékútról kiindulva csak balra figyeljünk először, és csak akkor indul-

junk el, ha nem jön jármű, vagy egyértelműen lemond elsőbbsé-
géről. Az úttest feléhez érkezve, ráérünk jobbra figyelni.

Azt nem kell mondani, hogy a gyalogátkelőhely előtt lassít-
sunk, hiszen ez természetes. De van valami, amivel megelőz-
hetjük a baleseteket, a gázolásokat. Ha látjuk, egy gyalogos el-
indult a járdáról a gyalogátkelőhelyen, és látjuk a visszapillantó
tükörből, hogy a másik sávban gyors jármű érkezik, addig du-
dáljunk, amíg a gyalogos meg nem áll! Mi figyelmeztessük a
veszélyre, mi vigyázzunk rá, mi védjük meg az életét!  

Juhász Péter

1. Helyes a „B” válasz. Ahol a várako-
zóhelyet a képen látható útburkolati jel
jelzi, ott egy gépkocsi részére szolgáló
helyen legfeljebb két kétkerekű motor-
kerékpár állhat meg. 
2. Helyes az „A” válasz. A taxi megállí-
tására a közterület-felügyelő karjának vagy
fehér szegélyű piros tárcsának függőle-
ges feltartásával „megállj” jelzést adhat. 
3. Helyes a „B” válasz. A gyalogos-
forgalom irányítására szolgáló fényjelző
készülék folyamatos zöld fényjelzésénél
a kiegészítő berendezés folyamatos
hangjelzést adhat. 
4. Helyes a „C” válasz. Járművel
megállni – ha közúti jelzésből más nem
következik – csak az úttest menetirány
szerinti jobb szélén, azzal párhuzamo-
san, egy sorban szabad.
5. Helyes a „C” válasz. Autópályán a
veszélyt jelző tábla és a veszélyes útsza-
kasz kezdete között a távolság
250–500 méter. 
6. Helyes a „C” válasz. Ha az úton
nincs járda a gyalogosnak a leállósá-
von, az útpadkán vagy a kerékpárúton
kell közlekednie.
7. Helyes a „B” válasz. Ha a jármű-
veknek útkereszteződésben, útszűküle-
tekben, szintbeli vasúti átjárónál vagy
egyéb helyen forgalmi okból meg kell
állnia, kétkerekű kerékpárral az úttest
szélén, az álló járművek mellett csak
jobbról szabad előrehaladni, ha a ma-
nőverhez elegendő hely áll rendelke-
zésre, és az irányváltoztatási szándékot
jelző járműveket az irányváltoztatásban
nem akadályozza.
8. Helyes a „B” válasz. A megállási
és a várakozási tilalmat, valamint a vára-
kozóhelyet jelző táblát az úttest mellett,
menetirány szerint a jobb és bal oldalon
egyaránt elhelyezhetik. E jelzőtáblák ha-
tálya az úttestnek arra az oldalára terjed
ki, amelyik mellett azokat elhelyezték. 

9. Helyes a „B” válasz. Az előzési tá-
volság az az út, amelyet az előző jármű
megtesz az előzés megkezdésétől a
manőver befejezéséig. Ez a távolság
függ a járművek sebességétől és a
hosszától.
10. Helyes a „B” válasz. A  KRESZ
hazánk területén lévő közutakon és köz-
forgalom elől el nem zárt magánutakon
folyó közlekedést szabályozza. E jog-
szabály szerint, ha közúti jelzésből más
nem következik a járművel elsőbbséget
kell adni a jobbról érkező minden jármű
részére.
11. Helyes a „C” válasz. A három kü-
lön úttesttel rendelkező út középső út-
testén – ha közúti jelzés nem tiltja –
meg szabad állni, de várakozni tilos. 
12. Helyes az „A” válasz. Az autó-
busz-forgalmi sávban – az autóbusz- és
a trolibuszforgalom zavarása nélkül –
közlekedhet még a betegszállító gépjár-
mű is.
13. Helyes az „A” válasz. Ha az
adott úton a járművek sebességének
mérséklésére minden esetben szük-
ség lenne, akkor ezt a megfelelő jelző-
táblával jeleznék. Természetesen a ve-
szélyre figyelmeztető jelzés nem feles-
leges! A felirat, illetve a piktogram ve-
szélyes helyre hívja fel a járművezetők
figyelmét. A jármű vezetőjének fokozott
óvatossággal és olyan sebességgel
szabad megközelítenie a jelzett helyet,
hogy amennyiben szükséges, bizto-
san meg tudjon állni. 
14. Helyes az „A” válasz. Tilos a
„Gyermekszállítás” táblával megjelölt
buszt kikerülni, valamint mellette a szem-
be jövő forgalomnak elhaladni, ha az au-
tóbusz párhuzamos közlekedésre nem
alkalmas úttesten áll, és a gyermekek
be- és kiszállását a vezető az autóbusz
mindkét oldali első és hátsó irányjelzőjé-
nek egyidejű működtetésével jelzi.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

Országos főútvonal többsávos, bevezető/kivezető
szakasza, forgalomirányító jelzőlámpa nélküli mel-
lékúttal, megspékelve egy gyalogátkelőhellyel
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A lányom már a második napon úgy beszélt
róla, hogy ez a mama új autója. Nekik is fel-
tűnt, mennyien néznek minket, szóvá is tették,
hogy ez vajon miért van? A férjem, Benedek
Tibor is kipróbálta, sőt, olyannyira tetszett ne-
ki, hogy első nap csak ő vezette, aztán azért
visszaadta. Örültem, hogy végre egy automa-
taváltós autót vezethetek, a csomagtere pedig
óriási. Megmondom őszintén, hogy én is gyor-
sultam, nagyon élvezték a gyerekek. Régen
nagy rali-rajongó voltam, most előtört belőlem
a fiatalságom, ahogy odaléptem picit a gázra”
– mondja nevetve Epres Panni, modell.

Szőke Gábor Miklóst szobrászművész-
ként először az Arteon formája ragadta magá-
val. Gábor az autók megszállottja, régi old-
timereket is gyűjt.

„Imádom az autókat. Négy hónapig Ameri-
kában éltem, hozzászoktam a hatalmas, értel-
metlen jószágokhoz, amik után igazi kijózano-
dással ért fel ebbe beülni. Az új modellnek
tökéletesek a méretei, az arányai. Nekem
egyébként egy szarvasbogár vagy kék futrin-
ka ugrott be róla, a belül végig futó kék csík

miatt. A for-
mája mások-
nak is feltűnt,
egy másik
prémium
márka sofőr-
je ki akart hív-
ni egy ver-
senyre a pi-
ros lámpánál"
– mesélte
a monu-
mentális ál-

latszobrairól híres
szobrász, aki egy régi
VW Bogárral is büsz-
kélkedhet gyűj-
teménye között.

„Nagyon gyorsan
és könnyen hozzá-
szoktam az autó keze-
léséhez, a DSG váltó
is rendkívül kényel-
messé tette a veze-
tést, furcsa is volt utá-
na visszaszoknom a
sajátomhoz. Mindenre

jelez az autó, szinte magától megy, jó érzés,
hogy egy plusz kontroll is van az ember körül,
ami növeli a biztonságérzetet. Az ergo kom-
fortos hátmasszázs is nagyon bejött, nehéz
szívvel adtam vissza” – osztja meg tapasztala-
tait Cakó Kinga, divattervező.

Puzsér Róbert, kritikus a design megszál-
lottja, a kényelmi funkciók kevésbé érdeklik.
A műsorvezető szerint az autó szobrászat, azt
mutatja meg, hogy az adott kor embere ott és
akkor mit gondol a sebességről, dinamizmus-
ról, önmagáról.

„Ebben az autóban, ami a tervezést illeti,
nagy adag futurizmus van. Amit mindig meg-
nézek egy autón, az a hátsó lámpa. Egysze-
rűen hátsólámpa-fetisiszta vagyok, az Arteon
pedig gyönyörű kivitelezést mutat e tekintet-
ben, ahogy az első lámpák és a hűtőrács kö-
zötti harmónia is egyedülálló, én még nem
láttam ilyen szép szedánt. Szerintem ezzel az
autóval érkezett el az automobilizmus a XXI.
századba. Ugyanakkor számomra mindvégig
idegen maradt, ez egy cégvezető autója, túl
luxus, túl high class hozzám. Én a háromajtós
coupé vagyok, felnövési és elköteleződési

problémákkal, de aki-
hez – formailag – ez illik, annak tökéletes” –
számol be élményeiről a kritikus, aki jobban
szereti a kézi váltós autókat, ugyanis szereti
kézben tartani az irányítást.

A Volkswagen számára elsődleges ügyfelei
biztonsága, ezt az Arteon a különösen merev
karosszériaszerkezet mellett vezetői segéd-
rendszerek új generációjával biztosítja. Emel-
lett a legkorszerűbb kapcsolódási felületei,
interaktív hálózati kapcsolata és folyamatos
internet-elérése az üzleti órákban és azokon
kívül is garantálja az elérhetőséget és az in-
formációk elérését. 

Formáját Klaus Bischoff, a Volkswagen
vezető formatervezője röviden így jellemezte:
„Az Arteon a klasszikus sportautók formai
elemeit a ferde hátú karosszériák térkínálatá-
val kombinálja. Olyan avantgárd business-
class gran turismo, amely egyformán szól ér-
telemhez és érzelemhez.” Az Arteon – privát
és céges használatban egyaránt – nap mint
nap újra elbűvöli nem csak tulajdonosát,
használóját, hanem azokat is, akik kívülről te-
kintenek rá.

Fotó, forrás: Just Creative
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Epres Panni Puzsér
Róbert

Szőke Gábor Miklós

Cakó Kinga

VW Arteon és a tesztelők

Zsidró Tamás
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Budapest balesetveszélyes
kereszteződései 4. rész:

XI. Budafoki út–Hauszmann Alajos utca sarok
Rendszeresen történnek balesetek ugyanazon okokból. A mel-
lékútról balra akar fordulni a jármű. Benéz a gépkocsivezető, lát-
ja, hogy balról jönnek, de gázt ad, hogy beférjen eléjük. Azon-
ban jobbról jönnek a centrum felé haladók, nem tud eléjük be-
sorolni. Csapdába kerül, mert a két forgalmi irányt elválasztó sá-
von egy jármű nem fér el, vagy a kifelé haladó, vagy a befelé ha-
ladó járművel, járművekkel ütközik.

A másik baleseti veszélyforrás a gyalogátkelőhely. A gyalogát-
kelőhely a gyalogosoké, ez szentírás, ezt minden járművezető
tudja. Azonban itt is nagy gond a figyelmetlenség. Az egyik sáv-
ban halad egy jármű, a másik sávban egy nagyobb sebesség-
gel haladó jármű érkezik. A gyalogos elindul, mert még a las-
súbb jármű messzebb van, azonban nem veszi észre a lassú
jármű takarásában lévő gyorsabb autót.

A gyorsabban haladó jármű vezetője szintén nem látja a gyalogost, a
másik jármű takarásában. Törvényszerű a gázolás, ha későn lassít a fi-

gyelmetlen járművezető. Hogyan előzhetjük meg a baleseteket? A
mellékútról kiindulva csak balra figyeljünk először, és csak akkor indul-

junk el, ha nem jön jármű, vagy egyértelműen lemond elsőbbsé-
géről. Az úttest feléhez érkezve, ráérünk jobbra figyelni.

Azt nem kell mondani, hogy a gyalogátkelőhely előtt lassít-
sunk, hiszen ez természetes. De van valami, amivel megelőz-
hetjük a baleseteket, a gázolásokat. Ha látjuk, egy gyalogos el-
indult a járdáról a gyalogátkelőhelyen, és látjuk a visszapillantó
tükörből, hogy a másik sávban gyors jármű érkezik, addig du-
dáljunk, amíg a gyalogos meg nem áll! Mi figyelmeztessük a
veszélyre, mi vigyázzunk rá, mi védjük meg az életét!  

Juhász Péter

1. Helyes a „B” válasz. Ahol a várako-
zóhelyet a képen látható útburkolati jel
jelzi, ott egy gépkocsi részére szolgáló
helyen legfeljebb két kétkerekű motor-
kerékpár állhat meg. 
2. Helyes az „A” válasz. A taxi megállí-
tására a közterület-felügyelő karjának vagy
fehér szegélyű piros tárcsának függőle-
ges feltartásával „megállj” jelzést adhat. 
3. Helyes a „B” válasz. A gyalogos-
forgalom irányítására szolgáló fényjelző
készülék folyamatos zöld fényjelzésénél
a kiegészítő berendezés folyamatos
hangjelzést adhat. 
4. Helyes a „C” válasz. Járművel
megállni – ha közúti jelzésből más nem
következik – csak az úttest menetirány
szerinti jobb szélén, azzal párhuzamo-
san, egy sorban szabad.
5. Helyes a „C” válasz. Autópályán a
veszélyt jelző tábla és a veszélyes útsza-
kasz kezdete között a távolság
250–500 méter. 
6. Helyes a „C” válasz. Ha az úton
nincs járda a gyalogosnak a leállósá-
von, az útpadkán vagy a kerékpárúton
kell közlekednie.
7. Helyes a „B” válasz. Ha a jármű-
veknek útkereszteződésben, útszűküle-
tekben, szintbeli vasúti átjárónál vagy
egyéb helyen forgalmi okból meg kell
állnia, kétkerekű kerékpárral az úttest
szélén, az álló járművek mellett csak
jobbról szabad előrehaladni, ha a ma-
nőverhez elegendő hely áll rendelke-
zésre, és az irányváltoztatási szándékot
jelző járműveket az irányváltoztatásban
nem akadályozza.
8. Helyes a „B” válasz. A megállási
és a várakozási tilalmat, valamint a vára-
kozóhelyet jelző táblát az úttest mellett,
menetirány szerint a jobb és bal oldalon
egyaránt elhelyezhetik. E jelzőtáblák ha-
tálya az úttestnek arra az oldalára terjed
ki, amelyik mellett azokat elhelyezték. 

9. Helyes a „B” válasz. Az előzési tá-
volság az az út, amelyet az előző jármű
megtesz az előzés megkezdésétől a
manőver befejezéséig. Ez a távolság
függ a járművek sebességétől és a
hosszától.
10. Helyes a „B” válasz. A  KRESZ
hazánk területén lévő közutakon és köz-
forgalom elől el nem zárt magánutakon
folyó közlekedést szabályozza. E jog-
szabály szerint, ha közúti jelzésből más
nem következik a járművel elsőbbséget
kell adni a jobbról érkező minden jármű
részére.
11. Helyes a „C” válasz. A három kü-
lön úttesttel rendelkező út középső út-
testén – ha közúti jelzés nem tiltja –
meg szabad állni, de várakozni tilos. 
12. Helyes az „A” válasz. Az autó-
busz-forgalmi sávban – az autóbusz- és
a trolibuszforgalom zavarása nélkül –
közlekedhet még a betegszállító gépjár-
mű is.
13. Helyes az „A” válasz. Ha az
adott úton a járművek sebességének
mérséklésére minden esetben szük-
ség lenne, akkor ezt a megfelelő jelző-
táblával jeleznék. Természetesen a ve-
szélyre figyelmeztető jelzés nem feles-
leges! A felirat, illetve a piktogram ve-
szélyes helyre hívja fel a járművezetők
figyelmét. A jármű vezetőjének fokozott
óvatossággal és olyan sebességgel
szabad megközelítenie a jelzett helyet,
hogy amennyiben szükséges, bizto-
san meg tudjon állni. 
14. Helyes az „A” válasz. Tilos a
„Gyermekszállítás” táblával megjelölt
buszt kikerülni, valamint mellette a szem-
be jövő forgalomnak elhaladni, ha az au-
tóbusz párhuzamos közlekedésre nem
alkalmas úttesten áll, és a gyermekek
be- és kiszállását a vezető az autóbusz
mindkét oldali első és hátsó irányjelzőjé-
nek egyidejű működtetésével jelzi.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

Országos főútvonal többsávos, bevezető/kivezető
szakasza, forgalomirányító jelzőlámpa nélküli mel-
lékúttal, megspékelve egy gyalogátkelőhellyel
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…Még nem? Na várjál, elmondom, én hogyan kerültem oda felesé-
gestől. A kilencvenes évek közepe táján a csodás bolgár tenger-
part egyik szállodájának recepcióján egy bogárszemű, mosolygós
kislány fogadott bennünket. Akkor érettségizett, ez neki nyári mun-
ka volt. Egyidősek voltak a lányommal, és a két lány hamar össze-
barátkozott, s ez a barátság a mai napig is tart. A kis bogárszemű
Elena Berlinbe került egyetemre, egy német fizikus tanárhoz ment
férjhez, ma már ötéves, okos kicsi fiát terelgeti, és Berlin mellett
egy nyugis kis településen élnek. A ház emeletes, a jó nagy kert-
ben csak fák, bokrok vannak, lehet randalírozni, kolbászt sütni,
akárhová lépni. 

A lányunk már kétszer járt náluk, most rajtunk volt a sor. Ja, hogy
a faluban uszoda is van? Megyünk! Már az első napon bevág-
tuk magunkat egy taxiba, irány az uszoda! A sofőrünket bol-
doggá tettük, mert fél perc után megszólalt: „na végre be-
szélhetek magyarul, egyébként karcagi vagyok”. Tőle tudtam
meg, hogy a 3,5 millió lakosú Berlinben kb. 7500 taxi végez
egyéni személyszállítási szolgáltatást. Hoppá! Számoljunk!
Eszerint Berlinben 466 lakosra jut egy taxi, Budapesten ez a
szám: 320 lakos. S vegyük hozzá, hogy Berlint sokkal több
turista keresi fel, mint a mi fővárosunkat. Náluk idény nincs,
télen-nyáron mindig van egyenletesen munka a taxisoknak,
akiknek a legjobb utasszervezőjük a sűrűn potyogó berlini
eső. Bár az évente 20 millió vendégéjszaka, az se semmi!

A taxipiacon több kisebb-nagyobb társaság és néhány
száz egyéni vállalkozó osztozik, de ez így van már régóta
Európa nagyvárosaiban. A 3 km-es úton ennyit sikerült
megtudnunk ízes kunsági tájszólású honfitársunktól, majd
kiszállva döbbenten néztük az „uszodát”, amire inkább a
fürdőkomplexum megnevezés illik. A kasszánál megkérdez-

te a hölgy, fürdőruhában szeretnénk-e für-

deni vagy anélkül? Mondom, mi van?  Kiderült, a csodafürdőnek
kb. 80%-a a nudistáké, a többi a többieké. 

A második nap bementünk Berlinbe, mert Elena aznap még dol-
gozott. A látnivalókról később, először a taxis világról látott benyomá-
saimat osztom meg veled. A kocsik egységesen valamilyen halovány
krémszínűek, így aztán belevesznek a sűrűbb forgalomba, alig ész-
revehetőek. Ha legalább hófehérek lennének! Vagy piros, vagy zöld,
vagy sárga! A szabadjelzésük is kicsi, messziről hunyorítani kell,
hogy ott jön egy taxi! Viszont az autók mindegyike tiszta, rendes,
bankkártyával is lehet fizetni, de számlát csak akkor adnak, ha az
utas kéri. Ami még feltűnő, hogy a taxisok nem feltűnősködnek, iga-
zodnak a forgalomhoz, vagyis egyetlen erőszakos, szabálytalan, bics-
kanyitogató manővert nem láttam. Persze kioktatást, anyázást sem.
A híres tévétoronyhoz taxival mentünk, a sofőr nem magyar volt, azer-
bajdzsáni. Itt végzi az egyetemet. A taxiján egy jó nagy reklámfólia vi-
rított mindkét oldalon az első sárvédőtől a hátsó lámpáig, mert ezt itt
elég lazán veszik. Kaukázusi barátunk elmondta, az egy éves taxis
tanfolyam tananyaga nagyon erős, az árát nem árulta el. Az itt is
évente vizsgáztatott taxikról annyit, hogy más országokhoz hasonló-
an púderdoboznyi kisautókkal nem lehet fuvarozni. A műszaki elő-

írások erősen

Folytatás a 38. oldalon

Szabad a reklám

Sárga pótféklámpa

Taxidroszt

Trabi

Taxi dzsuva a reptéren

JÁRTÁL MÁR JÁRTÁL MÁR 
BERLINBEN?BERLINBEN?
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A TaxiPlus felvételt hirdet korlátozott  
számban budapesti csapatába a TÉNYLEGESEN  

megnövekedett fuvarszám kiszolgálására!  
Csatlakozz belépési díj nélkül, Plusz minden új belépő  
2 hónapig FÉLHAVI tagdíjkedvezményben részesül! *

- Tapasztalt taxisofőr vagy? 
Beszéljenek a tények!
Budapesten több, mint 6000  szállodai megrendelés havonta, 
folyamatosan bővülő éjszakai  szórakozóhely-állomány.

- Kezdő vállalkozó vagy, és rendelkezel minden 
   taxizáshoz szükséges papírral, de bizonytalan vagy?
Minden kezdő kollégát egy kijelölt mentor segít a beilleszkedésben 
a nap 24 órájában! Nincs rossz kérdés, és főleg nem rosszkor!  
Ha elbizonytalanodtál, hogy mit csinálj egy fuvarral kapcsolatban, 
a mentort mindig el tudod érni! A mottónk csak ennyi: „Ha nem  
tudod, kérdezz!” 

- Nem vagy még taxis? 
Vágj bele! Segítjük pályakezdő fiatal, vállalkozó szellemű leendő kollégáinkat 
a taxis vizsga megszerzésében, a szakma fortélyainak elsajátításában!

Amit Mi adunk:
- a munkavégzéshez szükséges táblagép
- bankkártya-elfogadó terminál (POS)
- szabadjelző
- URH rádió (kedvező vásárlási és bérleti konstrukciók)

Amit Mi kérünk:
- legyél elkötelezett szolgáltató
- legyen legalább „A” kategóriás gépkocsid 
- szeress csapatban dolgozni
- legyél része a modern taxizásnak

Ne habozz! 
Hétköznap 09:00 és 17:00 között hívd 
+36-70 5 888 905 -ös  telefonszámot  

a részletekért és gyere el személyesen,
1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65.

* az akció a TaxiPlus rendszerében még nem regisztrált
kollégákra érvényes, a kedvezmény a belépéstől érvényesül

2017. május 1-től visszavonásig!

TE kellesz a TaxiPlus-nak!
AKCIÓS belépési lehetőség!
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…Még nem? Na várjál, elmondom, én hogyan kerültem oda felesé-
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kislány fogadott bennünket. Akkor érettségizett, ez neki nyári mun-
ka volt. Egyidősek voltak a lányommal, és a két lány hamar össze-
barátkozott, s ez a barátság a mai napig is tart. A kis bogárszemű
Elena Berlinbe került egyetemre, egy német fizikus tanárhoz ment
férjhez, ma már ötéves, okos kicsi fiát terelgeti, és Berlin mellett
egy nyugis kis településen élnek. A ház emeletes, a jó nagy kert-
ben csak fák, bokrok vannak, lehet randalírozni, kolbászt sütni,
akárhová lépni. 

A lányunk már kétszer járt náluk, most rajtunk volt a sor. Ja, hogy
a faluban uszoda is van? Megyünk! Már az első napon bevág-
tuk magunkat egy taxiba, irány az uszoda! A sofőrünket bol-
doggá tettük, mert fél perc után megszólalt: „na végre be-
szélhetek magyarul, egyébként karcagi vagyok”. Tőle tudtam
meg, hogy a 3,5 millió lakosú Berlinben kb. 7500 taxi végez
egyéni személyszállítási szolgáltatást. Hoppá! Számoljunk!
Eszerint Berlinben 466 lakosra jut egy taxi, Budapesten ez a
szám: 320 lakos. S vegyük hozzá, hogy Berlint sokkal több
turista keresi fel, mint a mi fővárosunkat. Náluk idény nincs,
télen-nyáron mindig van egyenletesen munka a taxisoknak,
akiknek a legjobb utasszervezőjük a sűrűn potyogó berlini
eső. Bár az évente 20 millió vendégéjszaka, az se semmi!

A taxipiacon több kisebb-nagyobb társaság és néhány
száz egyéni vállalkozó osztozik, de ez így van már régóta
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A TaxiPlus felvételt hirdet korlátozott  
számban budapesti csapatába a TÉNYLEGESEN  

megnövekedett fuvarszám kiszolgálására!  
Csatlakozz belépési díj nélkül, Plusz minden új belépő  
2 hónapig FÉLHAVI tagdíjkedvezményben részesül! *

- Tapasztalt taxisofőr vagy? 
Beszéljenek a tények!
Budapesten több, mint 6000  szállodai megrendelés havonta, 
folyamatosan bővülő éjszakai  szórakozóhely-állomány.

- Kezdő vállalkozó vagy, és rendelkezel minden 
   taxizáshoz szükséges papírral, de bizonytalan vagy?
Minden kezdő kollégát egy kijelölt mentor segít a beilleszkedésben 
a nap 24 órájában! Nincs rossz kérdés, és főleg nem rosszkor!  
Ha elbizonytalanodtál, hogy mit csinálj egy fuvarral kapcsolatban, 
a mentort mindig el tudod érni! A mottónk csak ennyi: „Ha nem  
tudod, kérdezz!” 

- Nem vagy még taxis? 
Vágj bele! Segítjük pályakezdő fiatal, vállalkozó szellemű leendő kollégáinkat 
a taxis vizsga megszerzésében, a szakma fortélyainak elsajátításában!

Amit Mi adunk:
- a munkavégzéshez szükséges táblagép
- bankkártya-elfogadó terminál (POS)
- szabadjelző
- URH rádió (kedvező vásárlási és bérleti konstrukciók)

Amit Mi kérünk:
- legyél elkötelezett szolgáltató
- legyen legalább „A” kategóriás gépkocsid 
- szeress csapatban dolgozni
- legyél része a modern taxizásnak

Ne habozz! 
Hétköznap 09:00 és 17:00 között hívd 
+36-70 5 888 905 -ös  telefonszámot  

a részletekért és gyere el személyesen,
1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65.

* az akció a TaxiPlus rendszerében még nem regisztrált
kollégákra érvényes, a kedvezmény a belépéstől érvényesül

2017. május 1-től visszavonásig!

TE kellesz a TaxiPlus-nak!
AKCIÓS belépési lehetőség!



hasonlítanak a miénkhez, de ezzel nem
fárasztanálak. Meglepően kevés taxi-
drosztot láttunk, de amelyiknél több ko-
csi állt, mindig az elsőt vitték el, ami
nem kötelező, de íratlan szabály. A mo-
solygós azeri haver felhívta a figyelme-
met, hogy a különböző társasághoz tar-
tozó taxisok mennyire udvariasak egy-
mással a forgalomban, ellenben meg-
morogta a sok helyi biciklist, akik nem
mindig közlekednek szabályosan, s ez
főleg esőben ijesztő. Ismerős? Ötször
ültünk taxiban, ami kellemes élmény volt,
mert a berlini kollégák biztonságosan, di-
namikusan vezetnek.

Képzeld, van Uber! Csakhogy itt be
kellett állni a sorba, és taxitársaságként működnek. Tudtad, hogy az
Uber repülő autók kifejlesztésén dolgozik? (Én már láttam ilyet az
M7-esen, de az nem Uber volt.) Szűkszavú német sofőrünk eléggé
bizonytalan választ adott a helyi taxis hiénákat illetően. Lehet, hogy
vannak, de kevesen? Vagy hamar lebuknak? Egy másik német sofőrt
az adókról, engedélyekről, jövedelemről kérdezgettem, de hamar el-
halkult. Nem erőltettem. Csak pislogtam, itt bárhol lehet balra fordul-
ni. Nálunk van, ahol jobbra sem.

Érdekes az egységesen
alkalmazott tarifarendszerük. Alapdíj: 3,90 euró, kilométerdíj 0-tól 7
km-ig 2 euró, 7 km felett 1,50 euró, a várakozás 30 euró/óra és ked-
vezményes a 2 km alatti utazás díja. Pótdíjas az 5-8 személy szállítá-
sa, a túl nagy csomag, a készpénzes fizetés és a reptéri fuvar. Pótdíj-
mentes a kerekesszék, személyi poggyász, gyerekkocsi és a kisállat.
Hát, nem olcsójánosok! Ennek ellenére jóval több a taxi a forgalom-
ban, mint a drosztokon. Az útszéli leintésért kedvezmény jár! Annyit
azért még megtudtam, hogy a taxisok liberalizált tarifát szeretnének
(?). A reptereken náluk is vannak gondok (mint minden nagyváros-
ban), és létezik a feketefoglalkoztatás, pedig bődületesek a bünteté-
sek. Csakúgy, mint a közlekedési szabálysértések esetében. Elena
férje, a született berlini Helmut nem emlékszik taxiórapörgetésre, ta-
xis botrányokra, udvariatlan sofőrökre. Na jó, egy kis sétáltatás néha
előfordul. Nem hiszed el, van trabantos városnézés! Kőgazdag ame-
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rikaiak röhögve integetnek belőle minden járókelőnek.
Éhen biztos nem halnál, mert tele van a város török vagy arab virsli-
kolbász (currywurst) standokkal, pavilonokkal, és nagyon finom a ka-
jájuk. Étteremben viszont levest ne rendelj, szörnyűek. 

Berlint porig bombázták 1945-ben, tehát nem voltak illúzióink.
Óriásit csalódtunk! Csodaszép, lombos fákkal szegélyezett sugár-
utak, gyönyörű parkok, tavak, kastélyok, múzeumok vártak ránk. Ne-

kem a Trabi Múzeum lopta be magát a szívembe. Eldob-
nád magad, ha meglátnád azt a primitív Trabi „szimulátort”, ami áll
egy Trabi ülésből és egy műszerfalból. Nem a gyerekek használják!
Felnőtt férfiak boldogan vigyorogva tekergetik a sehova nem vezető
kormánykereket. 

Mint e sorok időnként infantilis írója is tette. 
Tóth I. Gábor
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„Lelkünknek teljességes,
S vágyott békességét,
Adja meg az Isten!”

(Ady Endre)

Galambos István 
„Tubi”

1951–2017 
Ha, valaki igazi taxis volt, az Tubi volt!
Egy ikon a szakmában! Élete volt a taxi-
zás. Más, ha véget ért a munka, elment pe-
cázni, vagy nekiállt a haverokkal zsugáz-

ni. Tubi vette elő a Budapest térképet esténként, és órákon keresztül
tanulmányozta az utcákat, tereket. Hihetetlen helyismerettel rendel-
kezett!

Nemcsak azt tudta melyik utcában, melyik házszám hova esik, de
megmondta, milyen színű a kerítés… Négy évtizedet töltött a kocká-
soknál, nem véletlenül volt éveken keresztül etikás. Tanította a kezdő-
ket, okította a fiatalokat. Néhány éve, betegsége miatt abbahagyta a
taxizást, de emlékét nem feledjük!

Drága emléke szívünkben él! 
Juhász Péter, FŐTAXI Zrt. 

Pagonyi Zoltán
1958–2017

Sok éven keresztül a
City Taxi csapatát
erősítette. Magassága
miatt Hosszú volt a
beceneve. Nélküle
nem volt kávézás,
mert a jó humorára
mindig vevők vol-
tunk. Állandó utasa-
ink a mai napig kér-
dezik, mi van a Hosz-
szúval? 

Pár éve átment a
TaxiPlushoz dolgozni, de így is találkoztunk he-
tente 1-2 alkalommal. Panaszkodott, hogy fáj a de-
reka, a háta, a keze. 

Igen, Hosszú barátom, nekünk az fáj, hogy el-
mentél, de emléked megőrizzük!

Nyugodj békében!
City 768

Egy kis ebédszünet My taxi társaság

Reptéri beszállás

Forgalomban
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ÉBRESZTŐ

Ha még nem voltál nálunk akkor nincs mit tenni, mint jelentkezni a Kamionsulinál,
ahol 1 nap alatt áteshetsz a képzésen és utána rögtön a vizsgán is. 

A gyorstalpaló tanfolyam, a hatósági vizsga és okmányok együttes díja: 26.000 Ft. 

... ha még nem újítottad meg a személytaxi vezető igazolványodat!

HA KIMARADSZ TÉNYLEG LEMARADSZ...

HA KIMARADSZ TÉNYLEG LEMARADSZ,
mert 2018. január 1-től érvénytelenek lesznek a  jelenlegi engedélyeid! 

Jelentkezni a 06309005562 vagy 06304581723 számon tudsz.
Hívd MOST!
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