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Ausztria az elmúlt hetekben tovább
szigorította határellenőrzéseit és
közútjainak kontrollját. Nem is ta-
gadják, elsősorban a külföldi gép-
járműveket és utasaikat veszik szi-
gorúbb górcső alá. Továbbra is ki-
emelt figyelmet fordítanak az úgy-
nevezett IG-L zónákra, ahol a sza-
bálysértőket mind szigorúb-
ban szankcionálják.

Kezdi elveszíteni vendégsze-
retetét nyugati szomszédunk.
Gyakorlatilag folyamatos a
határellenőrzés, ami mélysé-
gi portyákkal párosul. A
gyorshajtókat, közlekedési
szabálysértőket eddig se kí-
mélték, ám kisebb-nagyobb pénzbírsággal
még meg lehetett úszni a kihágásokat.
Nem úgy most. Magazinunkban is több-
ször felhívtuk olvasóink figyelmét az úgyne-
vezett IG-L zónákra, amelyekre különös fi-
gyelmet fordítanak a rendvédelmi szervek
Ausztriában.  Sok honfitársunk évekig nem
vett tudomást ezekről az elektronikus jelző-
táblákról és azok tartalmáról, így időnként
volt nagy csodálkozás, amikor kirótták a
bírságot figyelmetlenségükért.

Az IG-L a német „Immissionsschutzge-
setz-Luft” szó rövidítése (angolul: immis-
sion protection law-air). A sebességkorlá-
tozást az elektronikus kijelző eszközökön
olyan esetben látják el „IG-L” felirattal, ami-
kor a forgalom csillapítása, a lassúbb hala-
dás nem közlekedésbiztonsági, hanem
környezetvédelmi szempontból indokolt.

Közismert, hogy a magasabb sebes-
séghez, illetve a motor magasabb fordu-
latszámához nagyobb zaj-, illetve káros-
anyag-kibocsátás tartozik, ami egészség-
és környezetvédelmi szempontból rendkí-
vül ártalmas. Míg a fokozott zajterhelés a
vegetatív idegrendszerre gyakorolt hatá-
sával hosszabb távon súlyos betegségek
okozója lehet, addig a levegő minősége
egészségünk és környezetünk védelme
érdekében rendkívül fontos.

Amennyiben nyugati szomszédunk útja-
in haladva IG-L felirattal kísért sebesség-
korlátozó jelzést észlelünk, feltétlenül las-
sítsunk le, s legfeljebb a meghatározott

sebességgel haladjunk. Amennyiben
ugyanis a járművezető a sebességhatárt
túllépi, enyhébb esetben (20 km/h túllé-
pésig) 50 euró helyszíni bírságra számít-
hat. Jelentősebb sebességtúllépésnél a
bírság összege fokozatosan emelkedik, s
a 2800 eurót is elérheti (a bírság összege

magasabb, mint „szimpla”
gyorshajtás esetén). Ráadásul a szabály-
sértés mértékének függvényében, akár a
vétkes járművet is egy napra lefoglalhatják
az eljárók.

Arra már korábban is volt példa, hogy
az osztrák rendőrök a kiszabott bírság fe-
jében a gépjárműből lefoglalták az audió-
vagy navigációs eszközöket mindaddig,
amíg a vétkes ki nem fizette a bírság ösz-
szegét, ám a gépjármű lefoglalásától ed-
dig tartózkodtak. Az elmúlt hetekben
azonban arra is volt példa, hogy kerékbi-
lincset és a foglalást is előszeretettel al-
kalmazták az egyenruhások. Mindezek
alapján érdemes odafigyelni és tájékozód-
ni az IG-L zónákról, amelyek nem csak a
főutakat, de az autópályákat is érintik.
Lapzártánkkor csak az autópályákon nyolc
ilyen szakaszról szereztük tudomást, me-
lyek közül a legrövidebb 10 kilométeres
volt, míg a leghosszabb 92.
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Ne akarj sikeres ember lenni. Legyél inkább

értékes ember. 
Albert Einstein
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Kerékbilincs, autóelkobzás, magas összegű bírságok

Bekeményítettek a sógorok

Szerkesztőségünk igyekszik a legna-
gyobb gondossággal eljárni az informá-
ciók közlése során. A jelen számunkban
idézett jogszabályok és tájékoztatók a
lapzártakor, 2017. 02. 13-án hatályos
állapotot tükrözik. Nem zárható ki azon-
ban hogy a lap megjelenéséig ezek bár-
melyike kiegészítésre, módosításra
vagy törlésre kerül. Nagyobb változás
esetén arról azonnal hírt adunk webol-
dalunkon (taxisokvilaga.hu), illetve a
Taxisok Világa facebook profilján.

ujtaxi.qxd  2/15/17 10:21  Page 3



Olvassa lapunk archív  
számait weboldalunkon:

www.taxisokvilaga.hu

Friss hírekért látogassa  
facebook oldalunkat:

      facebook.com/TaxisokVilaga

Ausztria az elmúlt hetekben tovább
szigorította határellenőrzéseit és
közútjainak kontrollját. Nem is ta-
gadják, elsősorban a külföldi gép-
járműveket és utasaikat veszik szi-
gorúbb górcső alá. Továbbra is ki-
emelt figyelmet fordítanak az úgy-
nevezett IG-L zónákra, ahol a sza-
bálysértőket mind szigorúb-
ban szankcionálják.

Kezdi elveszíteni vendégsze-
retetét nyugati szomszédunk.
Gyakorlatilag folyamatos a
határellenőrzés, ami mélysé-
gi portyákkal párosul. A
gyorshajtókat, közlekedési
szabálysértőket eddig se kí-
mélték, ám kisebb-nagyobb pénzbírsággal
még meg lehetett úszni a kihágásokat.
Nem úgy most. Magazinunkban is több-
ször felhívtuk olvasóink figyelmét az úgyne-
vezett IG-L zónákra, amelyekre különös fi-
gyelmet fordítanak a rendvédelmi szervek
Ausztriában.  Sok honfitársunk évekig nem
vett tudomást ezekről az elektronikus jelző-
táblákról és azok tartalmáról, így időnként
volt nagy csodálkozás, amikor kirótták a
bírságot figyelmetlenségükért.

Az IG-L a német „Immissionsschutzge-
setz-Luft” szó rövidítése (angolul: immis-
sion protection law-air). A sebességkorlá-
tozást az elektronikus kijelző eszközökön
olyan esetben látják el „IG-L” felirattal, ami-
kor a forgalom csillapítása, a lassúbb hala-
dás nem közlekedésbiztonsági, hanem
környezetvédelmi szempontból indokolt.

Közismert, hogy a magasabb sebes-
séghez, illetve a motor magasabb fordu-
latszámához nagyobb zaj-, illetve káros-
anyag-kibocsátás tartozik, ami egészség-
és környezetvédelmi szempontból rendkí-
vül ártalmas. Míg a fokozott zajterhelés a
vegetatív idegrendszerre gyakorolt hatá-
sával hosszabb távon súlyos betegségek
okozója lehet, addig a levegő minősége
egészségünk és környezetünk védelme
érdekében rendkívül fontos.

Amennyiben nyugati szomszédunk útja-
in haladva IG-L felirattal kísért sebesség-
korlátozó jelzést észlelünk, feltétlenül las-
sítsunk le, s legfeljebb a meghatározott

sebességgel haladjunk. Amennyiben
ugyanis a járművezető a sebességhatárt
túllépi, enyhébb esetben (20 km/h túllé-
pésig) 50 euró helyszíni bírságra számít-
hat. Jelentősebb sebességtúllépésnél a
bírság összege fokozatosan emelkedik, s
a 2800 eurót is elérheti (a bírság összege

magasabb, mint „szimpla”
gyorshajtás esetén). Ráadásul a szabály-
sértés mértékének függvényében, akár a
vétkes járművet is egy napra lefoglalhatják
az eljárók.

Arra már korábban is volt példa, hogy
az osztrák rendőrök a kiszabott bírság fe-
jében a gépjárműből lefoglalták az audió-
vagy navigációs eszközöket mindaddig,
amíg a vétkes ki nem fizette a bírság ösz-
szegét, ám a gépjármű lefoglalásától ed-
dig tartózkodtak. Az elmúlt hetekben
azonban arra is volt példa, hogy kerékbi-
lincset és a foglalást is előszeretettel al-
kalmazták az egyenruhások. Mindezek
alapján érdemes odafigyelni és tájékozód-
ni az IG-L zónákról, amelyek nem csak a
főutakat, de az autópályákat is érintik.
Lapzártánkkor csak az autópályákon nyolc
ilyen szakaszról szereztük tudomást, me-
lyek közül a legrövidebb 10 kilométeres
volt, míg a leghosszabb 92.

k.z.t.

TAXISOK VILÁGA
MEGJELENIK HAVONTA

ALAPÍTÓ FŐSZERKESZTŐ:

Berkó Károly

KIADÓ: Q-Betax Kft.

Kiadásért felelős:
Berkó Károly

Color Pack Nyomdaipari Rt.

Felelős vezető:

Zsukk László

ISSN 1786-5328

MEGVÁSÁROLHATÓ

A szerkesztőségben

és a BTI-ben
A kiadó a lapban megjelenő hirdetések 

tartalmáért felelősséget nem vállal!

A SZERKESZTŐSÉG CÍME:

1119 Bp., Vahot u. 6.

Telefon/Fax: (06 1) 280-1864
E - m a i l :

taxisokvilaga@taxisokvilaga.hu

TARTALOM
Pénztárgép és AP-szám 4.
Taxisok kontra közlekedésszervezők 5.
Mit keres itt? 6.
Munkajogokat sért a munkáltató 6.
Forgalmirend-változások 8.
Jelzőlámpa az aszfaltba ágyazva 8.
Keményít a biztosító 10.
Erzsébetvárosban tilos a „sörbicikli“! 10.
Tízéves korhatár 13.
Itt a sorszám, hol a sorszám? 14.
Számla vagy nyugta? 15.
Egyre több Skodát lopnak hazánkban 15.
Toronyházi gondolatok 16.
Levél a Nyugdíjintézettől 17.
Táppénzigénylés 17.
Taxival hazamenni 17.
BTI-hírek 18.
Tájékoztató az öregségi nyugdíj 
összegének 0,5% mértékű növeléséről 19.
Tengelyterhelés-mérés februártól 19.
Taxisok kérései, 
közlekedésszervezők válaszai 24.
Változott a fővárosi taxirendelet 26.
A NAV-hoz is benyújtható 
az iparűzési adóbevallás 27.
Adásvételi kötelezettségek 27.
10 éve történt, 20 éve történt 28.
Százezreket érő vezetéstechnika 28.
Ingatlant adsz el? 29.
Figyelmesebben, lassabban 29.
Mi legyen a bélyegzőn? 29.
Tudod vagy tippelsz? 31.
Tisztelt Kollégák! 32.
Szentföldi útinapló 2. rész – A közlekedésről 32.
A taxisok is osztoztak 
a gyászolók fájdalmában 35.
Új térfigyelő kamera 36.

Havi aforizma 

Ne akarj sikeres ember lenni. Legyél inkább

értékes ember. 
Albert Einstein

3

Kerékbilincs, autóelkobzás, magas összegű bírságok

Bekeményítettek a sógorok

Szerkesztőségünk igyekszik a legna-
gyobb gondossággal eljárni az informá-
ciók közlése során. A jelen számunkban
idézett jogszabályok és tájékoztatók a
lapzártakor, 2017. 02. 13-án hatályos
állapotot tükrözik. Nem zárható ki azon-
ban hogy a lap megjelenéséig ezek bár-
melyike kiegészítésre, módosításra
vagy törlésre kerül. Nagyobb változás
esetén arról azonnal hírt adunk webol-
dalunkon (taxisokvilaga.hu), illetve a
Taxisok Világa facebook profilján.

ujtaxi.qxd  2/15/17 10:21  Page 3



Naívan azt hittük, hogy az adóha-
tóság türelmet tanúsít majd az
újonnan pénztárgéphasználatra
kötelezettek körében, és néhány
hétig nem ellenőriz. Nos ez a re-
ményünk nem teljesült. Már janu-
ár első napjaiban is megjelentek
a revizorok, igaz, információink
szerint eddig nem büntettek,
csak figyelmeztettek. Különböző
hiányosságokat fedtek fel, ezek
egyike volt az AP-szám kiírása, il-
letve annak hiánya. 

Az átvett pénztárgépek mind-
egyikén az előírás szerint 3 cm
magas számokkal feltüntetésre
kerültek ezek a számok, igaz,
hogy maguk a gépek nem min-
den autóban vannak látható he-
lyen. Nem azért, mert a taxis any-
nyira dugdosni akarja, hanem
azért, mert nem fér el! Ezekben
az esetekben hiányolták az ellen-
őrök az AP-szám egyéb helyen
való feltüntetését. Volt aki egye-
nesen a brifkóra ragaszttatta vol-
na ezt a számsort, mondván hogy
az a kassza!

A pénztárgépek kötelező hasz-
nálatáról szóló 48/2013 (XI.15.)
NGM rendelet megszületésekor
még szó sem volt a taxikban való
alkalmazásról. Ezért aztán a jog-
szabály nem is tartalmaz olyan
specifikus előírásokat, amelyek
csak a taxira vonatkoznának, hiá-
ba is kérjük ezt számon. (Na-
gyon szívesen vennénk pedig
egy olyan előírást, amely konkré-
tan, példákkal leírná, sőt meg-
mutatná, hogy a különböző típu-

sú taxiautókban hogy kell elhe-
lyezni ezeket a szerkezeteket
úgy, hogy megfeleljenek a sza-
bályoknak, az utas által jól látha-
tóak legyenek, továbbá ne jelent-
senek plusz balesetveszélyt. Ér-
dekes pakolgatásnak lennénk
szemtanúi!)

Na de térjünk vissza az AP-
számhoz. Mit ír erről a rendelet?
„a) A pénztárgépen vagy a pénz-
tárgéphez egyértelműen köthető-
en, a vásárló számára jól látható-
an, legalább 3 cm-es betűma-
gassággal, jól olvashatóan fel
kell tüntetni pénztárgép AP-szá-
mát.” 

Jó. A pénztárgépen fel van tün-
tetve. A vásárló számára jól látha-
tó lesz, amikor a fuvar végén elő-
vesszük, és nyugtát nyomtatunk.
Az sehol sem szerepel, hogy az
utasnak az utazás minden időpil-
lanatában látnia kell ezt az azono-
sító számot. Csak az a baj, hogy
okoskodhatunk mi itt, meg értel-
mezgethetünk, a hatóság valószí-
nűleg a saját szempontjai szerint
fogja vizsgálni az előírást. És ez
baj. Mármint hogy többféle értel-
mezés lehetséges. Az ilyenekből
nem lehet „jól kijönni”. 

Arról már nem is beszélve,
hogy a pénztárgép személyhez
köthető, nem taxigépkocsihoz. Így
a kocsiban valahol kiírt szám akár
megtévesztő is lehet.

A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara állásfoglaláskéréssel
fordult ez ügyben az adóhatóság-
hoz. Válasz még nem érkezett…

Az óvodások sétálnak a parkban, egyszer csak
meglátnak egy „emeletes” kutyát.

– Óvó néni, mit csinálnak azok a kutyusok?
– Hát, ööö, a felsõnek fáj a lába, az alsó meg se-

gít neki.
– Milyen praktikus – jegyzi meg Pistike –, közben

meg kefélnek is egyet!

4

1992-ben születtek az első szigorítások a taxis szakmá-
ban és azt vehetjük észre, minél több a megszorítás, annál töb-

ben bújnak ki a szabályok alól! Mi kell most a budapesti taxi-
záshoz? Sárga rendszám, minősített szabadjelző, megfelelő
jármű, sárga taxi, taxivizsga, taxióra, BKK-minősítés, kártyalehú-
zó, pénztárgép. Idén meg a KRESZ-vizsga…

És akkor milyen taxik szolgáltatnak Budapesten tömegével?
Szabadjelző nélküli taxik, letakart szabadjelzővel közlekedő ta-
xik, nem sárga taxik, minősítés nélküli taxik, fehér rendszámos
„taxik”, minősítés nélküli szabadjelzővel szolgáltatók… Ezeket
a „taxikat” az ellenőrök – és a taxisok – már kilométerről ki-
szúrják! Mégis csak a taxisok szemét bántják!

A külföldi, a turista, a taxit ritkábban igénybe vevő nehezen
tudja megkülönböztetni az „igazi taxit” a „hamistól”! Az ellen-
őröknek kellene megtisztítani Budapestet ezektől a szolgálta-
tóktól! Miért kell megvárni, hogy taxisoknak elegük legyen,
és újra utcára vonuljanak, mint az UBER esetében?

A becsületes tisztességes budapesti taxisok hónapokig
kérték, hogy tisztítsák meg a fővárost az engedély nélküli, a
törvényeket be nem tartó „taxisoktól”! Miután ez nem történt
meg, a taxisok az utcára vonultak. Most ismét izzik a levegő!

Miért kell megvárni, hogy a taxisok az utcára vonuljanak?
Rendet akarunk! 

Horváth András

Rendet! 

PénztárPénztárgép és APgép és AP-szám-szám
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VI. Andrássy út 52. 
> Újrafestették az útburkolatjeleket a taxiállomáson, köszönet érte.
Azonban, valószínűleg ott állt egy idegen jármű, ezért hiányzik a fel-
festés egy része. Kérjük a hiányzó jeleket pótolni. 
> A hiányzó útburkolati jel megrendelése megtörtént. 

II. Bátori László utca
> Hűvösvölgyből dolgozó taxis kollégák kérése, hogy helyezzék visz-
sza a drosztot a mellékutcából valahova a tér közelébe, jobban látha-
tó helyre.
> A taxiállomás visszahelyezésére a Hűvösvölgy Szolgáltatóház beru-
házáshoz kapcsolódó felszíni munkák miatt került sor. Ez ügyben már
tartottunk helyszíni bejárást, de forgalomtechnikailag a jelenleginél
elfogadhatóbb megoldást nem találtunk. A taxiállomás korábbi he-
lyén a menetrend szerint közlekedő autóbusz forgalmát akadályozná.
II. Hűvösvölgy 
> Taxis kollégák szeretnének az autóbusz és a villamos-végállomás
közelében kialakítatni egy „taxikból kiszállási pontot”, ahol az utasok
ki tudnak szállni a taxikból.
> A Hűvösvölgyi autóbusz végállomásánál az utasok beszállására, il-
letve kiszállására a Gyermekvasúthoz vezető út P + R parkoló bejá-
ratánál ma is van lehetőség, ahonnan közvetlenül a végállomásra fe-
dett lépcsőn vezető gyalogút van. 
II. Széll Kálmán tér 
> Az ismert okok miatt „bezárt” a taxiállomás. (Éles volt a járdasze-
gély, balesetveszélyes volt a járdán kialakított drosztra felállni, ráadá-
sul virágágyás van a taxiállomás mellett, az utasok nem tudtak be-
szállni a sor elején álló taxiba.) Kérünk valahol máshol kialakítani ta-
xiállomást a téren.  
> Jelenleg a taxiállomás projekt kivitelezési terv szerinti kialakítása
késedelmet szenved. Ez ügyben tájékoztatást kértünk az illetékes
közlekedésszervezőtől. A válaszról tájékoztatást adunk. 

A taxiállomásokkal kapcsolatban 

Taxisok kontra közlekedésszervezők

VI. Andrássy út: Hiányos az új felfestés

ujtaxi.qxd  2/15/17 10:21  Page 5

Vásároljon  
új/használt  
CNG-autót!

A BGW PLUSZ Program keretében 300.000 Ft 
összeghatárig kedvezményt biztosítunk, azon 
ügyfelek számára, akik 2016.12.08 és 2017.12.31 
közötti időszakban új vagy használt CNG meg-
hajtású gépjárművet vásárolnak és azt első alka-
lommal helyezik forgalomba az adott időszak-
ban, illetve azoknak akik átalakítják autóikat CNG 
meghajtásúra.

A gépjármű tulajdonosa a BGW Plusz kártya kéz-
hezvételétől számított első évben 30%, második 
évben pedig 20% kedvezményt kap a CNG kiske-
reskedelmi árából minden egyes tankolása után. 

A tankolásokra a maximálisan felhasználható 
kedvezmény összértéke 300.000 Ft.

Alakítsa át  
autóját  

CNG-re!

Spóroljon 
300.000 Ft-ot 
tankoláskor!

2 évig 
tankoljon 

kedvezményesen!

Jelen hirdetésünk nem minősül ajánlatnak, bővebb információért és a pontos részvételi feltételekért, kérjük tekintse át a BGW Plusz Kártya Program Általános 
Részvételi Feltételeit (ÁRF), mely tartalmazza a BGW Plusz Kártya használatára vonatkozó szabályokat is, vagy forduljon kérdéseivel közvetlenül BGW-hez a 

következő elérhetőségen: ugyfelszolgalat@bgw.hu.

C
N

GCNG KEDVEZMÉNYEK

További információ: www.bgw.hu

BGW
PARTNER

CNG-vel utazni gazdaságosabb!www.bgw.hu

LOYALTY KEDVEZMÉNYKÁRTYA002458-2016

-30Ft/kg
kedvezmény  
a CNG árából  

visszavonásig!

Igényelt már CNG 
Kedvezménykártyát?

Regisztráljon 
a BGW PLUSZ 

Programba!

CNG

Működő kútjaink:

1037 Budapest, Bécsi út 248.  
Hétfő-vasárnap 07.00 - 19.00 

1239 Budapest, Ócsai út 5.  
Hétfő-vasárnap 07.00 - 24.00 

2142 Nagytarcsa, Naplás út 1. 
Hétfő-vasárnap 05.00 - 23.00

ujtaxi.qxd  4/13/16 08:47  Page 10
ujtaxi.qxd  3/11/15 08:18  Page 4

• 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

5

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!
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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?

ujtaxi.qxd  2/12/14 08:37  Page 6

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
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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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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 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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Naívan azt hittük, hogy az adóha-
tóság türelmet tanúsít majd az
újonnan pénztárgéphasználatra
kötelezettek körében, és néhány
hétig nem ellenőriz. Nos ez a re-
ményünk nem teljesült. Már janu-
ár első napjaiban is megjelentek
a revizorok, igaz, információink
szerint eddig nem büntettek,
csak figyelmeztettek. Különböző
hiányosságokat fedtek fel, ezek
egyike volt az AP-szám kiírása, il-
letve annak hiánya. 

Az átvett pénztárgépek mind-
egyikén az előírás szerint 3 cm
magas számokkal feltüntetésre
kerültek ezek a számok, igaz,
hogy maguk a gépek nem min-
den autóban vannak látható he-
lyen. Nem azért, mert a taxis any-
nyira dugdosni akarja, hanem
azért, mert nem fér el! Ezekben
az esetekben hiányolták az ellen-
őrök az AP-szám egyéb helyen
való feltüntetését. Volt aki egye-
nesen a brifkóra ragaszttatta vol-
na ezt a számsort, mondván hogy
az a kassza!

A pénztárgépek kötelező hasz-
nálatáról szóló 48/2013 (XI.15.)
NGM rendelet megszületésekor
még szó sem volt a taxikban való
alkalmazásról. Ezért aztán a jog-
szabály nem is tartalmaz olyan
specifikus előírásokat, amelyek
csak a taxira vonatkoznának, hiá-
ba is kérjük ezt számon. (Na-
gyon szívesen vennénk pedig
egy olyan előírást, amely konkré-
tan, példákkal leírná, sőt meg-
mutatná, hogy a különböző típu-

sú taxiautókban hogy kell elhe-
lyezni ezeket a szerkezeteket
úgy, hogy megfeleljenek a sza-
bályoknak, az utas által jól látha-
tóak legyenek, továbbá ne jelent-
senek plusz balesetveszélyt. Ér-
dekes pakolgatásnak lennénk
szemtanúi!)

Na de térjünk vissza az AP-
számhoz. Mit ír erről a rendelet?
„a) A pénztárgépen vagy a pénz-
tárgéphez egyértelműen köthető-
en, a vásárló számára jól látható-
an, legalább 3 cm-es betűma-
gassággal, jól olvashatóan fel
kell tüntetni pénztárgép AP-szá-
mát.” 

Jó. A pénztárgépen fel van tün-
tetve. A vásárló számára jól látha-
tó lesz, amikor a fuvar végén elő-
vesszük, és nyugtát nyomtatunk.
Az sehol sem szerepel, hogy az
utasnak az utazás minden időpil-
lanatában látnia kell ezt az azono-
sító számot. Csak az a baj, hogy
okoskodhatunk mi itt, meg értel-
mezgethetünk, a hatóság valószí-
nűleg a saját szempontjai szerint
fogja vizsgálni az előírást. És ez
baj. Mármint hogy többféle értel-
mezés lehetséges. Az ilyenekből
nem lehet „jól kijönni”. 

Arról már nem is beszélve,
hogy a pénztárgép személyhez
köthető, nem taxigépkocsihoz. Így
a kocsiban valahol kiírt szám akár
megtévesztő is lehet.

A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara állásfoglaláskéréssel
fordult ez ügyben az adóhatóság-
hoz. Válasz még nem érkezett…

Az óvodások sétálnak a parkban, egyszer csak
meglátnak egy „emeletes” kutyát.

– Óvó néni, mit csinálnak azok a kutyusok?
– Hát, ööö, a felsõnek fáj a lába, az alsó meg se-

gít neki.
– Milyen praktikus – jegyzi meg Pistike –, közben

meg kefélnek is egyet!

4

1992-ben születtek az első szigorítások a taxis szakmá-
ban és azt vehetjük észre, minél több a megszorítás, annál töb-

ben bújnak ki a szabályok alól! Mi kell most a budapesti taxi-
záshoz? Sárga rendszám, minősített szabadjelző, megfelelő
jármű, sárga taxi, taxivizsga, taxióra, BKK-minősítés, kártyalehú-
zó, pénztárgép. Idén meg a KRESZ-vizsga…

És akkor milyen taxik szolgáltatnak Budapesten tömegével?
Szabadjelző nélküli taxik, letakart szabadjelzővel közlekedő ta-
xik, nem sárga taxik, minősítés nélküli taxik, fehér rendszámos
„taxik”, minősítés nélküli szabadjelzővel szolgáltatók… Ezeket
a „taxikat” az ellenőrök – és a taxisok – már kilométerről ki-
szúrják! Mégis csak a taxisok szemét bántják!

A külföldi, a turista, a taxit ritkábban igénybe vevő nehezen
tudja megkülönböztetni az „igazi taxit” a „hamistól”! Az ellen-
őröknek kellene megtisztítani Budapestet ezektől a szolgálta-
tóktól! Miért kell megvárni, hogy taxisoknak elegük legyen,
és újra utcára vonuljanak, mint az UBER esetében?

A becsületes tisztességes budapesti taxisok hónapokig
kérték, hogy tisztítsák meg a fővárost az engedély nélküli, a
törvényeket be nem tartó „taxisoktól”! Miután ez nem történt
meg, a taxisok az utcára vonultak. Most ismét izzik a levegő!

Miért kell megvárni, hogy a taxisok az utcára vonuljanak?
Rendet akarunk! 

Horváth András

Rendet! 

PénztárPénztárgép és APgép és AP-szám-szám
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VI. Andrássy út 52. 
> Újrafestették az útburkolatjeleket a taxiállomáson, köszönet érte.
Azonban, valószínűleg ott állt egy idegen jármű, ezért hiányzik a fel-
festés egy része. Kérjük a hiányzó jeleket pótolni. 
> A hiányzó útburkolati jel megrendelése megtörtént. 

II. Bátori László utca
> Hűvösvölgyből dolgozó taxis kollégák kérése, hogy helyezzék visz-
sza a drosztot a mellékutcából valahova a tér közelébe, jobban látha-
tó helyre.
> A taxiállomás visszahelyezésére a Hűvösvölgy Szolgáltatóház beru-
házáshoz kapcsolódó felszíni munkák miatt került sor. Ez ügyben már
tartottunk helyszíni bejárást, de forgalomtechnikailag a jelenleginél
elfogadhatóbb megoldást nem találtunk. A taxiállomás korábbi he-
lyén a menetrend szerint közlekedő autóbusz forgalmát akadályozná.
II. Hűvösvölgy 
> Taxis kollégák szeretnének az autóbusz és a villamos-végállomás
közelében kialakítatni egy „taxikból kiszállási pontot”, ahol az utasok
ki tudnak szállni a taxikból.
> A Hűvösvölgyi autóbusz végállomásánál az utasok beszállására, il-
letve kiszállására a Gyermekvasúthoz vezető út P + R parkoló bejá-
ratánál ma is van lehetőség, ahonnan közvetlenül a végállomásra fe-
dett lépcsőn vezető gyalogút van. 
II. Széll Kálmán tér 
> Az ismert okok miatt „bezárt” a taxiállomás. (Éles volt a járdasze-
gély, balesetveszélyes volt a járdán kialakított drosztra felállni, ráadá-
sul virágágyás van a taxiállomás mellett, az utasok nem tudtak be-
szállni a sor elején álló taxiba.) Kérünk valahol máshol kialakítani ta-
xiállomást a téren.  
> Jelenleg a taxiállomás projekt kivitelezési terv szerinti kialakítása
késedelmet szenved. Ez ügyben tájékoztatást kértünk az illetékes
közlekedésszervezőtől. A válaszról tájékoztatást adunk. 

A taxiállomásokkal kapcsolatban 

Taxisok kontra közlekedésszervezők

VI. Andrássy út: Hiányos az új felfestés
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Vásároljon  
új/használt  
CNG-autót!

A BGW PLUSZ Program keretében 300.000 Ft 
összeghatárig kedvezményt biztosítunk, azon 
ügyfelek számára, akik 2016.12.08 és 2017.12.31 
közötti időszakban új vagy használt CNG meg-
hajtású gépjárművet vásárolnak és azt első alka-
lommal helyezik forgalomba az adott időszak-
ban, illetve azoknak akik átalakítják autóikat CNG 
meghajtásúra.

A gépjármű tulajdonosa a BGW Plusz kártya kéz-
hezvételétől számított első évben 30%, második 
évben pedig 20% kedvezményt kap a CNG kiske-
reskedelmi árából minden egyes tankolása után. 

A tankolásokra a maximálisan felhasználható 
kedvezmény összértéke 300.000 Ft.

Alakítsa át  
autóját  

CNG-re!

Spóroljon 
300.000 Ft-ot 
tankoláskor!

2 évig 
tankoljon 

kedvezményesen!

Jelen hirdetésünk nem minősül ajánlatnak, bővebb információért és a pontos részvételi feltételekért, kérjük tekintse át a BGW Plusz Kártya Program Általános 
Részvételi Feltételeit (ÁRF), mely tartalmazza a BGW Plusz Kártya használatára vonatkozó szabályokat is, vagy forduljon kérdéseivel közvetlenül BGW-hez a 

következő elérhetőségen: ugyfelszolgalat@bgw.hu.

C
N

GCNG KEDVEZMÉNYEK

További információ: www.bgw.hu

BGW
PARTNER

CNG-vel utazni gazdaságosabb!www.bgw.hu

LOYALTY KEDVEZMÉNYKÁRTYA002458-2016

-30Ft/kg
kedvezmény  
a CNG árából  

visszavonásig!

Igényelt már CNG 
Kedvezménykártyát?

Regisztráljon 
a BGW PLUSZ 

Programba!

CNG

Működő kútjaink:

1037 Budapest, Bécsi út 248.  
Hétfő-vasárnap 07.00 - 19.00 

1239 Budapest, Ócsai út 5.  
Hétfő-vasárnap 07.00 - 24.00 

2142 Nagytarcsa, Naplás út 1. 
Hétfő-vasárnap 05.00 - 23.00



Végezetül egy köszönet: 
XIV. Róna utca

> Új taxiállomást alakítottak ki az Uzsoki utcai kórház Róna utca
főbejáratának közelében, a gyalogátkelőhely mögött. Taxik eddig
is állomásoztak – szabálytalanul – a főbejárat közelében. Taxik
mindig ott állomásoznak, ahol – beülős és telefonos – fuvarok
várhatók. Oda kellenek drosztok. Köszönjük ezt a nagyon jó he-
lyen kialakított taxiállomást. 

Miután az jól látszik, hogy az autóra nincs ér-
vényes minősítés kiadva, azzal sem védekezhet, hogy le-
szedte a szabadjelzőt és beugrott valahova.

Mit keres itt?

Az Ubernek van elég gondja mostanában a világ szinte minden
pontján, ráadásul már van, ahol saját munkatársaival kell peresked-
nie. A sofőrjeinek jogállása mindenhol téma, Nagy-Britanniában
már bírósági ítélet is született azzal kapcsolatban, hogy a szolgálta-
tást végzőket alkalmazottnak, nem pedig alkalmi munkavállalónak
kell tekinteni. Ez együtt jár azzal, hogy az Ubernek biztosítania kell
számukra a minimálbért, a fizetett szabadságot vagy a betegállo-
mányt, illetve fizetnie kell utánuk minden olyan járulékot és juttatást,
ami az alkalmi munkavégzésre épülő rendszer versenyelőnyét jelen-
tené a hagyományos foglalkoztatási modellekkel szemben.

Angliában két Uber-sofőr a munkaügyi bírósághoz fordult, kifogá-
solva, hogy a gyorsan terjeszkedő szolgáltatás szabálytalanul kezeli
őket önfoglalkoztató munkavállalónak, és így szabálytalanul tagad
meg tőlük bizonyos jogokat. A szakszervezetek az egyelőre nem
jogerős ítélet jelentőségét méltatják, míg az Uber azonnal bejelen-
tette, hogy fellebbezni fog a bíróság döntése ellen.

Ez persze nem csak az Ubert, hanem azt a több ezer brit vállalko-
zást is érinti, amely az online gazdaságban határozott idejű szerző-
dés nélkül foglalkoztatja napi szinten az embereket. Sőt a kommentá-
rok azt is kiemelik, hogy egy-egy ilyen döntés más országokban is

befolyásolhatja a bíróságokat. Az Uber korábban Kaliforniá-
ban szenvedett vereséget egy hasonló célú peres eljárásban,
azonban az amerikai szövetségi államban azt még nem
mondták ki, hogy az ítéletet ki kell terjeszteni a csatlakozókra.

A nagyjából 40 ezer brit Uber-sofőrt megosztja a bíróság
döntése: sokan a rugalmas munkaidejüket féltik, vagy egye-
nesen attól tartanak, hogy a szolgáltató akár ki is vonulhat
az Egyesült Királyságból. Ez abból a szempontból teljesen

életszerű, hogy maga az Uber nem feltétlenül vállalja át a sofőröktől
azt a kockázatot, hogy az adott időszakban éppen sikerül-e megfele-
lő mennyiségű fuvart szerezniük. Másfelől viszont nem csak a rugal-
mas munkavégzés, hanem a munkavállalók kiszolgáltatottságára a
munkaadóknak is érdemes lenne megnyugtató válaszokat találniuk.

A szárazföldi közlekedés megújítására törekvő Uber eközben ter-
jedelmes tanulmányt tett közzé, amelyben már a városi légi közleke-
dés lehetőségeit tárgyalja. A 98 oldalas tényleg érdekes olvasmány
hivatkozik arra a függőlegesen fel- és leszálló járművekre épülő
programra, amely a jövőben tömeges közlekedési lehetőséget te-
remtene a nagyvárosokban. Ráadásul az autók fenntartásához ké-
pest alacsonyabb költségek, az utazási idő drasztikus csökkentése
mellett. Nem arról van szó, hogy az önvezető autókkal kísérletező
társaság saját helikopterflottákat akarna felállítani. Ehelyett együtt-
működést szorgalmaz a járműgyártók, a szabályozó hatóságok, illet-
ve a városi és állami kormányzati szervezetek között, amihez a ma-
ga részéről a hatalmas felhasználói bázist és a közlekedési plat-
form üzemeltetésének tapasztalatát adná hozzá.

Azt az Uber tanulmánya is elismeri, hogy rövid távon nem megva-
lósítható elképzelésről van szó, amely azonban a vállalat sze-

rint egy évtizeden belül átültethető lenne a gyakorlatba is.
Ehhez az iparágakon átívelő együttműködések mellett meg
kell oldani bizonyos szabályozási kérdéseket, fejleszteni kell
a jelenleg rendelkezésre álló akkumulátor-technológiákat, és
megoldást kell találni a zajszennyezés vagy a közlekedésbiz-
tonság megfelelő kihívásaira – derül ki a bitport.hu portál tu-
dósításából. k.z.t.

Bírósághoz fordultak Uber-sofőrök Angliában

MunkMunkajogokajogokat sat sérért a munkáltt a munkáltatatóó

6

– Minden férfinak szüksége
van egy feleségre, mert van
csomó olyan dolog, amiért
egész egyszerûen nem lehet az
aktuális kormányt hibáztatni.

* * *
– Tegnap beázott a lakásunk.
– Mirõl vetted észre?
– Két órán át ettem egy tá-

nyér levest...

XIV. Róna utca: Új droszt a
kórház előtt. Köszönet érte!

Úgy tűnik, nem csupán a taxisokkal gyűlik meg a baja az Ubernek, ha-
nem saját "dolgozóival" is. A közelmúltban két brit sofőr nyújtott be
keresetet a munkaügyi bíróságon, amelyben azt állították, munkaadó-
juk jogaikat csorbítja azzal, hogy munkavállalóként foglalkoztatja
őket, nem pedig alkalmazottként. A bírósági határozat a felperesnek
adott igazat, ami igencsak megosztotta az Uber sofőrjeit is. 
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*Akár 75% megtakarítás az üzemanyagon, a Pulsar 1.2 xtronic modellel összehasonlítva. Az UN/ECE 101. rendeletnek megfelelően kalkulált érték, 39,50 Ft/kWó árral 
számítva. Normál használatnál a tényleges érték számos tényező függvényében változhat, mint pl a vezetési és töltési szokások, hőmérséklet, terepviszonyok, 
akkumulátor élettartam, guminyomás, karbantartás, össztömeg stb.
**A Nissan LEAF és Nissan Pulsar 5* karbantartási csomag árkülönbségét tükrözi. A képek illusztrációk. Jelen hirdetésben közölt adatok és tények kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek szerződéskötési 
aján latnak. Áramfogyasztás: 150 Wó/km, CO₂-kibocsátás: 0 g/km. A támogatás tényleges összege a gép jármű bruttó vételárától függ. Nissan LEAF modellek esetén ez 2 100 000 Ft. A Nemzetgazdasági Minisztérium 
a 100% elektromos hajtású gépjár művek vásárlásához a bruttó vételár 21%-ának megfelelő, maximum 1 500 000 Ft összegű kormányzati támoga tást nyújt, amit a Nissan Sales CEE Kft. még további 600 000 
forint összegű támogatással egészít ki. A kormány zati támogatás pályázat útján vehető igénybe. A további részletekért keresse fel az e-mobi.hu weboldalt. Nissan Finance 0% THM - Az ajánlat a 2017.02.01. és 
2017.03.31. között megkötött vevői szerződésekre érvényes. A Nissan Finance £ nanszírozási ajánlat, változó kamatozású, forint alapú konstrukció, THM 0%, minimum önerő 30%, maximális futamidő 60 hónap, mely 
egyedi hitelképesség vizsgálat függvényében érvényes. A feltüntetett havidíj 6.980.000.-Ft bruttó vételárra vonatkozik, önerő 3.500.000.-Ft, futamidő 60 hónap, mely az egyedi hitelképesség vizsgálat függvényében 
érvényes. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok £ gyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A tájékoztatás nem teljeskörű. A részletekért 
keresse fel hivatalos Nissan Márkakereskedőjét. A Nissan Finance £ nanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújt.  

100% ELEKTROMOS NISSAN LEAF
75% KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁS* MINDEN TAXISNAK.

0% THM ÉS EGYEDI KEDVEZMÉNYEK TAXISOK SZÁMÁRA
NISSANFINANCE

Vannak, akik csak álmodoznak az autózás jövőjéről, és vannak, akik valóra váltják az álmokat. 
A Nissan LEAF most 1 500 000 Ft állami támogatással és további 600 000 Ft garantált Nissan-
kedvezménnyel az Öné lehet! Csatlakozzon a 100% elektromos Nissan LEAF-fel dolgozó 
taxisok egyre növekvő táborához, és élvezze annak minden előnyét, beleértve az ingyenes 
töltési lehetőségeket, az 50%-kal kevesebb szervizköltséget**, az akár 75%-kal alacsonyabb 
üzemanyagköltséget*, a 0 Ft-os cégautó-adót, 0 Ft-os gépjármű-adót, 0% vagyonátruházási 
illetéket és a 8 év vagy 160 000 km akkumulátorkapacitás-garanciát is!

PRÓBÁLJA KI A VILÁG PIACVEZETŐ ELEKTROMOS 
AUTÓJÁT MOST 2 100 000 FT TÁMOGATÁSSAL!



Végezetül egy köszönet: 
XIV. Róna utca
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pontján, ráadásul már van, ahol saját munkatársaival kell peresked-
nie. A sofőrjeinek jogállása mindenhol téma, Nagy-Britanniában
már bírósági ítélet is született azzal kapcsolatban, hogy a szolgálta-
tást végzőket alkalmazottnak, nem pedig alkalmi munkavállalónak
kell tekinteni. Ez együtt jár azzal, hogy az Ubernek biztosítania kell
számukra a minimálbért, a fizetett szabadságot vagy a betegállo-
mányt, illetve fizetnie kell utánuk minden olyan járulékot és juttatást,
ami az alkalmi munkavégzésre épülő rendszer versenyelőnyét jelen-
tené a hagyományos foglalkoztatási modellekkel szemben.

Angliában két Uber-sofőr a munkaügyi bírósághoz fordult, kifogá-
solva, hogy a gyorsan terjeszkedő szolgáltatás szabálytalanul kezeli
őket önfoglalkoztató munkavállalónak, és így szabálytalanul tagad
meg tőlük bizonyos jogokat. A szakszervezetek az egyelőre nem
jogerős ítélet jelentőségét méltatják, míg az Uber azonnal bejelen-
tette, hogy fellebbezni fog a bíróság döntése ellen.

Ez persze nem csak az Ubert, hanem azt a több ezer brit vállalko-
zást is érinti, amely az online gazdaságban határozott idejű szerző-
dés nélkül foglalkoztatja napi szinten az embereket. Sőt a kommentá-
rok azt is kiemelik, hogy egy-egy ilyen döntés más országokban is

befolyásolhatja a bíróságokat. Az Uber korábban Kaliforniá-
ban szenvedett vereséget egy hasonló célú peres eljárásban,
azonban az amerikai szövetségi államban azt még nem
mondták ki, hogy az ítéletet ki kell terjeszteni a csatlakozókra.

A nagyjából 40 ezer brit Uber-sofőrt megosztja a bíróság
döntése: sokan a rugalmas munkaidejüket féltik, vagy egye-
nesen attól tartanak, hogy a szolgáltató akár ki is vonulhat
az Egyesült Királyságból. Ez abból a szempontból teljesen

életszerű, hogy maga az Uber nem feltétlenül vállalja át a sofőröktől
azt a kockázatot, hogy az adott időszakban éppen sikerül-e megfele-
lő mennyiségű fuvart szerezniük. Másfelől viszont nem csak a rugal-
mas munkavégzés, hanem a munkavállalók kiszolgáltatottságára a
munkaadóknak is érdemes lenne megnyugtató válaszokat találniuk.

A szárazföldi közlekedés megújítására törekvő Uber eközben ter-
jedelmes tanulmányt tett közzé, amelyben már a városi légi közleke-
dés lehetőségeit tárgyalja. A 98 oldalas tényleg érdekes olvasmány
hivatkozik arra a függőlegesen fel- és leszálló járművekre épülő
programra, amely a jövőben tömeges közlekedési lehetőséget te-
remtene a nagyvárosokban. Ráadásul az autók fenntartásához ké-
pest alacsonyabb költségek, az utazási idő drasztikus csökkentése
mellett. Nem arról van szó, hogy az önvezető autókkal kísérletező
társaság saját helikopterflottákat akarna felállítani. Ehelyett együtt-
működést szorgalmaz a járműgyártók, a szabályozó hatóságok, illet-
ve a városi és állami kormányzati szervezetek között, amihez a ma-
ga részéről a hatalmas felhasználói bázist és a közlekedési plat-
form üzemeltetésének tapasztalatát adná hozzá.

Azt az Uber tanulmánya is elismeri, hogy rövid távon nem megva-
lósítható elképzelésről van szó, amely azonban a vállalat sze-

rint egy évtizeden belül átültethető lenne a gyakorlatba is.
Ehhez az iparágakon átívelő együttműködések mellett meg
kell oldani bizonyos szabályozási kérdéseket, fejleszteni kell
a jelenleg rendelkezésre álló akkumulátor-technológiákat, és
megoldást kell találni a zajszennyezés vagy a közlekedésbiz-
tonság megfelelő kihívásaira – derül ki a bitport.hu portál tu-
dósításából. k.z.t.
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nem saját "dolgozóival" is. A közelmúltban két brit sofőr nyújtott be
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juk jogaikat csorbítja azzal, hogy munkavállalóként foglalkoztatja
őket, nem pedig alkalmazottként. A bírósági határozat a felperesnek
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100% ELEKTROMOS NISSAN LEAF
75% KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁS* MINDEN TAXISNAK.

0% THM ÉS EGYEDI KEDVEZMÉNYEK TAXISOK SZÁMÁRA
NISSANFINANCE

Vannak, akik csak álmodoznak az autózás jövőjéről, és vannak, akik valóra váltják az álmokat. 
A Nissan LEAF most 1 500 000 Ft állami támogatással és további 600 000 Ft garantált Nissan-
kedvezménnyel az Öné lehet! Csatlakozzon a 100% elektromos Nissan LEAF-fel dolgozó 
taxisok egyre növekvő táborához, és élvezze annak minden előnyét, beleértve az ingyenes 
töltési lehetőségeket, az 50%-kal kevesebb szervizköltséget**, az akár 75%-kal alacsonyabb 
üzemanyagköltséget*, a 0 Ft-os cégautó-adót, 0 Ft-os gépjármű-adót, 0% vagyonátruházási 
illetéket és a 8 év vagy 160 000 km akkumulátorkapacitás-garanciát is!

PRÓBÁLJA KI A VILÁG PIACVEZETŐ ELEKTROMOS 
AUTÓJÁT MOST 2 100 000 FT TÁMOGATÁSSAL!



VII. Alsó erdősor utca

Az utca újabb szakasza lett egyirányú, ezúttal a Munkás utca és
Péterfy Sándor utca közötti rész. Vegyük figyelembe a változást
az útvonaltervezésnél, a navigátorok még nem tudnak a válto-
zásról. 
IX. Gát utca 

Forgalmirend-változás történt a ferencvárosi Gát utcában. A hely-
zet hasonló, mint a szomszédos józsefvárosi Práter utcában. Az
utca egyik szakasza kétirányú, a másik szakasza egyirányú, a har-
madik szakasz is egyirányú, de éppen ellenkező irányban. A szán-
dék itt is egyértelmű, igyekeznek kiszorítani az átmenő forgalmat.

Ugyanezt a forgalomszervezést láthattuk ko-
rábban az I. kerületi Pauler utcában, vagy a
VIII. kerületi Bródy Sándor utcában. 
XII. Csaba utca

Itt is győzött a józan ész és a Kútvölgyi úthoz hasonlóan itt is ki-
tették a buszsávot a járda mellé. Ugyan a taxisok eddig is hasz-
nálhatták ezeket az úttest közepén lévő buszsávokat – a közle-
kedésszervezők elfelejtették átminősíteni BKK-sávokká – meg-
nyugtatóbb, ha a buszsáv az úttest szélén van, az utasok be-, és
ki tudnak szállni a taxikból. 
XIV. Róna utca – Bácskai utca sarok

Gyalogátkelőhelyet létesítettek a Filmgyár és a Kórház közötti
útszakaszon. Vigyázzunk a gyalogosokra, az időjárás miatt még
nem festették fel az útburkolati jeleket, de a gyalogosoknak így
is elsőbbségük van.  

8

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

Korábban beszámoltunk arról, az
ADAC MOTORWELT, a Német
Autóklub lapja írása alapján,
hogy a világ egyre több városá-
ban külön sávokat festenek fel a
járdán a normál gyalogosoknak,
és külön sávot, az okostelefont
folyamatosan nyomkodóknak.
Most ugyanez az újság számolt
be egy kísérletről. Németország-
ban az aszfaltba ágyaznak be
közlekedési jelzőlámpákat a fo-

lyamatosan a telefonjukat figye-
lőknek!

Több súlyos baleset történt ko-
rábban, mert a gyalogosok sem-
mi másra nem figyeltek csak a te-
lefonjukra. Még rosszabb a hely-
zet, amikor ráadásul még fejhall-
gatót is viselnek. Szójátékképpen
a „Smartphone” és a „Zom-
bie” szavak összevonásával
Smombies embereknek keresz-
telték el ezeket a járókelőket.

Ugyanis amikor a tele-
fonjukat nyomogatják
olyanok, mint a zom-

bik. Nem látnak, nem hallanak.
Most Augsburg és Köln váro-

sában tesztelik az aszfaltba tele-
pített jelzőlámpákat, amelyek ak-
kor mutatnak piros jelzést, ami-
kor egy villamos közelit. A gyalo-
gosoknak fel sem kell emelni a
fejüket, a földön is látják a jelző-
lámpa jelzéseit.

Mi következik még?
Juhász Péter

Jelzőlámpa az aszfaltba ágyazva

Őrület! Világít
a piros led az
aszfaltban, ha
jön a villamos

XII. Csaba utca: Kitették a buszsávot a járda mellé

XIV. Róna utca: Itt gyalog-
átkelőhelyet létesítettek.
Még nem történt meg a fel-
festés, vigyázzunk rájuk

IX. Gát utca: Egyirányú lett
az utca nagyobb része

VII. Alsó erdősor utca: Az utca
újabb szakasza lett egyirányú
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Baleset okozója akár ötmilliót is fizethet

Keményít a biztosító
Eddig másfél millió forintban maximálta a jogszabály azt
az összeget, amelyet a biztosító követelhetett egy-egy
balesetet követően, amennyiben kiderült, hogy a sofőr al-
koholt vagy kábítószert fogyasztott. Idő közben módosult
az előírás, immáron ötmillió lehet ennek a felsőhatára.

Ma már egyre többen tudják, hogy bizonyos mennyiségű alkohol
elfogyasztását követően már nem szabálysértésért, hanem bűn-
cselekményért vonják felelősségre az ittas járművezetőt akkor is,
ha nem okoz balesetet. A bódító szerek használata esetén is,
amennyiben bizonyítható, hogy a vezető drog vagy egyéb kábító-
szer hatása alatt ült a volán mögé, hasonló elbírálásra számíthat.
Míg korábban, aki így okozott anyagi káros balesetet, attól a biz-
tosítója maximum másfél millió forintot „kérhetett”, január elseje
óta – jogszabályváltozásnak köszönhetően – már ötmillió forintos
kártérítést is követelhet. A tényhez tartozik, hogy a 2009. évi LXII.
törvényben már 2016. július elsejétől szerepel a visszkeresetre
vonatkozó paragrafus, a biztosítók tehát már 2016 második fél-
éve óta módosították az erre vonatkozó feltételt. Minderről kevés
információ látott napvilágot, mindössze a Magyar Közlönyben je-
lent meg, amit azért igen kevés autós forgat rendszeresen.
Ezért gondoltunk arra, nem árt néhány fontos tudnivalóra felhív-

ni olvasóink figyelmét. Például, ha az autós nem fizeti a biztosítá-
si díjat, a biztosítók visszamenőlegesen is beszedhetik azt. Be-
hajtás csak akkor következhet, ha az elmaradásról szóló értesítő
levél során sem fizetik be az összeget. Az köztudott, hogy a köte-
lező felelősségbiztosítást is adó terheli, amit a biztosítónak kell
beszedni, majd az államnak befizetni. Elég hatékonyan működik
a Központi Gépjármű Nyilvántartás, s a rendszerből kiszűrhetőek
a biztosítással nem rendelkező járművek. Az azok után járó fede-
zetlenségi díjra eső adót az állam behajthatja a biztosítóktól. A fe-
dezetlenségi díjból pedig azok a károk rendezhetőek, melyeket a

biztosítással nem rendelkező autósok okoznak. Nem árt, hogy az
olykor sokoldalas, aprónál apróbb betűs feltételeket a szerződés-
kötéskor megtörtént szóbeli tájékoztatás után otthon is átolvas-
suk, hogy milyen tiltások, kizárások szerepelnek benne.

Az új jogszabály alapján a nagy anyagi kárral járó baleseteknél
követelhető összeg másfélmillióról ötmillióra emelkedett, ami je-
lentős különbség. Persze a volán mögé, sem ittasan, sem pedig
kábítószer hatása alatt nem szabad beülni, mert ezzel nem csak
az ötmilliót kockáztatja a felelőtlen sofőr, de a saját és a közleke-
désben résztvevő egyéb résztvevők életét is. Ezek pedig pénz-
ben nem mérhető értékek. k.z.t.

Befelé a „Betonról”! 
Nap – mint nap, újra és újra a repülőtérről a Belváros felé ha-
lad a minősítetlen szabadjelzővel dolgozó taxis. Én már azt sem
értem, hogyan ácsoroghat egész nap a repülőtér
„puffer”parkolójában, ahol csak budapesti engedéllyel rendel-
kezők várakozhatnak.

De a kolléga ott várakozik, egész pontosan, a kolléga a repü-
lőtéri csarnokban utasra vadászik, és ha van találat, akkor lete-
lefonál a parkolóban, a taxiban ücsörgő alkalmazottnak. Az al-
kalmazott szerény díjazás fejében felviszi a taxit a terminálra, a
kolléga meg máris roboghat befelé a városba a „betonról”.

Mészáros Szabolcs 

Erzsébetvárosban tilos  a „sörbicikli”!

A taxisok többsége mérgelődve nézi az úgynevezett „sörbicikli”, vagy
más néven „BIERBIKE” járművek közlekedését. Ülnek a turisták a sze-
kérhez hasonlító járműveken, tekerik a pedált, közben üvöltöznek és
vedelik a sört. Lassan halad a jármű, például a forgalmas Király utcá-
ban nehéz kikerülni. Nekem más bajom van velük. 

Üvöltözzenek nappal, bár ez sincs rendjén, de éjszaka maradjanak
csendben. Kértem Budapest főpolgármesterét, hogy 22 óra után tilt-
sák be a sörbicikliket. Miután este tíz után CSENDRENDELET van, így
este tíz után ne folytathassák ámokfutásaikat. Korábban Szlovéniában
nyaraltam, ahol mindenhol kiírták 22 óra után csendrendelet van.
Ugyanis a turistaparadicsomban nemcsak turisták vannak, hanem helyi
lakosok is. Ők pedig este tíz után pihenni szeretnének. A Főpolgár-
mesteri Hivatal továbbította a kérésemet Erzsébetváros Polgármesteri
Hivatalának…

Válaszuk rövidítve, szerkesztve, kiemelés tőlem. (J.P.)

Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek haszná-
latáról és rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint „Közterület-
használati hozzájárulást kell beszerezni árusító és árusítással kapcsola-
tos, valamit szolgáltató fülke, pavilon, épület, üzlet létesítéséhez, fenn-
maradásához, a már meglévő ilyen fülkék, pavilonok, épületek, üzletek
működéséhez, árubemutató kihelyezéséhez, fennmaradásához, mozgó
árusítóhely létesítéséhez, fennmaradásához, továbbá mozgóbolt közte-
rület használatához. 

Nem adható közterület-használati hozzájárulás szeszesitalt
is forgalmazó mozgóbolt közterület-használatához. Erzsébetvá-
ros Önkormányzata tulajdonában található közterületen sze-
szesitalt is forgalmazó mozgóbolt, így az úgynevezett „sörbi-
cikli” közterület-használatához hozzájárulás nem adható, en-
nek megfelelően az ilyen jellegű tevékenység – közterület-
használati hozzájárulás hiányában – sérti a közösségi együtt-
élés alapvető szabályait, és közigazgatási bírsággal sújtható. 

A fentiekben részletezett helyi rendelet természetesen csak a kizáró-
lagosan Budapest Főváros Erzsébetváros Önkormányzata tulajdoná-
ban lévő közterületek vonatkozásában alkalmazható, így a fővárosi ke-
zelésű, valamint a környező közterületekkel közös közterületek nem
tartoznak annak hatálya alá.

Dr. Gotthard Gábor jegyző megbízásából
Csüllög Szilvia irodavezető

HATÓSÁGI ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAI IRODA 
Köszönjük a választ. Tehát a Király utcában, a Károly körúton teker-

hetnek a söröző turisták, a Dob utcában, vagy a Wesselényi utcában
nem.

Juhász Péter
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si díjat, a biztosítók visszamenőlegesen is beszedhetik azt. Be-
hajtás csak akkor következhet, ha az elmaradásról szóló értesítő
levél során sem fizetik be az összeget. Az köztudott, hogy a köte-
lező felelősségbiztosítást is adó terheli, amit a biztosítónak kell
beszedni, majd az államnak befizetni. Elég hatékonyan működik
a Központi Gépjármű Nyilvántartás, s a rendszerből kiszűrhetőek
a biztosítással nem rendelkező járművek. Az azok után járó fede-
zetlenségi díjra eső adót az állam behajthatja a biztosítóktól. A fe-
dezetlenségi díjból pedig azok a károk rendezhetőek, melyeket a

biztosítással nem rendelkező autósok okoznak. Nem árt, hogy az
olykor sokoldalas, aprónál apróbb betűs feltételeket a szerződés-
kötéskor megtörtént szóbeli tájékoztatás után otthon is átolvas-
suk, hogy milyen tiltások, kizárások szerepelnek benne.

Az új jogszabály alapján a nagy anyagi kárral járó baleseteknél
követelhető összeg másfélmillióról ötmillióra emelkedett, ami je-
lentős különbség. Persze a volán mögé, sem ittasan, sem pedig
kábítószer hatása alatt nem szabad beülni, mert ezzel nem csak
az ötmilliót kockáztatja a felelőtlen sofőr, de a saját és a közleke-
désben résztvevő egyéb résztvevők életét is. Ezek pedig pénz-
ben nem mérhető értékek. k.z.t.

Befelé a „Betonról”! 
Nap – mint nap, újra és újra a repülőtérről a Belváros felé ha-
lad a minősítetlen szabadjelzővel dolgozó taxis. Én már azt sem
értem, hogyan ácsoroghat egész nap a repülőtér
„puffer”parkolójában, ahol csak budapesti engedéllyel rendel-
kezők várakozhatnak.

De a kolléga ott várakozik, egész pontosan, a kolléga a repü-
lőtéri csarnokban utasra vadászik, és ha van találat, akkor lete-
lefonál a parkolóban, a taxiban ücsörgő alkalmazottnak. Az al-
kalmazott szerény díjazás fejében felviszi a taxit a terminálra, a
kolléga meg máris roboghat befelé a városba a „betonról”.

Mészáros Szabolcs 

Erzsébetvárosban tilos  a „sörbicikli”!

A taxisok többsége mérgelődve nézi az úgynevezett „sörbicikli”, vagy
más néven „BIERBIKE” járművek közlekedését. Ülnek a turisták a sze-
kérhez hasonlító járműveken, tekerik a pedált, közben üvöltöznek és
vedelik a sört. Lassan halad a jármű, például a forgalmas Király utcá-
ban nehéz kikerülni. Nekem más bajom van velük. 

Üvöltözzenek nappal, bár ez sincs rendjén, de éjszaka maradjanak
csendben. Kértem Budapest főpolgármesterét, hogy 22 óra után tilt-
sák be a sörbicikliket. Miután este tíz után CSENDRENDELET van, így
este tíz után ne folytathassák ámokfutásaikat. Korábban Szlovéniában
nyaraltam, ahol mindenhol kiírták 22 óra után csendrendelet van.
Ugyanis a turistaparadicsomban nemcsak turisták vannak, hanem helyi
lakosok is. Ők pedig este tíz után pihenni szeretnének. A Főpolgár-
mesteri Hivatal továbbította a kérésemet Erzsébetváros Polgármesteri
Hivatalának…

Válaszuk rövidítve, szerkesztve, kiemelés tőlem. (J.P.)

Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek haszná-
latáról és rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint „Közterület-
használati hozzájárulást kell beszerezni árusító és árusítással kapcsola-
tos, valamit szolgáltató fülke, pavilon, épület, üzlet létesítéséhez, fenn-
maradásához, a már meglévő ilyen fülkék, pavilonok, épületek, üzletek
működéséhez, árubemutató kihelyezéséhez, fennmaradásához, mozgó
árusítóhely létesítéséhez, fennmaradásához, továbbá mozgóbolt közte-
rület használatához. 

Nem adható közterület-használati hozzájárulás szeszesitalt
is forgalmazó mozgóbolt közterület-használatához. Erzsébetvá-
ros Önkormányzata tulajdonában található közterületen sze-
szesitalt is forgalmazó mozgóbolt, így az úgynevezett „sörbi-
cikli” közterület-használatához hozzájárulás nem adható, en-
nek megfelelően az ilyen jellegű tevékenység – közterület-
használati hozzájárulás hiányában – sérti a közösségi együtt-
élés alapvető szabályait, és közigazgatási bírsággal sújtható. 

A fentiekben részletezett helyi rendelet természetesen csak a kizáró-
lagosan Budapest Főváros Erzsébetváros Önkormányzata tulajdoná-
ban lévő közterületek vonatkozásában alkalmazható, így a fővárosi ke-
zelésű, valamint a környező közterületekkel közös közterületek nem
tartoznak annak hatálya alá.

Dr. Gotthard Gábor jegyző megbízásából
Csüllög Szilvia irodavezető

HATÓSÁGI ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAI IRODA 
Köszönjük a választ. Tehát a Király utcában, a Károly körúton teker-

hetnek a söröző turisták, a Dob utcában, vagy a Wesselényi utcában
nem.

Juhász Péter
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Már eddig is sok zűrzavart okozott a 10 éves korhatár értelme-
zése, ill az eltérés a fővárosi és az országos rendelet között. A
fővárosi jogszabályban a gyártási év számít, értelemszerűen a
10. év december 31-ig tart. Az országos rendeletben azonban
az első nyilvántartásba vétel az előírás, ami konkrét dátum, így a
tízéves korhatár csak addig tart, nem az év végéig.

De egyáltalán, minden esetben él ez a tízéves korlátozás?
Szerkesztőségünket több vidéki városból is megkeresték, mert
a különbözó vizsgáztatóhelyeken nem egységesen értelmezték
az előírást. Sőt, nemcsak hogy nem egységesen, hanem néhol
homlokegyenest ellenkezően vélték érteni ugyanazt a rendele-
tet. Utánajártunk a kérdésnek. Nézzük először a jogszabály szö-
vegét (a vonatkozó részleteket kiemeltem):

„3. melléklet a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelethez
A személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsira

vonatkozó követelmények
1. A személyszállító-szolgáltatáshoz használt személy-
gépkocsira vonatkozó általános követelmények:

1.1. légszennyezési követelmények:
1.1.1. a személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz

használt személygépkocsi forgalmi engedélybe bejegyzett első
nyilvántartásba vétel időpontjától számítva hét naptári évnél
több nem telt el vagy a jármű környezetvédelmi osztályba soro-
lása megfelel a legalább az Euro IV. forgalomba helyezési köve-
telményeknek,

1.1.2. a személytaxi-szolgáltatáshoz használt személy-
gépkocsi forgalmi engedélybe bejegyzett első nyilvántar-
tásba vétel időpontjától tíz naptári évnél több nem telt
el, és a környezetvédelmi osztályba sorolása legalább
Euro III. szintnek megfelelő.

1.2. a gumiabroncsainak teljes futófelületén a mintázat ma-
gassága a három millimétert eléri,

1.3. minden üléséhez biztonsági övet szereltek fel,
1.4. a vezetőülésen és a jobb oldali első ülésen helyet foglaló

személy védelmét beépített, működő első légzsák is biztosítja,
1.5. a személygépkocsiban a kerekek blokkolását gátló be-

rendezés (ABS) működik,
1.6. legalább Euro IV. belső égésű motorral (környe-

zetvédelmi osztályba sorolása: 9, vagy annál nagyobb),
vagy egy teljes feltöltéssel legalább 150 km megtételére
alkalmas elektromos meghajtással rendelkezik,

1.7. a személygépkocsi kormányberendezése a menetirány
szerinti bal oldalon elhelyezett,

1.8. a személygépkocsi vezetőjén kívül négynél több utas
szállítására nem alkalmas személygép-
kocsi a jobb és a bal oldalán legalább
2-2 utastérbe nyíló ajtóval rendelkezik,

1.9. a személygépkocsiban légkondi-
cionáló berendezés működik.

2. A személytaxi-szolgáltatáshoz hasz-
nált személygépkocsira vonatkozó to-
vábbi követelmények:

2.1. a taxaméterek műszaki követel-
ményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgá-
ló taxaméterek forgalmazásáról, haszná-
latáról és szervizeléséről, valamint a
számla és a nyugta adóigazgatási azo-
nosításáról, valamint az elektronikus for-
mában megőrzött számlák adóhatósági
ellenőrzéséről szóló miniszteri rendele-
tekben foglaltaknak megfelelő, a sze-
mélygépkocsiba beépített taxaméter (vi-
teldíjjelző készülék),

2.2. a jobb oldali hátsó ablak alsó ré-
szén és a jobb oldali első ülés előtt jól
látható helyen elhelyezett viteldíjtáblá-
zat,

2.3. a jobb oldali első ajtajának kül-
ső részén – legalább 4 cm magas karakterek alkalmazásával –
fel kell tüntetni a tevékenységi engedély sorszámát,

2.4. a személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz
használt személygépkocsi jobb oldali első ajtajának külső ré-
szén – legalább 4 cm magas karakterek alkalmazásával – fel
kell tüntetni a tevékenységi engedély sorszámát,

2.5. a személygépkocsi tetején rögzített, TAXI szót tartalmazó
„taxi szabadjelző” berendezés, amelynek megvilágítása – eltérő
színű vészvillogtatást kivéve – a viteldíjjelző készülék „foglalt” ál-
lásában nem működtethető.

20. Átmeneti rendelkezések
26. § (1) Az e rendelet hatálybelépése előtt a 89/1988. (XII.
20.) MT rendelet alapján kiadott taxiengedéllyel és személygép-
kocsis személyszállító engedéllyel az engedélyben meghatáro-
zott időbeli hatály lejártáig, de legfeljebb 2017. december 31.
napjáig – az azokban előírt feltételek megtartásával – folytatha-
tó személyszállító szolgáltatás.

(2) Az e rendelet hatálybalépése előtt a 89/1988. (XII. 20.)
MT rendelet 5/C. §-ában meghatározottak alapján kiadott
személytaxi vezetői igazolvány és személygépkocsis személy-
szállító vezetői igazolvány, valamint az annak részét képező azo-
nosító lap 2017. december 31. napjáig érvényes.

(3) Az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott, a 89/1988.
(XII. 20.) MT rendelet 1. számú melléklet A. rész I. 1/a) pontjá-
ban meghatározott képesítésről szóló igazolást a közlekedési
hatóság 2017. december 31. napjáig elfogadja.

(4) Az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott, a 89/1988.
(XII. 20.) MT rendelet 1. számú melléklet A. rész I. 1/b) pontjá-
ban meghatározott képesítésről szóló igazolást a közlekedési
hatóság a 7. § (1) bekezdésben meghatározott vizsgaigazolás-
ként elfogadja.

(5) E rendelet hatálybalépése előtt a személytaxi-szolgáltatás
végzésének egyes feltételeiről szóló 21/1992. (X. 27.) KHVM
rendeletben meghatározott minősítő vizsgálat alapján kiállított
igazolólap az azon feltüntetett érvényességi időpontig a műsza-
ki alkalmasság igazolására használható.

(6)11 A 3. melléklet 1. pont 1.1., 1.4., 1.6., és 1.9. al-
pontjában foglaltakat 2017. december 31.napjáig nem
kell alkalmazni arra a személygépkocsira, amelyet az (5)
bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelően
e rendelet hatálybalépésekor személytaxi-szolgáltatás-
hoz vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatás-
hoz használnak.

1986 óta Európában, München után máso-
dikként vezérlik központi számítógépek a
forgalomirányító jelzőlámpákat Budapesten.
Először csak a belvárosi csomópontokban,
aztán egyre újabb és újabb kereszteződé-
sekben. A taxisok – már csak a saját érde-
kükben is – rendszeresen jelezték a taxi-
diszpécsereknek, hol romlottak el a jelző-
lámpák. A diszpécserek pedig telefonáltak
a jelzőlámpa üzemeltetőknek, hol van prob-
léma. Akkoriban még nem voltak elterjedve
a mobiltelefonok, mint napjainkban. 

Szerény személyem tudta évtizedekkel ez-
előtt, melyik csomópont van már bekötve a

központi számítógépbe. Ott nem kellett tele-
fonálni, mert a számítógépközpontban lát-
ták a hibát, ezért jeleztem a diszpécserek-
nek, nem kell fáradozni… Ekkoriban kaptam
egy ismeretlen Keresztapától a „Lámpafele-
lős” elnevezést…

De hol irányították először központilag a
forgalomirányító jelzőlámpákat? Hát termé-
szetesen Amerikában, New Yorkban!  Mind-
erről a Tolnai Világa számolt be 1931. au-
gusztus 5- én. Az írást megtalálhatjátok
szakmai lapunk internetes kiadásában, a
taxisokvilaga.hu oldalon.

Juhász Péter (a Lámpafelelős)

13

Tízéves korhatár
Minden esetben?

Több mint három évtizede, központilag
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Már eddig is sok zűrzavart okozott a 10 éves korhatár értelme-
zése, ill az eltérés a fővárosi és az országos rendelet között. A
fővárosi jogszabályban a gyártási év számít, értelemszerűen a
10. év december 31-ig tart. Az országos rendeletben azonban
az első nyilvántartásba vétel az előírás, ami konkrét dátum, így a
tízéves korhatár csak addig tart, nem az év végéig.

De egyáltalán, minden esetben él ez a tízéves korlátozás?
Szerkesztőségünket több vidéki városból is megkeresték, mert
a különbözó vizsgáztatóhelyeken nem egységesen értelmezték
az előírást. Sőt, nemcsak hogy nem egységesen, hanem néhol
homlokegyenest ellenkezően vélték érteni ugyanazt a rendele-
tet. Utánajártunk a kérdésnek. Nézzük először a jogszabály szö-
vegét (a vonatkozó részleteket kiemeltem):

„3. melléklet a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelethez
A személyszállító szolgáltatáshoz használt személygépkocsira

vonatkozó követelmények
1. A személyszállító-szolgáltatáshoz használt személy-
gépkocsira vonatkozó általános követelmények:

1.1. légszennyezési követelmények:
1.1.1. a személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz

használt személygépkocsi forgalmi engedélybe bejegyzett első
nyilvántartásba vétel időpontjától számítva hét naptári évnél
több nem telt el vagy a jármű környezetvédelmi osztályba soro-
lása megfelel a legalább az Euro IV. forgalomba helyezési köve-
telményeknek,

1.1.2. a személytaxi-szolgáltatáshoz használt személy-
gépkocsi forgalmi engedélybe bejegyzett első nyilvántar-
tásba vétel időpontjától tíz naptári évnél több nem telt
el, és a környezetvédelmi osztályba sorolása legalább
Euro III. szintnek megfelelő.

1.2. a gumiabroncsainak teljes futófelületén a mintázat ma-
gassága a három millimétert eléri,

1.3. minden üléséhez biztonsági övet szereltek fel,
1.4. a vezetőülésen és a jobb oldali első ülésen helyet foglaló

személy védelmét beépített, működő első légzsák is biztosítja,
1.5. a személygépkocsiban a kerekek blokkolását gátló be-

rendezés (ABS) működik,
1.6. legalább Euro IV. belső égésű motorral (környe-

zetvédelmi osztályba sorolása: 9, vagy annál nagyobb),
vagy egy teljes feltöltéssel legalább 150 km megtételére
alkalmas elektromos meghajtással rendelkezik,

1.7. a személygépkocsi kormányberendezése a menetirány
szerinti bal oldalon elhelyezett,

1.8. a személygépkocsi vezetőjén kívül négynél több utas
szállítására nem alkalmas személygép-
kocsi a jobb és a bal oldalán legalább
2-2 utastérbe nyíló ajtóval rendelkezik,

1.9. a személygépkocsiban légkondi-
cionáló berendezés működik.

2. A személytaxi-szolgáltatáshoz hasz-
nált személygépkocsira vonatkozó to-
vábbi követelmények:

2.1. a taxaméterek műszaki követel-
ményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgá-
ló taxaméterek forgalmazásáról, haszná-
latáról és szervizeléséről, valamint a
számla és a nyugta adóigazgatási azo-
nosításáról, valamint az elektronikus for-
mában megőrzött számlák adóhatósági
ellenőrzéséről szóló miniszteri rendele-
tekben foglaltaknak megfelelő, a sze-
mélygépkocsiba beépített taxaméter (vi-
teldíjjelző készülék),

2.2. a jobb oldali hátsó ablak alsó ré-
szén és a jobb oldali első ülés előtt jól
látható helyen elhelyezett viteldíjtáblá-
zat,

2.3. a jobb oldali első ajtajának kül-
ső részén – legalább 4 cm magas karakterek alkalmazásával –
fel kell tüntetni a tevékenységi engedély sorszámát,

2.4. a személygépkocsis személyszállító szolgáltatáshoz
használt személygépkocsi jobb oldali első ajtajának külső ré-
szén – legalább 4 cm magas karakterek alkalmazásával – fel
kell tüntetni a tevékenységi engedély sorszámát,

2.5. a személygépkocsi tetején rögzített, TAXI szót tartalmazó
„taxi szabadjelző” berendezés, amelynek megvilágítása – eltérő
színű vészvillogtatást kivéve – a viteldíjjelző készülék „foglalt” ál-
lásában nem működtethető.

20. Átmeneti rendelkezések
26. § (1) Az e rendelet hatálybelépése előtt a 89/1988. (XII.
20.) MT rendelet alapján kiadott taxiengedéllyel és személygép-
kocsis személyszállító engedéllyel az engedélyben meghatáro-
zott időbeli hatály lejártáig, de legfeljebb 2017. december 31.
napjáig – az azokban előírt feltételek megtartásával – folytatha-
tó személyszállító szolgáltatás.

(2) Az e rendelet hatálybalépése előtt a 89/1988. (XII. 20.)
MT rendelet 5/C. §-ában meghatározottak alapján kiadott
személytaxi vezetői igazolvány és személygépkocsis személy-
szállító vezetői igazolvány, valamint az annak részét képező azo-
nosító lap 2017. december 31. napjáig érvényes.

(3) Az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott, a 89/1988.
(XII. 20.) MT rendelet 1. számú melléklet A. rész I. 1/a) pontjá-
ban meghatározott képesítésről szóló igazolást a közlekedési
hatóság 2017. december 31. napjáig elfogadja.

(4) Az e rendelet hatálybalépése előtt kiadott, a 89/1988.
(XII. 20.) MT rendelet 1. számú melléklet A. rész I. 1/b) pontjá-
ban meghatározott képesítésről szóló igazolást a közlekedési
hatóság a 7. § (1) bekezdésben meghatározott vizsgaigazolás-
ként elfogadja.

(5) E rendelet hatálybalépése előtt a személytaxi-szolgáltatás
végzésének egyes feltételeiről szóló 21/1992. (X. 27.) KHVM
rendeletben meghatározott minősítő vizsgálat alapján kiállított
igazolólap az azon feltüntetett érvényességi időpontig a műsza-
ki alkalmasság igazolására használható.

(6)11 A 3. melléklet 1. pont 1.1., 1.4., 1.6., és 1.9. al-
pontjában foglaltakat 2017. december 31.napjáig nem
kell alkalmazni arra a személygépkocsira, amelyet az (5)
bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelően
e rendelet hatálybalépésekor személytaxi-szolgáltatás-
hoz vagy személygépkocsis személyszállító szolgáltatás-
hoz használnak.

1986 óta Európában, München után máso-
dikként vezérlik központi számítógépek a
forgalomirányító jelzőlámpákat Budapesten.
Először csak a belvárosi csomópontokban,
aztán egyre újabb és újabb kereszteződé-
sekben. A taxisok – már csak a saját érde-
kükben is – rendszeresen jelezték a taxi-
diszpécsereknek, hol romlottak el a jelző-
lámpák. A diszpécserek pedig telefonáltak
a jelzőlámpa üzemeltetőknek, hol van prob-
léma. Akkoriban még nem voltak elterjedve
a mobiltelefonok, mint napjainkban. 

Szerény személyem tudta évtizedekkel ez-
előtt, melyik csomópont van már bekötve a

központi számítógépbe. Ott nem kellett tele-
fonálni, mert a számítógépközpontban lát-
ták a hibát, ezért jeleztem a diszpécserek-
nek, nem kell fáradozni… Ekkoriban kaptam
egy ismeretlen Keresztapától a „Lámpafele-
lős” elnevezést…

De hol irányították először központilag a
forgalomirányító jelzőlámpákat? Hát termé-
szetesen Amerikában, New Yorkban!  Mind-
erről a Tolnai Világa számolt be 1931. au-
gusztus 5- én. Az írást megtalálhatjátok
szakmai lapunk internetes kiadásában, a
taxisokvilaga.hu oldalon.

Juhász Péter (a Lámpafelelős)
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Tízéves korhatár
Minden esetben?

Több mint három évtizede, központilag
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26/A. §12 E rendeletnek az egységes elektronikus ügyinté-
zési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormány-
rendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm.
rendelettel megállapított 17. § (1) bekezdését 2017. decem-
ber 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az
elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizal-
mi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-
jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. decem-
ber 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kap-
csolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos ren-
delkezéseit kell alkalmazni.”

1.1.2-es pont: Az Euro III.-as gépkocsinál nincs kérdés: „első
nyilvántartásba vétel időpontjától tíz naptári évnél több nem telt

el…” Pontos megfogalmazás, bár különösebb értelme ma már
nincs: tíz évvel ezelőtt, azaz 2007-ben már nemigen helyeztek for-
galomba Euro III.-as környezetvédelmi normának megfelelő gép-
kocsit. 

1.6-os pont: Az Euro IV.-es autóknál nem szerepel semmiféle
korhatári megkötés! Tehát, ha EuroIV-es, akkor akárhány éves is
lehet! Ugyanakkor, mivel egy felsorolásról van szó, a jogalkotói
szándék szerint ezeknek a feltételeknek valószínűleg mind meg
kell felelni. Ebben az esetben viszont az Euro IV-es kocsikra is
vonatkozna a tíz éves korhatár. 

Enyhén szólva is zavaros a helyzet. Sokkal jobb lenne, ha
olyan rendeletek születnének, amelyek mindenki számára egyér-
telműen jelölnék ki a határokat, és sem nekünk, sem a rendelet
végrehajtóinak nem kellene értelmezgetni meg  jogászkodni…
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Itt a sorszám, hol a sorszám?

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

Ritkán teszek ilyet, de most közreadom a 2017. február 04. – Ma-
gyar Ügyvéd blogjában leírtakat, mert híven tükrözi a mai helyzetet.

„Kisebb kézitusát vívnak reggelente az ügyfelek a sor-
számért a Visegrádi utcai központi okmányirodánál. A ta-
xisok szerint ennek az lehet az oka, hogy a hat munka-
helynek legfeljebb a felénél folyik munka, s az óriási ügy-
teherrel képtelenek megbirkózni az ügyintézők. Számos
ügytípussal máshová nem is lehet menni, így a tumultus
garantált.

Időnként már-már lincs-hangulat uralkodik a Visegrádi utcai
központi okmányirodánál. Taxisok elmondása szerint mindenna-
posak a tumultuózus jelenetek, s előfordult, hogy ölre mentek az
ügyfelek a váróban. De állítólag az is megesett, hogy az ügyinté-
zőket megfenyegették az ideges ügyfelek. 

Ez az iroda Budapesten kizárólagos hatáskörrel jár el a taxisok
ügyeiben, s itt igényelhető a próbarendszám és a vámrendszám
is, míg az egész országból ide kell jönnie annak, aki a veteránau-
tójára OT, illetve a versenyautójára SP jelű rendszámtáblát akar.
Szóval az ügyfélkör meglehetősen nagy, hiszen a fővárosban leg-
alább 4500 taxi fut, és számtalan autókereskedés, illetve szerviz
van, amelyek működéséhez szükség lehet a P betűs rendszámra,
amit ráadásul évente újból kell igényelni.

Mindehhez képest ezekkel a gépjármű-igazgatási ügyekkel
egy-egy műszakban legfeljebb két-három ügyintéző próbál meg-
birkózni – állítják forrásaink –, miközben hat munkahely áll ren-
delkezésre. Emiatt gyakran időpontot sem lehet foglalni, mert a
rendszer csak három hétre „lát előre”, és jó adag szerencse kell
hozzá, hogy valaki az éppen megfelelő pillanatban telefonáljon.

Új taxi üzembe helyezéséhez kétszer kell felkeresni az ok-
mányirodát, míg a többi ügyet – ilyen például az autó tulajdonjo-
gának vagy üzemben tartójának változása, elveszett vagy meg-
rongálódott forgalmi engedély, illetve rendszám pótlása – egy
menetben lehet elintézni. Évente egyszer átlagosan szinte min-
den érintettnek akad valamilyen dolga az okmányirodában, ami
azt jelenti, hogy hetente nyolcvan-száz taxis biztosan megjelenik.

Aki tehát most kezdi a szakmát, jobb, ha felkészül arra, hogy
rá fog menni vagy két hónapja csak az adminisztrációra. De az
sem jár sokkal jobban, aki az elveszett rendszáma helyett igé-
nyel másikat, mert akár egy hónapra is kieshet a munkából. 

Ezt pedig kevesen engedhetik meg maguknak, ezért a leg-

többen bármire képesek, hogy mielőbb elintézzék az ügyüket.
Ha telefonon nem sikerül időpontot kapni, sokan már hajnalban
leparkolnak a Visegrádi utcában, hogy sikerüljön sorszámot
kapni. Aki meg biztosra akar menni, már előző este odamegy.

Azután reggel nyolckor kezdődik a versenyfutás a napi sor-
számokért. Ami gyorsan be is fejeződik, mert percek alatt elfogy-
nak a helyek. Ezért a többség hoppon marad és mehet haza. S
lehet próbálkozni másnap megint, hátha sikerül beleférni az első
szerencsés legfeljebb kéttucatba.

Ezért nem is igazán meglepő, ha esetenként elszabadulnak az
indulatok, és az ügyfelek kisebb kézitusát vívnak egymással a
bejutásért. Nem volt ez mindig így; a mindennapossá vált cirkusz
egyetlen oka vélhetően a létszámhiány. Ha az ügyintézés vala-
mennyi munkahelyen egyszerre folyna, nem kellene senkinek he-
teket várnia, és akkor közelharcot sem kellene vívni ahhoz, hogy
ki-ki időben elintézze a dolgát. 

Amúgy az okmányirodákban semmi nincs ingyen. Például a
forgalmi engedélyt hatezer forintért cserélik, illetve pótolják, a ta-
xis rendszám párja 13 ezer, míg egy darab 8500 Ft, s ugyaneny-
nyi a vámrendszám tarifája is. A próbarendszám és az OT-s rend-
szám még kicsivel drágább – párja 15 ezer, darabja 8500 Ft –,
s kell még 3500 forintot fizetni az előbbihez tartozó indítási nap-
ló hitelesítéséért is. Tavaly egyébként összesen több mint 1,1
millió forgalmi engedélyt adtak ki országszerte, és csupán ebből
befolyt bő hatmilliárd forint. Ebből talán futná néhány új ügyinté-
zőre is.” (Forrás: magyarügyvéd.blog.hu)

A fenti cikket azért adtam közre, mert a BKIK már évek óta kez-
deményezi, a taxizás terén egy, ún. „egyablakos rendszer” beve-
zetését a BKIK-n belül. 

Tudom, hogy ez nem egyszerű, hisz a taxiszabályozás ma két-
három minisztériumhoz is kötődik. Kezdeményeztük már azt is,
hogy helyet biztosítunk a BKIK épületében kihelyezett Kormány-
ablak működtetéséhez, ahol csak a taxis, illetve személygépko-
csis személyszállító vállalkozások intézhetnék vállalkozásaikkal
kapcsolatos ügyeiket.

A kialakult helyzet kapcsán ismét felvesszük a kapcsolatot az
illetékesekkel, hogy a Kamara keretein belül találjunk megoldást,
mint korábban a Lajos utcában.

Sipeki József
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Még mindig teljes a zűrzavar. A jogszabá-
lyok nem adnak egyértelmű útmutatást.
Vagy csak mi nem tudjuk kibogozni. A kér-
dések meg egyre csak szaporodnak:

• Mikor kell számlát adni?
• Le kell külön jelenteni a NAV-nak?
• Mi a teendő, ha javítás alatt van a pénz-

tárgép?
• Meg lehet úszni a taxis vállalkozást

pénztárgép nélkül?
• Kell-e kézi nyugtát használni?
• A számlás fuvarokat is be kell vinni a

pénztárgépbe?
• Hogyan kell kezelni az e-csekkes fuvaro-

kat?
• Egyáltalán, tegyen már valaki rendet eb-

ben a zűrzavarban!
Nos, azt nem ígérhetem, hogy rendet te-

szek, tökéletesen egyértelmű útmutatások-
ra senki se számítson. Ennek oka – de sok-
szor leírtuk már –, hogy a pénztárgép-ren-
delet megszületésekor, 2013-ban, még terv-
be sem volt véve, hogy ezeket a készüléke-
ket valaha is alkalmazni kell a taxikban.
Nem születtek taxi-specifikus paragrafusok,
nincsenek külön előírások. Mindazonáltal
nézzük, hogy a fenti kérdések kapcsán mit
tudunk kihámozni a rendeletből:

Rögtön az első kérdés elég szerteágazó:
Mikor kell számlát adni? Alapesetben ter-
mészetesen akkor, ha az utasunk kér. Ezt a
kérést minden esetben teljesítenünk kell,
nem tagadhatjuk meg. (Pontosabban egyet-
len esetben igen, ha az ügyfél nem hajlan-
dó közölni az igénybevevő nevét és címét.)
A másik eset taxisoknál nem jellemző és
nem életszerű, ezért éppen csak megemlít-
jük: minden ügyfélnek számlát kell adni, és
arról havonta részletes jelentést küldeni a
NAV-nak, ha a pénztárgépre kötelezett vál-
lalkozó nem szerez be pénztárgépet. 

Le kell-e jelenteni a számlás fuvarokat a
NAV-nak? Csak és kizárólag a fenti eset-
ben, tehát amikor a pénztárgépre kötelezett
nem használ (nem is szerez be) pénztárgé-
pet. Az összes többi esetben, tehát ha
pénztárgépet használunk és csak az utas
kérésére adunk számlát, azt nem kell
sehova külön jelenteni!

Ha a pénztárgépünk meghibásodott, a ja-
vítás időtartama alatt tovább dolgozhatunk,
de utasainknak kézi nyugtát kell kiállíta-
nunk. Hangsúlyozottan nem számlát, ha-
nem nyugtát! (Természetesen ha számlát
kér, azt ebben az esetben is teljesíteni kell!)
A megjavított pénztárgép újbóli üzembe
helyezésekor az addig kiállított kézi nyugtá-
kat összesítve be kell vinni a pénztárgépbe,
mégpedig a következő módon: új adóügyi
napot nyitunk, a kézi nyugták összesítését
egy összegben beírjuk, majd napi zárást
csinálunk. A további fuvarozást egy új nap-
nyitással kezdhetjük.

Sokan hangoztatják, hogy az adóható-
ságtól olyan információt kaptak, miszerint a
számlás fuvarokat nem kell bevinni a pénz-
tárgépbe. Igen, lehet így is eljárni, feltéve,
ha meg akarjuk bonyolítni a magunk és
könyvelőnk életét. Ezek a tételek ugyanis
szintén vállalkozói bevételnek minősülnek,
könyvelésünkben, adóbevallásunkban sze-
repelniük kell! Az adóhatóság úgy fogalmaz
(kissé leegyszerűsítve), hogy a számlás be-
vételt nem kell bevinni a pénztárgépbe, de
nem is tilos! Célszerűbb ezért, ha minden
bevételünket bevisszük a pénztárgépbe,
mert akkor csak ebben az egy eszközben
lévő összesítést kell figyelnünk.

Az egyes cégeknél működő e-csekkes

rendszer egy speciális forma. Ilyenkor a ta-
xis vállalkozás nevében a fuvarszervező ál-
lítja ki a számlát és küldi el az utasnak. Mi-
után azonban ezek a tételek szerepelnek a
taxiórában, vállalkozói bevételt képeznek, a
fentiek alapján célszerűen szerepelniük
kell a pénztárgépben is. Az az egyesek ál-
tal hangoztatott vélemény, ami szerint eze-
ket a fuvarokat a társaság jelenti az adóha-
tóságnak, tehát ha mi is beírjuk, akkor dup-
lán szerepel majd, szerintem téves értelme-
zés. Teljesen kizárt dolog, hogy az adóbe-
vallás beküldésekor a NAV majd hozzáadja
az általunk közölt összeghez a nála lévő
adatokat és úgy szabja ki a fizetendő
adót…
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Nem szokás taxit lopni, főleg
nem a fővárosban, ahol már
minden jármű egységes sárga
színű, és az eltűnését követő-
en igen hamar kiszúrják a fu-
varozók a keresett járművet.
2016. december 10-én 0 óra
5 perckor ismeretlen tettes
mégis úgy döntött, elköti a Fe-
rencvárosban parkoló autót. A
Budapest IX. kerület Haller ut-
cában őrizetlenül hagyott taxi-
ba beült és elhajtott vele. Út-
közben nekiütközött egy par-
koló autónak, majd az V. kerü-
let Pesti alsó rakparton kiszállt
a kocsiból és elsétált.

A tolvaj körülbelül 28-30
éves, 180 centiméter magas,
erős testalkatú. Haja rövid, ar-
ca hosszúkás, szeme barna
színű, szája telt. A bűncselek-
mény elkövetésekor kék, hosz-
szú ujjú, kockás inget, fekete
kabátot, farmernadrágot és fe-
kete sportcipőt viselt – derül ki
az egyik üzemanyagkút bizton-
sági kamerájának felvételéből.

A Budapesti Rendőr-főkapi-
tányság IX. kerületi Rendőrka-
pitánysága kéri, aki tud valamit
a bűncselekmény elkövetőjé-
ről, az hívja a 06-1-455-4800-
140-es melléket, illetve névte-

lensége megőrzése mellett te-
gyen bejelentést az ingyene-
sen hívható 06-80-555-111
„Telefontanú" zöld számán, a
107 vagy 112 központi segély-
hívó számok egyikén.

A rendőrségi felhívás adta
az apropóját, hogy utánanéz-
zünk, milyen típusú autókat
loptak az elmúlt időszakban
leginkább. Az éves adatok
még nem álltak rendelkezés-
re, az első háromnegyed évnyi
kimutatásból az alábbiak de-
rültek ki:

A TOP 20-as lista:
1. Ford
2. Volkswagen
3. Skoda
4. Opel
5. Renault
6. Toyota
7. Suzuki
8. BMW
9. Audi
10. Fiat
11. Mercedes
12. Peugeot
13. Honda
14. Hyundai
15. Seat
16. Kia
17. Lada
18. Dacia

19. Mazda
20. Nissan

Míg 2015-ben a Volkswa-
gen, Ford, Suzuki, Renault,
Opel volt az első öt márka, ad-
dig 2016-ra a Skoda is „felzár-
kózott” az élbolyhoz. Jó hír a
Suzukisoknak, hogy újabban
kevésbé viszik a tolvajok a ko-
csijukat, hiszen a harmadikról
a hetedikre esett vissza a már-
ka, rossz hír viszont a Fordo-
soknak, hogy autóik a bűnö-
zők aktuális kedvenceivé vál-
tak. A Suzuki hátracsúszása
mellett a leginkább feltűnő vál-
tozás a Skodáé, a tavalyi nyol-
cadik hellyel szemben most a
nem éppen előkelő dobogós
harmadik a márka a tolvajok-
nál. Hátrébb került a személy-
autók között a BMW, Audi és
a Renault, viszont több Opelt
loptak.

Mindezek ismeretében ki-ki
eldöntheti, mennyit költ jármű-
ve biztonságára, bár a szakér-
tők azt állítják: ellophatatlan
autó nincs! Ehhez azonban azt
is hozzáteszik: két jármű közül
azt kötik el, amelyikben keve-
sebb a biztonsági felszerelés.

k.z.t.  

Számla vagy nyugta?
Mikor, melyik?

Összetörte a lopott taxit, majd elsétált

Egyre több Skodát lopnak hazánkban
Ismeretlen tettes 2016. december 10-én éjfél után pár perccel a főváros IX. kerüle-
tében ellopott egy őrizetlenül hagyott taxit, majd az V. kerület Pesti alsó rakparton
összetörve hátrahagyta azt. A rendőrség keresi az elkövetőt. Ennek kapcsán arra
voltunk kíváncsiak, hogy a legutóbbi statisztikák szerint mely autótípusok a legve-
szélyeztetettebbek hazánkban.
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26/A. §12 E rendeletnek az egységes elektronikus ügyinté-
zési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormány-
rendeletek módosításáról szóló 477/2016. (XII. 27.) Korm.
rendelettel megállapított 17. § (1) bekezdését 2017. decem-
ber 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az
elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizal-
mi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-
jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. decem-
ber 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kap-
csolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos ren-
delkezéseit kell alkalmazni.”

1.1.2-es pont: Az Euro III.-as gépkocsinál nincs kérdés: „első
nyilvántartásba vétel időpontjától tíz naptári évnél több nem telt

el…” Pontos megfogalmazás, bár különösebb értelme ma már
nincs: tíz évvel ezelőtt, azaz 2007-ben már nemigen helyeztek for-
galomba Euro III.-as környezetvédelmi normának megfelelő gép-
kocsit. 

1.6-os pont: Az Euro IV.-es autóknál nem szerepel semmiféle
korhatári megkötés! Tehát, ha EuroIV-es, akkor akárhány éves is
lehet! Ugyanakkor, mivel egy felsorolásról van szó, a jogalkotói
szándék szerint ezeknek a feltételeknek valószínűleg mind meg
kell felelni. Ebben az esetben viszont az Euro IV-es kocsikra is
vonatkozna a tíz éves korhatár. 

Enyhén szólva is zavaros a helyzet. Sokkal jobb lenne, ha
olyan rendeletek születnének, amelyek mindenki számára egyér-
telműen jelölnék ki a határokat, és sem nekünk, sem a rendelet
végrehajtóinak nem kellene értelmezgetni meg  jogászkodni…
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Itt a sorszám, hol a sorszám?

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

Ritkán teszek ilyet, de most közreadom a 2017. február 04. – Ma-
gyar Ügyvéd blogjában leírtakat, mert híven tükrözi a mai helyzetet.

„Kisebb kézitusát vívnak reggelente az ügyfelek a sor-
számért a Visegrádi utcai központi okmányirodánál. A ta-
xisok szerint ennek az lehet az oka, hogy a hat munka-
helynek legfeljebb a felénél folyik munka, s az óriási ügy-
teherrel képtelenek megbirkózni az ügyintézők. Számos
ügytípussal máshová nem is lehet menni, így a tumultus
garantált.

Időnként már-már lincs-hangulat uralkodik a Visegrádi utcai
központi okmányirodánál. Taxisok elmondása szerint mindenna-
posak a tumultuózus jelenetek, s előfordult, hogy ölre mentek az
ügyfelek a váróban. De állítólag az is megesett, hogy az ügyinté-
zőket megfenyegették az ideges ügyfelek. 

Ez az iroda Budapesten kizárólagos hatáskörrel jár el a taxisok
ügyeiben, s itt igényelhető a próbarendszám és a vámrendszám
is, míg az egész országból ide kell jönnie annak, aki a veteránau-
tójára OT, illetve a versenyautójára SP jelű rendszámtáblát akar.
Szóval az ügyfélkör meglehetősen nagy, hiszen a fővárosban leg-
alább 4500 taxi fut, és számtalan autókereskedés, illetve szerviz
van, amelyek működéséhez szükség lehet a P betűs rendszámra,
amit ráadásul évente újból kell igényelni.

Mindehhez képest ezekkel a gépjármű-igazgatási ügyekkel
egy-egy műszakban legfeljebb két-három ügyintéző próbál meg-
birkózni – állítják forrásaink –, miközben hat munkahely áll ren-
delkezésre. Emiatt gyakran időpontot sem lehet foglalni, mert a
rendszer csak három hétre „lát előre”, és jó adag szerencse kell
hozzá, hogy valaki az éppen megfelelő pillanatban telefonáljon.

Új taxi üzembe helyezéséhez kétszer kell felkeresni az ok-
mányirodát, míg a többi ügyet – ilyen például az autó tulajdonjo-
gának vagy üzemben tartójának változása, elveszett vagy meg-
rongálódott forgalmi engedély, illetve rendszám pótlása – egy
menetben lehet elintézni. Évente egyszer átlagosan szinte min-
den érintettnek akad valamilyen dolga az okmányirodában, ami
azt jelenti, hogy hetente nyolcvan-száz taxis biztosan megjelenik.

Aki tehát most kezdi a szakmát, jobb, ha felkészül arra, hogy
rá fog menni vagy két hónapja csak az adminisztrációra. De az
sem jár sokkal jobban, aki az elveszett rendszáma helyett igé-
nyel másikat, mert akár egy hónapra is kieshet a munkából. 

Ezt pedig kevesen engedhetik meg maguknak, ezért a leg-

többen bármire képesek, hogy mielőbb elintézzék az ügyüket.
Ha telefonon nem sikerül időpontot kapni, sokan már hajnalban
leparkolnak a Visegrádi utcában, hogy sikerüljön sorszámot
kapni. Aki meg biztosra akar menni, már előző este odamegy.

Azután reggel nyolckor kezdődik a versenyfutás a napi sor-
számokért. Ami gyorsan be is fejeződik, mert percek alatt elfogy-
nak a helyek. Ezért a többség hoppon marad és mehet haza. S
lehet próbálkozni másnap megint, hátha sikerül beleférni az első
szerencsés legfeljebb kéttucatba.

Ezért nem is igazán meglepő, ha esetenként elszabadulnak az
indulatok, és az ügyfelek kisebb kézitusát vívnak egymással a
bejutásért. Nem volt ez mindig így; a mindennapossá vált cirkusz
egyetlen oka vélhetően a létszámhiány. Ha az ügyintézés vala-
mennyi munkahelyen egyszerre folyna, nem kellene senkinek he-
teket várnia, és akkor közelharcot sem kellene vívni ahhoz, hogy
ki-ki időben elintézze a dolgát. 

Amúgy az okmányirodákban semmi nincs ingyen. Például a
forgalmi engedélyt hatezer forintért cserélik, illetve pótolják, a ta-
xis rendszám párja 13 ezer, míg egy darab 8500 Ft, s ugyaneny-
nyi a vámrendszám tarifája is. A próbarendszám és az OT-s rend-
szám még kicsivel drágább – párja 15 ezer, darabja 8500 Ft –,
s kell még 3500 forintot fizetni az előbbihez tartozó indítási nap-
ló hitelesítéséért is. Tavaly egyébként összesen több mint 1,1
millió forgalmi engedélyt adtak ki országszerte, és csupán ebből
befolyt bő hatmilliárd forint. Ebből talán futná néhány új ügyinté-
zőre is.” (Forrás: magyarügyvéd.blog.hu)

A fenti cikket azért adtam közre, mert a BKIK már évek óta kez-
deményezi, a taxizás terén egy, ún. „egyablakos rendszer” beve-
zetését a BKIK-n belül. 

Tudom, hogy ez nem egyszerű, hisz a taxiszabályozás ma két-
három minisztériumhoz is kötődik. Kezdeményeztük már azt is,
hogy helyet biztosítunk a BKIK épületében kihelyezett Kormány-
ablak működtetéséhez, ahol csak a taxis, illetve személygépko-
csis személyszállító vállalkozások intézhetnék vállalkozásaikkal
kapcsolatos ügyeiket.

A kialakult helyzet kapcsán ismét felvesszük a kapcsolatot az
illetékesekkel, hogy a Kamara keretein belül találjunk megoldást,
mint korábban a Lajos utcában.

Sipeki József
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Még mindig teljes a zűrzavar. A jogszabá-
lyok nem adnak egyértelmű útmutatást.
Vagy csak mi nem tudjuk kibogozni. A kér-
dések meg egyre csak szaporodnak:

• Mikor kell számlát adni?
• Le kell külön jelenteni a NAV-nak?
• Mi a teendő, ha javítás alatt van a pénz-

tárgép?
• Meg lehet úszni a taxis vállalkozást

pénztárgép nélkül?
• Kell-e kézi nyugtát használni?
• A számlás fuvarokat is be kell vinni a

pénztárgépbe?
• Hogyan kell kezelni az e-csekkes fuvaro-

kat?
• Egyáltalán, tegyen már valaki rendet eb-

ben a zűrzavarban!
Nos, azt nem ígérhetem, hogy rendet te-

szek, tökéletesen egyértelmű útmutatások-
ra senki se számítson. Ennek oka – de sok-
szor leírtuk már –, hogy a pénztárgép-ren-
delet megszületésekor, 2013-ban, még terv-
be sem volt véve, hogy ezeket a készüléke-
ket valaha is alkalmazni kell a taxikban.
Nem születtek taxi-specifikus paragrafusok,
nincsenek külön előírások. Mindazonáltal
nézzük, hogy a fenti kérdések kapcsán mit
tudunk kihámozni a rendeletből:

Rögtön az első kérdés elég szerteágazó:
Mikor kell számlát adni? Alapesetben ter-
mészetesen akkor, ha az utasunk kér. Ezt a
kérést minden esetben teljesítenünk kell,
nem tagadhatjuk meg. (Pontosabban egyet-
len esetben igen, ha az ügyfél nem hajlan-
dó közölni az igénybevevő nevét és címét.)
A másik eset taxisoknál nem jellemző és
nem életszerű, ezért éppen csak megemlít-
jük: minden ügyfélnek számlát kell adni, és
arról havonta részletes jelentést küldeni a
NAV-nak, ha a pénztárgépre kötelezett vál-
lalkozó nem szerez be pénztárgépet. 

Le kell-e jelenteni a számlás fuvarokat a
NAV-nak? Csak és kizárólag a fenti eset-
ben, tehát amikor a pénztárgépre kötelezett
nem használ (nem is szerez be) pénztárgé-
pet. Az összes többi esetben, tehát ha
pénztárgépet használunk és csak az utas
kérésére adunk számlát, azt nem kell
sehova külön jelenteni!

Ha a pénztárgépünk meghibásodott, a ja-
vítás időtartama alatt tovább dolgozhatunk,
de utasainknak kézi nyugtát kell kiállíta-
nunk. Hangsúlyozottan nem számlát, ha-
nem nyugtát! (Természetesen ha számlát
kér, azt ebben az esetben is teljesíteni kell!)
A megjavított pénztárgép újbóli üzembe
helyezésekor az addig kiállított kézi nyugtá-
kat összesítve be kell vinni a pénztárgépbe,
mégpedig a következő módon: új adóügyi
napot nyitunk, a kézi nyugták összesítését
egy összegben beírjuk, majd napi zárást
csinálunk. A további fuvarozást egy új nap-
nyitással kezdhetjük.

Sokan hangoztatják, hogy az adóható-
ságtól olyan információt kaptak, miszerint a
számlás fuvarokat nem kell bevinni a pénz-
tárgépbe. Igen, lehet így is eljárni, feltéve,
ha meg akarjuk bonyolítni a magunk és
könyvelőnk életét. Ezek a tételek ugyanis
szintén vállalkozói bevételnek minősülnek,
könyvelésünkben, adóbevallásunkban sze-
repelniük kell! Az adóhatóság úgy fogalmaz
(kissé leegyszerűsítve), hogy a számlás be-
vételt nem kell bevinni a pénztárgépbe, de
nem is tilos! Célszerűbb ezért, ha minden
bevételünket bevisszük a pénztárgépbe,
mert akkor csak ebben az egy eszközben
lévő összesítést kell figyelnünk.

Az egyes cégeknél működő e-csekkes

rendszer egy speciális forma. Ilyenkor a ta-
xis vállalkozás nevében a fuvarszervező ál-
lítja ki a számlát és küldi el az utasnak. Mi-
után azonban ezek a tételek szerepelnek a
taxiórában, vállalkozói bevételt képeznek, a
fentiek alapján célszerűen szerepelniük
kell a pénztárgépben is. Az az egyesek ál-
tal hangoztatott vélemény, ami szerint eze-
ket a fuvarokat a társaság jelenti az adóha-
tóságnak, tehát ha mi is beírjuk, akkor dup-
lán szerepel majd, szerintem téves értelme-
zés. Teljesen kizárt dolog, hogy az adóbe-
vallás beküldésekor a NAV majd hozzáadja
az általunk közölt összeghez a nála lévő
adatokat és úgy szabja ki a fizetendő
adót…
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Nem szokás taxit lopni, főleg
nem a fővárosban, ahol már
minden jármű egységes sárga
színű, és az eltűnését követő-
en igen hamar kiszúrják a fu-
varozók a keresett járművet.
2016. december 10-én 0 óra
5 perckor ismeretlen tettes
mégis úgy döntött, elköti a Fe-
rencvárosban parkoló autót. A
Budapest IX. kerület Haller ut-
cában őrizetlenül hagyott taxi-
ba beült és elhajtott vele. Út-
közben nekiütközött egy par-
koló autónak, majd az V. kerü-
let Pesti alsó rakparton kiszállt
a kocsiból és elsétált.

A tolvaj körülbelül 28-30
éves, 180 centiméter magas,
erős testalkatú. Haja rövid, ar-
ca hosszúkás, szeme barna
színű, szája telt. A bűncselek-
mény elkövetésekor kék, hosz-
szú ujjú, kockás inget, fekete
kabátot, farmernadrágot és fe-
kete sportcipőt viselt – derül ki
az egyik üzemanyagkút bizton-
sági kamerájának felvételéből.

A Budapesti Rendőr-főkapi-
tányság IX. kerületi Rendőrka-
pitánysága kéri, aki tud valamit
a bűncselekmény elkövetőjé-
ről, az hívja a 06-1-455-4800-
140-es melléket, illetve névte-

lensége megőrzése mellett te-
gyen bejelentést az ingyene-
sen hívható 06-80-555-111
„Telefontanú" zöld számán, a
107 vagy 112 központi segély-
hívó számok egyikén.

A rendőrségi felhívás adta
az apropóját, hogy utánanéz-
zünk, milyen típusú autókat
loptak az elmúlt időszakban
leginkább. Az éves adatok
még nem álltak rendelkezés-
re, az első háromnegyed évnyi
kimutatásból az alábbiak de-
rültek ki:

A TOP 20-as lista:
1. Ford
2. Volkswagen
3. Skoda
4. Opel
5. Renault
6. Toyota
7. Suzuki
8. BMW
9. Audi
10. Fiat
11. Mercedes
12. Peugeot
13. Honda
14. Hyundai
15. Seat
16. Kia
17. Lada
18. Dacia

19. Mazda
20. Nissan

Míg 2015-ben a Volkswa-
gen, Ford, Suzuki, Renault,
Opel volt az első öt márka, ad-
dig 2016-ra a Skoda is „felzár-
kózott” az élbolyhoz. Jó hír a
Suzukisoknak, hogy újabban
kevésbé viszik a tolvajok a ko-
csijukat, hiszen a harmadikról
a hetedikre esett vissza a már-
ka, rossz hír viszont a Fordo-
soknak, hogy autóik a bűnö-
zők aktuális kedvenceivé vál-
tak. A Suzuki hátracsúszása
mellett a leginkább feltűnő vál-
tozás a Skodáé, a tavalyi nyol-
cadik hellyel szemben most a
nem éppen előkelő dobogós
harmadik a márka a tolvajok-
nál. Hátrébb került a személy-
autók között a BMW, Audi és
a Renault, viszont több Opelt
loptak.

Mindezek ismeretében ki-ki
eldöntheti, mennyit költ jármű-
ve biztonságára, bár a szakér-
tők azt állítják: ellophatatlan
autó nincs! Ehhez azonban azt
is hozzáteszik: két jármű közül
azt kötik el, amelyikben keve-
sebb a biztonsági felszerelés.

k.z.t.  

Számla vagy nyugta?
Mikor, melyik?

Összetörte a lopott taxit, majd elsétált

Egyre több Skodát lopnak hazánkban
Ismeretlen tettes 2016. december 10-én éjfél után pár perccel a főváros IX. kerüle-
tében ellopott egy őrizetlenül hagyott taxit, majd az V. kerület Pesti alsó rakparton
összetörve hátrahagyta azt. A rendőrség keresi az elkövetőt. Ennek kapcsán arra
voltunk kíváncsiak, hogy a legutóbbi statisztikák szerint mely autótípusok a legve-
szélyeztetettebbek hazánkban.
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Émile-ről… 
vagyis Émile Zoláról, a híres-hírhedt francia
regényíróról lenne itt néhány gondolat, an-
nak a kérdésnek apropójából, hogy múlan-
dó-e és mennyire az írói dicsőség.

Kérdezem a kedves, idős kölcsönkönyvtá-
ras hölgyet: olvasnak az ide betérők Zolát?
Hát nemigen. Tetszik tudni, hajdanában (így
mondja: hajdanában) milliók kedvence volt,
de elmúlt felette az idő, ma már csak höl-
gyek kölcsönzik, elvétve, és inkább a koro-
sabbja. 

Ez stimmel. Emlékszem, ifjú koromban
anyám ül a konyhai hokedlin, könyv az asz-
talon, a Zola, a Tisztes úriház, elmélyült ol-
vasás, majd: „jaj, ne tudd meg, mik vannak
ebben, nahát!...”  Nahát később megtud-
tam. Nem mondom, tényleg vannak benne
úgynevezett sikamlós részek, de ma már,
ugyan, kérem…

Zola 1840-ben született Provance-ban,
apja elfranciásodott olasz mérnök, anyukája
tetőtől talpig francia. A kis Émile vékonyka,
csenevész, szótlan, csöndes és visszahúzó-
dó. Nem így kölyökbarátja, a robusztus, iz-
gő-mozgó, nagyszájú kölyök, a Paul
Cezanne, akiből majd a világ egyik leghíre-
sebb festője lesz. 

Az apa korai halála után anyjával Párizs-
ba költöznek, a szűkös anyagiak miatt egyre
nyomorúságosabb helyre kénytelenek ván-
dorolni. Az ímmel-ámmal teljesített iskolai
kötelezettségeit letudván Émile ugyancsak
ímmel-ámmal munkát vállal, hivatalnokit,
amelyet persze egyáltalán nem ambícionál.
Az újságírás, az igen! Azt ambícionálja, és
abban már ifjan sikereket ér el, mert rop-
pant nagy érzékkel ragadja meg azt, amit
mind közönségesen valóságnak nevezünk.
És ehhez már „csak” az írói fantázia
szárnyalása kell, majd a merészség, hogy
regényíróként is kipróbálja tehetségét. 

Regényíró és bot-
rányhős születik
A Thérese Raquin-t olvastam tőle először: A
feleség és a szerető közös erővel elteszik
láb alól az enyhén idióta és fogyatékos fér-
jet – belefojtják a Szajnába. Az eset szimp-
la rendőrségi tudósítás lenne, de nem az.
Zola szinte félelmetes erővel érzékelteti a
bűnös tettestársak nyomorúságos lelki ver-
gődését, ahogy az egyre elhatalmasodó
bűntudat az öngyilkosságba kergeti őket. 

Ez a regény volt az író első botrányköny-
ve (majd követi más is, mintegy provokálva
III. Napóleon korszakának legkülönfélébb
társadalmi osztályait).

Micsoda? Mit merészel ez a firkász? A
bűnösöket nem adja az igazságszolgáltatás
kezére? Öngyilkosságukkal felmenti őket?!
Erkölcstelenség, zülöttség! – Ám közben a
„jó házból való”  urak és hölgyek olvassák a
regényt, szinte egymás kezéből kapkodva. 

Méghogy én vagyok az erkölcstelen, a
züllött – morfondírozhatott az író, miközben
a Tisztes úriház-at írta. Nesztek, erénycső-
szök! Itt van rólatok a látlelet, ilyenek vagy-
tok! És valóban, még a mai olvasó is nehe-
zen követheti, hogy ebben az elegáns urak
és hölgyek lakta házban ki kivel és mikor
köt „alkalmi” kapcsolatot, néha bizony az
„akciók” során keresztezve egymást (és a
nem kevésbé züllött cselédlányokat). 

A polgárság ismét hördült egy nagyot,
ám a siker sem maradt el, a nagyváros ol-
vasni tudó szegényebbjei kuncogva dicsér-
ték a szerzőt, ő a miénk – mondogatták. De
csak addig kuncogtak és addig mondogat-
ták, míg meg nem írta róluk is a híres regé-
nyét, a Patkányfogó-t. – Jártam köztetek is,
láttam Párizs sikátorait, a mocskos utcákat,
nyomorúságos házaitokat, a részeg tántor-
gásokat, láttam az erőszakot, de a kiszolgál-
tatottságot és a kába belenyugvást is –
mondhatta volna a szerző, aki abban a
hiszemben írt, hogy olvasói tanulnak, okul-
nak, megvilágosodnak… A csudát! Most
meg a munkásság haragudott rá.

Az író sajátos
módszert talál
Nekem igen imponál írói módszere. Ugyan-
is miután megtalálta a témát, azt alaposan
körüljárva „tanulmányútra” ment. Egy ízben
megragadta a figyelmét a párizsi Nagycsar-
nok. Képes volt többször is hajnalban oda
menni, figyelte az árut hordó kordék csö-
römpölését, megbámulta a kipakolt vöröslő
húshegyeket, a fehéren és zölden virító
zöldséghalmokat, a sajtok irgalmatlan sok-
féleségét, a formás vajkockákat, beszélge-
tett a kofákkal, hordárokkal, korai vásárlók-
kal, közben sűrűn jegyzetelt – és ebből szü-
letett meg a Párizs gyomra regény. 

A mai hebrencs, felületes és bizony sok-
szor felkészületlen riporterek ugyan mit szól-
nának az időt rabló zolai alapossághoz? 

Tessék, a másik példa: elhatározta, hogy
regényt ír a „rosszlányokról”. Éppen ő, aki
nyilvánosházba addig be nem tette a lábát!
De a témát izgalmasnak találta, így hát kere-
sett valakit, aki bevezetné ebbe a sajátos vi-
lágba. 

Párizst akkoriban tisztes módon ellátták e
fontos és igen hasznos intézményekkel,
nem kellet sokat keresgélnie, kísérőjével
együtt belépett az egyikbe. Itt minden új

volt a számára. Alaposan körülnézett, meg-
tudta, mi mire való, jegyzetelt. Az egyik bá-
jos „alkalmazottat” arra kérte, mondja el
„hogyan telnek napjai, de részletesen” , va-
gyis, hogy mi a „napirendje”, milyenek a
vendégek, és sikerült-e valakinek „karriert
csinálni”.

Jegyzet jegyzet hátán, no meg az erőtel-
jes írói fantázia – ebből született a talán
legismertebb regénye, a Nana. Amit ez a
képzeletbelien valóságos hölgy művelt a rá
éhező férfiakkal (no meg magával), annak
párja nincs, hiába erőlködnének a „maiak”,
nem tudnák leutánozni. 

Zola a regény hatalmas sikere után sem
ment többé nyilvánosházba, a téma befejez-
ve, újat keres, talál, úgy hallotta, az egyik
bányavidéken sztrájk volt. Elmegy oda, meg-
nézi a bányavidéket, és megírja nagyregé-
nyét, a Germinal-t. Vidéki útjai során megra-
gadja képzeletét a paraszti élet, elsősorban
annak nyomorúságos volta, az elmaradott-
ság, a földhöz, a tulajdonhoz való görcsös
ragaszkodás. Tapasztalatairól igen nyo-
masztó regény születik: a Föld. Van itt min-
den: zsugori öregember, kapzsi fiatalok, fér-
fifaló nőstényördög, ártalmatlan leánykákat
megrontó gazfickó, cselédlányokat intenzív
rendszerességgel krumpliszsákra döntő
gazda és a többi… Ám minden, ami viszo-
lyogtató, igen szépen megjelenített, lírainak
is mondható tájban történik. 

A kritika persze megint támad. Döntő ér-
ve ez volt: az író paraszti tárgyú regényében
összetévesztette a rozsot a búzával…

Zola volt korszakának legtermékenyebb
regényírója, tehetsége igen gazdaggá tette.
Medan-ban, e szép kies vidéken élt egy csi-
nos házban, vagy párizsi lakásában felesé-
gével. Gyermekük nem született. 

Az író maga is 
regényhőssé válik
Ám egy szép tavaszi napon a már 47 éves
író megismerkedik egy igen csinos 20 éves
hölggyel, aki hamarosan a szeretője lesz.
És innét élete eseményei úgyszólván egy
Zola-regénybe is illenének. Hol Gabrielle-
Alexandrinne-nál, a feleségénél él, hol pe-
dig ügyes és rafinált időbeosztással
Jeanne-nál, a szeretőjénél. Ő szül neki két
szép gyermeket, először egy leánykát, majd
egy fiúcskát. Hogy mit szól mindehhez a fe-
leség? Ki így emlékszik, ki amúgy, Zola min-
denesetre boldog. 

1902 szeptember végén az író és felesé-
ge úgy döntött, hogy a hidegre fordult idő
miatt beköltöznek párizsi lakásukba. A la-
kás hideg, be kell fűteni – intézkednek,
majd lefekszenek. 
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Másnap reggel a rájuk nyitó személyzet
Zolát már holtan, a földön találja, az eszmé-
letét vesztő feleséget azonnal kórházba
szállítják. Mi történt? A nyomozás kiderítet-
te, az író ablakot akart nyitni, de már nem

érte el, széngázmérgezés okozta halálát.
No, ez újabb spekulációk forrása lett, egye-
sek gyilkosságra gyanakodtak, bosszúra, ők
tudják, miért…

Aki szorgalma, tehetsége, ambíciója ré-

vén végül is mindent megkapott az élettől,
kijár számára a legnagyobb megtiszteltetés:
Zolát a Pantheonban temették el, a másik
nagy író, Victor Hugo mellé. 

No de ki olvas ma nálunk Zolát?...
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Levél a Nyugdíjintézettől
Levelet kaptál a Nyugdíjfolyósítótól, pedig nem is vagy
nyugdíjas? Ki ne dobd! Választ várnak! A kormányhivatalok
január elsejétől már az 53-57 éves, hamarosan nyugdíjba lé-
pő korosztályt keresik meg adategyeztetés céljából. Ha
nem stimmelnek a hivatal adatai, nem érdemes szó nélkül
hagyni!

Kevesen tudják, hogy már jóval a nyugdíjba lépés előtt egyeztet ve-
lünk az illetékes hivatal a nyilvántartásban szereplő biztosítási jogvi-
szonyaikról és a nyugdíjnál figyelembe vehető keresetekről. Az eljá-
rás célja az, hogy a nyugdíjnyilvántartásban  hibásan szereplő, illet-
ve hiányzó adataink minél hamarabb beszerzésre és javítása kerül-
jenek. Így a nyugdíj elbírálásának folyamata gyorsabbá válik, a
nyugdíjak megállapítására és folyósítására pedig hamarabb kerül-
het majd sor.

Az adategyeztetési eljárás ütemezetten történik. Első körben az
1955 és 1959 között születetteket keresték meg, nekik már 2016.
december 31-ig  postára kellett adni a leveleket

.A második ütemben, 2017. január elsejétől az 1960 és 1964 kö-
zött születettekkel egyeztetnek a nyugdíjbiztosítási igazgatási szer-
vek.

Az érintett korosztályon belül TAJ-szám szerinti sorrendben törté-
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A  levélben az alábbi fontosabb információk szerepelnek:
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sülő időszakok (szakmunkástanulói idő, katonaidő stb.) igazolá-
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> > az elektronikus ügyintézés lehetősége és annak igénybe vételi
módja
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latban valamilyen észrevételünk van (pl. nem tar-
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nek nekünk. Az észrevételek megtételére 60
nap áll rendelkezésünkre.
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könyv, katonakönyv stb.), amelyek alátámasztják
azt.
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Táppénzigénylés
Változások!

A társadalombiztosítási feladatok legújabb átszervezése mi-
att 2017-től más hivataloknál kell igényelni a pénzbeli ellátá-
sokat.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnevezése 2017. január 1-
jén Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (rövidítve: NEAK) vál-
tozik, és ezzel egyidejűleg az ellátandó feladatok köre is leszűkül.
Többek között az OEP pénzbeli ellátásokkal, baleseti táppénzzel és
az utazási költségtérítéssel kapcsolatos feladatai 2017. január 1-jé-
től az ONYF-hez kerülnek. Információnk szerint a táppénzes papí-
rok postázási címe változatlan (1387 Budapest, Pf. 27.) csak az in-
tézmény neve változott. Rövid, egyszerű, könnyen megjegyezhető.
Íme:

Budapest Főváros Kormányhivatala
XIII. kerületi Hivatal
Egészségbiztosítási Hatósági Főosztály
Budapest
Pf.27
1387

2017. január 1-jétől a kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztatók
is csak elektronikus úton intézhették volna a pénzbeli ellátások
igénylését. Egy 2016. december 19-én megjelent törvénymódosítás
alapján azonban ez az ügyintézés kitolódott 2017 második felére.
Erre tekintettel 2017. július 1-jétől a kifizetőhellyel nem rendelke-
ző munkáltató (pl. egyéni vállalkozó) a csecsemőgondozási díj, a
gyermekgondozási díj, a táppénz, a baleseti táppénz iránti ké-
relmeket kizárólag az egészségbiztosító honlapján közzé-
tett számítógépes program segítségével töltheti ki és a kor-
mányhivatalnál történt regisztrációt követően, kizárólagosan
elektronikus úton nyújthatja be.

Németországban is engedélyezett az alkohol-
fogyasztás – meghatározott mértékig – jármű-
vezetés közben. De sokan ellenzik az ittas ve-
zetést.  A Német Autóklub lapja az ADAC
MOTORWELT hétoldalas (!) írást szentelt a
témának. A címoldalon virít a főcím:  

Egy üveg is sok! 
Természetesen
nincs lehetőség a
teljes írást közölni a
táblázatokkal, a gra-
fikonokkal, a baleseti
elemzésekkel, a tra-
gédiákról közölt fo-
tókkal. Tanulságos a
bevezető vezércikk
címe:

Nulla százalék, nulla
probléma!

Az egész írás vezérelve, hogy kocsmázás
után ne üljünk a volán mögé! Minket, taxiso-
kat is érint a végkövetkeztetés: Italozás után
a legjobb taxival hazamenni! 

Juhász Péter

Italozás után a legjobb megoldás: 

Taxival hazamenni

Italozás után a legjobb megol-
dás, hirdeti a német Autóklub
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Émile-ről… 
vagyis Émile Zoláról, a híres-hírhedt francia
regényíróról lenne itt néhány gondolat, an-
nak a kérdésnek apropójából, hogy múlan-
dó-e és mennyire az írói dicsőség.

Kérdezem a kedves, idős kölcsönkönyvtá-
ras hölgyet: olvasnak az ide betérők Zolát?
Hát nemigen. Tetszik tudni, hajdanában (így
mondja: hajdanában) milliók kedvence volt,
de elmúlt felette az idő, ma már csak höl-
gyek kölcsönzik, elvétve, és inkább a koro-
sabbja. 

Ez stimmel. Emlékszem, ifjú koromban
anyám ül a konyhai hokedlin, könyv az asz-
talon, a Zola, a Tisztes úriház, elmélyült ol-
vasás, majd: „jaj, ne tudd meg, mik vannak
ebben, nahát!...”  Nahát később megtud-
tam. Nem mondom, tényleg vannak benne
úgynevezett sikamlós részek, de ma már,
ugyan, kérem…

Zola 1840-ben született Provance-ban,
apja elfranciásodott olasz mérnök, anyukája
tetőtől talpig francia. A kis Émile vékonyka,
csenevész, szótlan, csöndes és visszahúzó-
dó. Nem így kölyökbarátja, a robusztus, iz-
gő-mozgó, nagyszájú kölyök, a Paul
Cezanne, akiből majd a világ egyik leghíre-
sebb festője lesz. 

Az apa korai halála után anyjával Párizs-
ba költöznek, a szűkös anyagiak miatt egyre
nyomorúságosabb helyre kénytelenek ván-
dorolni. Az ímmel-ámmal teljesített iskolai
kötelezettségeit letudván Émile ugyancsak
ímmel-ámmal munkát vállal, hivatalnokit,
amelyet persze egyáltalán nem ambícionál.
Az újságírás, az igen! Azt ambícionálja, és
abban már ifjan sikereket ér el, mert rop-
pant nagy érzékkel ragadja meg azt, amit
mind közönségesen valóságnak nevezünk.
És ehhez már „csak” az írói fantázia
szárnyalása kell, majd a merészség, hogy
regényíróként is kipróbálja tehetségét. 

Regényíró és bot-
rányhős születik
A Thérese Raquin-t olvastam tőle először: A
feleség és a szerető közös erővel elteszik
láb alól az enyhén idióta és fogyatékos fér-
jet – belefojtják a Szajnába. Az eset szimp-
la rendőrségi tudósítás lenne, de nem az.
Zola szinte félelmetes erővel érzékelteti a
bűnös tettestársak nyomorúságos lelki ver-
gődését, ahogy az egyre elhatalmasodó
bűntudat az öngyilkosságba kergeti őket. 

Ez a regény volt az író első botrányköny-
ve (majd követi más is, mintegy provokálva
III. Napóleon korszakának legkülönfélébb
társadalmi osztályait).

Micsoda? Mit merészel ez a firkász? A
bűnösöket nem adja az igazságszolgáltatás
kezére? Öngyilkosságukkal felmenti őket?!
Erkölcstelenség, zülöttség! – Ám közben a
„jó házból való”  urak és hölgyek olvassák a
regényt, szinte egymás kezéből kapkodva. 

Méghogy én vagyok az erkölcstelen, a
züllött – morfondírozhatott az író, miközben
a Tisztes úriház-at írta. Nesztek, erénycső-
szök! Itt van rólatok a látlelet, ilyenek vagy-
tok! És valóban, még a mai olvasó is nehe-
zen követheti, hogy ebben az elegáns urak
és hölgyek lakta házban ki kivel és mikor
köt „alkalmi” kapcsolatot, néha bizony az
„akciók” során keresztezve egymást (és a
nem kevésbé züllött cselédlányokat). 

A polgárság ismét hördült egy nagyot,
ám a siker sem maradt el, a nagyváros ol-
vasni tudó szegényebbjei kuncogva dicsér-
ték a szerzőt, ő a miénk – mondogatták. De
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nyomorúságos házaitokat, a részeg tántor-
gásokat, láttam az erőszakot, de a kiszolgál-
tatottságot és a kába belenyugvást is –
mondhatta volna a szerző, aki abban a
hiszemben írt, hogy olvasói tanulnak, okul-
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meg a munkásság haragudott rá.
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römpölését, megbámulta a kipakolt vöröslő
húshegyeket, a fehéren és zölden virító
zöldséghalmokat, a sajtok irgalmatlan sok-
féleségét, a formás vajkockákat, beszélge-
tett a kofákkal, hordárokkal, korai vásárlók-
kal, közben sűrűn jegyzetelt – és ebből szü-
letett meg a Párizs gyomra regény. 

A mai hebrencs, felületes és bizony sok-
szor felkészületlen riporterek ugyan mit szól-
nának az időt rabló zolai alapossághoz? 

Tessék, a másik példa: elhatározta, hogy
regényt ír a „rosszlányokról”. Éppen ő, aki
nyilvánosházba addig be nem tette a lábát!
De a témát izgalmasnak találta, így hát kere-
sett valakit, aki bevezetné ebbe a sajátos vi-
lágba. 

Párizst akkoriban tisztes módon ellátták e
fontos és igen hasznos intézményekkel,
nem kellet sokat keresgélnie, kísérőjével
együtt belépett az egyikbe. Itt minden új

volt a számára. Alaposan körülnézett, meg-
tudta, mi mire való, jegyzetelt. Az egyik bá-
jos „alkalmazottat” arra kérte, mondja el
„hogyan telnek napjai, de részletesen” , va-
gyis, hogy mi a „napirendje”, milyenek a
vendégek, és sikerült-e valakinek „karriert
csinálni”.

Jegyzet jegyzet hátán, no meg az erőtel-
jes írói fantázia – ebből született a talán
legismertebb regénye, a Nana. Amit ez a
képzeletbelien valóságos hölgy művelt a rá
éhező férfiakkal (no meg magával), annak
párja nincs, hiába erőlködnének a „maiak”,
nem tudnák leutánozni. 

Zola a regény hatalmas sikere után sem
ment többé nyilvánosházba, a téma befejez-
ve, újat keres, talál, úgy hallotta, az egyik
bányavidéken sztrájk volt. Elmegy oda, meg-
nézi a bányavidéket, és megírja nagyregé-
nyét, a Germinal-t. Vidéki útjai során megra-
gadja képzeletét a paraszti élet, elsősorban
annak nyomorúságos volta, az elmaradott-
ság, a földhöz, a tulajdonhoz való görcsös
ragaszkodás. Tapasztalatairól igen nyo-
masztó regény születik: a Föld. Van itt min-
den: zsugori öregember, kapzsi fiatalok, fér-
fifaló nőstényördög, ártalmatlan leánykákat
megrontó gazfickó, cselédlányokat intenzív
rendszerességgel krumpliszsákra döntő
gazda és a többi… Ám minden, ami viszo-
lyogtató, igen szépen megjelenített, lírainak
is mondható tájban történik. 

A kritika persze megint támad. Döntő ér-
ve ez volt: az író paraszti tárgyú regényében
összetévesztette a rozsot a búzával…

Zola volt korszakának legtermékenyebb
regényírója, tehetsége igen gazdaggá tette.
Medan-ban, e szép kies vidéken élt egy csi-
nos házban, vagy párizsi lakásában felesé-
gével. Gyermekük nem született. 

Az író maga is 
regényhőssé válik
Ám egy szép tavaszi napon a már 47 éves
író megismerkedik egy igen csinos 20 éves
hölggyel, aki hamarosan a szeretője lesz.
És innét élete eseményei úgyszólván egy
Zola-regénybe is illenének. Hol Gabrielle-
Alexandrinne-nál, a feleségénél él, hol pe-
dig ügyes és rafinált időbeosztással
Jeanne-nál, a szeretőjénél. Ő szül neki két
szép gyermeket, először egy leánykát, majd
egy fiúcskát. Hogy mit szól mindehhez a fe-
leség? Ki így emlékszik, ki amúgy, Zola min-
denesetre boldog. 

1902 szeptember végén az író és felesé-
ge úgy döntött, hogy a hidegre fordult idő
miatt beköltöznek párizsi lakásukba. A la-
kás hideg, be kell fűteni – intézkednek,
majd lefekszenek. 

16

Toronyházi gondolatok
Drávucz István szerkesztésében

ujtaxi.qxd  2/15/17 10:21  Page 16

Másnap reggel a rájuk nyitó személyzet
Zolát már holtan, a földön találja, az eszmé-
letét vesztő feleséget azonnal kórházba
szállítják. Mi történt? A nyomozás kiderítet-
te, az író ablakot akart nyitni, de már nem

érte el, széngázmérgezés okozta halálát.
No, ez újabb spekulációk forrása lett, egye-
sek gyilkosságra gyanakodtak, bosszúra, ők
tudják, miért…

Aki szorgalma, tehetsége, ambíciója ré-

vén végül is mindent megkapott az élettől,
kijár számára a legnagyobb megtiszteltetés:
Zolát a Pantheonban temették el, a másik
nagy író, Victor Hugo mellé. 

No de ki olvas ma nálunk Zolát?...
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Levél a Nyugdíjintézettől
Levelet kaptál a Nyugdíjfolyósítótól, pedig nem is vagy
nyugdíjas? Ki ne dobd! Választ várnak! A kormányhivatalok
január elsejétől már az 53-57 éves, hamarosan nyugdíjba lé-
pő korosztályt keresik meg adategyeztetés céljából. Ha
nem stimmelnek a hivatal adatai, nem érdemes szó nélkül
hagyni!

Kevesen tudják, hogy már jóval a nyugdíjba lépés előtt egyeztet ve-
lünk az illetékes hivatal a nyilvántartásban szereplő biztosítási jogvi-
szonyaikról és a nyugdíjnál figyelembe vehető keresetekről. Az eljá-
rás célja az, hogy a nyugdíjnyilvántartásban  hibásan szereplő, illet-
ve hiányzó adataink minél hamarabb beszerzésre és javítása kerül-
jenek. Így a nyugdíj elbírálásának folyamata gyorsabbá válik, a
nyugdíjak megállapítására és folyósítására pedig hamarabb kerül-
het majd sor.

Az adategyeztetési eljárás ütemezetten történik. Első körben az
1955 és 1959 között születetteket keresték meg, nekik már 2016.
december 31-ig  postára kellett adni a leveleket

.A második ütemben, 2017. január elsejétől az 1960 és 1964 kö-
zött születettekkel egyeztetnek a nyugdíjbiztosítási igazgatási szer-
vek.

Az érintett korosztályon belül TAJ-szám szerinti sorrendben törté-
nik a tájékoztató levelek, kimutatások kiküldése.

A  levélben az alábbi fontosabb információk szerepelnek:
> > az egyeztetés célja,
> > az eljárás menete,
> > a nyilvántartásból alapesetben hiányzó, szolgálati időnek minő-

sülő időszakok (szakmunkástanulói idő, katonaidő stb.) igazolá-
sának módja,

> > az elektronikus ügyintézés lehetősége és annak igénybe vételi
módja

> > kimutatás az adatokról.

Abban az esetben, ha a kimutatással kapcso-
latban valamilyen észrevételünk van (pl. nem tar-
talmaz minden időszakot, amit tudomásunk sze-
rint biztosításban töltöttünk), akkor az úgyneve-
zett elfogadó/észrevételező nyilatkozaton kell
ezt jeleznünk, amit a kimutatással együtt elkülde-
nek nekünk. Az észrevételek megtételére 60
nap áll rendelkezésünkre.

A nyilatkozathoz mellékelni kell azokat az ere-
deti dokumentumokat (pl. munkakönyv, lecke-
könyv, katonakönyv stb.), amelyek alátámasztják
azt.

Az eltérések okait az eljáró szerv az általunk
küldött dokumentumok és saját nyilvántartása
alapján megvizsgálja. 

Ha egyetértünk a kimutatásban foglaltakkal,
akkor ezt is az elfogadó/észrevételező nyilatko-
zattal jelezhetjük. A hivatal az egyeztetési eljárást
később egy határozattal zárja le. Ha valami miatt
nem értünk egyet, akkor még mindig nyújthatunk
be fellebbezést a döntés ellen.

Az eljárás minden szakasza költség- és illeték-
mentes. Az adategyeztetési eljárásban lehetősé-
günk van elektronikus ügyintézésre is. Ezt az
ONYF honlapján ügyfélkapus azonosítás után
tudjuk megtenni.

Táppénzigénylés
Változások!

A társadalombiztosítási feladatok legújabb átszervezése mi-
att 2017-től más hivataloknál kell igényelni a pénzbeli ellátá-
sokat.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár elnevezése 2017. január 1-
jén Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőre (rövidítve: NEAK) vál-
tozik, és ezzel egyidejűleg az ellátandó feladatok köre is leszűkül.
Többek között az OEP pénzbeli ellátásokkal, baleseti táppénzzel és
az utazási költségtérítéssel kapcsolatos feladatai 2017. január 1-jé-
től az ONYF-hez kerülnek. Információnk szerint a táppénzes papí-
rok postázási címe változatlan (1387 Budapest, Pf. 27.) csak az in-
tézmény neve változott. Rövid, egyszerű, könnyen megjegyezhető.
Íme:

Budapest Főváros Kormányhivatala
XIII. kerületi Hivatal
Egészségbiztosítási Hatósági Főosztály
Budapest
Pf.27
1387

2017. január 1-jétől a kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztatók
is csak elektronikus úton intézhették volna a pénzbeli ellátások
igénylését. Egy 2016. december 19-én megjelent törvénymódosítás
alapján azonban ez az ügyintézés kitolódott 2017 második felére.
Erre tekintettel 2017. július 1-jétől a kifizetőhellyel nem rendelke-
ző munkáltató (pl. egyéni vállalkozó) a csecsemőgondozási díj, a
gyermekgondozási díj, a táppénz, a baleseti táppénz iránti ké-
relmeket kizárólag az egészségbiztosító honlapján közzé-
tett számítógépes program segítségével töltheti ki és a kor-
mányhivatalnál történt regisztrációt követően, kizárólagosan
elektronikus úton nyújthatja be.

Németországban is engedélyezett az alkohol-
fogyasztás – meghatározott mértékig – jármű-
vezetés közben. De sokan ellenzik az ittas ve-
zetést.  A Német Autóklub lapja az ADAC
MOTORWELT hétoldalas (!) írást szentelt a
témának. A címoldalon virít a főcím:  

Egy üveg is sok! 
Természetesen
nincs lehetőség a
teljes írást közölni a
táblázatokkal, a gra-
fikonokkal, a baleseti
elemzésekkel, a tra-
gédiákról közölt fo-
tókkal. Tanulságos a
bevezető vezércikk
címe:

Nulla százalék, nulla
probléma!

Az egész írás vezérelve, hogy kocsmázás
után ne üljünk a volán mögé! Minket, taxiso-
kat is érint a végkövetkeztetés: Italozás után
a legjobb taxival hazamenni! 

Juhász Péter

Italozás után a legjobb megoldás: 

Taxival hazamenni

Italozás után a legjobb megol-
dás, hirdeti a német Autóklub
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BTI-hírek
Irodánkban ez évben is vállaljuk az adóbe-
vallások kitöltését és elektronikus továbbí-
tását azok számára is, akik nem a BTI ügy-
felei. 

Az bevallások elkészítéséhez a követke-
ző adatokra lesz szükség:

• Személyes adatok
• Éves bevétel négy negyedéves bon-

tásban (katásoknak egyösszegben)
• Befizetett adóelőlegek (vagy saját

ügyfélkapu-hozzáférés, hogy megnéz-
hessük)

• Táppénz, és egyéb jövedelem össze-

ge a munkáltatók, kifizetők igazolása
alapján (január 31-ig küldték meg)

• Főállású munkahely jövedelemigazo-
lása másodosoknál (szintén január
31-ig kaptuk meg)

• Tételes adózóknál a költségek ne-
gyedéves bontásban, külön véve az
anyagköltséget, az egyéb költségeket
és a kivett vállalkozói jövedelmet

• Ingatlan-eladás esetén az ezzel kap-
csolatos adatok

• Adókedvezmények igazolása (családi
kedvezmény már egy gyermek után is
jár!)

• Családi kedvezmény megosztása
esetén házastárs adatai, ill. munkálta-
tói igazolása  is

Fentiek mellett szükséges minden olyan
igazolás, amely az egyéb – nem a vállalko-
záshoz köthető – bevételekről és jövedel-
mekről (lakáskiadás, osztalékkifizetés,
egyedi szerződés alapján fizetett össze-
gek stb.), valamint az igénybevehető ked-
vezményekről szól. 

Sokan nem tudják, hogy krónikus be-
tegségeknél bizonyos esetekben adójóvá-
írás jár (pl. cukorbetegség, laktózintole-
rancia stb.). Orvosi igazolás megléte szük-
séges!

Az egyéni vállalkozói adóbevallás határ-
ideje február 25-e. Idén ez szombatra
esik, tehát 27-én, hétfőn még nem késő
beküldeni. Persze azért ne hagyjuk az
utolsó pillanatra…
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Az öregségi nyugellátásban részesülő
személy nyugdíját a saját jogú nyugdí-
jasként történt foglalkoztatása, illetve
egyéni vagy társas vállalkozóként vég-
zett kiegészítő tevékenysége alapján,
a naptári évben elért, nyugdíjjárulék alapot
képező jövedelme figyelembevételével nö-
velni kell. A növelés összegére járó idő-
közi esedékes emelés(eke)t az Országos
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíj-
folyósító Igazgatósága hajtja végre.

Az eddigi szabályozás szerint a növelés
megállapítására kizárólag a nyugdíjas ké-
relmére indult eljárásban kerülhetett sor. A
növelésre irányuló kérelmet pedig, a kifeje-
zetten erre a célra rendszeresített nyomtat-
vány kitöltésével, évente egy alkalommal,
legkorábban a jövedelem megszerzését
követő naptári évben lehetett benyújtani az
érintett személy lakóhelye szerint illetékes
nyugdíjbiztosítási szervénél.

Januártól már nem kell vesződnie ezek-
kel a nyomtatványokkal, kérelmekkel a jo-
gosult nyugdíjasoknok.  A nyugdíjnöve-
lést ugyanis 2017. január elsejétől
nem kell külön kérni, azt az Országos
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Köz-
pontja hivatalból állapítja meg a jövede-
lem megszerzését követő év október 31-
éig. (2016. évben fennállt biztosítási jog-
viszonyok alapján legkésőbb 2017. októ-
ber 31-éig.)

További újdonság, hogy szintén hivatal-
ból állapítják meg a nyugdíjnövelést a
2016. évet megelőző keresetek alapján
azok részére is, akik eddig még nem igé-
nyelték a nyugdíjnövelést. A 2016. évet
megelőzően fennállt biztosítási jogvi-
szonyok alapján szerzett jog hivatalból tör-
ténő megállapítására legkésőbb 2017. jú-
nius 30-áig intézkedik az Országos Nyug-
díjbiztosítási Főigazgatóság Központja.

A növelések megállapítására visszame-
nőlegesen kerül sor, mégpedig attól az
időponttól, amikortól az érintett személyt
legkorábban megillette volna. A visszame-
nőlegesen megállapított növelést a min-
denkori nyugdíjemelések mértékével nö-
velt összegben fogják elszámolni és utó-

lag kiutalni, folyósítani. Mivel a nyugdíjnö-
velések beépülnek az érintett személy nyu-
gellátásába, ezért a visszamenőlegesen
megállapított növelések alapján a nyugdíj-
folyósító szervnek újra kell majd számolnia
az érintett személyt megillető éves nyugdíj-
emelések összegét is, és az így előállt
nyugdíjkülönbözetet is kiutalják majd.

A 0,5 százalékos nyugdíjnövelést a sa-
ját jogú nyugdíjas a foglalkoztatásával, il-
letve egyéni vagy társas vállalkozóként
végzett kiegészítő tevékenységével – a

naptári évben – elért, nyugdíjjárulék-ala-
pot képező jövedelem összege alapján
kell kiszámolni. A KATA-adózás nem tar-
talmaz nyugdíjjárulékot, így ennek beszá-
mítása nem lehetséges.

A növelést és annak visszamenőleges
összegét a jogosultság megszerzésének
időpontjától járó, időközi nyugdíjemelé-
sek mértékével növelt összegben kell fo-
lyósítani. 

Vonatkozó jogszabály: 1997. évi LXXXI.
törvény 22/A§
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Tájékoztató az öregségi nyugdíj
összegének 0,5% mértékű növeléséről

A közutakba épített eszközökkel feb-
ruártól kezdik automatikusan mérni az
áthaladó járművek terhelését, egyelő-
re tesztüzemben, a rendszer kiépítése
folyamatos, a kapcsolódó jogszabály-
módosítások pedig tavasszal készül-
nek el – derül ki a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium (NFM) tájékoztatójából.

Napokon belül befejeződik a nemzeti
tengelysúly-ellenőrző hálózat telepítése, a
működtetéséhez szükséges informatikai
hálózat kiépítése, a rendszer februárban
válik működőképessé, az év második felé-
ben pedig az objektív felelősség elvén ala-
puló automatikus üzemmód is beindulhat.

Az NFM közleményéből megtudható: a
nemzeti tengelysúly- és kapcsolódó ellen-
őrzéseket támogató hálózat 2017 február-
jától előszűrő funkcióban, a tervek szerint
idén szeptembertől pedig teljes funkcio-
nalitású rendszerként kezdi meg működé-
sét. Az NFM tájékoztatása szerint az or-
szág 89 mérőpontja közül 74 csatlakozik
az útdíjrendszer ellenőrző kapuihoz, a
fennmaradó 15 mérőpontot az országha-
tárhoz közeli helyszíneken alakítják ki. Ta-
valy év végéig tíz helyszínen telepítettek
szenzorokat, a kivitelezési munkák tavasz-
tól folytatódnak. A Nemzeti Útdíjfizetési
Szolgáltató Zrt. és a Nemzeti Közlekedési

Hatóság konzorciummal megkötött támo-
gatási szerződés bruttó 29,9 milliárd forin-
tot biztosít a feladatok ellátásához. 

A szaktárca kiemelte: az előszűrés ered-
ményének függvényében a járművet a ható-
ság megállíthatja, ha a jogsértés olyan mér-
tékű, hogy a bírság egyértelműen megálla-
pítható, az üzembentartó szankcionálására
is lehetőség lesz. A hatékonyabb ellenőr-
zés a túlterhelt járművek közlekedésének
visszaszorításával javítja a közlekedésbiz-
tonságot, és védi a közutakat a gyorsabb ál-
lapotromlástól. 

A kapcsolódó jogszabály-módosítások
tavasszal készülnek el, a mérőpontokat hi-
telesíteni kell, az általuk szolgáltatott ada-
tok pontosságának ismeretében lehet ja-
vaslatot tenni a tűréshatárra, a bírságtéte-
lekre – olvasható a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium által kiadott anyagból.

k.z.t.

29,9 milliárdból 89 mérési pontot alakítanak ki

Tengelyterhelés-mérés februártól

ujtaxi.qxd  2/15/17 10:21  Page 19



18

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

BTI-hírek
Irodánkban ez évben is vállaljuk az adóbe-
vallások kitöltését és elektronikus továbbí-
tását azok számára is, akik nem a BTI ügy-
felei. 

Az bevallások elkészítéséhez a követke-
ző adatokra lesz szükség:

• Személyes adatok
• Éves bevétel négy negyedéves bon-

tásban (katásoknak egyösszegben)
• Befizetett adóelőlegek (vagy saját

ügyfélkapu-hozzáférés, hogy megnéz-
hessük)

• Táppénz, és egyéb jövedelem össze-

ge a munkáltatók, kifizetők igazolása
alapján (január 31-ig küldték meg)

• Főállású munkahely jövedelemigazo-
lása másodosoknál (szintén január
31-ig kaptuk meg)

• Tételes adózóknál a költségek ne-
gyedéves bontásban, külön véve az
anyagköltséget, az egyéb költségeket
és a kivett vállalkozói jövedelmet

• Ingatlan-eladás esetén az ezzel kap-
csolatos adatok

• Adókedvezmények igazolása (családi
kedvezmény már egy gyermek után is
jár!)

• Családi kedvezmény megosztása
esetén házastárs adatai, ill. munkálta-
tói igazolása  is

Fentiek mellett szükséges minden olyan
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gek stb.), valamint az igénybevehető ked-
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Sokan nem tudják, hogy krónikus be-
tegségeknél bizonyos esetekben adójóvá-
írás jár (pl. cukorbetegség, laktózintole-
rancia stb.). Orvosi igazolás megléte szük-
séges!

Az egyéni vállalkozói adóbevallás határ-
ideje február 25-e. Idén ez szombatra
esik, tehát 27-én, hétfőn még nem késő
beküldeni. Persze azért ne hagyjuk az
utolsó pillanatra…
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ber 31-éig.)

További újdonság, hogy szintén hivatal-
ból állapítják meg a nyugdíjnövelést a
2016. évet megelőző keresetek alapján
azok részére is, akik eddig még nem igé-
nyelték a nyugdíjnövelést. A 2016. évet
megelőzően fennállt biztosítási jogvi-
szonyok alapján szerzett jog hivatalból tör-
ténő megállapítására legkésőbb 2017. jú-
nius 30-áig intézkedik az Országos Nyug-
díjbiztosítási Főigazgatóság Központja.

A növelések megállapítására visszame-
nőlegesen kerül sor, mégpedig attól az
időponttól, amikortól az érintett személyt
legkorábban megillette volna. A visszame-
nőlegesen megállapított növelést a min-
denkori nyugdíjemelések mértékével nö-
velt összegben fogják elszámolni és utó-

lag kiutalni, folyósítani. Mivel a nyugdíjnö-
velések beépülnek az érintett személy nyu-
gellátásába, ezért a visszamenőlegesen
megállapított növelések alapján a nyugdíj-
folyósító szervnek újra kell majd számolnia
az érintett személyt megillető éves nyugdíj-
emelések összegét is, és az így előállt
nyugdíjkülönbözetet is kiutalják majd.

A 0,5 százalékos nyugdíjnövelést a sa-
ját jogú nyugdíjas a foglalkoztatásával, il-
letve egyéni vagy társas vállalkozóként
végzett kiegészítő tevékenységével – a

naptári évben – elért, nyugdíjjárulék-ala-
pot képező jövedelem összege alapján
kell kiszámolni. A KATA-adózás nem tar-
talmaz nyugdíjjárulékot, így ennek beszá-
mítása nem lehetséges.

A növelést és annak visszamenőleges
összegét a jogosultság megszerzésének
időpontjától járó, időközi nyugdíjemelé-
sek mértékével növelt összegben kell fo-
lyósítani. 

Vonatkozó jogszabály: 1997. évi LXXXI.
törvény 22/A§
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Tájékoztató az öregségi nyugdíj
összegének 0,5% mértékű növeléséről

A közutakba épített eszközökkel feb-
ruártól kezdik automatikusan mérni az
áthaladó járművek terhelését, egyelő-
re tesztüzemben, a rendszer kiépítése
folyamatos, a kapcsolódó jogszabály-
módosítások pedig tavasszal készül-
nek el – derül ki a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium (NFM) tájékoztatójából.

Napokon belül befejeződik a nemzeti
tengelysúly-ellenőrző hálózat telepítése, a
működtetéséhez szükséges informatikai
hálózat kiépítése, a rendszer februárban
válik működőképessé, az év második felé-
ben pedig az objektív felelősség elvén ala-
puló automatikus üzemmód is beindulhat.

Az NFM közleményéből megtudható: a
nemzeti tengelysúly- és kapcsolódó ellen-
őrzéseket támogató hálózat 2017 február-
jától előszűrő funkcióban, a tervek szerint
idén szeptembertől pedig teljes funkcio-
nalitású rendszerként kezdi meg működé-
sét. Az NFM tájékoztatása szerint az or-
szág 89 mérőpontja közül 74 csatlakozik
az útdíjrendszer ellenőrző kapuihoz, a
fennmaradó 15 mérőpontot az országha-
tárhoz közeli helyszíneken alakítják ki. Ta-
valy év végéig tíz helyszínen telepítettek
szenzorokat, a kivitelezési munkák tavasz-
tól folytatódnak. A Nemzeti Útdíjfizetési
Szolgáltató Zrt. és a Nemzeti Közlekedési

Hatóság konzorciummal megkötött támo-
gatási szerződés bruttó 29,9 milliárd forin-
tot biztosít a feladatok ellátásához. 

A szaktárca kiemelte: az előszűrés ered-
ményének függvényében a járművet a ható-
ság megállíthatja, ha a jogsértés olyan mér-
tékű, hogy a bírság egyértelműen megálla-
pítható, az üzembentartó szankcionálására
is lehetőség lesz. A hatékonyabb ellenőr-
zés a túlterhelt járművek közlekedésének
visszaszorításával javítja a közlekedésbiz-
tonságot, és védi a közutakat a gyorsabb ál-
lapotromlástól. 

A kapcsolódó jogszabály-módosítások
tavasszal készülnek el, a mérőpontokat hi-
telesíteni kell, az általuk szolgáltatott ada-
tok pontosságának ismeretében lehet ja-
vaslatot tenni a tűréshatárra, a bírságtéte-
lekre – olvasható a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium által kiadott anyagból.

k.z.t.

29,9 milliárdból 89 mérési pontot alakítanak ki

Tengelyterhelés-mérés februártól
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Hibajavítás
Elõzõ számunkban az egészségbiztosítási és
munkaerõ-piaci járulék fizetendõ összege
hibásan jelent meg. A jelenlegi táblázatban
már a helyes szám látható. (Elõzõleg 18 Ft-
tal magasabb összeg szerepelt.) A hibáért
olvasóink szíves elnézését kérjük.
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Üzemanyagárak, 2017 (Ft/liter)

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz

Január 348 366 201

Február 370 382 203

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
E-mail: bti@taxicentrum.hu 

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

2017. február 27. (25-e szom-

batra esik)

• Egyéni vállalkozók éves szemé-

lyi jövedelemadó-bevallása 

• KATA vállalkozók éves bevallása

2017. február 28.

• Taxióra adómemória adatszol-

gáltatás (valószínûleg az utolsó…)

Március 13. (12-e vasárnapra

esik)

• Havi járulékbevallás és -befizetés

• KATA befizetés

Március 16.

• Iparûzési adó elsõ félévi elõleg-

fizetése 

• KATA-sok iparûzési adó fizetése 

• Egyéb helyi adók fizetése

Fontos határidõk
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Fizetendő legkisebb járulékok 2017.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

FEBRUÁR

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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Hibajavítás
Elõzõ számunkban az egészségbiztosítási és
munkaerõ-piaci járulék fizetendõ összege
hibásan jelent meg. A jelenlegi táblázatban
már a helyes szám látható. (Elõzõleg 18 Ft-
tal magasabb összeg szerepelt.) A hibáért
olvasóink szíves elnézését kérjük.
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Üzemanyagárak, 2017 (Ft/liter)

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz

Január 348 366 201

Február 370 382 203

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
E-mail: bti@taxicentrum.hu 

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

2017. február 27. (25-e szom-

batra esik)

• Egyéni vállalkozók éves szemé-

lyi jövedelemadó-bevallása 

• KATA vállalkozók éves bevallása

2017. február 28.

• Taxióra adómemória adatszol-

gáltatás (valószínûleg az utolsó…)

Március 13. (12-e vasárnapra

esik)

• Havi járulékbevallás és -befizetés

• KATA befizetés

Március 16.

• Iparûzési adó elsõ félévi elõleg-

fizetése 

• KATA-sok iparûzési adó fizetése 

• Egyéb helyi adók fizetése

Fontos határidõk
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Fizetendő legkisebb járulékok 2017.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

FEBRUÁR

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.
(Telefonon nem elérhetõ!)
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

06-70-390-3276

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

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.
(Telefonon nem elérhetõ!)
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

06-70-390-3276

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

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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VII. Madách tér 2. 

!Árválkodik egy magányos jelzőtáblaoszlop a tér közepén. Jó len-
ne eltávolítani, amíg nem mennek neki a gyalogosok a sötétben. 

• A jelzőtáblaoszlop megszüntetéséről gondoskodni fogunk. 
XIII. Tátra utca 2. 

!Ismeretlenek elforgatták a jelzőtáblaoszlopon lévő
legfelső jelzőtáblát. Kérjük visszaforgatni, mert most az autósok

nem láthatják, csak a gyalogosok. 
• A jelzőtábla visszaforgatására a szükséges intézkedéseket meg-
tettük. 

XIV. Róna utca – Gyarmat utca sarok

!Lecsúszott egy „Egyirányú út kezdete” jelző-
tábla a jelzett helyszínen. Kérjük visszahe-

lyezni eredeti helyzetébe. 
• A hibacímek közé felvettük a lecsúszott jel-
zőtáblát.

VIII. Kálvária tér 18.

!Fél évvel ezelőtt jeleztük, hogy növényzet takarja a forgalomirányí-
tó jelzőtáblát. Megígérték a növényzet eltávolítását, de nem tették

meg, ezért ismét kérjük. 
• Tavasszal gondoskodunk a gallyazásról. 
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Taxisok kérései, közlekedésszervezők válaszai
Juhász Péter (a Lámpafelelõs) rovata

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

A benzinkutas felfigyel egy sírdogáló szõke nõre. Kér-
dezi tõle, hogy mi a baj.

– A gyújtáskapcsolóban hagytam a kocsikulcsot, és az
ajtót véletlenül lezártam a zárgombbal. Nem tudom,
hogy nyissam ki.

– Sajnos én nem tudok a pult mögül kimenni, hogy se-
gítsek, de itt van egy darab drót, ezzel az ablaknál pró-
báljon meg benyúlni és a zárgombot felhúzni.

A szõke boldogan kisiet a töltõállomás épületébõl. Né-
hány perc múlva hangosan röhögve, a nevetéstõl kicsor-
dult könnyeit törölgetve belép egy férfi.

– Hát ez nem igaz! Hát ilyen nincs!
Mi történt, uram? – kérdezi udvariasan a kutas.
– Képzelje el, kint van egy szõke nõ, aki egy darab drót-

tal próbálja a kocsiját kinyitni – mondja a röhögéstõl ful-
dokló ember.

– Uram! – csattan fel a kutas. – Miért kell nevetni a más
baján? 

– Nem azon nevetek én! – mondja a férfi –, hanem azt
röhögöm, hogy az a szerencsétlen küszködik a dróttal, de
bent ül egy másik szõke, aki irányítja, hogy: kicsit balra,
kicsit jobbra…

VII. Madách tér: Feles-
leges jelzőtáblaosz-
lop a tér közepén

XIII. Tátra utca: Elforgatták a legfelső jelzőtáblát

VIII. Kálvária tér: Továbbra is nö-
vényzet takarja a jelzőlámpát

XIV. Róna utca: Lecsú-
szott egy jelzőtábla
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XI. Talpas utca 11.

!Korábban megígérték, hogy kicserélik „igazira” egy „házilagosan”
elkészített, itt kihelyezett „Zsákutca” jelzőtáblát. 

• A jelzőtáblacserére a szükséges intézkedéseket megtettük. 
VI. Nagymező ut-
ca 11.

!A jelzőtábla
szerint a Nagy-

mező utca továb-
bi szakaszára
csak BKK jármű-
vek hajthatnak
be. Miután ez
nem így van – a
taxik is behajthat-
nak –, kérjük a
jelzőtáblát mó-
dosítani. 
• Elkészítjük a
módosításra vo-
natkozó díszpo-
zíciót. A kivitele-
zés megvalósítá-
sáig türelmet kérünk. 
VI. Liszt Ferenc tér - Király utca sarok

!Már többször jeleztük, hogy felesleges ez a „Kötelező haladási
irány” jelzőtábla, hiszen a tér gyalogos övezet, ide járművek nem

hajthatnak be. Ha mégis behajtanának, akkor meg minden irányban
tovább haladhatnak. 
• Erre a területre valóban csak engedéllyel lehet behajtani (többnyi-
re rakodási, szállítási céllal). Az a cél, hogy csak a vélhetően nagy

méretű járművel a körút felé hagyják el a területet. Emiatt a jelzőtáb-
lát nem szüntetjük meg. 
II. Slachta Margit rakpart

!A jelzőlámpa és a jelzőtábla szerint jobbra-balra mehetünk az Ár-
pád fejedelem útjánál, a felfestés szerint csak balra. Kérjük az út-

burkolati jeleket módosítani. 
• A burkolati jelek módosításáról intézkedtünk. 
II. Retek utca 1.

!Jeleztük, hogy nem villognak a gyalogátkelőhely előtt a figyelmez-
tető sárga lámpák. A bal oldalit beüzemelték, a jobboldalit nem,

kérjük azt is beüzemelni. 
• Intézkedtünk, felkértük a jelzőlámpa-konzorciumot a hiba kijavítá-
sára. 
II. Gárdonyi Géza utca 17. 

!A kihelyezett jelzőtábla szerint „Megállni tilos, kivéve Követség” Kér-
jük lecserélni egy „Várakozni tilos, kivéve Követség” jelzőtáblára. 

• A nyilvántartás szerint a „kivéve követség” kiegészítő tábla van kint
hibásan. Megszüntetéséről intézkedtünk. 

III. Nyereg utca 

!Éppen egy éve jeleztük, hogy eltörött egy nagyon fontos tükör a
lejtős, nehezen belátható útszakaszon. Megígérték a tükör pótlá-

sát, miután nem történt meg, ismét kérjük. 
• A tükröt 2016-os évben két alkalommal állítottuk helyre, január 26-
án és november 10-én. Jelenleg – 2017. január 11-én – helyszíni
szemlét tartottunk, és a tükör sértetlen állapotban van. 
Margit híd 

!Taxis kolléga észrevétele, hogy nagyon rossz a jelzőlámpa beállí-
tása, akár Pestről, akár Budáról érkezünk, a lámpa mindig tilosat

mutat, teljesen feleslegesen kell várakozni.
• A közlekedésszervezők részletes válaszát a problémával kapcso-
latban elolvashatjátok szakmai lapunk internetes kiadásán, a
www.taxisokvilaga.hu oldalain. 

Továbbra is várom a kollégák kéréseit, kérdéseit Budapest közleke-
désével kapcsolatban a szokásos elérhetőségeken keresztül.

Mobil: 06209247645 (FŐTAXI flotta)
E-mail: lampafelelos@freemail.hu
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Az öreg székely elmegy
egy nyelvtanfolyamra, hé-
berül szeretne megtanulni.
Az oktató megkérdezi:

– Bátyám, a maga korában
minek nyelveket tanulni?

– Azért, fiam, hogy ha

meghalok és a mennyor-
szágba kerülök, mindenki-
vel szót tudjak érteni.

– És mi lesz, bátyám, ha a
pokolra jut?

– Nem baj, fiam, tudok né-
hány szót románul is!

VI. Nagymező utca: Félreve-
zető előjelző tábla. Ide ugyan-
is taxik is behajthatnak

VI. Liszt Ferenc tér: Feleslegesnek tűnő jelzőtábla

II. Gárdonyi Géza út: Ilyen táblakom-
binációt nem enged a KRESZ

XI. Talpas utca: Házilagos kivitelezé-
sű tábla helyett igazi kellene ide
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VII. Madách tér 2. 

!Árválkodik egy magányos jelzőtáblaoszlop a tér közepén. Jó len-
ne eltávolítani, amíg nem mennek neki a gyalogosok a sötétben. 

• A jelzőtáblaoszlop megszüntetéséről gondoskodni fogunk. 
XIII. Tátra utca 2. 

!Ismeretlenek elforgatták a jelzőtáblaoszlopon lévő
legfelső jelzőtáblát. Kérjük visszaforgatni, mert most az autósok

nem láthatják, csak a gyalogosok. 
• A jelzőtábla visszaforgatására a szükséges intézkedéseket meg-
tettük. 

XIV. Róna utca – Gyarmat utca sarok

!Lecsúszott egy „Egyirányú út kezdete” jelző-
tábla a jelzett helyszínen. Kérjük visszahe-

lyezni eredeti helyzetébe. 
• A hibacímek közé felvettük a lecsúszott jel-
zőtáblát.

VIII. Kálvária tér 18.

!Fél évvel ezelőtt jeleztük, hogy növényzet takarja a forgalomirányí-
tó jelzőtáblát. Megígérték a növényzet eltávolítását, de nem tették

meg, ezért ismét kérjük. 
• Tavasszal gondoskodunk a gallyazásról. 
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Taxisok kérései, közlekedésszervezők válaszai
Juhász Péter (a Lámpafelelõs) rovata

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

A benzinkutas felfigyel egy sírdogáló szõke nõre. Kér-
dezi tõle, hogy mi a baj.

– A gyújtáskapcsolóban hagytam a kocsikulcsot, és az
ajtót véletlenül lezártam a zárgombbal. Nem tudom,
hogy nyissam ki.

– Sajnos én nem tudok a pult mögül kimenni, hogy se-
gítsek, de itt van egy darab drót, ezzel az ablaknál pró-
báljon meg benyúlni és a zárgombot felhúzni.

A szõke boldogan kisiet a töltõállomás épületébõl. Né-
hány perc múlva hangosan röhögve, a nevetéstõl kicsor-
dult könnyeit törölgetve belép egy férfi.

– Hát ez nem igaz! Hát ilyen nincs!
Mi történt, uram? – kérdezi udvariasan a kutas.
– Képzelje el, kint van egy szõke nõ, aki egy darab drót-

tal próbálja a kocsiját kinyitni – mondja a röhögéstõl ful-
dokló ember.

– Uram! – csattan fel a kutas. – Miért kell nevetni a más
baján? 

– Nem azon nevetek én! – mondja a férfi –, hanem azt
röhögöm, hogy az a szerencsétlen küszködik a dróttal, de
bent ül egy másik szõke, aki irányítja, hogy: kicsit balra,
kicsit jobbra…

VII. Madách tér: Feles-
leges jelzőtáblaosz-
lop a tér közepén

XIII. Tátra utca: Elforgatták a legfelső jelzőtáblát

VIII. Kálvária tér: Továbbra is nö-
vényzet takarja a jelzőlámpát

XIV. Róna utca: Lecsú-
szott egy jelzőtábla
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XI. Talpas utca 11.

!Korábban megígérték, hogy kicserélik „igazira” egy „házilagosan”
elkészített, itt kihelyezett „Zsákutca” jelzőtáblát. 

• A jelzőtáblacserére a szükséges intézkedéseket megtettük. 
VI. Nagymező ut-
ca 11.

!A jelzőtábla
szerint a Nagy-

mező utca továb-
bi szakaszára
csak BKK jármű-
vek hajthatnak
be. Miután ez
nem így van – a
taxik is behajthat-
nak –, kérjük a
jelzőtáblát mó-
dosítani. 
• Elkészítjük a
módosításra vo-
natkozó díszpo-
zíciót. A kivitele-
zés megvalósítá-
sáig türelmet kérünk. 
VI. Liszt Ferenc tér - Király utca sarok

!Már többször jeleztük, hogy felesleges ez a „Kötelező haladási
irány” jelzőtábla, hiszen a tér gyalogos övezet, ide járművek nem

hajthatnak be. Ha mégis behajtanának, akkor meg minden irányban
tovább haladhatnak. 
• Erre a területre valóban csak engedéllyel lehet behajtani (többnyi-
re rakodási, szállítási céllal). Az a cél, hogy csak a vélhetően nagy

méretű járművel a körút felé hagyják el a területet. Emiatt a jelzőtáb-
lát nem szüntetjük meg. 
II. Slachta Margit rakpart

!A jelzőlámpa és a jelzőtábla szerint jobbra-balra mehetünk az Ár-
pád fejedelem útjánál, a felfestés szerint csak balra. Kérjük az út-

burkolati jeleket módosítani. 
• A burkolati jelek módosításáról intézkedtünk. 
II. Retek utca 1.

!Jeleztük, hogy nem villognak a gyalogátkelőhely előtt a figyelmez-
tető sárga lámpák. A bal oldalit beüzemelték, a jobboldalit nem,

kérjük azt is beüzemelni. 
• Intézkedtünk, felkértük a jelzőlámpa-konzorciumot a hiba kijavítá-
sára. 
II. Gárdonyi Géza utca 17. 

!A kihelyezett jelzőtábla szerint „Megállni tilos, kivéve Követség” Kér-
jük lecserélni egy „Várakozni tilos, kivéve Követség” jelzőtáblára. 

• A nyilvántartás szerint a „kivéve követség” kiegészítő tábla van kint
hibásan. Megszüntetéséről intézkedtünk. 

III. Nyereg utca 

!Éppen egy éve jeleztük, hogy eltörött egy nagyon fontos tükör a
lejtős, nehezen belátható útszakaszon. Megígérték a tükör pótlá-

sát, miután nem történt meg, ismét kérjük. 
• A tükröt 2016-os évben két alkalommal állítottuk helyre, január 26-
án és november 10-én. Jelenleg – 2017. január 11-én – helyszíni
szemlét tartottunk, és a tükör sértetlen állapotban van. 
Margit híd 

!Taxis kolléga észrevétele, hogy nagyon rossz a jelzőlámpa beállí-
tása, akár Pestről, akár Budáról érkezünk, a lámpa mindig tilosat

mutat, teljesen feleslegesen kell várakozni.
• A közlekedésszervezők részletes válaszát a problémával kapcso-
latban elolvashatjátok szakmai lapunk internetes kiadásán, a
www.taxisokvilaga.hu oldalain. 

Továbbra is várom a kollégák kéréseit, kérdéseit Budapest közleke-
désével kapcsolatban a szokásos elérhetőségeken keresztül.

Mobil: 06209247645 (FŐTAXI flotta)
E-mail: lampafelelos@freemail.hu
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Az öreg székely elmegy
egy nyelvtanfolyamra, hé-
berül szeretne megtanulni.
Az oktató megkérdezi:

– Bátyám, a maga korában
minek nyelveket tanulni?

– Azért, fiam, hogy ha

meghalok és a mennyor-
szágba kerülök, mindenki-
vel szót tudjak érteni.

– És mi lesz, bátyám, ha a
pokolra jut?

– Nem baj, fiam, tudok né-
hány szót románul is!

VI. Nagymező utca: Félreve-
zető előjelző tábla. Ide ugyan-
is taxik is behajthatnak

VI. Liszt Ferenc tér: Feleslegesnek tűnő jelzőtábla

II. Gárdonyi Géza út: Ilyen táblakom-
binációt nem enged a KRESZ

XI. Talpas utca: Házilagos kivitelezé-
sű tábla helyett igazi kellene ide
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A Főváros januári közgyűlésén elfogadta a 31/2013 (IV.18.) rende-
let, közismertebb nevén a taxirendelet módosítását. Az alábbiakban
részletezzük a lényeges változásokat.

• Pontosították a tevékenységi engedély fogalmát: „tevékenységi
engedély: a külön jogszabály szerint az illetékes közlekedési ható-
ság által a személyszállító tevékenység végzésére kiadott enge-
dély”.

• Kiegészült a bankkártya-terminállal kapcsolatos szabály: „A
személytaxit legalább két különbözö típusú bankkártya elfoga-
dására alkalmas terminállal fel kell szerelni és azt működőképes
állapotban kell tartani. Az utas igényének megfelelően a bankkártyás
díjfizetési igényt teljesíteni kell, arról a helyszínen  papír alapú bi-
zonylatot szükséges részére adni és valamennyi bankkártyával
elektronikus módon történő fizetést plusz díj felszámítása nélkül el
kell fogadni.”

• A szolgáltatás végzésének szabályai a következőkkel egészültek
ki: „Budapest közigazgatási területén személytaxi-szolgáltatás kizá-
rólag Budapest főváros területén létesített taxiállomások használatá-
ra jogosító érvényes taxiállomás-használati hozzájárulással végezhe-
tő.” Vagyis: legyen érvényes drosztengedélyed. Továbbá: ezen en-
gedély nélkül nem csak a drosztokon, hanem Budapest teljes
közigazgatási területén sem végezhető taxiszolgáltatás. 

• A rendelet 4.§-a a diszpécserszolgálatokról szól. Ezen paragra-
fus egy új bekezdéssel egészült ki, amely nyomatékosítja a kötele-
zettségeket: „A szolgálat kizárólag a (7) bekezdés szerint tanúsított
diszpécseralkalmazással közvetítheti a szolgáltatási adatokat.”

• A 12.§ a taxiállomások használatát taglalja. A szöveg egyértel-
műsítette az eddigi előírásokat: „A vállalkozásnak csak olyan sze-
mélytaxija tartózkodhat a taxiállomáson, amelyre vonatkozóan az
alábbi feltételek mindegyike egyidejűleg teljesül:

a) a taxiállomás-használati megállapodást megkötötték, és ezzel
együtt a díjat befizették,

b) a Budapest Közút Zrt. a kártyát kiadta, és azzal a személytaxi
vezetője a helyszínen rendelkezik,

c) a Budapest Közút Zrt. a matricát kiadta, és azt a személytaxin
az előírt módon elhelyezték,

d) a közlekedésszervező a tarifatábla-matricát kiadta, és azt a
személytaxin az előírt módon elhelyezték,

e) a közlekedésszervező az utasjogokat tartalmazó tájékoztatót
kiadta, és azt a személygépkocsiban e rendelet mellékletében sze-
replő, előírt módon elhelyezték.”

• Ugyanezen paragrafus (10) bekezdése a fizetendő használati dí-
jakat részletezi. Az elektromos és hibrid járművek az eddiginél na-
gyobb, jóval nagyobb kedvezményt kaptak: „Az éves díj mértéke
12x5417 Ft + áfa. Gyári elektromos gépjárművek esetében a díj
95% kedvezmény biztosítása mellett értendő, azaz 12x271 Ft + áfa,
hibrid és a tisztán földgázüzemű – max. 15 liter tartalék benzintartá-

lyú – gépkocsik esetében az éves díj mértéke 20% kedvezmény biz-
tosítása mellett értendő, azaz 12x4334 Ft + áfa.”

• A rendelet egy új alcímmel egészül ki, amely a taxiállomás-hasz-
nálati megállapodás megszűntét követő teendőket részletezi:

„(1) A személytaxi üzemeltetője a taxiállomás-használati hozzájá-
rulás érvényességének bármely okból történő megszűnését, illetve
a vállalkozás járművének (4) bekezdés szerinti szolgáltatói körből
való kivonását követő 8 napon belül köteles eltávolítani az e rende-
let 2. mellékletében meghatározott valamennyi kötelező és opcio-
nális látványelemet. 

(2) Amennyiben a személytaxi más vállalkozás üzemeltetésében,
de érvényes taxiállomás-használati megállapodással és tevékenysé-
gi engedély-kivonattal nyújt személytaxi-szolgáltatást Budapest köz-
igazgatási területén, a tevékenységi engedélykivonat számának ki-
vételével nem szükséges a kötelező és opcionális látványelemek el-
távolítása. 

(3) A Budapest Közút Zrt. az (1)-(2) bekezdésekben foglaltak tel-
jesülését a telephelyén létesített vizsgálóállomáson a taxiállomás-
használati hozzájárulás érvényességi idején túl is jogosult vizsgálni. 

(4) a vállalkozás járművének szolgáltatási körből való kivonásá-
nak tekinthető, ha a járműre érvényesített tevékenységi engedélyki-
vonat a közlekedési hatóságnál végleg leadásra került.”

A 13.§ az engedély visszavonásának szabályait rögzíti. Bekerült
ide egy kiegészítés, amely az előírások megsértése esetén köve-
tendő eljárást írja elő: „Ha a közlekedésszervező az ellenőrzés so-
rán a taxi-szolgáltatásra vonatkozó előírások megsértését tapasztal-
ja, póthatáridő tűzésével felhívja a vállalkozást az e rendeletben
foglalt feltételek teljesítésének bemutatására. Amennyiben a vállal-
kozás az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat a közlekedésszer-
vező által megállapított póthatáridőben sem szünteti meg, a közle-
kedésszervező a 13.§ (4) bekezdésben foglaltak szerint kezdemé-
nyezi a taxiállomás-használati megállapodás visszavonását.”

Néhány további fogalmi pontosítást (pl. közlekedésfelügyelet he-
lyett közlekedési hatóság stb.) is tartalmaz a rendeletmódosítás,
amelyet itt nem részletezünk

A rendelet mellékletébe viszont egy fontos új elem került, amely a
társasághoz nem tartozó (mezítlábas) taxik külső megjelenésére tar-
talmaz előírást: „A taxi engedélyszáma alatt a személytaxi-szol-
gáltatást szervező és közvetítő szolgálathoz nem tartozó
gépkocsikon FÜGGETLEN SZOLGÁLTATÓ / FREELANCER
felirat (250x250 mm-es felületen). Átlátszó matricán fehér háttér nél-
kül (ha kiegészítő szöveg szükséges, az Frutiger Next Lt).”

A Minősített budapesti taxi / Licenced Budapest taxi fel-
iratú matrica alatt a személytaxi-szolgáltatást szervező és
közvetítő szolgálathoz nem tartozó gépkocsikon FÜGGET-
LEN SZOLGÁLTATÓ / FREELANCER felirat (250x250 mm-es
felületen). Átlátszó matricán fehér háttér nélkül (ha kiegészítő szö-

veg szükséges, az Frutiger Next Lt).”
(A megváltozott jogszabály a mellékletekkel megtalálható a

taxisokvilaga.hu-n.)Tisztelt Kolléganők,
Kollégák!

Ezúton szeretnék köszönetet mon-
dani a City Taxi Vezetőségének, Ön-
segélyező Egyesületének, valamint
minden Kollégának, aki betegségem
idején lelkileg támogatott és anyagi-
lag segítséget nyújtott. 

Szavakkal kifejezni sem tudom a
hálámat és köszönetemet a támoga-
tásért, az aggódásért és azért, hogy
sokan drukkoltok nekem a gyógyulá-
sért. Köszönöm az imádságokat és
nem utolsósorban köszönöm, hogy

családommal és velem voltatok/vagy-
tok ebben a nehéz időszakban. 

Sajnos a betegség nem válogat,
váratlanul és hirtelen bárkivel megtör-
ténhet a baj, ezért azt tanácsolom,
hogy valamilyen önsegélyező egye-
sületnek mindenki legyen a tagja,
mert hosszabb idejű betegség ese-
tén ez nagyon nagy segítség lehet. 

Hiszem, hogy a Jóisten megsegít
és meggyógyulok. Bízom benne,
hogy újra köztetek lehetek.

A viszontlátásig szeretettel üdvöz-
lök mindenkit. Vigyázzatok magatokra!

Benes Attila (Guszti) 573
Budapest, 2017. január 27.
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VVáltáltozozoott a fővtt a fővárárosi tosi taxiraxirendeleendelett

A székely paraszt befog a szekérbe, hogy át-
megy a szomszéd faluba rokonlátogatóba. A fele-
sége is nagyon szeretne vele menni, ezért elkezd
rimánkodni:

– Kedves uram, hadd menjek veled én is!
– Nem lehet, asszony! 
– Légy szíves, ne hagyj itthon, egyedül leszek.

Elülök én a saroglyán is.
A paraszt azonban nem enged, egyedül vág ne-

ki az útnak. Odakint vihar, majd egy villám bele-
csap hátul pont a saroglyába. A székely hátrafor-
dul, morfondírozik:

– Ej, pedig de szépen kérte.
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– Mi a disznót nem a húsáért vágjuk le. A
disznóvágás is csak egy ok az ivásra.

Az eladót is felelősség terheli

Adásvételi kötelezettségek
Amikor sikerül értékesíteni a járművünket, az jó hír. Az már kevésbé, ha
egy-két hónap múlva érkezik az értesítés, hogy egykori kedvencünkkel
gyorsan hajtottak vagy tilosban parkoltak, netán nem vásároltak parko-
lójegyet ott, ahol kellett volna. Mindezek elkerülése érdekében, nem árt
tudni, a gépjármű eladásával a volt tulajnak is vannak kötelezettségei.

Azt azért már mindenki tudja, hogy a gépjármű adásvételét írásba kell foglalni, ám
arról az eladók meg szoktak feledkezni, hogy a járműnyilvántartás vagy okmány-
iroda felé jelezzék a tulajdonjog megváltozását. Az eladónak ez a kötelezettsége
a szerződés aláírásától számított 8 napon belül, míg a vevőnek 15 napon belül áll
fenn. Előfordulhat azonban, hogy a vevő erről „megfeledkezik”. Ilyenkor az alap-
vető problémát az okozza, hogy az új tulajdonos által elkövetett gyorshajtási, par-
kolási eseményekért vagy közigazgatási bírságok megfizetésért az eladót „veszik
elő” a parkolási társaságok vagy maga a hatóság. Ha az eladó igazolni tudja a hi-
vatalnál érkeztetett adásvételi példányával azt, hogy a járművet eladta, akkor men-
tesül ezek alól a felelősségek alól.

Hosszú ideig az sem lehetséges, hogy ilyen esetben a hatóság nem intézke-
dik. Ugyanis, ha az eladó lejelenti, hogy az autót eladta, és ezt igazolja is, azon-
ban a vevő ennek a kötelezettségének mégsem tesz eleget, akkor a hatóságnak
már hivatalból észlelnie kell a mulasztást. Ebben az esetben a hatóságnak fel kell
szólítania az érintettet, hogy a felhívástól számított 5 napon belül tegyen eleget a
kötelezettségének. Ha ezt nem teszi meg, vagy nem igazolja azt a hatóság felé,
hogy önhibáján kívül álló okból nem tudott ennek eleget tenni (mert például kór-
házban volt), akkor a hatóság automatikusan kivonja a forgalomból a járművet.

Ha a mulasztás időtartama nem éri el a 30 napot, akkor 2 hónapra kell a jármű-
vet a forgalomból kivonni, viszont az is elfordulhat, hogy egy hosszabb idejű mu-
lasztás, például 180 nap esetén, már 1 évre vonja ki a forgalomból a hatóság a
járművet. A forgalomból való kivonás időtartamát egyébként nem mérlegeléssel
állapítják meg, hanem kifejezetten jogszabály rögzíti annak mértékét. Azonban ez-
zel még nincs vége a szankcióknak. Ugyanis, ha egy közúti ellenőrzés során de-
rül ki a mulasztás, akkor ez még szabálysértési bírság kiszabásával is jár.

A pórul járt eladónak azonban résen kell lennie, és nem szabad figyelmen kí-
vül hagynia az esetleges felszólításokat vagy fizetési meghagyásokat. Fontos,
hogy azokra minden esetben – az eljárási határidők betartásával – reagáljon, és
okirattal igazolja, hogy a járművet eladta, ugyanis a polgári jog szabályai szerint a
jármű birtokbaadását követően a jármű terheiért már a vevő felel.

Itt és most alapvetően csak azokra hoztunk példát, amikor közlekedési szabály-
sértést követtek el az egykori tulajdonunkkal. Amennyiben valamely bűncselek-
ménynél kapott szerepet a gépkocsink, az bizony még ettől is hosszabb és kelle-
metlenebb macerával jár, még akkor is, ha időben lejelentettük az értékesítést.
Nem is szólva arról, ha erről az eladó is „megfeledkezett”!

k.z.t.
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A NAV-hoz is benyújtható
az iparűzési adóbevallás

Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében
2017. január 1-jétől már lehetőség van arra, hogy az
adózók az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló
bevallási kötelezettségüket – meghatározott elektroni-
kus bevallási nyomtatványon – az állami adó- és vám-
hatósághoz (továbbiakban: NAV) teljesítsék1. Több ön-
kormányzatot érintő adókötelezettség esetén lehető-
ség van a HIPA-bevallások egyidejű beküldésére, mi-
vel az Ügyfélkapun biztosított a csoportos küldés.
Helyiadó-ügyben továbbra is az az önkormányzati adó-
hatóság jár el, amelynek önkormányzata a helyi adót
bevezette. Ezért a NAV a helyi iparűzési adóról
szóló bevallást (továbbiakban: HIPA-bevallást) – be-
fogadó nyugta kiadása mellett – késedelem
és tartalmi vizsgálat nélkül, elektronikusan to-
vábbítja az adóalany által megjelölt székhely, telep-
hely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóságnak. A NAV
nem vizsgálja a benyújtási jogosultságot sem, annak
céljából a beküldő adóazonosító jelét és nevét továb-
bítja az önkormányzatnak.

A NAV-hoz határidőben benyújtott adóbeval-
lást az önkormányzati adóhatóságnál teljesített-
nek kell tekinteni.

Az iparűzési adóból származó bevétel változatlanul a
települési önkormányzat saját bevétele. Az adózónak
az adót – függetlenül attól, hogy a HIPA-bevallását a
NAV-on keresztül nyújtotta be – az önkormányzati adó-
hatóság számlájára kell megfizetnie.

Az egyes önkormányzatok rendeleteiben rögzített
különös szabályokról (például az adó mértékéről, az
önkormányzat döntése szerinti kedvezmények, mentes-
ségek szabályairól), illetőleg az első fokon eljáró ön-
kormányzati adóhatóság elérhetőségeiről az adott ön-
kormányzat saját honlapján, illetőleg a Magyar Állam-
kincstár e célra fenntartott honlapján
(https://hakka.allamkincstar.gov.hu) kaphat részlete-
sebb tájékoztatást.

Az Általános Nyomtatvány-kitöltő Keretprogramra
(ÁNYK) optimalizált HIPA-bevallás kitöltő programja, a
kitöltési útmutató, valamint a kitöltést segítő aktív súgó
a NAV honlapján érhető el:
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_prog
ramok.

A 2016. adóév vonatkozásában a 16HIPA jelű, a
2017. adóév vonatkozásában a 17HIPA jelű nyomtat-
vány alkalmazandó. A helyes kitöltésben rövid, figyel-
meztető üzenetek nyújtanak segítséget.

A HIPA-bevallás főlapjának fejlécén található lenyíló
listából ki kell választani a székhely, telephely szerinti
település önkormányzati adóhatóságát (fővárosban a
fővárosi önkormányzati adóhatóságot), valamint kötele-
zően ki kell tölteni az adózó adóazonosító számát.
Amennyiben a benyújtott bevalláson feltüntetett adó-
azonosító szám a NAV nyilvántartásában nem szere-
pel, akkor a NAV „Elutasító nyugta”-t küld az adózó
elektronikus tárhelyére.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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A Főváros januári közgyűlésén elfogadta a 31/2013 (IV.18.) rende-
let, közismertebb nevén a taxirendelet módosítását. Az alábbiakban
részletezzük a lényeges változásokat.

• Pontosították a tevékenységi engedély fogalmát: „tevékenységi
engedély: a külön jogszabály szerint az illetékes közlekedési ható-
ság által a személyszállító tevékenység végzésére kiadott enge-
dély”.

• Kiegészült a bankkártya-terminállal kapcsolatos szabály: „A
személytaxit legalább két különbözö típusú bankkártya elfoga-
dására alkalmas terminállal fel kell szerelni és azt működőképes
állapotban kell tartani. Az utas igényének megfelelően a bankkártyás
díjfizetési igényt teljesíteni kell, arról a helyszínen  papír alapú bi-
zonylatot szükséges részére adni és valamennyi bankkártyával
elektronikus módon történő fizetést plusz díj felszámítása nélkül el
kell fogadni.”

• A szolgáltatás végzésének szabályai a következőkkel egészültek
ki: „Budapest közigazgatási területén személytaxi-szolgáltatás kizá-
rólag Budapest főváros területén létesített taxiállomások használatá-
ra jogosító érvényes taxiállomás-használati hozzájárulással végezhe-
tő.” Vagyis: legyen érvényes drosztengedélyed. Továbbá: ezen en-
gedély nélkül nem csak a drosztokon, hanem Budapest teljes
közigazgatási területén sem végezhető taxiszolgáltatás. 

• A rendelet 4.§-a a diszpécserszolgálatokról szól. Ezen paragra-
fus egy új bekezdéssel egészült ki, amely nyomatékosítja a kötele-
zettségeket: „A szolgálat kizárólag a (7) bekezdés szerint tanúsított
diszpécseralkalmazással közvetítheti a szolgáltatási adatokat.”

• A 12.§ a taxiállomások használatát taglalja. A szöveg egyértel-
műsítette az eddigi előírásokat: „A vállalkozásnak csak olyan sze-
mélytaxija tartózkodhat a taxiállomáson, amelyre vonatkozóan az
alábbi feltételek mindegyike egyidejűleg teljesül:

a) a taxiállomás-használati megállapodást megkötötték, és ezzel
együtt a díjat befizették,

b) a Budapest Közút Zrt. a kártyát kiadta, és azzal a személytaxi
vezetője a helyszínen rendelkezik,

c) a Budapest Közút Zrt. a matricát kiadta, és azt a személytaxin
az előírt módon elhelyezték,

d) a közlekedésszervező a tarifatábla-matricát kiadta, és azt a
személytaxin az előírt módon elhelyezték,

e) a közlekedésszervező az utasjogokat tartalmazó tájékoztatót
kiadta, és azt a személygépkocsiban e rendelet mellékletében sze-
replő, előírt módon elhelyezték.”

• Ugyanezen paragrafus (10) bekezdése a fizetendő használati dí-
jakat részletezi. Az elektromos és hibrid járművek az eddiginél na-
gyobb, jóval nagyobb kedvezményt kaptak: „Az éves díj mértéke
12x5417 Ft + áfa. Gyári elektromos gépjárművek esetében a díj
95% kedvezmény biztosítása mellett értendő, azaz 12x271 Ft + áfa,
hibrid és a tisztán földgázüzemű – max. 15 liter tartalék benzintartá-

lyú – gépkocsik esetében az éves díj mértéke 20% kedvezmény biz-
tosítása mellett értendő, azaz 12x4334 Ft + áfa.”

• A rendelet egy új alcímmel egészül ki, amely a taxiállomás-hasz-
nálati megállapodás megszűntét követő teendőket részletezi:

„(1) A személytaxi üzemeltetője a taxiállomás-használati hozzájá-
rulás érvényességének bármely okból történő megszűnését, illetve
a vállalkozás járművének (4) bekezdés szerinti szolgáltatói körből
való kivonását követő 8 napon belül köteles eltávolítani az e rende-
let 2. mellékletében meghatározott valamennyi kötelező és opcio-
nális látványelemet. 

(2) Amennyiben a személytaxi más vállalkozás üzemeltetésében,
de érvényes taxiállomás-használati megállapodással és tevékenysé-
gi engedély-kivonattal nyújt személytaxi-szolgáltatást Budapest köz-
igazgatási területén, a tevékenységi engedélykivonat számának ki-
vételével nem szükséges a kötelező és opcionális látványelemek el-
távolítása. 

(3) A Budapest Közút Zrt. az (1)-(2) bekezdésekben foglaltak tel-
jesülését a telephelyén létesített vizsgálóállomáson a taxiállomás-
használati hozzájárulás érvényességi idején túl is jogosult vizsgálni. 

(4) a vállalkozás járművének szolgáltatási körből való kivonásá-
nak tekinthető, ha a járműre érvényesített tevékenységi engedélyki-
vonat a közlekedési hatóságnál végleg leadásra került.”

A 13.§ az engedély visszavonásának szabályait rögzíti. Bekerült
ide egy kiegészítés, amely az előírások megsértése esetén köve-
tendő eljárást írja elő: „Ha a közlekedésszervező az ellenőrzés so-
rán a taxi-szolgáltatásra vonatkozó előírások megsértését tapasztal-
ja, póthatáridő tűzésével felhívja a vállalkozást az e rendeletben
foglalt feltételek teljesítésének bemutatására. Amennyiben a vállal-
kozás az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat a közlekedésszer-
vező által megállapított póthatáridőben sem szünteti meg, a közle-
kedésszervező a 13.§ (4) bekezdésben foglaltak szerint kezdemé-
nyezi a taxiállomás-használati megállapodás visszavonását.”

Néhány további fogalmi pontosítást (pl. közlekedésfelügyelet he-
lyett közlekedési hatóság stb.) is tartalmaz a rendeletmódosítás,
amelyet itt nem részletezünk

A rendelet mellékletébe viszont egy fontos új elem került, amely a
társasághoz nem tartozó (mezítlábas) taxik külső megjelenésére tar-
talmaz előírást: „A taxi engedélyszáma alatt a személytaxi-szol-
gáltatást szervező és közvetítő szolgálathoz nem tartozó
gépkocsikon FÜGGETLEN SZOLGÁLTATÓ / FREELANCER
felirat (250x250 mm-es felületen). Átlátszó matricán fehér háttér nél-
kül (ha kiegészítő szöveg szükséges, az Frutiger Next Lt).”

A Minősített budapesti taxi / Licenced Budapest taxi fel-
iratú matrica alatt a személytaxi-szolgáltatást szervező és
közvetítő szolgálathoz nem tartozó gépkocsikon FÜGGET-
LEN SZOLGÁLTATÓ / FREELANCER felirat (250x250 mm-es
felületen). Átlátszó matricán fehér háttér nélkül (ha kiegészítő szö-

veg szükséges, az Frutiger Next Lt).”
(A megváltozott jogszabály a mellékletekkel megtalálható a

taxisokvilaga.hu-n.)Tisztelt Kolléganők,
Kollégák!

Ezúton szeretnék köszönetet mon-
dani a City Taxi Vezetőségének, Ön-
segélyező Egyesületének, valamint
minden Kollégának, aki betegségem
idején lelkileg támogatott és anyagi-
lag segítséget nyújtott. 

Szavakkal kifejezni sem tudom a
hálámat és köszönetemet a támoga-
tásért, az aggódásért és azért, hogy
sokan drukkoltok nekem a gyógyulá-
sért. Köszönöm az imádságokat és
nem utolsósorban köszönöm, hogy

családommal és velem voltatok/vagy-
tok ebben a nehéz időszakban. 

Sajnos a betegség nem válogat,
váratlanul és hirtelen bárkivel megtör-
ténhet a baj, ezért azt tanácsolom,
hogy valamilyen önsegélyező egye-
sületnek mindenki legyen a tagja,
mert hosszabb idejű betegség ese-
tén ez nagyon nagy segítség lehet. 

Hiszem, hogy a Jóisten megsegít
és meggyógyulok. Bízom benne,
hogy újra köztetek lehetek.

A viszontlátásig szeretettel üdvöz-
lök mindenkit. Vigyázzatok magatokra!

Benes Attila (Guszti) 573
Budapest, 2017. január 27.
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VVáltáltozozoott a fővtt a fővárárosi tosi taxiraxirendeleendelett

A székely paraszt befog a szekérbe, hogy át-
megy a szomszéd faluba rokonlátogatóba. A fele-
sége is nagyon szeretne vele menni, ezért elkezd
rimánkodni:

– Kedves uram, hadd menjek veled én is!
– Nem lehet, asszony! 
– Légy szíves, ne hagyj itthon, egyedül leszek.

Elülök én a saroglyán is.
A paraszt azonban nem enged, egyedül vág ne-

ki az útnak. Odakint vihar, majd egy villám bele-
csap hátul pont a saroglyába. A székely hátrafor-
dul, morfondírozik:

– Ej, pedig de szépen kérte.
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– Mi a disznót nem a húsáért vágjuk le. A
disznóvágás is csak egy ok az ivásra.

Az eladót is felelősség terheli

Adásvételi kötelezettségek
Amikor sikerül értékesíteni a járművünket, az jó hír. Az már kevésbé, ha
egy-két hónap múlva érkezik az értesítés, hogy egykori kedvencünkkel
gyorsan hajtottak vagy tilosban parkoltak, netán nem vásároltak parko-
lójegyet ott, ahol kellett volna. Mindezek elkerülése érdekében, nem árt
tudni, a gépjármű eladásával a volt tulajnak is vannak kötelezettségei.

Azt azért már mindenki tudja, hogy a gépjármű adásvételét írásba kell foglalni, ám
arról az eladók meg szoktak feledkezni, hogy a járműnyilvántartás vagy okmány-
iroda felé jelezzék a tulajdonjog megváltozását. Az eladónak ez a kötelezettsége
a szerződés aláírásától számított 8 napon belül, míg a vevőnek 15 napon belül áll
fenn. Előfordulhat azonban, hogy a vevő erről „megfeledkezik”. Ilyenkor az alap-
vető problémát az okozza, hogy az új tulajdonos által elkövetett gyorshajtási, par-
kolási eseményekért vagy közigazgatási bírságok megfizetésért az eladót „veszik
elő” a parkolási társaságok vagy maga a hatóság. Ha az eladó igazolni tudja a hi-
vatalnál érkeztetett adásvételi példányával azt, hogy a járművet eladta, akkor men-
tesül ezek alól a felelősségek alól.

Hosszú ideig az sem lehetséges, hogy ilyen esetben a hatóság nem intézke-
dik. Ugyanis, ha az eladó lejelenti, hogy az autót eladta, és ezt igazolja is, azon-
ban a vevő ennek a kötelezettségének mégsem tesz eleget, akkor a hatóságnak
már hivatalból észlelnie kell a mulasztást. Ebben az esetben a hatóságnak fel kell
szólítania az érintettet, hogy a felhívástól számított 5 napon belül tegyen eleget a
kötelezettségének. Ha ezt nem teszi meg, vagy nem igazolja azt a hatóság felé,
hogy önhibáján kívül álló okból nem tudott ennek eleget tenni (mert például kór-
házban volt), akkor a hatóság automatikusan kivonja a forgalomból a járművet.

Ha a mulasztás időtartama nem éri el a 30 napot, akkor 2 hónapra kell a jármű-
vet a forgalomból kivonni, viszont az is elfordulhat, hogy egy hosszabb idejű mu-
lasztás, például 180 nap esetén, már 1 évre vonja ki a forgalomból a hatóság a
járművet. A forgalomból való kivonás időtartamát egyébként nem mérlegeléssel
állapítják meg, hanem kifejezetten jogszabály rögzíti annak mértékét. Azonban ez-
zel még nincs vége a szankcióknak. Ugyanis, ha egy közúti ellenőrzés során de-
rül ki a mulasztás, akkor ez még szabálysértési bírság kiszabásával is jár.

A pórul járt eladónak azonban résen kell lennie, és nem szabad figyelmen kí-
vül hagynia az esetleges felszólításokat vagy fizetési meghagyásokat. Fontos,
hogy azokra minden esetben – az eljárási határidők betartásával – reagáljon, és
okirattal igazolja, hogy a járművet eladta, ugyanis a polgári jog szabályai szerint a
jármű birtokbaadását követően a jármű terheiért már a vevő felel.

Itt és most alapvetően csak azokra hoztunk példát, amikor közlekedési szabály-
sértést követtek el az egykori tulajdonunkkal. Amennyiben valamely bűncselek-
ménynél kapott szerepet a gépkocsink, az bizony még ettől is hosszabb és kelle-
metlenebb macerával jár, még akkor is, ha időben lejelentettük az értékesítést.
Nem is szólva arról, ha erről az eladó is „megfeledkezett”!

k.z.t.
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A NAV-hoz is benyújtható
az iparűzési adóbevallás

Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében
2017. január 1-jétől már lehetőség van arra, hogy az
adózók az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló
bevallási kötelezettségüket – meghatározott elektroni-
kus bevallási nyomtatványon – az állami adó- és vám-
hatósághoz (továbbiakban: NAV) teljesítsék1. Több ön-
kormányzatot érintő adókötelezettség esetén lehető-
ség van a HIPA-bevallások egyidejű beküldésére, mi-
vel az Ügyfélkapun biztosított a csoportos küldés.
Helyiadó-ügyben továbbra is az az önkormányzati adó-
hatóság jár el, amelynek önkormányzata a helyi adót
bevezette. Ezért a NAV a helyi iparűzési adóról
szóló bevallást (továbbiakban: HIPA-bevallást) – be-
fogadó nyugta kiadása mellett – késedelem
és tartalmi vizsgálat nélkül, elektronikusan to-
vábbítja az adóalany által megjelölt székhely, telep-
hely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóságnak. A NAV
nem vizsgálja a benyújtási jogosultságot sem, annak
céljából a beküldő adóazonosító jelét és nevét továb-
bítja az önkormányzatnak.

A NAV-hoz határidőben benyújtott adóbeval-
lást az önkormányzati adóhatóságnál teljesített-
nek kell tekinteni.

Az iparűzési adóból származó bevétel változatlanul a
települési önkormányzat saját bevétele. Az adózónak
az adót – függetlenül attól, hogy a HIPA-bevallását a
NAV-on keresztül nyújtotta be – az önkormányzati adó-
hatóság számlájára kell megfizetnie.

Az egyes önkormányzatok rendeleteiben rögzített
különös szabályokról (például az adó mértékéről, az
önkormányzat döntése szerinti kedvezmények, mentes-
ségek szabályairól), illetőleg az első fokon eljáró ön-
kormányzati adóhatóság elérhetőségeiről az adott ön-
kormányzat saját honlapján, illetőleg a Magyar Állam-
kincstár e célra fenntartott honlapján
(https://hakka.allamkincstar.gov.hu) kaphat részlete-
sebb tájékoztatást.

Az Általános Nyomtatvány-kitöltő Keretprogramra
(ÁNYK) optimalizált HIPA-bevallás kitöltő programja, a
kitöltési útmutató, valamint a kitöltést segítő aktív súgó
a NAV honlapján érhető el:
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_prog
ramok.

A 2016. adóév vonatkozásában a 16HIPA jelű, a
2017. adóév vonatkozásában a 17HIPA jelű nyomtat-
vány alkalmazandó. A helyes kitöltésben rövid, figyel-
meztető üzenetek nyújtanak segítséget.

A HIPA-bevallás főlapjának fejlécén található lenyíló
listából ki kell választani a székhely, telephely szerinti
település önkormányzati adóhatóságát (fővárosban a
fővárosi önkormányzati adóhatóságot), valamint kötele-
zően ki kell tölteni az adózó adóazonosító számát.
Amennyiben a benyújtott bevalláson feltüntetett adó-
azonosító szám a NAV nyilvántartásában nem szere-
pel, akkor a NAV „Elutasító nyugta”-t küld az adózó
elektronikus tárhelyére.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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Húsz másodperHúsz másodper c!c!
Egyetlen hét alatt két lopásról halottam az Erzsé-
betvárosban. Biztosan több is volt a kerületben!
Mindkét eset mindössze húsz másodperc alatt zaj-
lott le, és mindkét esetben gépkocsivezető lett az
áldozat. Az első esetben egy taxi landolt az Izabel-
la utca – Jósika utca sarkon, a gépész lesietett a
lépcsőn, a néhány méterre lévő kávéautomatához. 

Az automatánál senki sem állt előtte, húsz má-
sodpercen belül visszaért a taxijához, ahol meg-
döbbenve tapasztalta, hogy valaki ellopta a sza-
badjelzőjét! Valaki most kezdi a vállalkozást, elkez-
di gyűjtögetni a hozzávalókat… Akkor szabadjelzőt
lopott, másnap – valószínűleg – letépi valamelyik
taxiról a minősítő matricát.

Néhány nap múlva – a hajnali órákban – egy
áruszállító kisteherautó állt meg a Dohány utca –
Kertész utca sarok közelében, az egyik éjjel-nappa-
li közért előtt. A sofőr berohant néhány ládával, és
már szaladt is a következő ládákért.

A kisteherautó ajtaját most sem zárta be, hiszen
folyamatosan a jármű közelében tartózkodott. Meg-
volt a második kör is, aztán a harmadik forduló. Ült
be a volán mögé, az agya már a következő címen,
a következő közértnél járt.

Ekkor vette észre, hogy eltűnt a kabátja az
anyósülésről. Hideg volt ugyan, de a rakodásnál le
kellett venni a vastag kabátot, nehogy melege le-
gyen, aztán meg megfázzon a hidegben. Nem a
kabátot sajnálta, hanem a benne lévő tárcáját a
pénzével, az irataival…

A tolvaj minden bizonnyal nem a tárcára hajtott,
hiszen nem is tudhatta, hogy a kabátban van. Neki
a jó meleg kabát kellett a téli hajnalon. Mindkét
eset, az „alkalom szüli a tolvajt!” igazságát igazolja.
Egyetlen másodpercre se hagyjuk értékeinket őri-
zetlenül!  

Ferenczy P. Károly 
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Repülőtéri helyzetkép
„A tulajdonos már új a repülőtéren, a helyzet azonban a régi. Mint
köztudott, a taxik ha csak egy milliméterrel is átlépik a KRESZ-
ben rögzített határokat, könyörtelenül lecsapnak a repülőtéri
rendőrök. … Ugyanakkor a január végén készült felvételeken egy-
értelműen látszik, hogy az autóbuszok ismételten végig elfoglal-
ják a taxisok számára kijelölt helyeket az 1-es terminálon. Tehetik
büntetlenül. Hol állhat meg a taxis, amíg ki- vagy beszáll az uta-
sa? Csakis a tilosban! Felháborító!” 

Taxitársasági körkép
1997 februárjában a  Taxisok Világa összeállítást közölt a buda-
pesti taxitársaságok háza tájáról. Az alábbiakban ebből az össze-
állításból szemezgetünk:

„Folytatódik a fővárosi taxipiac koncentrációja?” – merült fel a
kérdés. A Buda Kft. ugyanis a Budataxi és a Tele5 Taxi után

megvásárolta a Taxi Négymillió nevű céget, amely a Palota Taxi
jogutódjaként funkcionált. Az érdekesség az volt, hogy ezután a
Palota Taxi is feltámadt hamvaiból, és mintha mi sem történt vol-
na, tovább működött…

„Továbbra is a City Taxihoz a legnehezebb bejutni” – nyilat-
kozta a cég menedzsere. Egyedüliként a City tartotta meg a szö-
vetkezeti formát, melynek előnye a választott vezetőség és a folya-
matos megmérettetés, hiszen náluk évente egyszer oda kell állni
az emberek elé a közgyűlésen, és a szemükbe nézve beszámolni
a végzett munkáról.

„Erősít a Főtaxi!” Már dolgozik a 30 új Opel Astra Caravan,
és a  40 vadonatúj Fiat Brava taxi, amit a Főtaxi üzemeltet.

„Újra indult a Palota Taxi”. A tagság együtt akart maradni –
nyilatkozta a Palota Taxi ügyvezetője. Az alvállalkozók nem akar-
tak beolvadni a Buda Kft.-be.

A Rádió Taxi múltját nagyon nehéz volt lezárni, sziszifuszi
munkával érkeztünk meg a jelenbe, amelyben végre megállt a le-
felé tartó irány, és ha lassan is, de elindult felfelé – nyilatkozta a
Rádió Taxi elnök-igazgatója.

Kiszámítható, korrekt szolgáltatással több utast lehet szerezni,
mint 20 forinttal olcsóbb tarifával – nyilatkozta a Taxi 2000 ügyve-
zetője.

Még két adat 1997-ből: a tarifák kilométerdíja 80 és 100 forint
között szóródott, a tagdíjak pedig a legtöbb cégnél nem érték el
a havi tízezer forintot…

Erről írt a Taxisok Világa 2007 februárjában

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1997 februárjában

20 éve történt

A rossz sofőr 67 százalékkal több üzemanyagot éget el

Százezreket érő vezetéstechnika
Brit tudósok újabb kutatási eredményekkel rukkoltak elő: számszerűleg ki-
mutatták, a rossz vezetési szokások pontosan mennyivel növelhetik az au-
tó fogyasztását. A takarékosságra törekedőknél éppen ezért nem mindegy,
mennyit hagynak ott a töltőállomások kasszáinál.

Azt eddig is tudtuk: a nyugodt vezetés nemcsak közlekedésbiztonsági, hanem üzem-
anyag-takarékossági okokból is kifizetődőbb. Az angliai Direct Line biztosítótársaság
adatai szerint éves szinten 560 fonttal, tehát körülbelül kétszázezer forinttal is többe
kerülhet, ha túl keményen nyomjuk a gáz- és fékpedált, ami azt jelenti: egy rosszul ve-
zető sofőr 67%-kal több üzemanyagot használ egy jól vezetőnél.

A világszerte egyre gyorsabban terjedő telematikai technológiának köszönhetően
a járművek vezeték nélküli kapcsolatban lehetnek a szolgáltatókkal, gyártókkal, biz-
tosítókkal, így a gépkocsi-tulajdonosok élete kényelmesebbé és biztonságosabbá
válhat. Egyre több nagy biztosító kínálja fel ügyfeleinek a telematikával támogatott
biztosításokat, ami egyrészt a lopásvédelem terén nyújt segítséget, másrészt nagy-
ságrendekkel több jármű- és közlekedési adat áll az autógyártók és biztosítók rendel-
kezésére.

A Direct Line biztosító Driver Plus szolgáltatását választó kétezer ügyfelének több
mint 319.000 útját vizsgálták és elemezték telematikai technológiával, így jutottak ar-
ra a következtetésre, hogy egy brit sofőr havonta átlagosan majdnem ötven fontot spó-
rolhat azzal, ha figyel a vezetési stílusára. De pontosan mi is a különbség „jó” és
„rossz sofőr” között? A felmérésben részt vevő autók telematikai szoftverei olyan ada-
tokat rögzítettek, mint a kanyarodási sebesség, a gyorsulás keménysége vagy a fék-
pedál nyomásának erőssége – nyilvánva-
lóan minél lágyabbak a mozdulatok, annál
jobb volt az értékelés.  

Ezen kívül egy nagyon egyszerű méré-
si adatot rögzítettek: a legrosszabb, 1-2
„osztályzatot” kapott autósok átlagosan
413 mérföldet (664 km) tudtak megtenni
egy tankolással, míg a legjobbak, a 9-10-
es értékelésűek 693 mérföldet (1115
km) – derül ki a hírügynökségi jelentés-
ből.
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– Halló! Itt a parapszichológiai nyomo-
zóiroda. Tudjuk, hogy ön kicsoda és mit
akar, ezért a sípszó után tegye le a kagy-
lót.

Ingatlant adsz el? 
Változtak az adózási szabályok!

A magánszemély ingatlanértékesítésből szár-
mazó jövedelmét a bevételből kiindulva, a
költségek és a tulajdonban tartás időszakát
is figyelembe véve kell meghatározni.

Tavaly év végéig történt ingatlanértékesítés esetén
a tulajdonban tartás időszakára tekintettel alkalmaz-
ható csökkentés mértéke eltért a lakóingatlanként
és a nem lakóingatlanként nyilvántartott ingatlanok
esetén.

2017. január 1-jétől megszűnik ez a megkülön-
böztetés, vagyis ettől kezdve az ingatlanértékesítés-
ből származó jövedelem esetén a szerzési évet kö-
vető évet elsőnek tekintve az 5. évben értékesített
ingatlanból származó jövedelmet az adóbevallásban
nem kell szerepeltetni és utána adót sem kell fizet-
ni. Ezt a kissé nehezen értelmezhető megfogalma-
zást fordítsuk le a számok nyelvére:

A szerzés éve Jövedelem
a számított összeg

2017. 0. év 100%-a
2016. 1. év 100%-a
2015. 2. év 90%-a
2014. 3. év 60%-a
2013. 4. év 30%-a
2012. 5. év 0%-a

A 2012. évben vagy azt megelőzően megszerzett
ingatlan 2017. évi értékesítése esetén már nem ke-
letkezik adóköteles jövedelem, bevallani sem kell.

Mi legyen Mi legyen 
a bélyegzőn?a bélyegzőn?

Ettől az évtől sok vállalkozó választotta a KATA-adó-
zást, annak egyszerűsége és olcsósága miatt. Azt
azonban nem mindenki tudja, hogy ezáltal a kiállí-
tott számláinak az adattartalma is változni fog. Fel
kell ugyanis tüntetni a KATA-adózás tényét, mégpe-
dig egy „kisadózó” felirattal. Miután ezt minden
számlára úgyis rá kell írni, célszerű új bélyegzőt csi-
náltatni, és erre felvenni ezt a szöveget is. Mi kell
tehát a bélyegzőre? 

– Vállalkozó neve
– Vállalkozás székhelye
– Vállalkozói adószám
– Nyilvántartási szám*
– „KISADÓZÓ” felirat (csak katásoknak!)

* A nyilvántartási szám az egyéni vállalkozó azonosí-
tó száma a központi rendszerekben. Megtalálható a
vállalkozói igazolványban az adószám alatt. Akinek
már nincs papír alapú vállalkozói igazolványa, az a
nyilvantarto.hu oldalon, azon belül az „egyéni vállal-
kozók nyilvántartása” fülön az adószáma beírásával
megtalálja ezt az adatot.

Ötévente felülvizsgálják a sebességhatárokat

Figyelmesebben, lassabban
Jogszabály írja elő az útkezelőknek, hogy ötévenként felül kell vizs-
gálniuk a fennhatóságuk alá tartozó utakat, s ha úgy ítélik meg, ak-
kor sebességkorlátozást vezethetnek be az adott útszakaszon. Erről
külön nem értesítik a közlekedőket, csak a korlátozó táblák jelenhet-
nek meg egyik napról a másikra az út szélén.

Többször hallani, nem érdemes rutinból vezetni. Ám, aki évek óta ugyanazon
az útvonalon halad, nem biztos, hogy egy-egy újabb táblát észlel. Amennyiben
megszokás szerint közlekedik, előfordulhat, hogy meg sem látja a sebesség-
korlátozást, ami egyszer csak úgy „kinő” az út szélén. Jogszabály írja elő a
közutak kezelőinek, fenntartóinak, hogy ötévente felül kell vizsgálniuk az alá-
rendeltségükbe tartozó útszakaszokat, s ha szükséges, akkor akár sebesség-
korlátozást rendelhetnek el. Tavaly 225 kilométernyi részt vizsgált át a Magyar
Közút Zrt. (MK) a hazai gyorsforgalmi úthálózaton (konkrétan az M1-es, az
M31-es, és az M35-ös autópályán, valamint a 4-es autóúton), és még 1300 ki-
lométernyi szakaszt a különböző főutakon – derül ki a Vezess.hu portál anya-
gából.

•• M1-es autópálya, jobb oldal, 29-es és 31-es km-szelvény között, 130
km/óra helyett 100 km/órára (Fejér megye)

•• M1-es autópálya, jobb oldal, 39-es és 40-es km-szelvény között, 130
km/óra helyett 100 km/órára

•• M1-es autópálya, bal oldal, 53-as km-szelvény és 49-es km-szelvény kö-
zött, 130 km/óra helyett 100 km/órára

•• M1-es autópálya, bal oldal, 46-os km-szelvény és 44-es km-szelvény kö-
zött 130 km/óra helyett 100 km/órára

•• M1-es autópálya, bal oldal, 27-es és 26-os km-szelvény között, 130
km/óra helyett 100 km/órára

•• 27-es főút, 37-es km-szelvény, 90 km/óra helyett 70 km/órára (BAZ-
megye)

•• 25-ös főút, 56-os km-szelvény, 90 km/óra helyett 60 km/órára
•• 7-es főút, 32-es km-szelvény, 50 km/óra helyett 40 km/órára (Fejér me-

gye)
•• 7-es főút, 91-es km-szelvény, 90 km/óra helyett 70 km/órára
•• 7-es főút, 95-ös km-szelvény, 90 km/óra helyett 70 km/órára
•• 102-es főút, 20-as km-szelvény, 50 km/óra helyett 40 km/órára (Pest me-

gye)
•• 811-es főút, 27-es km-szelvény, 90 km/óra helyett 60 km/órára 

Az internetes oldal megkeresésére a MK elárulta, az M1-es autópálya fenti
szakaszain „a pályaszerkezet elhasználódása miatt” vezették be a korlátozáso-
kat, nem a kötelező felülvizsgálatok miatt döntöttek így. Mindezek ismereté-
ben célszerű minden közlekedési táblára odafigyelni és nem csak rutinból el-
hajtani mellettük, mert egy-egy ilyen figyelmetlenség díja minimum harminc-
ezer forint. k.z.t.

Felesleges jelzőtáblák 

Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky út

Azért tilos balra for-
dulni, mert itt egy
„Kötelező haladási
irány egyenesen
vagy jobbra” jelző-
tábla van. Halkan
jegyzem meg, amúgy
jobbra nincs is utca,
arra nem is lehet to-
vább haladni! 

Tasnádi Áron
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Húsz másodperHúsz másodper c!c!
Egyetlen hét alatt két lopásról halottam az Erzsé-
betvárosban. Biztosan több is volt a kerületben!
Mindkét eset mindössze húsz másodperc alatt zaj-
lott le, és mindkét esetben gépkocsivezető lett az
áldozat. Az első esetben egy taxi landolt az Izabel-
la utca – Jósika utca sarkon, a gépész lesietett a
lépcsőn, a néhány méterre lévő kávéautomatához. 

Az automatánál senki sem állt előtte, húsz má-
sodpercen belül visszaért a taxijához, ahol meg-
döbbenve tapasztalta, hogy valaki ellopta a sza-
badjelzőjét! Valaki most kezdi a vállalkozást, elkez-
di gyűjtögetni a hozzávalókat… Akkor szabadjelzőt
lopott, másnap – valószínűleg – letépi valamelyik
taxiról a minősítő matricát.

Néhány nap múlva – a hajnali órákban – egy
áruszállító kisteherautó állt meg a Dohány utca –
Kertész utca sarok közelében, az egyik éjjel-nappa-
li közért előtt. A sofőr berohant néhány ládával, és
már szaladt is a következő ládákért.

A kisteherautó ajtaját most sem zárta be, hiszen
folyamatosan a jármű közelében tartózkodott. Meg-
volt a második kör is, aztán a harmadik forduló. Ült
be a volán mögé, az agya már a következő címen,
a következő közértnél járt.

Ekkor vette észre, hogy eltűnt a kabátja az
anyósülésről. Hideg volt ugyan, de a rakodásnál le
kellett venni a vastag kabátot, nehogy melege le-
gyen, aztán meg megfázzon a hidegben. Nem a
kabátot sajnálta, hanem a benne lévő tárcáját a
pénzével, az irataival…

A tolvaj minden bizonnyal nem a tárcára hajtott,
hiszen nem is tudhatta, hogy a kabátban van. Neki
a jó meleg kabát kellett a téli hajnalon. Mindkét
eset, az „alkalom szüli a tolvajt!” igazságát igazolja.
Egyetlen másodpercre se hagyjuk értékeinket őri-
zetlenül!  

Ferenczy P. Károly 
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Repülőtéri helyzetkép
„A tulajdonos már új a repülőtéren, a helyzet azonban a régi. Mint
köztudott, a taxik ha csak egy milliméterrel is átlépik a KRESZ-
ben rögzített határokat, könyörtelenül lecsapnak a repülőtéri
rendőrök. … Ugyanakkor a január végén készült felvételeken egy-
értelműen látszik, hogy az autóbuszok ismételten végig elfoglal-
ják a taxisok számára kijelölt helyeket az 1-es terminálon. Tehetik
büntetlenül. Hol állhat meg a taxis, amíg ki- vagy beszáll az uta-
sa? Csakis a tilosban! Felháborító!” 

Taxitársasági körkép
1997 februárjában a  Taxisok Világa összeállítást közölt a buda-
pesti taxitársaságok háza tájáról. Az alábbiakban ebből az össze-
állításból szemezgetünk:

„Folytatódik a fővárosi taxipiac koncentrációja?” – merült fel a
kérdés. A Buda Kft. ugyanis a Budataxi és a Tele5 Taxi után

megvásárolta a Taxi Négymillió nevű céget, amely a Palota Taxi
jogutódjaként funkcionált. Az érdekesség az volt, hogy ezután a
Palota Taxi is feltámadt hamvaiból, és mintha mi sem történt vol-
na, tovább működött…

„Továbbra is a City Taxihoz a legnehezebb bejutni” – nyilat-
kozta a cég menedzsere. Egyedüliként a City tartotta meg a szö-
vetkezeti formát, melynek előnye a választott vezetőség és a folya-
matos megmérettetés, hiszen náluk évente egyszer oda kell állni
az emberek elé a közgyűlésen, és a szemükbe nézve beszámolni
a végzett munkáról.

„Erősít a Főtaxi!” Már dolgozik a 30 új Opel Astra Caravan,
és a  40 vadonatúj Fiat Brava taxi, amit a Főtaxi üzemeltet.

„Újra indult a Palota Taxi”. A tagság együtt akart maradni –
nyilatkozta a Palota Taxi ügyvezetője. Az alvállalkozók nem akar-
tak beolvadni a Buda Kft.-be.

A Rádió Taxi múltját nagyon nehéz volt lezárni, sziszifuszi
munkával érkeztünk meg a jelenbe, amelyben végre megállt a le-
felé tartó irány, és ha lassan is, de elindult felfelé – nyilatkozta a
Rádió Taxi elnök-igazgatója.

Kiszámítható, korrekt szolgáltatással több utast lehet szerezni,
mint 20 forinttal olcsóbb tarifával – nyilatkozta a Taxi 2000 ügyve-
zetője.

Még két adat 1997-ből: a tarifák kilométerdíja 80 és 100 forint
között szóródott, a tagdíjak pedig a legtöbb cégnél nem érték el
a havi tízezer forintot…

Erről írt a Taxisok Világa 2007 februárjában

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1997 februárjában

20 éve történt

A rossz sofőr 67 százalékkal több üzemanyagot éget el

Százezreket érő vezetéstechnika
Brit tudósok újabb kutatási eredményekkel rukkoltak elő: számszerűleg ki-
mutatták, a rossz vezetési szokások pontosan mennyivel növelhetik az au-
tó fogyasztását. A takarékosságra törekedőknél éppen ezért nem mindegy,
mennyit hagynak ott a töltőállomások kasszáinál.

Azt eddig is tudtuk: a nyugodt vezetés nemcsak közlekedésbiztonsági, hanem üzem-
anyag-takarékossági okokból is kifizetődőbb. Az angliai Direct Line biztosítótársaság
adatai szerint éves szinten 560 fonttal, tehát körülbelül kétszázezer forinttal is többe
kerülhet, ha túl keményen nyomjuk a gáz- és fékpedált, ami azt jelenti: egy rosszul ve-
zető sofőr 67%-kal több üzemanyagot használ egy jól vezetőnél.

A világszerte egyre gyorsabban terjedő telematikai technológiának köszönhetően
a járművek vezeték nélküli kapcsolatban lehetnek a szolgáltatókkal, gyártókkal, biz-
tosítókkal, így a gépkocsi-tulajdonosok élete kényelmesebbé és biztonságosabbá
válhat. Egyre több nagy biztosító kínálja fel ügyfeleinek a telematikával támogatott
biztosításokat, ami egyrészt a lopásvédelem terén nyújt segítséget, másrészt nagy-
ságrendekkel több jármű- és közlekedési adat áll az autógyártók és biztosítók rendel-
kezésére.

A Direct Line biztosító Driver Plus szolgáltatását választó kétezer ügyfelének több
mint 319.000 útját vizsgálták és elemezték telematikai technológiával, így jutottak ar-
ra a következtetésre, hogy egy brit sofőr havonta átlagosan majdnem ötven fontot spó-
rolhat azzal, ha figyel a vezetési stílusára. De pontosan mi is a különbség „jó” és
„rossz sofőr” között? A felmérésben részt vevő autók telematikai szoftverei olyan ada-
tokat rögzítettek, mint a kanyarodási sebesség, a gyorsulás keménysége vagy a fék-
pedál nyomásának erőssége – nyilvánva-
lóan minél lágyabbak a mozdulatok, annál
jobb volt az értékelés.  

Ezen kívül egy nagyon egyszerű méré-
si adatot rögzítettek: a legrosszabb, 1-2
„osztályzatot” kapott autósok átlagosan
413 mérföldet (664 km) tudtak megtenni
egy tankolással, míg a legjobbak, a 9-10-
es értékelésűek 693 mérföldet (1115
km) – derül ki a hírügynökségi jelentés-
ből.
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– Halló! Itt a parapszichológiai nyomo-
zóiroda. Tudjuk, hogy ön kicsoda és mit
akar, ezért a sípszó után tegye le a kagy-
lót.

Ingatlant adsz el? 
Változtak az adózási szabályok!

A magánszemély ingatlanértékesítésből szár-
mazó jövedelmét a bevételből kiindulva, a
költségek és a tulajdonban tartás időszakát
is figyelembe véve kell meghatározni.

Tavaly év végéig történt ingatlanértékesítés esetén
a tulajdonban tartás időszakára tekintettel alkalmaz-
ható csökkentés mértéke eltért a lakóingatlanként
és a nem lakóingatlanként nyilvántartott ingatlanok
esetén.

2017. január 1-jétől megszűnik ez a megkülön-
böztetés, vagyis ettől kezdve az ingatlanértékesítés-
ből származó jövedelem esetén a szerzési évet kö-
vető évet elsőnek tekintve az 5. évben értékesített
ingatlanból származó jövedelmet az adóbevallásban
nem kell szerepeltetni és utána adót sem kell fizet-
ni. Ezt a kissé nehezen értelmezhető megfogalma-
zást fordítsuk le a számok nyelvére:

A szerzés éve Jövedelem
a számított összeg

2017. 0. év 100%-a
2016. 1. év 100%-a
2015. 2. év 90%-a
2014. 3. év 60%-a
2013. 4. év 30%-a
2012. 5. év 0%-a

A 2012. évben vagy azt megelőzően megszerzett
ingatlan 2017. évi értékesítése esetén már nem ke-
letkezik adóköteles jövedelem, bevallani sem kell.

Mi legyen Mi legyen 
a bélyegzőn?a bélyegzőn?

Ettől az évtől sok vállalkozó választotta a KATA-adó-
zást, annak egyszerűsége és olcsósága miatt. Azt
azonban nem mindenki tudja, hogy ezáltal a kiállí-
tott számláinak az adattartalma is változni fog. Fel
kell ugyanis tüntetni a KATA-adózás tényét, mégpe-
dig egy „kisadózó” felirattal. Miután ezt minden
számlára úgyis rá kell írni, célszerű új bélyegzőt csi-
náltatni, és erre felvenni ezt a szöveget is. Mi kell
tehát a bélyegzőre? 

– Vállalkozó neve
– Vállalkozás székhelye
– Vállalkozói adószám
– Nyilvántartási szám*
– „KISADÓZÓ” felirat (csak katásoknak!)

* A nyilvántartási szám az egyéni vállalkozó azonosí-
tó száma a központi rendszerekben. Megtalálható a
vállalkozói igazolványban az adószám alatt. Akinek
már nincs papír alapú vállalkozói igazolványa, az a
nyilvantarto.hu oldalon, azon belül az „egyéni vállal-
kozók nyilvántartása” fülön az adószáma beírásával
megtalálja ezt az adatot.

Ötévente felülvizsgálják a sebességhatárokat

Figyelmesebben, lassabban
Jogszabály írja elő az útkezelőknek, hogy ötévenként felül kell vizs-
gálniuk a fennhatóságuk alá tartozó utakat, s ha úgy ítélik meg, ak-
kor sebességkorlátozást vezethetnek be az adott útszakaszon. Erről
külön nem értesítik a közlekedőket, csak a korlátozó táblák jelenhet-
nek meg egyik napról a másikra az út szélén.

Többször hallani, nem érdemes rutinból vezetni. Ám, aki évek óta ugyanazon
az útvonalon halad, nem biztos, hogy egy-egy újabb táblát észlel. Amennyiben
megszokás szerint közlekedik, előfordulhat, hogy meg sem látja a sebesség-
korlátozást, ami egyszer csak úgy „kinő” az út szélén. Jogszabály írja elő a
közutak kezelőinek, fenntartóinak, hogy ötévente felül kell vizsgálniuk az alá-
rendeltségükbe tartozó útszakaszokat, s ha szükséges, akkor akár sebesség-
korlátozást rendelhetnek el. Tavaly 225 kilométernyi részt vizsgált át a Magyar
Közút Zrt. (MK) a hazai gyorsforgalmi úthálózaton (konkrétan az M1-es, az
M31-es, és az M35-ös autópályán, valamint a 4-es autóúton), és még 1300 ki-
lométernyi szakaszt a különböző főutakon – derül ki a Vezess.hu portál anya-
gából.

•• M1-es autópálya, jobb oldal, 29-es és 31-es km-szelvény között, 130
km/óra helyett 100 km/órára (Fejér megye)

•• M1-es autópálya, jobb oldal, 39-es és 40-es km-szelvény között, 130
km/óra helyett 100 km/órára

•• M1-es autópálya, bal oldal, 53-as km-szelvény és 49-es km-szelvény kö-
zött, 130 km/óra helyett 100 km/órára

•• M1-es autópálya, bal oldal, 46-os km-szelvény és 44-es km-szelvény kö-
zött 130 km/óra helyett 100 km/órára

•• M1-es autópálya, bal oldal, 27-es és 26-os km-szelvény között, 130
km/óra helyett 100 km/órára

•• 27-es főút, 37-es km-szelvény, 90 km/óra helyett 70 km/órára (BAZ-
megye)

•• 25-ös főút, 56-os km-szelvény, 90 km/óra helyett 60 km/órára
•• 7-es főút, 32-es km-szelvény, 50 km/óra helyett 40 km/órára (Fejér me-

gye)
•• 7-es főút, 91-es km-szelvény, 90 km/óra helyett 70 km/órára
•• 7-es főút, 95-ös km-szelvény, 90 km/óra helyett 70 km/órára
•• 102-es főút, 20-as km-szelvény, 50 km/óra helyett 40 km/órára (Pest me-

gye)
•• 811-es főút, 27-es km-szelvény, 90 km/óra helyett 60 km/órára 

Az internetes oldal megkeresésére a MK elárulta, az M1-es autópálya fenti
szakaszain „a pályaszerkezet elhasználódása miatt” vezették be a korlátozáso-
kat, nem a kötelező felülvizsgálatok miatt döntöttek így. Mindezek ismereté-
ben célszerű minden közlekedési táblára odafigyelni és nem csak rutinból el-
hajtani mellettük, mert egy-egy ilyen figyelmetlenség díja minimum harminc-
ezer forint. k.z.t.

Felesleges jelzőtáblák 

Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky út

Azért tilos balra for-
dulni, mert itt egy
„Kötelező haladási
irány egyenesen
vagy jobbra” jelző-
tábla van. Halkan
jegyzem meg, amúgy
jobbra nincs is utca,
arra nem is lehet to-
vább haladni! 

Tasnádi Áron
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1. Mikor válik az úttest veszélyesen csú-
szóssá az alábbiak közül?
a) Amikor a bő esővíz a nagy járműforgalom ál-
tal a felgumizódott útfelületet jól fellazítja. 
b) Amikor az eső elered és az úttestet borító
porral a víz nyálkás réteget képez. 
c) Amikor az úttesten a keréknyomok már nem
látszanak, mert az esővíz azokat lemosta. 

2. Mi az elindulás helyes módja csúszós,
jeges úton?
a) A motort nagy
fordulatszámon
járatja és a ten-
gelykapcsolót fo-
kozatosan enge-
di föl. 
b) A motort köze-
pes fordulaton
járatja, és a tengelykapcsolót hirtelen engedi
fel. 
c) A motort alacsony fordulaton tartja, a ten-
gelykapcsolót lassan engedi fel.

3. Járdának minősül-e a képen látható út
jobb oldali része, amelyre sematikus
„gyalogosok” képjelet festettek?

a) Igen.
b) Csak lakott területen kívül. 
c) Nem.

4. Helyesen cselekszik, ha
taxijával a táblával jelzett
helyen áthajt a menetirány
szerint bal oldalra, hogy
megnagyobbítsa a kanyar
sugarát?

a) Igen, mert csökkenteni tudja a taxijára ható
centrifugális erőt. 
b) Legfeljebb akkor, ha nincs szembejövő for-
galom. 
c) Nem, mert az úttesten – az előzés és a kike-
rülés esetét kivéve – annak menetirány szerin-
ti jobb oldalán kell haladni. 

5. Mikor marad stabilabb taxija a képen
látható csúszós, jeges úton?
a) Ha az egyébként megszokottnál eggyel ma-
gasabb sebességfokozatba kapcsolva közle-
kedik taxijával.

b) Ha az egyéb-
ként megszo-
kottnál eggyel
a lacsonyabb
sebességfoko-
zatba kapcsol-
va közlekedik
taxijával. 

6. Sűrű forgalmú úton, az úttest szélén
várakozó járművek közé akar hátrame-
netben beállni. Elvégezhető-e a manőver,
ha ezzel a többi jármű haladását akadá-
lyozza?
a) Igen, akár hosszabb ideig is feltarthatja
partnereit. 
b) Legfeljebb akkor, ha csak rövid ideig akadá-
lyozza a járműveket anélkül, hogy veszélyeztet-
né őket. 
c) Nem.  

7. Taxizás közben
a vezetőnek magá-
nál kell-e tartania
a vezetői engedé-
lyét?
a) Igen.
b) Csak akkor, ha
személytaxi-vezetői
igazolása nincs a taxiban (az autó szélvédőjén).
c) Csak akkor, ha nem tart magánál más sze-
mélyazonosításra szolgáló okmányt pl. szemé-
lyi igazolványt vagy útlevelet.

8. Hol kell segíteni az ilyen
táblákkal megjelölt autó-
busznak a megállóhelyről
való az elindulását, ha az
ezt a szándékát a buszve-
zető irányjelzővel jelzi?
a) Csak lakott területen, ha a

manőver hirtelen fékezés nélkül megtehető.
b) Csak lakott területen kívül, ha a manőver hir-
telen fékezés nélkül megtehető.
c) Lakott területen és azon kívül egyaránt, még
akkor is, ha ez hirtelen fékezéssel jár. 

9. Kikerülheti-e a gyalogost?

a) Igen.  
b) Csak az útnak azon a részén, ahol ezt a zá-
róvonal átlépése (érintése) nélkül megteheti.
c) Legfeljebb a megfelelő biztonsági intézke-
dés megtételével, pl. ledudálja a gyalogost
vagy megkéri, hogy haladéktalanul tűnjön az
úttestről. 

10. Mi a taxis helyes maga-
tartása a táblával jelzett
vasúti átjáróra történő rá-
hajtás előtt?
a) Meg kell győződnie arról,
hogy az átjáró felé egyik irányból sem közele-
dik vasúti jármű és a folyamatos továbbhala-
dásra megvan-e a lehetősége. 
b) A sínekre történő ráhajtás előtt meg kell ál-
lítania, továbbhaladnia pedig csak akkor sza-
bad, ha meggyőződött arról, hogy féktávolsá-
gon belül nem közeledik vasúti jármű. 
c) A vasúti átjárót csak olyan mérsékelt sebes-
séggel szabad megközelítenie, hogy eleget
tudjon tenni elsőbbségadási kötelezettségnek. 

11. Eleget tesz-e a tábla
utasításának, ha nem sze-
reli fel taxija hajtott tenge-
lyének gumiabroncsaira a
hóláncokat, hanem azokat
az autó csomagtartójában
tartja készenlétben?
a) Igen, minden esetben. 
b) Csak akkor, ha a táblát a határátkelőhelyen
helyezték el.  
c) Nem. 

12. Szabálysértést követ el a taxis, ha az
útkereszteződésben való jobbra vagy a
balra kanyarodás után nem marad az út-
test menetirány szerinti jobb oldalán?
a) Igen.
b) Csak a jobbra kanyarodás esetében.
c) Nem.

13. Megsér-
tik a táblával
jelzett meg-
állási tilal-
mat a képen
látható ta-
xik?
a) Igen, mert a
megállási tila-
lom a „Taxiál-
lomás” tábla
vonaláig tart.
b) Nem.

14. Bekanyarodásnak mi-
nősül-e, ha taxijával a táb-
lával jelzett csomóponton
hajt keresztül?
a) A csomópontba való belé-
pés igen, a kihajtás nem. 
b) A csomópontba való belé-

pés nem, a kihajtás viszont igen. 
c) Igen, a belépés és a kilépés is bekanyaro-
dásnak minősül.

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások a 38. oldalon találhatók.
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1. Mikor válik az úttest veszélyesen csú-
szóssá az alábbiak közül?
a) Amikor a bő esővíz a nagy járműforgalom ál-
tal a felgumizódott útfelületet jól fellazítja. 
b) Amikor az eső elered és az úttestet borító
porral a víz nyálkás réteget képez. 
c) Amikor az úttesten a keréknyomok már nem
látszanak, mert az esővíz azokat lemosta. 

2. Mi az elindulás helyes módja csúszós,
jeges úton?
a) A motort nagy
fordulatszámon
járatja és a ten-
gelykapcsolót fo-
kozatosan enge-
di föl. 
b) A motort köze-
pes fordulaton
járatja, és a tengelykapcsolót hirtelen engedi
fel. 
c) A motort alacsony fordulaton tartja, a ten-
gelykapcsolót lassan engedi fel.

3. Járdának minősül-e a képen látható út
jobb oldali része, amelyre sematikus
„gyalogosok” képjelet festettek?

a) Igen.
b) Csak lakott területen kívül. 
c) Nem.

4. Helyesen cselekszik, ha
taxijával a táblával jelzett
helyen áthajt a menetirány
szerint bal oldalra, hogy
megnagyobbítsa a kanyar
sugarát?

a) Igen, mert csökkenteni tudja a taxijára ható
centrifugális erőt. 
b) Legfeljebb akkor, ha nincs szembejövő for-
galom. 
c) Nem, mert az úttesten – az előzés és a kike-
rülés esetét kivéve – annak menetirány szerin-
ti jobb oldalán kell haladni. 

5. Mikor marad stabilabb taxija a képen
látható csúszós, jeges úton?
a) Ha az egyébként megszokottnál eggyel ma-
gasabb sebességfokozatba kapcsolva közle-
kedik taxijával.

b) Ha az egyéb-
ként megszo-
kottnál eggyel
a lacsonyabb
sebességfoko-
zatba kapcsol-
va közlekedik
taxijával. 

6. Sűrű forgalmú úton, az úttest szélén
várakozó járművek közé akar hátrame-
netben beállni. Elvégezhető-e a manőver,
ha ezzel a többi jármű haladását akadá-
lyozza?
a) Igen, akár hosszabb ideig is feltarthatja
partnereit. 
b) Legfeljebb akkor, ha csak rövid ideig akadá-
lyozza a járműveket anélkül, hogy veszélyeztet-
né őket. 
c) Nem.  

7. Taxizás közben
a vezetőnek magá-
nál kell-e tartania
a vezetői engedé-
lyét?
a) Igen.
b) Csak akkor, ha
személytaxi-vezetői
igazolása nincs a taxiban (az autó szélvédőjén).
c) Csak akkor, ha nem tart magánál más sze-
mélyazonosításra szolgáló okmányt pl. szemé-
lyi igazolványt vagy útlevelet.

8. Hol kell segíteni az ilyen
táblákkal megjelölt autó-
busznak a megállóhelyről
való az elindulását, ha az
ezt a szándékát a buszve-
zető irányjelzővel jelzi?
a) Csak lakott területen, ha a

manőver hirtelen fékezés nélkül megtehető.
b) Csak lakott területen kívül, ha a manőver hir-
telen fékezés nélkül megtehető.
c) Lakott területen és azon kívül egyaránt, még
akkor is, ha ez hirtelen fékezéssel jár. 

9. Kikerülheti-e a gyalogost?

a) Igen.  
b) Csak az útnak azon a részén, ahol ezt a zá-
róvonal átlépése (érintése) nélkül megteheti.
c) Legfeljebb a megfelelő biztonsági intézke-
dés megtételével, pl. ledudálja a gyalogost
vagy megkéri, hogy haladéktalanul tűnjön az
úttestről. 

10. Mi a taxis helyes maga-
tartása a táblával jelzett
vasúti átjáróra történő rá-
hajtás előtt?
a) Meg kell győződnie arról,
hogy az átjáró felé egyik irányból sem közele-
dik vasúti jármű és a folyamatos továbbhala-
dásra megvan-e a lehetősége. 
b) A sínekre történő ráhajtás előtt meg kell ál-
lítania, továbbhaladnia pedig csak akkor sza-
bad, ha meggyőződött arról, hogy féktávolsá-
gon belül nem közeledik vasúti jármű. 
c) A vasúti átjárót csak olyan mérsékelt sebes-
séggel szabad megközelítenie, hogy eleget
tudjon tenni elsőbbségadási kötelezettségnek. 

11. Eleget tesz-e a tábla
utasításának, ha nem sze-
reli fel taxija hajtott tenge-
lyének gumiabroncsaira a
hóláncokat, hanem azokat
az autó csomagtartójában
tartja készenlétben?
a) Igen, minden esetben. 
b) Csak akkor, ha a táblát a határátkelőhelyen
helyezték el.  
c) Nem. 

12. Szabálysértést követ el a taxis, ha az
útkereszteződésben való jobbra vagy a
balra kanyarodás után nem marad az út-
test menetirány szerinti jobb oldalán?
a) Igen.
b) Csak a jobbra kanyarodás esetében.
c) Nem.

13. Megsér-
tik a táblával
jelzett meg-
állási tilal-
mat a képen
látható ta-
xik?
a) Igen, mert a
megállási tila-
lom a „Taxiál-
lomás” tábla
vonaláig tart.
b) Nem.

14. Bekanyarodásnak mi-
nősül-e, ha taxijával a táb-
lával jelzett csomóponton
hajt keresztül?
a) A csomópontba való belé-
pés igen, a kihajtás nem. 
b) A csomópontba való belé-

pés nem, a kihajtás viszont igen. 
c) Igen, a belépés és a kilépés is bekanyaro-
dásnak minősül.

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások a 38. oldalon találhatók.
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Egy kemény január után már várjuk a jobb
időt, de inkább a tavaszt, a napsütést.
Egy gyenge szóviccel élve: ne csak a nap
süssön, süssünk mi is valamit.

Kaptam az üzletben fagyasztott apró ha-

lat, sprotnit, amit jobbára csak
konzervként ismertünk. Nos,
én ezt a nyers halat sóztam,

kevés lisztben megpergettem, majd bő,
forró olajban ropogósra sütöttem. Ad-
tam mellé frissen sütött hasábburgo-
nyát, s némi savanyúsággal kínáltam. A

ropogós halra jólesett a fröccs is.
Mikor ezekkel megvoltam, a szom-

szédom, aki vidéki birkavágásról jött,
meglepett egy egész birkacombbal.
Így egy laza téli estén ezt is elkészí-
tettem, s a dolog átlényegült birka-
pörköltté.

A felkockázott húst kacsazsíron pi-
rított hagymára vetettem, erős lángon ki-
fehérítettem, majd befűszerszámoztam.
Kapott sót, fehér borsot, préselt fok-
hagymát, édes és csípős paprikát, némi
őrölt köményt, kevés bazsalikomot és
néhány szem borókabogyót. Közepes

lángon fedő alatt pároltam, s mikor saját le-
vét elengedte, némi vörös borral pótolva to-
vább puhítottam. Vigyáztam, hogy mikor
készre puhult, még megfelelő mennyiségű
és sűrűségű szaft lepje el, mivel fontos,

hogy tálalásnál a főtt burgonya mellé
szedve jusson belőle a tunkoláshoz. Eh-
hez jómagam a friss, ropogós kenyér
sarkát szeretem. Persze hívják a kenyér
sarkát városon serclinek, Dunántúlon
gyürkének, vagy Borsodban dumónak
is, ami jelen esetben inkább csak tájé-
koztató jellegű félmondat részemről, s
az étek élvezeti értékét nem befolyásol-
ja. Javasolt fogyasztás minimum két tá-
nyérral, ízlés szerinti savanyúsággal, va-
lamint jóféle rozé- vagy vörösborfröcs-
csökkel.

Kívánok hozzá fakanalas jó étvágyat: 
Soós István, City22
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Izrael közlekedését az autóforgalom, a közúti forgalom jellemzi, a
vasúti forgalom minimális. Jeruzsálem egy világváros, mégis, metró
egyáltalában nincs, egyetlen villamosvonal mellett néhány autó-
buszvonal van. Az autópályák szépek és modernek. Kétszer két,
kétszer három, néhol kétszer négysávosak. 

A taxik használhatják a
buszsávot, ezt mindenhol
precízen kiírják. A tömegköz-
lekedési sávokat, buszsávo-
kat, villamosvonalakat leg-

több helyen korláttal fizikailag elválasztják a többi forgalmi sávtól. A
tömegközlekedés – néhány kivételtől eltekintve – nem működik
péntek kora délutántól szombaton sötétedésig, illetve a zsidó ünne-
peken. Csúcsforgalomban azok az autók is igénybe vehetik a busz-
sávot, melyekben minden ülőhelyet elfoglalnak. A biztonsági öv be

nem kapcsolása 100 dollárba kerül.

Szentföldi útinapló 2. rész: 

A közlekedésről

Készül a 
birkapörkölt

A birkacomb

A Behajtani tilos táblát a bal
oldalon is megismétlik

Apróhal átsütve és tálalva

Tálalva

Tisztelt Kollégák!Tisztelt Kollégák!

A gyalogosokat korlátok
védik a szűk utcákban
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Léteznek iránytaxik a városon belül, illetve városok között is. Ezek
csak az adott busz vonalán haladhatnak, és ugyanannyiba kerülnek,
mint a busz. A főbb vonalakon szombaton és ünnepnapokon közle-
kedhetnek. A benzin drága, akik a közeli helyeken laknak, öszszeül-
nek reggelente. A katonák stoppal is utazhatnak, és szinte minden-
ki felveszi őket. 

A tömegközlekedési megállókban védik a gyalogosokat – a szán-
dékosan vagy véletlenül – járdára hajtó járművektől. Nem szabad
elfeledkezni a korábbi, rendszeres terrortámadásokról! Lakott terü-
leteken vasoszlopokat, lakott területen kívül kőből készült műtárgya-
kat lehet látni a járdák szélén. A többi biztonsági intézkedésekről
majd az útinapló harmadik részében. 

A legtöbb autópályán nem kell fizetni, csak a körül-

belül száz kilométeres – kimondottan fizetősre épített – hatos szá-
mú autópályán. De autópálya használatáért nem kell előre fizetni,
nem kell venni például matricát. A számítógépes rendszer havonta
egyszer küldi a csekket az autópályát használóknak. Az összeg at-
tól függ, mennyi autópályaszakaszt használt az adott járművezető.

Az autópályák több helyen is kétszer négysávosak

A palesztin rendszámok fehér alapon zöld betűk

Betlehemben egy barátságos palesztin rendőrrel
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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-

24

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
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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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Együtt ünnepelt a FEgyütt ünnepelt a Főtőtaxi axi 
és a Danubius Hoés a Danubius Ho ttels Grels Groupoup

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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Egy kemény január után már várjuk a jobb
időt, de inkább a tavaszt, a napsütést.
Egy gyenge szóviccel élve: ne csak a nap
süssön, süssünk mi is valamit.

Kaptam az üzletben fagyasztott apró ha-

lat, sprotnit, amit jobbára csak
konzervként ismertünk. Nos,
én ezt a nyers halat sóztam,

kevés lisztben megpergettem, majd bő,
forró olajban ropogósra sütöttem. Ad-
tam mellé frissen sütött hasábburgo-
nyát, s némi savanyúsággal kínáltam. A

ropogós halra jólesett a fröccs is.
Mikor ezekkel megvoltam, a szom-

szédom, aki vidéki birkavágásról jött,
meglepett egy egész birkacombbal.
Így egy laza téli estén ezt is elkészí-
tettem, s a dolog átlényegült birka-
pörköltté.

A felkockázott húst kacsazsíron pi-
rított hagymára vetettem, erős lángon ki-
fehérítettem, majd befűszerszámoztam.
Kapott sót, fehér borsot, préselt fok-
hagymát, édes és csípős paprikát, némi
őrölt köményt, kevés bazsalikomot és
néhány szem borókabogyót. Közepes

lángon fedő alatt pároltam, s mikor saját le-
vét elengedte, némi vörös borral pótolva to-
vább puhítottam. Vigyáztam, hogy mikor
készre puhult, még megfelelő mennyiségű
és sűrűségű szaft lepje el, mivel fontos,

hogy tálalásnál a főtt burgonya mellé
szedve jusson belőle a tunkoláshoz. Eh-
hez jómagam a friss, ropogós kenyér
sarkát szeretem. Persze hívják a kenyér
sarkát városon serclinek, Dunántúlon
gyürkének, vagy Borsodban dumónak
is, ami jelen esetben inkább csak tájé-
koztató jellegű félmondat részemről, s
az étek élvezeti értékét nem befolyásol-
ja. Javasolt fogyasztás minimum két tá-
nyérral, ízlés szerinti savanyúsággal, va-
lamint jóféle rozé- vagy vörösborfröcs-
csökkel.

Kívánok hozzá fakanalas jó étvágyat: 
Soós István, City22
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Izrael közlekedését az autóforgalom, a közúti forgalom jellemzi, a
vasúti forgalom minimális. Jeruzsálem egy világváros, mégis, metró
egyáltalában nincs, egyetlen villamosvonal mellett néhány autó-
buszvonal van. Az autópályák szépek és modernek. Kétszer két,
kétszer három, néhol kétszer négysávosak. 

A taxik használhatják a
buszsávot, ezt mindenhol
precízen kiírják. A tömegköz-
lekedési sávokat, buszsávo-
kat, villamosvonalakat leg-

több helyen korláttal fizikailag elválasztják a többi forgalmi sávtól. A
tömegközlekedés – néhány kivételtől eltekintve – nem működik
péntek kora délutántól szombaton sötétedésig, illetve a zsidó ünne-
peken. Csúcsforgalomban azok az autók is igénybe vehetik a busz-
sávot, melyekben minden ülőhelyet elfoglalnak. A biztonsági öv be

nem kapcsolása 100 dollárba kerül.

Szentföldi útinapló 2. rész: 

A közlekedésről

Készül a 
birkapörkölt

A birkacomb

A Behajtani tilos táblát a bal
oldalon is megismétlik

Apróhal átsütve és tálalva

Tálalva

Tisztelt Kollégák!Tisztelt Kollégák!

A gyalogosokat korlátok
védik a szűk utcákban

ujtaxi.qxd  2/15/17 10:21  Page 32

Léteznek iránytaxik a városon belül, illetve városok között is. Ezek
csak az adott busz vonalán haladhatnak, és ugyanannyiba kerülnek,
mint a busz. A főbb vonalakon szombaton és ünnepnapokon közle-
kedhetnek. A benzin drága, akik a közeli helyeken laknak, öszszeül-
nek reggelente. A katonák stoppal is utazhatnak, és szinte minden-
ki felveszi őket. 

A tömegközlekedési megállókban védik a gyalogosokat – a szán-
dékosan vagy véletlenül – járdára hajtó járművektől. Nem szabad
elfeledkezni a korábbi, rendszeres terrortámadásokról! Lakott terü-
leteken vasoszlopokat, lakott területen kívül kőből készült műtárgya-
kat lehet látni a járdák szélén. A többi biztonsági intézkedésekről
majd az útinapló harmadik részében. 

A legtöbb autópályán nem kell fizetni, csak a körül-

belül száz kilométeres – kimondottan fizetősre épített – hatos szá-
mú autópályán. De autópálya használatáért nem kell előre fizetni,
nem kell venni például matricát. A számítógépes rendszer havonta
egyszer küldi a csekket az autópályát használóknak. Az összeg at-
tól függ, mennyi autópályaszakaszt használt az adott járművezető.

Az autópályák több helyen is kétszer négysávosak

A palesztin rendszámok fehér alapon zöld betűk

Betlehemben egy barátságos palesztin rendőrrel
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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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Kérdés, hogy mi van a külföldi autósokkal, a külföldi rend-
számot használókkal? Nos, gyakorlatilag Izraelben nincs
külföldi jármű! 

A közeli országokból – az ismert – politikai okokból nem
jönnek járművek, távolabbról, például Európából meg nem
éri meg ide jönni, hiszen nagyon drága lenne a hajón való
autószállítás. Az izraeli rendszámokon amúgy csak számok
vannak, betűk nincsenek. A magyarázat egyszerű. Az arab
lakosság egy része nem ismeri a héber betűket, ugyanígy a
zsidó lakosság egy része nem ismeri az arab betűket.

Érdekes, hogy egy országon belül mennyire más lehet a
közlekedési kultúra. De hát érthető, az izraeli járművezetők
kevés kivételtől eltekintve nem mehetnek palesztin területre,
a palesztin járművezetők, kivételes esetektől eltekintve nem
mehetnek izraeli területre. Minden járművezető egy adott kö-
zegben nő fel, amit lát a többiektől, azt csinálja. 

Például a gyalogátkelőhely Izraelben „szentírás”. Nemhogy
akkor állnak meg a járművezetők a gyalogátkelőhelynél, ami-
kor a gyalogos lelép a járdáról, hanem amikor megközelíti a
járda szélét. A gyalogátkelőhely előtt pedig türelmesen vára-
koznak. Semmi idegeskedés, amikor például egy turistacso-
port miatt percekig kell várakozni. Arab területen már egész
más a helyzet, ott olyan közel-keletiesen, arabosan vezetnek.
Jobb a gyalogosnak megállni a „zebránál” és elengedni a
járműveket.

Ugyanakkor hasonló a helyzet a két „országban”, izraeli
és palesztin területeken a sávelfogyáskor. Sehol sem lát-

Idõs székely házaspár
üldögél a ház elõtt.
Morfondírozik az öreg:

– Te anyjuk! Ha egyi-
kõnk meghal, én beköl-
tözök a városba.

* * *
A székely nyugodtan

pipázik a kapu elõtt, mi-
kor látja, hogy felesége
rohan feléje.

– Uram, a Sára terhes!
– Az az õ dolga – dör-

mögi a székely.
– De tõled van a gye-

rek!
– Az az én dolgom.
– Uram, viszem a ku-

tyát, és a Tiszába vetem
magam!

– A kutya marad, a
többi a te dolgod!

34

Speciális „Állj, elsőbbségadás kötelező” tábla

Az izraeli BUBI

Ezt a körforgalmat lazán kezelik

Legtöbb helyen fizikailag elválaszt-
ják a tömegközlekedési  sávokat

Sok helyen kell fizetni a parkolásért
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tam udvariasan beengedő autóst, sehol sem láttam villogtatást,
vagy kézfelemelést: „Gyere be elém…” Ugyanígy nem láttam,
hogy valaki megköszönte volna vészvillogóval vagy kézfeleme-
léssel, hogy beengedték a sorba. Nem működik az Európában
látható cipzár-elv, egyszer innen jármű, aztán onnan. Egy kicsit
közel-keletes, erőszakos a besorolás. 

A közúti jelzőtáblák gyakorlatilag megegyeznek az Európá-
ban látható jelzőtáblákkal. Egy érdekesség van, az „Állj, el-
sőbbségadás kötelező!” nyolcszögű jelzőtáblán nem STOP
felirat, van, hanem egy megállási kötelezettséget mutató kéz!
Ahogy korábban írtam, hiába lenne a kiírás, nem mindenki
értené… 

Speciális, hogy a „Behajtani tilos!” jelzőtáblákat mindenhol
megismétlik az út bal oldalán is. 

Legközelebb, a szentföldi útinapló befejező részében,
majd az izraeli mindennapi életről számolok be. 

Az izraeli közlekedésről még több képet láthattok szakmai
lapunk internetes kiadásában, a taxisokvilaga.hu oldalon. 

Az egész országot meg-
rázta a veronai au-
tóbusz-tragédia!
Nemzeti gyászna-
pot rendeltek el,
félárbocra eresztet-
ték a nemzeti lobo-
gót. A közlekedési
vállalatok is együtt-
érzésüket fejezték
ki a gyászolókkal.

Természetesen a
taxisok, a taxis cé-
gek is osztoztak a
gyászolók fájdal-
mában, így a pesti
taxikra is kikerültek
a gyászszalagok. 

Nem csak a ké-
peken látható taxi-
kon volt gyászsza-
lag, hanem több
ezer taxin… 

A taxisok is osztoztak a gyászolók fájdalmában 

Izraelben nagyon tisztelik a gyalogátkelőhelyet
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Lassan már rovatot
lehetne nyitni a köz-
lekedési szabálysér-
téseket rögzítő térfi-
gyelő kamerákkal
kapcsolatban. Leg-
utóbb jeleztem,
hogy elkezdtek ér-
kezni a levelek a ta-
xis kollégákhoz a VII.
kerületi István utca –
Dózsa György út sa-
roknál végrehajtott
szabálytalan jobbra
fordulással kapcsolat-

ban. Azon a helyszínen is volt már korábban térfigyelő kamera az
István utcai oldalon, de elhelyezésénél fogva az a kamera nem tud-
ta egyszerre rögzíteni az elkövetett közlekedési szabálysértést és
az elkövető jármű rendszámát. Most a Dózsa György úti oldalra fel-
szerelt kamera egyszerre látja a szabálysértést és a jármű rendszá-
mát.

Elkészült az új kamera, szintén a VII. kerületben, a Király utca –
Erzsébet körút sarkon. Megérkeztek az első levelek, az első felje-
lentések a szabálytalan jobbra fordulással kapcsolatban. De mit te-
hetünk, ha megtörtént a baj és megjött a levél? Ahogy már szóba
került, ha KÖZIGAZGATÁSI BÍRSÁG van a levélben, akkor nincs
mit tenni, a jármű tulajdonosának fizetni kell. De nem elveszett a
helyzet, ha „csak” közlekedési szabálysértéssel kapcsolatban jön a
levél, azt szeretné megtudni az illetékes hatóság, ki volt a jármű ve-
zetője. Már az is szóba került, nem vagyunk kötelesek magunkra
nézve, illetve családtagjainkra terhelő vallomást tenni. De ez szere-
pel minden levélben: 

„Megtagadhatja a vallomástételt, aki magát vagy hozzá-
tartozóját bűncselekmény, vagy szabálysértés elkövetésével
vádolná…”

Természetes a kollégák első reakciója, de hát a taxi az taxi, azt
nem vezetheti akárki! Ám már azt is megtárgyaltuk, több eset van,
amikor apa-fia, illetve férj-feleség is taxis. Érdekes a helyzet, mi tör-
ténik, ha nem válaszolunk az illetékes rendőrkapitányság levelére?
A rendőrség által küldött levélben ezzel kapcsolatban is egyértel-
mű a helyzet:

„Amennyiben írásban nem tesz vallomást, illetve az a tar-
talma vagy hiányossága miatt nem értékelhető, akkor a jár-
művet vezető személy kilétének megállapítása érdekében
Önt hatóságom meghallgatásra idézi.”

Egyik taxis kollégánk éppen ebbe a mondatba kapaszkodott.
Nem tett vallomást. Fél évvel ezelőtt… Azóta sem kereste senki! Te-
hát több járható, törvényes út van, ne essünk pánikba, ha meglá-
tunk egy rendőrségtől érkező levelet! Döntsük el, melyik utat vá-
lasztjuk!

Ha válaszolunk, ne felejtsük el, nem vagyunk kötelesek megmon-
dani, ki vezette a járművet! Ha nem válaszolunk, várjuk meg mi fog
történni. Ha semmi, szerencsénk van. Ha mégis beinvitálnak, akkor
elmondjuk azt, amit egyébként leírtunk volna. Ahogy már említet-
tem, több kolléga jelezte, ebben az esetben is – a meghallgatás
után – a rendőrség folytatás nélkül lezárta az ügyet.

Juhász Péter

VII. Dózsa György út. Az
újonnan kihelyezett ka-
mera a szabálysértést és
a rendszámot is rögzíti

I. Szetháromság tér. A ka-
mera a tér egészét és a
Fortuna utcát is végig látja

VII. Király utca. Ez
már kifejezetten
pénzbeszedés mi-
att készült

VII. Király utca. Befejezték a telepí-
tést az Erzsébet körút sarkon

VII. István utca. Itt eddig
is volt kamera, de az
nem láttta a szabályta-
lankodó rendszámát

Új térfigyelő kamera  
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Tolnai István
(volt City 68-as)

1946–2016 

Hosszan tartó, súlyos betegségben elhunyt
kollégánk 1972-ben kezdett taxizni a Főta-
xi Prielle Kornélia utcai üzemegységében.
1988-tól 2000-ig a 68-as számú City taxis
volt.

István, nyugodj békében: 
Családod és kollégáid

Szabó Sándor
1947–2017 

(FŐTAXI URH 1961)

Egy újabb ikon, a „Fater” hagyott itt ben-
nünket. Egy hely üresen maradt a repülő-
téri puffer parkolóban. Mindenki szeret-
te, mindenki tisztelte, mindenkihez volt
egy jó szava. Állandóan mosolygott, min-
dig jó kedvű volt. Ha van szép halál, neki
szép búcsúja volt. Este lefeküdt, és nem
ébredt fel többé.

*
Holeviczky Zoltán

1975–2017
(FŐTAXI URH 1854)  

Tragikusan fiata-
lon, mindössze
42 évesen távo-
zott közülünk.
Súlyos betegsége
volt, életmentő
műtétre várt.
Sajnos már nem
érte meg a
szervátültetést. 

FŐTAXI Zrt. 

Csépán Ferenc (Fercsi)
élt 71 évet

1986-ban kezdte a taxizást – akkor
még másodállásban – a Főtaxinál.
Később főállásban a Budataxinál,
majd a Tele5-nél dolgozott. 
Az évek múlásával, nyugdíjba vonu-
lásáig, a Mariott hotel csapatát erősí-
tette. Mindig jókedvű és segítőkész
volt, így sokan kedvelték.
Sajnos a „nyugdíjas lazításnak” csak
3 évig örülhetett. Pedig odafigyelt
egészségére. Rendszeresen kirándult,
kerékpározott, és futballmérkőzések-
re járt.

Ám a sors közbeszólt, a halál hirte-
len ragadta el szeretett családjától.

Nyugodj békében, Fercsi!
Családod és kollégáid

1. Helyes a „B” válasz. Az eső legin-
kább akkor okoz veszélyt a forgalomban
részt vevő gépjárműveknek, amikor még
csak kis mennyiségben jut az aszfaltra,
mert az úttesten lévő szennyeződéseket
feloldva azon nyálkás, csúszós anyagot
képez. 
2. Helyes a „C” válasz. Jeges, csúszós
úton a kerekek kipörgését megakadályoz-
hatjuk, ha kevés gázzal, lassan felenge-
dett tengelykapcsolóval, illetve II. sebes-
ségfokozatból indulunk. 
3. Helyes a „C” válasz. A KRESZ a jár-
dát így definiálja: „az útnak a gyalogosok
közlekedésére szolgáló – az úttesttől
szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel vagy
más módon elhatárolt – része; a gyalogút
azonban nem járda.” 
A képen a sárga színű útburkolati jelek –
vonalak, sematikus ábrák – gyalog- és ke-
rékpárutat jeleznek.
4. Helyes a „C” válasz. Az út kanyarula-
tában is érvényes az a szabály, hogy: az
előzés és a kikerülés esetét kivéve az út-
test menetirány szerinti jobb oldalán kell
haladni. 
5. Helyes az „A” válasz. Az alacsony fo-
kozatban lévő sebességváltó jobban meg-
növeli a motor forgatónyomatékát, és a
csúszós úton könnyebben megcsúsztatja
a hajtott kerekeket.
6. Helyes a „B” válasz. Az úttest szélé-
hez, illetőleg a várakozóhelyre történő be-
álláshoz szükséges hátramenet elvégez-
hető abban az esetben is, ha az a jármű-
forgalmat – anélkül, hogy veszélyeztetné –
rövid ideig akadályozza. 
7. Helyes az „A” válasz. A taxisnak a jo-
gosítványát vezetés közben mindig magá-
nál kell tartania. 
8. Helyes az „A” válasz. Lakott terüle-
ten a járművek vezetői kötelesek az elindu-
lási szándékot jelző iskolabusznak, illetve
a gyermekeket szállító autóbusznak a

megállóhelyről való elindulását (a jobb
szélső sávba való besorolását) – ha ez hir-
telen fékezés nélkül megtehető – lassítás-
sal, szükség esetén megállással is lehető-
vé tenni.
9. Helyes a „B” válasz. A képen látható
helyen a gyalogos szabályos kikerülésére
nincs mód, mert a keskeny úton lévő záró-
vonal ezt nem teszi lehetővé. 
10. Helyes az „A” válasz. Biztosítatlan
vasúti átjáróra taxival csak abban az eset-
ben szabad ráhajtani, ha a taxis meggyő-
ződött arról, hogy az átjáró felé vasúti jár-
mű egyik irányból sem közeledik, és az át-
járón a folyamatos áthaladásra lehetőség
van.
11. Helyes a „B” válasz. Ha a „Hólánc
használata kötelező” jelzőtáblát közúti ha-
tárátkelőhelyen helyezték el, csak azok a
járművek léphetnek be Magyarország te-
rületére, amelyeken készenlétben van leg-
alább egy hajtott tengely gumiabroncsai-
nak felszereléséhez szükséges hólánc.  
12. Helyes az „A” válasz. A járművel
másik útra – ha közúti jelzésből más nem
következik – jobbra kis ívben, balra nagy
ívben kell bekanyarodni, úgy, hogy a jármű
a bekanyarodás utána menetirány szerinti
jobb oldalon maradjon. 
13. Helyes a „B” válasz. A táblával jel-
zett megállási tilalmat az ellenkező értel-
mű tábla  feloldja. Az adott esetben a taxi-
állomást jelző tábla jelentéséhez tartozó
szabályt is kell figyelembe kell vennünk. A
tábla előtt 15 méter, utána 5 méter távol-
ságon belül, a taxik megállhatnak.
14. Helyes a „C” válasz. A tábla körfor-
galmú csomópontot jelez. A körforgalom-
ba való be- és kilépés egyaránt bekanyaro-
dásnak minősül. Bár a körforgalmú útra
történő belépést irányjelzéssel nem kell
jelezni, de az attól még bekanyarodásnak
minősül.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése
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Ha nem akarsz az év utolsó hónapjaiban az

új engedélyed kiváltása miatt (annál is többet)

várakozni, szerezd meg mielőbb a továbbképzésről

az okmányod 1 nap alatt!

Februári taxis továbbképző szaktanfolyamokra

jelentkezhetsz telefonon:

06-30-900-5562 vagy 06-30-458-1723 

és személyesen is:  Budapest, Újhegyi út 3.
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használata kötelező” jelzőtáblát közúti ha-
tárátkelőhelyen helyezték el, csak azok a
járművek léphetnek be Magyarország te-
rületére, amelyeken készenlétben van leg-
alább egy hajtott tengely gumiabroncsai-
nak felszereléséhez szükséges hólánc.  
12. Helyes az „A” válasz. A járművel
másik útra – ha közúti jelzésből más nem
következik – jobbra kis ívben, balra nagy
ívben kell bekanyarodni, úgy, hogy a jármű
a bekanyarodás utána menetirány szerinti
jobb oldalon maradjon. 
13. Helyes a „B” válasz. A táblával jel-
zett megállási tilalmat az ellenkező értel-
mű tábla  feloldja. Az adott esetben a taxi-
állomást jelző tábla jelentéséhez tartozó
szabályt is kell figyelembe kell vennünk. A
tábla előtt 15 méter, utána 5 méter távol-
ságon belül, a taxik megállhatnak.
14. Helyes a „C” válasz. A tábla körfor-
galmú csomópontot jelez. A körforgalom-
ba való be- és kilépés egyaránt bekanyaro-
dásnak minősül. Bár a körforgalmú útra
történő belépést irányjelzéssel nem kell
jelezni, de az attól még bekanyarodásnak
minősül.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése
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Ha nem akarsz az év utolsó hónapjaiban az

új engedélyed kiváltása miatt (annál is többet)

várakozni, szerezd meg mielőbb a továbbképzésről

az okmányod 1 nap alatt!

Februári taxis továbbképző szaktanfolyamokra

jelentkezhetsz telefonon:

06-30-900-5562 vagy 06-30-458-1723 

és személyesen is:  Budapest, Újhegyi út 3.
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Könyvelés * Elektronikus bevallások * Járuléknyilvántartás
Iparűzési adó * Táppénz- és nyugdíjügyintézés * Teljeskörű vállalkozói ügyvitel
Non-stop anyagleadás * Csekkes, átutalásos fizetési lehetőségek

BTI CENTRUMTAXIbti@taxicentrum.hu * 1119 Budapest, Vahot u. 6.
Tel.: 06-1-229-3736 * Mobil: 06-30-989-4279 * Nagy Zoltán
Nyitva tartás: H-Cs 09-16-ig, P 09-14-ig

TUDOD-E?
•	 Hogy taxis egyéni vállalkozóként négy különböző adózási 

formából választhatsz?
•	 Hogy ezek közül melyik számodra a legkedvezőbb?
•	 Hogy bármelyiket választod, könyvelőre szükséged lehet?
•	 Hogy ma már csak elektronikus úton  

kommunikálhatsz az adóhatósággal?
•	 Hogy egyéni vállalkozóként évente akár 16 bevallás  

beküldésére is köteles vagy?
•	 Hogy az adóbírságok az idén ismét emelkedtek?
•	 Hogy milyen esetekben függeszthetik fel az adószámod?
•	 Hogy ez akár egyetlen bevallás elmulasztása  

esetén is előfordulhat?
•	 Hogy drosztengedélyt sem kapsz ebben az esetben?
•	 Hogy hogyan kerülheted el mindezeket a helyzeteket?
•	 Hogy irodánk minden munkanapon rendelkezésedre áll?
•	 Hogy immár 25 éves tapasztalattal rendelkezünk taxis szak-

mai területen?
•	 Hozzánk bármikor bejöhetsz – akkor is, ha csak tanácsra, 

vagy néhány baráti szóra van szükséged…


