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Lehet, hogy sokaknak 
nem fog tetszeni az alábbi írás, 

néhányan talán támadásnak veszik,
esetleg megsértődnek. Kérem, ne

tegyétek. Nem személyek ellen szól,
hanem a jelenség okára és követ-
kezményeire kívánok rávilágítani.

Tehát, ahogy a mondás szól: 
akinek nem inge…

Manapság örömmel tapasztaljuk, hogy
„megy a munka”. Aki akar, tud dolgozni,
pénzt keresni, mert bőven van fuvar, most
nem a taxisnak, hanem a diszpécsernek
van nehezebb dolga. (Budapes-
ti helyzetről van szó, nem tu-
dom, mi van az ország többi
részén, de megköszönöm,
ha vidéki kollégák tájékoztat-
nak az ottani állapotokról is.)

Szóval megy a munka,
akár egy kis többletjövede-
lemre is szert tehetünk. Gya-
rapíthatjuk megtakarításain-
kat, gondoskodhatunk nyug-
díjas éveink biztonságáról, ne-
tán megkönnyíthetjük hiteleink visszafize-
tését. És mit teszünk ennek érdekében?
Egy nagy semmit!

Továbbra is hivatalnokként taxizunk.
Nyolctól ötig. Hétköznaponként. Nem kell
túl korán kelni, elvihetjük az asszonyt a
munkába, gyereket az iskolába, este meg
együtt vacsorázhatunk a családdal. Hétvé-
gi programokat szervezünk, megyünk a te-
lekre, strandra, esetleg otthon pihenjük ki
a hétköznapok fáradalmait. Ez a helyzet
kényelmes. Állandó. Megnyugtató. A taxi-
zás azonban nem erről szól…

Azok a fránya utasok munkaidőn kívül is
szeretnék igénybevenni a szolgáltatást.
Esetleg este, éjszaka. Ne adj’ isten, hétvé-
gén! Velük mi lesz? Ha nem kapnak taxit,
talán hétköznapokon is elpártolnak ked-
venc társaságuktól. Ez ma még nem érez-
hető, hiszen van fuvar bőven. Januárban
és februárban viszont, amikor kissé lany-
hul az üzletmenet, ezek az utasok bizony
hiányozni fognak! 

Persze értem én az okokat. Ha az előre

eltervezett bevételt 6-8 óra alatt is meg le-
het keresni kényelmesen, akkor minek haj-
tani 12 órát? – Öreg vagyok én már eh-
hez! – sóhajt fel a taxis, mint Murtaugh őr-
mester a Halálos fegyver filmekben. Igen,
öregszünk. Már nincs meg az az ifjonti
hév, amikor minden fuvart magunknak
akartunk. Amikor a világ végéről is rágu-
rultunk a címre, csak hogy holnap is ben-
nünket hívjanak. Ma már nincs „Budás
szív”, „Citys szív”, meg a többi. Ma már
csak magunkért dolgozunk, nem a csapa-
tért. És ez baj. 

Van egy másik
gát is, a nyolcmilliós áfa-határ. Ezzel saj-
nos egyelőre nem tudunk mit kezdeni, leg-
feljebb szorgalmazni a törvényalkotónál a
változtatást. A jelen feltételek mellett
ugyanis az áfa-körbe kerülés bevételünk
kb. 20 százalékos csökkenését eredmé-
nyezi. Másként fogalmazva húsz százalék-
kal többet kellene dolgoznunk azonos jö-
vedelemért. 

Vizsgáljuk meg, hogy mik lehetnek a kö-
vetkezmények. Ha ez a taxihiányos helyzet
hosszú távon fennáll, főleg ha valamelyik
„fontos elvtárs” önmaga, vagy rokona
több esetben szembesül azzal, hogy kéré-

Hivatalnok taxisok

Havi aforizma 

Amikor arról olvastam, hogy a túl sok alko-

hol milyen káros következményekkel jár,

azonnal felhagytam az olvasással. 

Henny Youngman

Szerkesztőségünk igyekszik a legna-
gyobb gondossággal eljárni az infor-
mációk közlése során. A jelen szá-
munkban idézett jogszabályok és tájé-
koztatók a lapzártakor,  2017. 07. 10-
én hatályos állapotot tükrözik. Nem
zárható ki azonban hogy a lap megje-
lenéséig ezek bármelyike kiegészítés-
re, módosításra vagy törlésre kerül.
Nagyobb változás esetén arról azon-
nal hírt adunk weboldalunkon
(taxisokvilaga.hu), illetve a Taxisok Vi-
lága facebook profilján.
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se ellenére nem kapott taxit, gondolkozni
fog a megoldáson. Aminek eredménye
egészen biztosan kedvezőtlenül érinti
majd a jelenlegi taxisokat. 

Továbbá újra megerősödik a „fekete ta-
xik” kora. Valamikor az én fiatalkoromban
(hú, de régen volt!), amikor még sorba kel-
lett állni a droszton a taxikért, nemegyszer
odasündörgött valaki és halkan, szinte sut-
togva megkérdezte: – privát kocsi jó lesz?
És persze jó lett, mert ki a fene akar még
hosszú percekig várakozni, főleg ha időre
megy valahova. Na ez a helyzet kezd kiala-
kulni napjainkban, csak sokkal gátlástala-
nabbul. A „privát kocsi” ma már sárga,
esetleg kockák is vannak rajta, hogy taxi-
nak nézzen ki. Talán még a tetején is van
egy sárga világító doboz. A sofőr már nem
sündörög, hanem odaáll a drosztra, vagy a
szórakozóhely elé, hogy észrevegyék. Az
utas meg – főleg ha külföldi – egy percig
sem fogja vizsgálgatni, hogy milyen színű a

rendszám, meg hogy fenn van-e a minősítő
matrica. Nem, ő beszáll és utazik. Aztán
majd elmeséli otthon a barátainak, hogy
milyen drága dolog taxizni Budapesten.

Van megoldás? Talán van, de többsíkú.
Van felelőssége a taxisnak, a taxitársaság-
nak és a hatóságnak is. A taxis igenis lép-
jen ki a komfortzónából, és olyan időszak-
ban is legyen kinn az utcán, amikor csúcs-
idő van. Tudom, hogy ilyenkor nehéz köz-
lekedni, meg odaérni a címre, de az utaso-
kat ekkor is ki kell szolgálni. A taxitársaság
próbálja meg vezényléssel, vagy akár ked-
vezmények adásával elérni azt, hogy szer-
ződött taxisa hétvégén, vagy a hajnali
órákban is dolgozzon. A hatóság meg vé-
gezze a dolgát! Szűrje ki az engedély nél-
küli ál-taxisokat, a túlszámlázókat. Tegye
ezt a jelenleginél sokkal nagyobb haté-
konysággal és szigorral. Ne azzal foglal-
kozzon, hogy az engedélyszám két milli-
méterrel alacsonyabb az előírtnál (élő pél-

da volt erre!), hanem vegye észre azokat,
akiknek egyáltalán nincs engedélye. És in-
tézkedjen!

Több mint húsz éve hajtogatjuk azt a
négy megoldandó problémát, amelyek
rendezésével bekövetkezne a „taxis
kánaán”. Droszt, tarifa, létszám, ellenőr-
zés. Vegyük észre, hogy mióta Budapes-
ten fix tarifa van, ezekből kettő megoldó-
dott. A tarifaháborúnak vége. A létszám is
beállt a jelek szerint, sőt, időnként kevés-
nek bizonyul. Az ellenőrzés hiánya, vagy
legalább is alacsony hatékonysága az oka
annak, hogy nem lehet néhány frekventált
drosztra beállni, hogy vígan dolgoznak a
túlszámlázók és a mindenféle engedély
nélküli ál-taxisok. Ha ez a probléma is
nyugvópontra jutna, akkor már valóban
csak azzal kellene foglalkoznia a taxisnak,
hogy legjobb tudása szerint elszállítsa az
utasokat. Hétvégén is…

- oli -
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Mozgalmas heteken vannak túl
a közlekedésszervezők, több he-
lyen változott a forgalmi rend a
fővárosban.  

II. Árpád fejedelem
útja
Megszüntették a busz-
sávot, egy több kilo-
méter hosszú, úgy-
mond kanyarodó sá-
vot alakítottak ki. Ezt
a jobb oldali, szélső
sávot csak a jobbra
kanyarodók, a BKK
járművek, taxik, kerék-
párosok és motorke-
rékpárosok használ-
hatják. Az Üstökös
utca utáni szakasz
maradt a buszsáv.

VIII. Orczy tér 

Fordult a kocka, ezentúl a „vasalónak” van elsőbbsége, amikor az
Orczy útnál a zárt pályás helyről kihajt a közútra. A forgalmirend-vál-
tozást jól mutatják az útburkolati jelek, jelzőtáblák, előjelző táblák. 

IX. Üllői út – Vágóhíd sarok

Nagyon hosszú sor várakozott balra fordulásra várva, az Üllői út –
Haller  utca kereszteződésénél. Éppen ezért a közlekedésszerve-
zők engedélyezték a balra fordulás egy sarokkal korábban is a Vá-
góhíd utcánál, biztonságos, jelzőlámpás csomópontban. 
X. Kőér utca – Vak Bottyán utca 

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások
II. Árpád fejede-
lem útja: Csak
az Üstökös ut-
cától maradt a
buszsáv

VIII. Üllői út: En-
gedélyezték a
balkanyart a Vá-
góhíd utcánál

VIII. Orczy tér: A vasaló-
nak van már elsőbbsége

X. Kőér utca: Megfordult az el-
sőbbség a Vak Bottyán utcánál
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Eddig a „Gyorsforgalmi útról” lehajtóknak volt elsőbbségük a Vak
Bottyán utca felől érkezőkkel szemben. Megfordult az elsőbbségi
viszony, ezentúl a Vak Bottyán utca felől érkezők kapnak elsőbb-
séget. 
XI. Budaörsi út

Az autóbusz-forgalom jelentősen csökkent, ezért a
kifelé haladó oldalon megszüntették a buszsávot. Most újabb vál-
tozás történt, megemelték a sebességhatárt, szintén a kifelé hal-
adó sávokban. 
XIII. Lehel út – Dózsa György út sarok 
Taxis kolléga kérésére változtattak a forgalmi renden. Eddig a cent-
rum felé haladva, a Lehel út jobb oldali sávja megszűnt, és a belső
sávot vezették ki jobbra. Sokan haladtak, várakoztak a belső sáv-
ban, várva az egyenesen való tovább haladásra. Néhányan a jobb

oldali sávban „előrerohantak”, majd átverekedték magukat a töb-
biek elé. Az új, egyszerűsített forgalmi rendben a jobb szélső
sávból lehet egyenesen tovább haladni és jobbra fordulni, a belső
sávból lehet balra
fordulni. 

XIII. Árpád híd 
Egy rövid szaka-
szon buszsávot
alakítottak ki, hogy
megkönnyítsék az
autóbuszok
besorolását a for-
galomba a
Népfürdő utcai fel-
hajtónál, Buda
irányában. 

XI. Budaörsi út: Emel-
ték a sebességhatárt a
kifelé vezető oldalon

XIII. Lehel út: Taxis kolléga kéré-
sére változott a forgalmi rend

XIII. Árpád híd: Egy rövid szaka-
szon buszsávot alakítottak ki
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milyen drága dolog taxizni Budapesten.

Van megoldás? Talán van, de többsíkú.
Van felelőssége a taxisnak, a taxitársaság-
nak és a hatóságnak is. A taxis igenis lép-
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Mozgalmas heteken vannak túl
a közlekedésszervezők, több he-
lyen változott a forgalmi rend a
fővárosban.  

II. Árpád fejedelem
útja
Megszüntették a busz-
sávot, egy több kilo-
méter hosszú, úgy-
mond kanyarodó sá-
vot alakítottak ki. Ezt
a jobb oldali, szélső
sávot csak a jobbra
kanyarodók, a BKK
járművek, taxik, kerék-
párosok és motorke-
rékpárosok használ-
hatják. Az Üstökös
utca utáni szakasz
maradt a buszsáv.
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az Üstökös ut-
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buszsáv
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gedélyezték a
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góhíd utcánál
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nak van már elsőbbsége

X. Kőér utca: Megfordult az el-
sőbbség a Vak Bottyán utcánál
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Eddig a „Gyorsforgalmi útról” lehajtóknak volt elsőbbségük a Vak
Bottyán utca felől érkezőkkel szemben. Megfordult az elsőbbségi
viszony, ezentúl a Vak Bottyán utca felől érkezők kapnak elsőbb-
séget. 
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Taxis kolléga kérésére változtattak a forgalmi renden. Eddig a cent-
rum felé haladva, a Lehel út jobb oldali sávja megszűnt, és a belső
sávot vezették ki jobbra. Sokan haladtak, várakoztak a belső sáv-
ban, várva az egyenesen való tovább haladásra. Néhányan a jobb

oldali sávban „előrerohantak”, majd átverekedték magukat a töb-
biek elé. Az új, egyszerűsített forgalmi rendben a jobb szélső
sávból lehet egyenesen tovább haladni és jobbra fordulni, a belső
sávból lehet balra
fordulni. 

XIII. Árpád híd 
Egy rövid szaka-
szon buszsávot
alakítottak ki, hogy
megkönnyítsék az
autóbuszok
besorolását a for-
galomba a
Népfürdő utcai fel-
hajtónál, Buda
irányában. 

XI. Budaörsi út: Emel-
ték a sebességhatárt a
kifelé vezető oldalon

XIII. Lehel út: Taxis kolléga kéré-
sére változott a forgalmi rend

XIII. Árpád híd: Egy rövid szaka-
szon buszsávot alakítottak ki
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XIV. Ifjúság útja – Dózsa György sarok 

Sokan igyekeznek a Stefánia úttól a Kerepesi út irányába, ezért
egyirányú lett az Ifjúság útja és Dózsa György út közötti szakasz,
mindkét sávon az Ifjúság útja felől a Dózsa György út felé lehet to-
vábbhaladni. 
II. Horváth utca

Elvettek egy forgalmi sávot a jobbra kanyarodásnál a Bem József
utca irányába, ugyanígy a korábbi két sáv helyett, csak egy sáv ve-
zet a Bem József utcában a Fő utca irányába. 
VIII. Bókay János utca

Lezárták a járműforgalom elől a Corvin sétány folytatásában lévő,
új, NOKIA székház előtti szakaszt, így az utca zsákutca lett a Tömő
utca, illetve a Práter utca felől. 
XI. Tétényi út

Nagyon sok volt a baleset az Andor utcai csomópontban a Fehérvá-
ri út felé balra kanyarodásnál, ezért a közeledésszervezők megtiltot-
ták ezt a balesetveszélyes balkanyart. Korábban a városközpont felé
haladó belső sávban közlekedők elengedték a balra kanyarodókat,
de közülük sokan ütköztek a külső sávban haladó járművekkel.
XIII. Lehel út 

Elkészült végre a Róbert Károly körút felújítása, egyetlen forgalmi-
rend-változás történt. A Lehel útról megtiltották a balra kanyarodást
az Árpád híd irányába. 
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Új légitársaságok Ferihegyen 
Újabb légitársaságokat köszönthetünk
a Liszt Ferenc Nemzetközi repülõtéren.
Valamennyi járat a B terminálról indul.
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Ellinair

Havayollari Air
Onur Air
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Tallwind

Ukraine International

II. Horváth utca: Jelentős a tor-
lódás az új forgalmi rend miatt

XIV. Ifjúság útja: Egyirányú lett
az eddig kétirányú szakasz

XI. Tétényi út: Tilos a balra fordulás
az Andor utcánál a Fehérvári út felé

XIII. Lehel út: Itt is megtil-
tották a balra fordulást a
Róbert Károly körútnál

VIII. Bókay János ut-
ca: kettévágták az ut-
cát a Corvin sétány
magasságában
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Öntisztulás?Öntisztulás?

A rendszerváltás után – az ismert okok miatt – foglalt
lett a legtöbb taxiállomás Budapesten. Azóta egyre több droszt
„szabadult fel”, és válik minden taxis által használhatóvá. Napja-
inkban már csak néhány taxiállomásról tessékelik el az „idege-
neket”. A folyamat törvényszerűen folytatódik, újabb és újabb ta-
xiállomásra állhat be mindenki.

Sokan meglepődtek néhány éve, hogy az Örs Vezér terén lé-

vő taxiállomások egyre gyakrabban
voltak üresek, eltűntek a „helyiek”. Aztán később néhányan bá-
tortalanul megálltak, csodálkozva vették észre, hogy nem történt
semmi, nem jöttek a „helyiek”, nem volt balhé…

Napjainkban egyre gyakrabban üresek a taxiállomások a Nyu-
gati pályaudvar mellett. 

Jó lenne, ha visszafoglalnánk! Álljunk meg bátran! 
Hogyan lehet, hogy néhány tucat „kolléga” terrorizálhat több

ezer budapesti taxist? 
Tóth Tibor

7

Immár több mint három évtizede közlekednek autósok milliói az Ibiza
volánja mögött. Négy generáció és több mint 5,4 millió eladott pél-
dány után a legújabb technikák sokaságával, kiemelkedő menetdina-
mikai képességekkel és térkínálata, illetve kényelme mély benyo-
mást keltő fejlődésével mutatkozik be az új Ibiza. A SEAT Ibiza ötö-
dik generációját Barcelonában fejlesztették ki, és döntő fontosságú
lépés a SEAT jövője felé vezető úton. Elsősorban azért, mert a
Volkswagen-csoport legújabb technikájára, az MQB-A0 padlóvázra
(Modular Quer Baukasten) épül. Ez jól mutatja a SEAT fontosságát
a vállalatcsoporton belül, mivel az új padlóváz itt jelenik meg első
ízben a piaci szegmensben. Másodsorban pedig azért, mert az új
Ibiza a legfejlettebb technikákkal telis-tele, emellett látványos dina-
mikával és jelentősen megnövelt utastérrel érkezik. Külső méreteit
tekintve: hosszúsága 4059, szélessége 1780, míg magassága
1444 milliméter (az FR változat 1429 milliméter).

Nyomtávja elöl 60, hátul 48 milliméterrel nőtt, míg tengelytávját
95 milliméterrel 2564 milliméterre nyújtották meg a tervezők. Az
eredmény pedig jóval kényelmesebb autó. A csomagtartó 63 liter-
rel 355 literesre növekedett, ami a kategória legjobb értéke. 

A benzinmotorok kínálatát egyaránt alumínium forgattyúházzal
és hengerfejjel készülő konstrukciók alkotják. Az első lehetőség a
háromhengeres, 75  lóerős 1.0 MPI, amit a 95 vagy 115 lóerős

1.0 TSI követ, turbófeltöltővel, töltőlevegőhűtővel és közvetlen befecs-
kendezéssel. 2017 végén érkezik az új 1.5 TSI erőforrás, négy hengerrel és
150 lóerővel. A TSI erőforrás befecskendezési nyomása a 115 és 95 lóerős,
egyliteres kivitel esetében 250 bar, míg az 1.5 TSI aggregát esetében a 350
bart is eléri. Ugyancsak említésre méltó, hogy a harmonikus üzem és az ala-
csony és a magas fordulatszám-tartományokon, illetve minden menethelyzet-
ben egyaránt érzékeny gázadási reakciók szolgálatában szívó- és kipufogóol-
dalán mindegyik TSI aggregát állítható vezérléssel készül. A motorblokkok és
a hengerfejek anyaga alumínium. A két felülfekvő, szíjhajtású vezérműtengely-
lyel készülő motorok szervizinterval-
luma mintegy 30 ezer kilométer, gaz-
daságosságukat pedig az automati-
kus motorleállítás és -indítás rendsze-
re (Start-Stop System) fokozza to-
vább. A 75 lóerős 1.0 MPI átlagos
üzemanyag-fogyasztása mindössze
4,9 liter 100 kilométerenként (szén-di-

Mérföldkő a SEAT történetébenMérföldkő a SEAT történetében

Az újAz új SEASEAT IbizaT Ibiza

A bevásárlóközpont
felőli taxiállomás

A pályaudvar mel-
letti droszt. Foglal-
juk őket vissza!

Férj az anyósához:
– Anyuka, mondtam, hogy

ne beszéljen magában. Utána
nem fogja tudni, kitõl hallotta
azt a sok hülyeséget.
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XIV. Ifjúság útja – Dózsa György sarok 
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utca irányába, ugyanígy a korábbi két sáv helyett, csak egy sáv ve-
zet a Bem József utcában a Fő utca irányába. 
VIII. Bókay János utca

Lezárták a járműforgalom elől a Corvin sétány folytatásában lévő,
új, NOKIA székház előtti szakaszt, így az utca zsákutca lett a Tömő
utca, illetve a Práter utca felől. 
XI. Tétényi út

Nagyon sok volt a baleset az Andor utcai csomópontban a Fehérvá-
ri út felé balra kanyarodásnál, ezért a közeledésszervezők megtiltot-
ták ezt a balesetveszélyes balkanyart. Korábban a városközpont felé
haladó belső sávban közlekedők elengedték a balra kanyarodókat,
de közülük sokan ütköztek a külső sávban haladó járművekkel.
XIII. Lehel út 

Elkészült végre a Róbert Károly körút felújítása, egyetlen forgalmi-
rend-változás történt. A Lehel útról megtiltották a balra kanyarodást
az Árpád híd irányába. 
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oxid-kibocsátás: 112 g/km). A 3000 és 4300
percenkénti fordulatszám között mindvégig
rendelkezésre álló 95 newtonméter maximá-
lis forgatónyomatékával ezt az erőforrást kis
és közepes fordulaton is kiemelkedően érzé-
keny gázadási reakciók jellemzik. E motorral
és ötfokozatú, manuális sebességváltóval az
Ibiza a negyedik fokozatban 120, míg ötö-
dikben 167 kilométer/óra sebességet érhet
el. A váltómű gondosan meghatározott átté-
telezése révén a lehető legnagyobb forgató-
nyomatékkal autópályán és országúton egy-
aránt kisimult és kényelmes autózást kínál-
hat. A 95 lóerős 1.0 TSI átlagosan 4,7 liter
benzinnel is beéri 100 kilométerenként
(szén-dioxid-kibocsátás: 106 g/km). Ez az
erőforrás kulturált járásával és már az alsó
fordulatszám-tartományoktól is érzékeny re-
akcióival tűnik ki, amit a 2000 és 3500 percenkénti fordulat között
kínált 175 newtonméter maximális forgatónyomatéka biztosít töb-
bek között. Az új Ibiza végsebessége ezzel a motorral 182 kilomé-
ter/óra és álló helyzetből 10,9 másodperc alatt gyorsít fel 100 kilo-
méter/órás tempóra. Előzéskor szintén karakteresen reagál e tech-
nika, az ötödik fokozatban 80-tól 120 kilométer/óráig 10,9 másod-
percet igényel. A 115 lóerős 1.0 TSI már hatfokozatú manuális se-
bességváltóval készül, átlagos üzemanyag-fogyasztása pedig csu-
pán 4,7 liter 100 kilométerenként (szén-dioxid-kibocsátás: 108
g/km). Menetteljesítményei fantasztikusak: végsebessége 195 kilo-
méter/óra (ötödik fokozatban), a 0 - 100 kilométer/órás sprinthez
jóval 10 másodperc alatti idő, csupán 9,3 másodperc is elegendő.

Emellett
a 2000 és 3500 percenkénti fordulatszám közötti tarto-
mányon a vezető rendelkezésére álló tekintélyes, 200 newtonméter
maximális forgatónyomaték nagyobb sebességeknél is dinamikus
gyorsításokat tesz lehetővé, 80-ról 120 kilométer/órára mindössze
10,9 másodperc alatt.

A különösen gazdaságos 1.6 TDI (39. héttől lesz csak elérhető)
dízelmotorok 95 lóerős változatban állnak majd rendelkezésre A se-
bességváltók palettáján 95 lóerőig öt-, e felett pedig hatfokozatú
manuális váltómű szerepel, de a hétfokozatú, kettős tengelykapcso-
lós sebességváltó (DSG) szintén megtalálható az új SEAT Ibiza kí-
nálatában.
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A FUVOSZ június 22-i Szakági Elnökségi
ülését megelőzően Peredi Péter főtitkár a
választott, felkért és kooptált tisztségviselők-
höz az alábbi kéréssel fordult: „Kérlek, hogy
a pénztárgépekről, a műszaki és adózási ta-
pasztalatokról, a jelenlegi tarifákról, az év vé-
géig szükséges vizsgákról, és a várható ko-
csicserékről, az engedély nélküli tevékeny-
ségről oszd meg ismereteidet velem, hogy
a szakági elnökségit kellően előkészíthes-
sem.” A budapesti, pécsi, szombathelyi, győ-
ri, miskolci, szegedi, szolnoki, nyíregyházi,
szekszárdi, soproni, veszprémi, debreceni
szervezetektől beérkező válaszokat a Szak-
ági Elnökségi ülés résztvevői előzetesen
megkapták és azokat a helyszínen kiegészí-
tették. A problémákat, melyeket a szerveze-
tek megfogalmaztak, Peredi Péter főtitkár az
alábbi 6 témakörben csoportosította. 

Pénztárgép:

A pénztárgép nincs kellően átgondolva! Nem
taxiba tervezték, mivel a gép nem rögzíthető.
Állandó töltést igényel. Nehéz kezelni este,

mivel a gombok nem világítanak, így
könnyű téveszteni! (A taxióra egyérin-
téses gép, és rögzíthető.) A pénztár-
gépek jellemzően „lefagynak”. Eze-
ket aztán szerencsés esetben a
szerviz életre tudja kelteni, ha nem,
marad a javítás, ami 2-3 hét. Addig a taxis
számlákat írogathat, mivel cserekészüléket
nem biztosítanak. A pénztárgépek működte-
tése nem zökkenőmentes, egyik kollégának
10 hétig javították, mire kicserélték. Csereké-
szüléket nem tudtak adni, mert állítólag ez a
NAV miatt problémás. Van olyan vélemény,
hogy akik nem vettek pénztárgépet, nevetnek
a többieken.

Adózás:

A taxi-gépkocsivezetők közül egyre többen
választják KATA-t, megértve, hogy nincs más
választás. Ezzel sajnos az is együtt jár, hogy
kínosan ügyelnek arra, nehogy átlépjék a
megemelt áfa-határ egy hónapra eső átlagát
(666 666 Ft). Így biztosan kevesebbet dol-
goznak, mert hamarabb megkeresik a lehet-

séges árbevételüket. Az adózás terüle-
tén van a legtöbb bizonytalanság. Melyik
nyugtát adjuk az utasnak (opg, vagy a taxi-
óra)? A borravaló kérdése: a pénztárgépbe a
borravalóval emelt összeg kerüljön, a taxiórá-
ba meg csak a fuvardíj? A különbözet mind
borravaló, de ennek ellentmond, hogy többek
szerint a fix, szerződéses fuvaroknál nem is
kell mennie a taxiórának, a fuvardíjat csak a
végén, a pénztárgépben kell szerepeltetni?
Minden könyvelő mást mond a taxisnak. Az

talán már tiszta, hogy az éves adóbevallás
alapja a pénztárgépben levő bevétel lesz.

Járműcsere:

A 31/2013. Főv.Kgy rendelet a személytaxi-
val végzett személyszállítási szolgáltatás és
a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szer-

Abban szinte az összes taxis egyetért, hogy az utóbbi időszak változásai
nem problémamentesek. Mindenkinek ismeretfelújító vizsgát kell tenni,
az autók jelentős részét cserélni kell, és előírták az online pénztárgép
(opg) használatát is. Ám miközben ezeket a komoly terheket a taxisok
többsége vállalja, teljesíti, egyre nagyobb számban jelennek meg azok,
akik ugyanezt a tevékenységet az előírt feltételek teljesítése nélkül vég-
zik, szinte kinevetve a jogkövető többséget. Ez joggal irritálja az érintet-
teket, akik egyre hangosabban követelik a kaotikus helyzet rendezését,
amihez azonban pontos információkra van szükség.  

Pénztárgép, járműcsere, tanfolyamok

FUVOSZ Szakági Elnökségi ülés

Folytatás a 10. oldalon

Peredi Péter főtitkár, FUVOSZ
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vező szolgálat működteté-
sének feltételeiről, a taxiál-
lomások létesítésének és
igénybevételének rendjéről
és a személytaxi-szolgálta-
tás hatósági áráról hatály-
balépése óta eltelt időszak
hagyott elegendő felkészü-
lési időt az EURO 4-esek
szolgáltatásból történő kivo-
nására.

Tarifa:

A tarifák évente felülvizsgá-
latra szorulnának! A nyers-
olaj világpiaci ára – ennek
megfelelően az üzemanya-
gok ára is – folyamatosan
csökken. A BKK gazdasági
számítása most éppen 235 Ft/km körül jár.
A felvetett éjszakai, illetve hétvégi tarifa
nem kompenzálná a várhatóan lecsökken-
tett tarifát, viszont az ellenőrzés hiányossá-
ga miatt jelentősen megnőne az utas-meg-
károsítások, a túlszámlázások száma.

Engedély nélküli tevékenység:

Több egyeztetésen jelezték az érdekképvi-
seletek és a kamarák, hogy célszerű lenne
betartatni a rendet, kiszűrni az engedély
nélküli és az utasokat megkárosító szolgál-
tatókat. A szándék megvan, a végrehajtás
akadozik. Az engedély nélküli taxizás vidé-
ki városokban nem jellemző. A személy-
gépkocsis személyszállítás jogi értelmezé-
se sajátságos egyes piaci szereplők köré-
ben. (Pl. előzetes megrendelés, szerződés-
kötés, fizetési mód/állandó kp.) Ezen a
szolgáltatók jelentős részben ténylegesen
taxi tevékenységet folytatva kibújnak a sárgí-
tás, a hatósági ár és a többi előírás alól. Az
ellenőrzések során megbuknak hamis
számlával, taxira utaló külső jelekkel. Ám
mindezek ellenére érdemi intézkedés nem
történik velük szemben.

Kötelező továbbképzés 
és vizsga:

A tanfolyamra jelentkezők többsége már si-
keres vizsgázott.

A fenti témákban a hozzászólók
(Szunomár Tibor, Regényi János,

Merhala Béla,
Hegyi Gábor,
Kiss Sándor,
Juhász József,
Reif Zoltán,
Dani Zoltán,
Berkó Károly,
Peredi Péter)
megerősítet-
ték: hogy a je-
lenlegi pénztár-
gépek nem taxi-
ba valók. Nincs
elég hely a kocsi-

ban, az utas joggal türelmetlen, míg a
fuvar végén valahonnan az ülés alól, vagy a
csomagtartóból előkerül az egyébként nem
rögzített pénztárgép. Ezek elhelyezése az
esetek többségében balesetveszélyes.
Gondot okoz, hogy nincs önálló világításuk
ezért sok esetben éjszaka csak tévesztés-
sel kezelhetők. A tételesen, fuvaronként be-
ütött adatok és a napi zárás összegei eltér-
nek, és ez csak jóval később derülhet ki,
esetleg csak hatósági ellenőrzéskor, ezért
szoftver-módosítás szükséges. Felmerült,
hogy az akkumulátorok töltöttségi állapotát
nem jelzi a készülék, e miatt lefagyások, és
újraindítási problémák vannak (A szervizek
ezt csak külön díjazásért végzik el). Kide-
rült, hogy az autó 12 volttal tölt, miközben
15 voltos töltőfeszültség van előírva a gép-

könyvben a pénztárgéphez. A garancia
rendkívül rövid. E miatt jelentős javítási és
alkatrész többletköltség jelenik meg. A
megengedett hőmérsékleti tartomány nyá-
ron az autóban túllépheti a gépkönyvek ál-
tal megengedett 35-40 Celsius fokot, mi-
közben a taxiórákra sokkal nagyobb hőmér-
séklet-tartomány elviselése volt előírva. So-
kan azt hiszik, ha áramtalanítanak, akkor a
pénztárgép nem látható. Ez tévedés, mert
ezekben a gépekben van belső akkumulá-
tor is, ami a folyamatos láthatóságot fenn-
tartja. A javítások hosszantartóak, csereké-

szüléket nem biztosítanak a szervi-
zek, a kezdeti meghibásodások visz-
szavezethetők az év végi gyártási és
beüzemelési hajrára. Ugyanakkor
van jó példa is: a helyi szervizek
több városban is kiscsoportos okta-
tásokat tartottak és rövidített kezelé-
si útmutatókat biztosítottak. E helye-
ken a probléma is jelentősen keve-
sebb. A több, mint 10.300 taxi gép-
kocsira alig 6.500 pénztárgép jutott
a kedvezményes időszakban. Kér-
dés, hogy a többi taxis tudja-e, mit
is kell annak tenni, aki nem opg-vel
ad nyugtát? Felvetődött az elidege-
nítés, átírás problémája, mint hivat-
kozási alap a nemleges használat-
ra. Ez a kezdeti probléma a NAV

szerint megoldást nyert. Szóba ke-
rült a kettős géphasználat (szóbeszéd sze-
rint az egyik gép az kamu). Volt olyan hoz-
zászóló, aki rávilágított arra, hogy ez a rossz
rendszer is eléri a kívánt célt, mert javítja a
bevallott fuvaradatokat, így az adózás is
„kedvezőbb” lehet az állam szempontjából.
A többség a havi 666 ezres áfa-határon be-
lül marad, ezt figyeli és ezen addig nem fog
változtatni, amíg az áfa-visszaigényelhető-
ség (autó, szerviz, javítás, üzemanyag stb.)
maradéktalanul nem valósul meg. A vidéki
taxisok többségét az áfa-határ elérése to-
vábbra sem fenyegeti. Felmerült, hogy a
FUVOSZ lobbizzon a visszaigényelhetőség
érdekében, legalább a kizárólag üzemi jár-
művek esetében. 
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Folytatás a 13. oldalon

Folytatás a 8. oldalról

Juhász József átveszi a kitüntetést Peredi Pétertől

Merhala Béla átveszi a kitüntetést Takács László elnöktől
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A felvetett éjszakai, illetve hétvégi tarifa
nem kompenzálná a várhatóan lecsökken-
tett tarifát, viszont az ellenőrzés hiányossá-
ga miatt jelentősen megnőne az utas-meg-
károsítások, a túlszámlázások száma.

Engedély nélküli tevékenység:

Több egyeztetésen jelezték az érdekképvi-
seletek és a kamarák, hogy célszerű lenne
betartatni a rendet, kiszűrni az engedély
nélküli és az utasokat megkárosító szolgál-
tatókat. A szándék megvan, a végrehajtás
akadozik. Az engedély nélküli taxizás vidé-
ki városokban nem jellemző. A személy-
gépkocsis személyszállítás jogi értelmezé-
se sajátságos egyes piaci szereplők köré-
ben. (Pl. előzetes megrendelés, szerződés-
kötés, fizetési mód/állandó kp.) Ezen a
szolgáltatók jelentős részben ténylegesen
taxi tevékenységet folytatva kibújnak a sárgí-
tás, a hatósági ár és a többi előírás alól. Az
ellenőrzések során megbuknak hamis
számlával, taxira utaló külső jelekkel. Ám
mindezek ellenére érdemi intézkedés nem
történik velük szemben.

Kötelező továbbképzés 
és vizsga:

A tanfolyamra jelentkezők többsége már si-
keres vizsgázott.

A fenti témákban a hozzászólók
(Szunomár Tibor, Regényi János,

Merhala Béla,
Hegyi Gábor,
Kiss Sándor,
Juhász József,
Reif Zoltán,
Dani Zoltán,
Berkó Károly,
Peredi Péter)
megerősítet-
ték: hogy a je-
lenlegi pénztár-
gépek nem taxi-
ba valók. Nincs
elég hely a kocsi-

ban, az utas joggal türelmetlen, míg a
fuvar végén valahonnan az ülés alól, vagy a
csomagtartóból előkerül az egyébként nem
rögzített pénztárgép. Ezek elhelyezése az
esetek többségében balesetveszélyes.
Gondot okoz, hogy nincs önálló világításuk
ezért sok esetben éjszaka csak tévesztés-
sel kezelhetők. A tételesen, fuvaronként be-
ütött adatok és a napi zárás összegei eltér-
nek, és ez csak jóval később derülhet ki,
esetleg csak hatósági ellenőrzéskor, ezért
szoftver-módosítás szükséges. Felmerült,
hogy az akkumulátorok töltöttségi állapotát
nem jelzi a készülék, e miatt lefagyások, és
újraindítási problémák vannak (A szervizek
ezt csak külön díjazásért végzik el). Kide-
rült, hogy az autó 12 volttal tölt, miközben
15 voltos töltőfeszültség van előírva a gép-

könyvben a pénztárgéphez. A garancia
rendkívül rövid. E miatt jelentős javítási és
alkatrész többletköltség jelenik meg. A
megengedett hőmérsékleti tartomány nyá-
ron az autóban túllépheti a gépkönyvek ál-
tal megengedett 35-40 Celsius fokot, mi-
közben a taxiórákra sokkal nagyobb hőmér-
séklet-tartomány elviselése volt előírva. So-
kan azt hiszik, ha áramtalanítanak, akkor a
pénztárgép nem látható. Ez tévedés, mert
ezekben a gépekben van belső akkumulá-
tor is, ami a folyamatos láthatóságot fenn-
tartja. A javítások hosszantartóak, csereké-

szüléket nem biztosítanak a szervi-
zek, a kezdeti meghibásodások visz-
szavezethetők az év végi gyártási és
beüzemelési hajrára. Ugyanakkor
van jó példa is: a helyi szervizek
több városban is kiscsoportos okta-
tásokat tartottak és rövidített kezelé-
si útmutatókat biztosítottak. E helye-
ken a probléma is jelentősen keve-
sebb. A több, mint 10.300 taxi gép-
kocsira alig 6.500 pénztárgép jutott
a kedvezményes időszakban. Kér-
dés, hogy a többi taxis tudja-e, mit
is kell annak tenni, aki nem opg-vel
ad nyugtát? Felvetődött az elidege-
nítés, átírás problémája, mint hivat-
kozási alap a nemleges használat-
ra. Ez a kezdeti probléma a NAV

szerint megoldást nyert. Szóba ke-
rült a kettős géphasználat (szóbeszéd sze-
rint az egyik gép az kamu). Volt olyan hoz-
zászóló, aki rávilágított arra, hogy ez a rossz
rendszer is eléri a kívánt célt, mert javítja a
bevallott fuvaradatokat, így az adózás is
„kedvezőbb” lehet az állam szempontjából.
A többség a havi 666 ezres áfa-határon be-
lül marad, ezt figyeli és ezen addig nem fog
változtatni, amíg az áfa-visszaigényelhető-
ség (autó, szerviz, javítás, üzemanyag stb.)
maradéktalanul nem valósul meg. A vidéki
taxisok többségét az áfa-határ elérése to-
vábbra sem fenyegeti. Felmerült, hogy a
FUVOSZ lobbizzon a visszaigényelhetőség
érdekében, legalább a kizárólag üzemi jár-
művek esetében. 
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Juhász József átveszi a kitüntetést Peredi Pétertől
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Elmondták az elnökség tagjai, hogy a
kocsikban lévő több technika (taxaméter,
pénztárgép, tablet, kártyaolvasó) és admi-
nisztratív kötelezettség a fuvarok forgási
sebességét több perccel lelassította.

Az ellenőrzések sorában olyan tapaszta-
latról is esett szó, ahol egy utas volt a ko-
csiban és egy autó követte a taxit, majd
utóbb az így ellenőrzött taxisnak bemutat-
tak egy 30 napra érvényes megbízólevelet. 

Az ellenőr a pénztárgépbizonylatot átvet-
te. Érdemes tudni a kollégáknak, hogy a
NAV a rögzített cellainformációk alapján lát-
hatja, hogy nem csak az ellenőrzött fuvar
valósult meg, hanem az esetleg eltitkolt is.

Ugyanakkor problémát okoz, hogy az
utasok türelmetlenek. A kórházaknál, vas-
útállomásoknál, vagy a tilosban történő ki-
szállásnál stb., nem várják meg a kézzel írt
számlákat, így az egybeépített pénztárgép-
taxaméter célszerűbb eszköz lett volna a
jelenlegi két készüléknél. 

Felmerült kérésként, hogy meg kellene
oldani a taxigépkocsi-bérlést, ebben a ta-
xaméter csupán mérőeszközként funkcio-
nálna, a bizonylatot a vállalkozóhoz kötött
pénztárgép adhatná. Talán e tekintetben
várható változás, mert a taxaméter-jogsza-
bály átalakítását már tavaly ígérték.

Javasolták a megjelentek, hogy a ’80-as
években létezett adóátalány fizetését fontol-
ják meg az illetékesek. A mai, egyre bonyo-
lultabb rendszert a területi sajátosságok fi-
gyelembevételével meghatározott adóáta-
lány lényegesen egyszerűbbé tenné. 

Felvetődött, hogy a diszpécserszolgálta-

tást végzők jelentős részének a mai napig
nincs érvényes engedélye erre a tevékeny-
ségre, és ezt több megyében nem is ellen-
őrzik. A helyzet így sérti a versenysemle-
gesség követelményét.

A járműcserékről több helyen terjesztik,
hogy nem kerül rá sor, mert halasztva lesz.
Ezt a FUVOSZ nem erősíti meg, mivel jog-
szabályváltozásról nincs tudomásuk. Az
eszközállomány cseréjének mintegy 80%-a
már megtörtént, és a többi jármű cseréje
sem lesz halasztva.

Javaslat érkezett arra, hogy Budapesten
változzon az alapdíj 450 Ft-ról, 540 Ft-ra, a
határsebesség emelkedjen 15km/óráról
20 km/órára, a 280Ft/km díjat 320 Ft/km
díjra módosítsák. A javaslat ellen hat, hogy
a taxisok így hamarabb elérnék a kritikus
áfa-határt, továbbá, hogy az üzemanyagár
nem emelkedik, hanem csökken. Az két-
ségtelen, hogy az új járművek ára, a szer-
vizdíjak és néhány egyéb költség is emel-
kedett az elmúlt években, ám ennek elle-
nére, egy Fővárosi Közgyűlési döntés a vá-
lasztások előtt, amennyiben ezt a taxisok
kikényszerítik, esetleg lefelé viheti a díja-
kat, amit az érintettek többsége aligha fo-
gadna kedvezően. 

Abban minden megjelent egyet értett,
hogy az ellenőrzések erősítése szüksé-
ges. Továbbá, a személygépkocsis sze-
mélyszállítás definiálása, a hatályos jog-
szabály esetleges pontosítása elengedhe-
tetlen. 

A FUVOSZ az elhangzottak alapján levél-
ben megkeresi Varga Mihály NGM minisz-

tert, mivel a felmerült problémák jelentős ré-
sze az ő kompetenciájába tartozik. A NAV
nem jogalkotó, hanem jogalkalmazó, így tő-
lük csak tájékoztatás kérhető. Változtatni a
feltételeken csak a jogalkotó tud, ha akar. 

Mindenesetre talán érdemes lenne több
tájékoztatót szervezni taxisoknak az elvárá-
sokról, az online pénztárgép és a taxióra
működéséről és működtetéséről, a még
mindig nem egyértelmű nyugtaadásról és
az ellenőrzések tapasztalatairól. 

Az elnökségi ülést egy kis ünnepség
előzte meg, melynek keretei között A
Közúti Közlekedő Szolgáltató szakma
művelőinek, a szakma színvonalának
emelése és a FUVOSZ működése érde-
kében kifejtett hosszan tartó eredményes
munkája elismeréseként, a Magánfuvaro-
zás és személyszállítás újraindulásának
35 évfordulója alkalmából FUVOSZ-díjat
adott át Takács László elnök és Peredi
Péter főtitkár 

– Juhász Józsefnek, a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei Közúti Közlekedési Szol-
gáltatók Szövetsége ügyvezetőjének; 

– Merhala Bélának, a veszprémi Ba-
kony Taxi Szövetség elnökének, 

– Berkó Károlynak, a Taxisok Világa
főszerkesztőjének.

A kitüntetetteknek ezúton is gratulálunk!
-kó-

– Mit csinálsz, szomszéd?
– Havat hányok.
– Úristen, mit ittál?!
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Figyelem! Szerkesztõségünk e-mail címe
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pénztárgép, tablet, kártyaolvasó) és admi-
nisztratív kötelezettség a fuvarok forgási
sebességét több perccel lelassította.

Az ellenőrzések sorában olyan tapaszta-
latról is esett szó, ahol egy utas volt a ko-
csiban és egy autó követte a taxit, majd
utóbb az így ellenőrzött taxisnak bemutat-
tak egy 30 napra érvényes megbízólevelet. 

Az ellenőr a pénztárgépbizonylatot átvet-
te. Érdemes tudni a kollégáknak, hogy a
NAV a rögzített cellainformációk alapján lát-
hatja, hogy nem csak az ellenőrzött fuvar
valósult meg, hanem az esetleg eltitkolt is.
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ják meg az illetékesek. A mai, egyre bonyo-
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gyelembevételével meghatározott adóáta-
lány lényegesen egyszerűbbé tenné. 
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áfa-határt, továbbá, hogy az üzemanyagár
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tetlen. 

A FUVOSZ az elhangzottak alapján levél-
ben megkeresi Varga Mihály NGM minisz-
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Közúti Közlekedő Szolgáltató szakma
művelőinek, a szakma színvonalának
emelése és a FUVOSZ működése érde-
kében kifejtett hosszan tartó eredményes
munkája elismeréseként, a Magánfuvaro-
zás és személyszállítás újraindulásának
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adott át Takács László elnök és Peredi
Péter főtitkár 

– Juhász Józsefnek, a Jász-Nagykun-
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gáltatók Szövetsége ügyvezetőjének; 
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• A BKK-n belül korábban
egy szervezeti egység foglal-
kozott a taxizással. Ezt az-
tán kettéosztotta a főváros.
Egyrészt maradt a BKK, és a
feladatok egy része átkerült
2016-ban Budapest Közút
Zrt.-hez. Mi a feladata a
BKK-nak és mi a Budapest
Közút Zrt.-nek?

• A feladatok egy részét a BKK,
mint közlekedésszervező, a má-
sik részét a Budapest Közút Zrt.
látja el. Ez utóbbi saját hatáskör-
ben, illetve a BKK megbízásából
végzi tevékenységét. A Buda-
pest Közút Zrt. taxiállomásokat
létesít, tart fent, üzemeltet és mi-
nősíti a járműveket. Ellenőrzik
például a jelzőtáblákat, a felfes-

tést. stb., taxiállomás-használati
megállapodásokat kötnek, és ta-
xiállomás-üzemeltetési, szolgál-
tatási díjat szednek.
• Ennek a beszedett díjnak
mi a további sorsa?
• Ez a fővárosé, amiből – egy-
szerűen fogalmazva – az kap,
akinek feladatai vannak a fővá-
rosban közlekedő taxikkal kap-
csolatban. Ilyen például a gép-
jármű-minősítés előzetes igazo-
lás kiadása, amiben a közleke-
désszervező igazolja, hogy az
adott taxi megfelel a helyi önkor-
mányzat rendeletében foglaltak-
nak. A taxis csak ezt követően
kaphatja meg a főváros területé-
re szóló tevékenységi engedélyt.
A gépjármű-minősítést a Buda-
pest Közút Zrt. végzi a vonatko-
zó közgyűlési rendelet és köz-
gyűlési határozat értelmében. A
tevékenységi engedély kiadásá-
nak előfeltétele a gépjármű-mi-
nősítés és a taxiállomás-haszná-
lati megállapodás megkötése. 
• Tulajdonképpen most ki el-
lenőriz?
• Az ellenőrzési jog a BKK-nál,
vagyis a közlekedésszervezőnél
maradt.
• A taxisok nagy fájdalma,
hogy az általuk befizetett,
lassan az egekbe emelt
„drosztdíj” ellenére a taxiál-
lomásokból nagyon kevés
van. A létesített megállók
egy része rossz helyen van,
használhatatlan. Egy jelen-
tős részük pedig különféle
csoportok birtokába került,
ennek ellenére azok üzemel-
tetése a „közösből” történik.
Van már olyan kerület, ahol
nincs is kerületi taxiállomás.
Ezeket a gondokat 25 éve
nem képes megoldani egyet-
len városvezetés sem. Az el-
lenőrzés sem úgy történik,
ahogy az elvárható lenne.
Azokat, akiket kellene, nem
ellenőrzik, a becsületes
többséget pedig a legapróbb
szabálytalanságokért is pisz-
kálják.
• A köztudatban valóban még
mindig „drosztdíj” van. Az elne-
vezés nem szerencsés, hiszen a
befizetésekből mást is kell fe-
dezni. A jogszabály úgy szól,
hogy … „12. § (8) A Budapest
Közút Zrt. a személytaxi-
szolgáltatást nyújtó vállalko-
zások felé éves időszakra

vonatkozó taxiállomás-üze-
meltetési, szolgáltatási díjat
érvényesít a Fővárosi Önkor-
mányzat nevében. A taxiállo-
más-üzemeltetési, szolgálta-
tási díjat úgy kell megállapí-
tani, hogy az a feladat teljes
körű éves ellátásának – ide-
értve a taxiállomás-üzemel-
tetési közszolgáltatás műkö-
dési költségeinek (személyi,
dologi kiadások, taxiállomás
karbantartása, új állomások
létesítése, taxiállomás-üze-
meltetéssel összefüggő be-
ruházások, ellenőrzések,
stb.) és az ellenőrzésbe be-
vont közreműködők költsé-
geinek – a pénzügyi fedeze-
tét biztosítsa”… Ez tehát költ-
ségvetési-gazdasági kérdés.
Hogy ez a díj sok, vagy kevés, ar-
ról minden félnek más a vélemé-
nye. A taxisok soknak érezhetik,
mert nekik kell kifizetni, az ön-
kormányzatnak pedig éppen
csak elég a költségek fedezeté-
re. A felhasználást az önkor-
mányzat ellenőrzi. 2017. márci-
us 1-jétől már csak az szolgáltat-
hat a fővárosban, akinek van ta-
xiállomás-használati megállapo-
dása. A jelenlegi adatok szerint
nagyjából 1400 férőhely találha-
tó most a taxiállomásokon, A
személygépkocsival díj ellené-
ben végzett közúti személyszállí-
tásról szóló 176/2015. (VII.7.)
Korm. rendelet éppen ezért le-
hetővé teszi, hogy utast nem
csak a taxiállomáson lehet fel-
venni. A hely esetleg kell a lakók-
nak, különböző intézmények-
nek, középületek látogatóinak,
stb. Nehéz ma a fővárosban és
főleg a belvárosban olyan helyet
találni, ahová taxiállomást lehet
telepíteni. 
• Kár, hogy ezt a szolgálta-
tást a jogalkotók még min-
dig nem kezelik egyértelmű-
en a tömegközlekedés szer-
ves részeként. Pedig szerte
Európában be is építik a me-
netrendszerű forgalomba, ki-
egészítésként. Talán ez eset-
ben más lenne a hozzáállás
a kerületek részéről is.
• Jelenleg a taxit a közösségi
közlekedés valamilyen szintű ki-
egészítéseként kezelik. A fővá-
ros mobilitási rendszerében
minden közlekedési formának
megvannak a sajátosságai, igé-
nyei. A BKK egyik stratégiai cél-
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2017első ne-
gyedévében

a BKK majd’ 800 ellenőrzést
hajtott végre, ebből 60 a kü-
lönféle hatóságokkal közös
akció volt. Mintegy 500 esetben ellenőrizték a taxiállomások
használatát, körülbelül 700 jogsértést megállapító jegyző-
könyvet vettek fel, és hozzávetőlegesen 900 intézkedés tör-
tént. A közös akciók és a próbavásárlásos ellenőrzések
eredményeként 3 alkalommal vette le a rendőrség a rend-
számot, és vonta be a forgalmi engedélyt. A NAV adótarto-
zás fejében néhány alkalommal járművet foglalt le, az
online pénztárgép (opg) hiánya, a számlaadás, nyugtaadás
elmulasztása miatt bírságolt. A rendőrség egy, a járműveze-
téstől eltiltás, illetve embercsempészet miatt körözés alatt
álló taxisofőrt állított elő. A FÖRI a taxiállomást jogosulatla-
nul használó taxikról vett fel jegyzőkönyveket. Dr. Rásó Haj-
nalkát, a BKK, Mobilitásmenedzsment Igazgatóság Közleke-
désszervezői szakértőjét e hírek hátteréről kérdeztük.

Nincs megfelelő szankció

Ellenőrzések és

Taxis vonatkozású
jogszabályok

Ágazati jogszabályok – háromszintű szabályozás
••   A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. tör-

vény
••   A személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszál-

lításról szóló 176/2015. (VII.7.) Korm. Rendelet
••   A fővárosi Taxirendelet

Kapcsolódó jogszabályok
••   326/2011. (XII.28.) Korm. rendelet 96-101. § – rendszámlevé-

tel, forgalmi engedély bevonása, jármű forgalomból történő ki-
vonása

••   156/2009. (VII.29.) Korm. rendelet – bírságrendelet

Mindkét jogszabály alkalmazhatóságának feltétele a ténylegesen
megvalósult díj ellenében történő engedély nélküli szolgáltatás.

Általános jogszabályok – különösen:
••   Ptk. – 6. könyv 148. § – Közreműködőért való felelősség
••   Btk. – 375. § – Információs rendszer felhasználásával elköve-

tett csalás
••   Áfa tv. – 166. § – Nyugtakibocsátási kötelezettség

A BKK személyszállítási ellenőrei az alábbi jogszabályok alapján jo-
gosultak ellenőrizni:

••   a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszál-
lításról szóló 176/2015. (VII.7.) Korm. rendelet (Kormányrende-
let) 24. § és a

••   a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a sze-
mélytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működte-
tésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybe-
vételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági árá-
ról szóló 31/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. (Taxirendelet) rendelet 13.
§ és 17. §

A BKK nem intézkedik, csak ellenőriz és intézkedési indítvá-
nyokat tesz!
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ja, hogy ezek között megteremt-
se a szükséges összhangot. A
közlekedés ráadásul a közterü-
let-használatnak csupán csak az
egyik formája, ezt mindig szem
előtt kell tartani akkor, mikor a

szűkös városi tér funkcióiról szü-
letnek döntések, például a taxiál-
lomások kialakításánál is 
• Nézzünk egy konkrét pél-
dát, mondjuk a Keleti pálya-
udvart, de mondhatnám az
összes többit is a belváros-
sal, a repülőtérrel és a frek-
ventált helyekkel együtt. A
taxik ott állnak a taxiállomá-
sokon, de nem szolgáltatnak
mindenkinek, csak annak,
akinek akarnak, előre meg-
határozott összegért, ami
köszönő viszonyban sincs a
főváros által kötelezővé tett
tarifával. Ennek ellenére évti-
zedek óta nem történik ve-
lük semmi. Név szerint, rend-
szám szerint pont ugyan
azok állnak mindenütt.
• A Keleti pályaudvarnál több-
ször szervezünk összehangolt
akciót a NAV és a BRFK munka-
társaival együttműködve. Van-
nak szerződött próbavásárlóink,
akik a „statiszta utas” szerepét
játsszák el. 
• Ha már a taxiállomás-hasz-

nálat szóba került, sokan pa-
naszkodnak arra, hogy mi-
közben egyes csoportok
komplett drosztokat foglal-
nak el következmények nél-
kül, addig, akinek apróbb-na-

gyobb dolga akad egy
közeli mosdóban, azt fel-
jelentik az ellenőrök.
Nem lehetne e tekintet-
ben kissé megengedőbb-
nek lenni? Ha a termé-
szet sürgősen hívja a so-
főrt, a megoldás, hogy ki

kell állni a sorból, hogy elvé-
gezhesse a dolgát. Felmerült
javaslatként, hogy engedé-
lyezzenek legalább 10 per-
cet ilyen célra, melyet példá-
ul egy ablak mögé helyezett
papír, vagy műanyag órával
lehetne ellenőrizni.
• A jelenlegi jogszabályok sze-
rint ez nem lehetséges.
Aki a jogszabályokat nem
tartja be, azzal szemben
eljárunk. Ez a szabály a
taxis társadalom elvárása
volt. Azért, hogy az amúgy
is kevés férőhelyet ne fog-
lalják el az ingyenes par-
kolóhelyet kereső taxisok.
Ha 10 percet engedünk,
utána az lesz a kérdés,
hogy miért nem 20 per-
cet, majd miért nem 1
órát engedünk és egy idő
után mindenki ezeken a
helyeken tartja majd az
autóját. Ezt nem enged-
hetjük meg a többi taxis
miatt. 

• Térjünk vissza a taxiállo-
másokra. Ezek egy részén
évek óta állnak ugyanazok,
akiknek se engedélye, se mi-
nősített autója a fővárosi ta-
xizásra. Ez a több ezer tisz-
tességes taxist igen csak
bosszantja.
• A jogszabályok behatárolják
mozgásterünket, de a BKK min-
den rendelkezésére álló eszköz-
zel küzd azért, hogy ez ne így le-
gyen.
• Nincs arra lehetőség, hogy
a szükséges jogszabály-mó-
dosítás megszülessen? 
• Próbáljuk minden arra illeté-
kesnél, jelezni, hogy a vonatkozó
jogszabályok nem biztosítják a
megfelelő szankcionálást. Mivel
a BKK önállóan nem tud intéz-
kedni, én azt vallom, hogy együtt
kell dolgozni a hatóságokkal,

akiknek van intézkedési joguk.
Nagyon jó az együttműködé-
sünk a NAV-val, a FÖRI-vel, a
BRFK Közlekedés-rendészeti
Főosztályával, a BRFK kerületi
kapitányságaival, illetve már az
újonnan létrehozott, az NFM-en
belül működő un. „supervisor”
testülettel is felvettük a kapcso-
latot. Azonban a felsorolt ható-
ságokat is köti a jelenleg hatá-
lyos jogszabály-szöveg, neveze-
tesen: Csak a megvalósult
engedély nélküli szolgáltatás
szankcionálható (bírság,
rendszámlevétel) – a közúti
közlekedési igazgatási fel-
adatokról, a közúti közleke-
dési okmányok kiadásáról
és visszavonásáról szóló
326/2011. (XII. 28.) Korm.
rendelet, illetve a közúti áru-
fuvarozáshoz és a közúti
közlekedéshez kapcsolódó
egyes rendelkezések meg-
sértése esetén kiszabható
bírságok összegéről, vala-
mint a bírságolással össze-

„Jelenleg a taxit a közösségi
közlekedés valamilyen szintű
kiegészítéseként kezelik.”

Egy férfi egész héten keresi az új kalapját, de
sehol nem találja. Vasárnap misére megy a temp-
lomba, beül a hátsó sorba. Elhatározza, hogy a
mise végén majd gyorsan elindul kifelé, és le-
akaszt egy idegen kalapot a fogasról.

Mikor véget ér a mise, a férfi inkább meggon-
dolja magát, mégsem lop kalapot, hanem oda-
megy a paphoz:

– Atyám, én bûnös szándékkal jöttem ma a
templomba, hogy egy kalapot lopjak, mert a sa-
játomat elhagytam. De amikor végighallgattam
a beszédét a Tízparancsolatról, meggondoltam
magam.

– Isten megáld ezért, fiam. Örülök, hogy meg-
hallgattad az Úr szavát, hogy „Ne lopj!” Ugye, ez
volt, ami hatott?

– Nem, Atyám, amikor azt említette, hogy „Ne
paráználkodj!”, akkor eszembe jutott, hol hagy-
tam a kalapomat.
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következmények
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• A BKK-n belül korábban
egy szervezeti egység foglal-
kozott a taxizással. Ezt az-
tán kettéosztotta a főváros.
Egyrészt maradt a BKK, és a
feladatok egy része átkerült
2016-ban Budapest Közút
Zrt.-hez. Mi a feladata a
BKK-nak és mi a Budapest
Közút Zrt.-nek?

• A feladatok egy részét a BKK,
mint közlekedésszervező, a má-
sik részét a Budapest Közút Zrt.
látja el. Ez utóbbi saját hatáskör-
ben, illetve a BKK megbízásából
végzi tevékenységét. A Buda-
pest Közút Zrt. taxiállomásokat
létesít, tart fent, üzemeltet és mi-
nősíti a járműveket. Ellenőrzik
például a jelzőtáblákat, a felfes-

tést. stb., taxiállomás-használati
megállapodásokat kötnek, és ta-
xiállomás-üzemeltetési, szolgál-
tatási díjat szednek.
• Ennek a beszedett díjnak
mi a további sorsa?
• Ez a fővárosé, amiből – egy-
szerűen fogalmazva – az kap,
akinek feladatai vannak a fővá-
rosban közlekedő taxikkal kap-
csolatban. Ilyen például a gép-
jármű-minősítés előzetes igazo-
lás kiadása, amiben a közleke-
désszervező igazolja, hogy az
adott taxi megfelel a helyi önkor-
mányzat rendeletében foglaltak-
nak. A taxis csak ezt követően
kaphatja meg a főváros területé-
re szóló tevékenységi engedélyt.
A gépjármű-minősítést a Buda-
pest Közút Zrt. végzi a vonatko-
zó közgyűlési rendelet és köz-
gyűlési határozat értelmében. A
tevékenységi engedély kiadásá-
nak előfeltétele a gépjármű-mi-
nősítés és a taxiállomás-haszná-
lati megállapodás megkötése. 
• Tulajdonképpen most ki el-
lenőriz?
• Az ellenőrzési jog a BKK-nál,
vagyis a közlekedésszervezőnél
maradt.
• A taxisok nagy fájdalma,
hogy az általuk befizetett,
lassan az egekbe emelt
„drosztdíj” ellenére a taxiál-
lomásokból nagyon kevés
van. A létesített megállók
egy része rossz helyen van,
használhatatlan. Egy jelen-
tős részük pedig különféle
csoportok birtokába került,
ennek ellenére azok üzemel-
tetése a „közösből” történik.
Van már olyan kerület, ahol
nincs is kerületi taxiállomás.
Ezeket a gondokat 25 éve
nem képes megoldani egyet-
len városvezetés sem. Az el-
lenőrzés sem úgy történik,
ahogy az elvárható lenne.
Azokat, akiket kellene, nem
ellenőrzik, a becsületes
többséget pedig a legapróbb
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tésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybe-
vételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági árá-
ról szóló 31/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. (Taxirendelet) rendelet 13.
§ és 17. §

A BKK nem intézkedik, csak ellenőriz és intézkedési indítvá-
nyokat tesz!
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ja, hogy ezek között megteremt-
se a szükséges összhangot. A
közlekedés ráadásul a közterü-
let-használatnak csupán csak az
egyik formája, ezt mindig szem
előtt kell tartani akkor, mikor a

szűkös városi tér funkcióiról szü-
letnek döntések, például a taxiál-
lomások kialakításánál is 
• Nézzünk egy konkrét pél-
dát, mondjuk a Keleti pálya-
udvart, de mondhatnám az
összes többit is a belváros-
sal, a repülőtérrel és a frek-
ventált helyekkel együtt. A
taxik ott állnak a taxiállomá-
sokon, de nem szolgáltatnak
mindenkinek, csak annak,
akinek akarnak, előre meg-
határozott összegért, ami
köszönő viszonyban sincs a
főváros által kötelezővé tett
tarifával. Ennek ellenére évti-
zedek óta nem történik ve-
lük semmi. Név szerint, rend-
szám szerint pont ugyan
azok állnak mindenütt.
• A Keleti pályaudvarnál több-
ször szervezünk összehangolt
akciót a NAV és a BRFK munka-
társaival együttműködve. Van-
nak szerződött próbavásárlóink,
akik a „statiszta utas” szerepét
játsszák el. 
• Ha már a taxiállomás-hasz-

nálat szóba került, sokan pa-
naszkodnak arra, hogy mi-
közben egyes csoportok
komplett drosztokat foglal-
nak el következmények nél-
kül, addig, akinek apróbb-na-

gyobb dolga akad egy
közeli mosdóban, azt fel-
jelentik az ellenőrök.
Nem lehetne e tekintet-
ben kissé megengedőbb-
nek lenni? Ha a termé-
szet sürgősen hívja a so-
főrt, a megoldás, hogy ki

kell állni a sorból, hogy elvé-
gezhesse a dolgát. Felmerült
javaslatként, hogy engedé-
lyezzenek legalább 10 per-
cet ilyen célra, melyet példá-
ul egy ablak mögé helyezett
papír, vagy műanyag órával
lehetne ellenőrizni.
• A jelenlegi jogszabályok sze-
rint ez nem lehetséges.
Aki a jogszabályokat nem
tartja be, azzal szemben
eljárunk. Ez a szabály a
taxis társadalom elvárása
volt. Azért, hogy az amúgy
is kevés férőhelyet ne fog-
lalják el az ingyenes par-
kolóhelyet kereső taxisok.
Ha 10 percet engedünk,
utána az lesz a kérdés,
hogy miért nem 20 per-
cet, majd miért nem 1
órát engedünk és egy idő
után mindenki ezeken a
helyeken tartja majd az
autóját. Ezt nem enged-
hetjük meg a többi taxis
miatt. 

• Térjünk vissza a taxiállo-
másokra. Ezek egy részén
évek óta állnak ugyanazok,
akiknek se engedélye, se mi-
nősített autója a fővárosi ta-
xizásra. Ez a több ezer tisz-
tességes taxist igen csak
bosszantja.
• A jogszabályok behatárolják
mozgásterünket, de a BKK min-
den rendelkezésére álló eszköz-
zel küzd azért, hogy ez ne így le-
gyen.
• Nincs arra lehetőség, hogy
a szükséges jogszabály-mó-
dosítás megszülessen? 
• Próbáljuk minden arra illeté-
kesnél, jelezni, hogy a vonatkozó
jogszabályok nem biztosítják a
megfelelő szankcionálást. Mivel
a BKK önállóan nem tud intéz-
kedni, én azt vallom, hogy együtt
kell dolgozni a hatóságokkal,

akiknek van intézkedési joguk.
Nagyon jó az együttműködé-
sünk a NAV-val, a FÖRI-vel, a
BRFK Közlekedés-rendészeti
Főosztályával, a BRFK kerületi
kapitányságaival, illetve már az
újonnan létrehozott, az NFM-en
belül működő un. „supervisor”
testülettel is felvettük a kapcso-
latot. Azonban a felsorolt ható-
ságokat is köti a jelenleg hatá-
lyos jogszabály-szöveg, neveze-
tesen: Csak a megvalósult
engedély nélküli szolgáltatás
szankcionálható (bírság,
rendszámlevétel) – a közúti
közlekedési igazgatási fel-
adatokról, a közúti közleke-
dési okmányok kiadásáról
és visszavonásáról szóló
326/2011. (XII. 28.) Korm.
rendelet, illetve a közúti áru-
fuvarozáshoz és a közúti
közlekedéshez kapcsolódó
egyes rendelkezések meg-
sértése esetén kiszabható
bírságok összegéről, vala-
mint a bírságolással össze-

„Jelenleg a taxit a közösségi
közlekedés valamilyen szintű
kiegészítéseként kezelik.”

Egy férfi egész héten keresi az új kalapját, de
sehol nem találja. Vasárnap misére megy a temp-
lomba, beül a hátsó sorba. Elhatározza, hogy a
mise végén majd gyorsan elindul kifelé, és le-
akaszt egy idegen kalapot a fogasról.

Mikor véget ér a mise, a férfi inkább meggon-
dolja magát, mégsem lop kalapot, hanem oda-
megy a paphoz:

– Atyám, én bûnös szándékkal jöttem ma a
templomba, hogy egy kalapot lopjak, mert a sa-
játomat elhagytam. De amikor végighallgattam
a beszédét a Tízparancsolatról, meggondoltam
magam.

– Isten megáld ezért, fiam. Örülök, hogy meg-
hallgattad az Úr szavát, hogy „Ne lopj!” Ugye, ez
volt, ami hatott?

– Nem, Atyám, amikor azt említette, hogy „Ne
paráználkodj!”, akkor eszembe jutott, hol hagy-
tam a kalapomat.

15

Nincs megfelelő szankció

következmények
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függő hatósági feladatokról
szóló 156/2009. (VII.29.)
Korm. rendelet szerint. Tehát,
ha a szolgáltatás végén elfogad-
ja az engedélyekkel nem rendel-
kező taxis a pénzt, akkor megva-
lósul az engedély nélküli szol-
gáltatás, ha csak felajánlja a
szolgáltatást, világít a szabadjel-
zője vagy elszállítja az utast, és
nem fogad el pénzt, akkor nincs
jogsértés – nem valósul meg a
szankcionálható tényállás. Az
ilyen helyzetek kezelésére vezet-
tük be a próbavásárlást. Ezekről
a jogszabályi hiányosságokról a
különféle hatóságokkal már tar-
tottunk egyeztetéseket. 
• Millió jelzés, fénykép jön
be a reptérről is, hogy buda-
pesti minősítéssel nem ren-
delkező taxik, sőt időnként
civil autók is állnak a puffer
parkolóban. Ez sem tartozik
a rendőrségre?
• A rendőrség, ha ellenőriz egy
ilyen akció keretében, akkor
nem csak taxis tevékenység vég-
zéséhez kapcsolódó elváráso-
kat ellenőriz. Megnézik például
a kőrözési listát, a jogosítvány
érvényességét, az EÜ alkalmas-
ság meglétét, a szélvédőn lévő
rendszám matrica és a rend-
szám egyezését, vagy akár az
előírt gumiabroncs-mélységet
is. Volt már körözött személy is,
akit egy ilyen alkalommal állítot-
tak elő.
• Sokan önként segítenének
is abban, hogy a taxiállomá-
sokról eltűnjenek a droszt-
foglalók. Miért nem veszik
igénybe a segítségüket?
• Jelenleg bizonyítási és szank-
cionálásai nehézségek állnak
fent. A taxisok nagyobb szerep-
vállalására és fokozottabb
együttműködésére is szükség
van, hogy hatékonyabban lép-

hessünk fel a jelenséggel szem-
ben, de ugyanúgy elengedhetet-
len a teljes jogszabályi környe-
zet felülvizsgálása, módosítása
is. A BKK-ban folyik az erre vo-
natkozó javaslatok előkészítése,
az érintettekkel való konzultáció.
• Bécsben, vagy a többi eu-
rópai városban, beleértve
Romániát, vagy akár a balká-
ni Montenegrót, kizárt, hogy
a civil autó a taxiállomásra
álljon. Ez csak nálunk marad
következmények nélkül.
• A FÖRI a taxiállomásokon álló
idegen autókkal szemben intéz-
kedik. A telefonszám, ahol jelez-
hetik ezt a problémát: Fővárosi
Ügyeleti és Irányító Központ (FŰ-
IK) 06/1/301-7500, vagy az
ugyelet@fori.hu e-mail címen. Az
ilyen járművet megbüntetik, vagy
akár el is viszik. Ez jogilag tisztá-
zott kérdés.
• Mi az, amire a taxisnak fi-
gyelni kell, hogy probléma-
mentes legyen a tevékeny-
ségvégzés? Mi az, ami az el-
lenőrzések során sokszor
visszaköszön? 
• Bontsuk két részre a kérdést.
Az első részben nézzük a szán-
dékos jogsértéseket. Ezek közül
is az első helyen szerepel az
órapörgetés. Az utasok becsa-
pása, bűncselekmények elköve-
tése mindenképpen következ-
ményekkel jár. Nincs fix előre
meghatározott tarifa. Az óra-
használat kötelező. Ellenőrizzük,
hogy az 1-es tarifahelyen hatósá-
gi árak legyenek. Volt olyan ta-
xis, akinél az alapdíj a 3-as he-
lyen 9900 (!) Ft-volt, és ilyen
nagyságrendű díjakat alkalma-
zott is. Az ilyen eseteket szigorú-
an szankcionáljuk. Fontos, hogy
a POS-terminál működőképes
legyen a taxiban. Új előírás,
hogy ebből papíralapú bizonyla-

tot is kell adni. Nekünk az a lé-
nyeg, hogy az utas, különösen,
ha külföldi utas, a kártyájával
tudjon fizetni. Ez egy teljesen jo-
gos elvárás. Az online pénztár-
gépet (opg) nem mi kérjük, ha-
nem a NAV. Mi csak tényként
szoktuk rögzíteni, hogy van, vagy
nincs, működik, vagy sem. A ta-
xaméter, mint viteldíjmérő készü-
lék működjön, legyen benne pa-
pír, az ne fordítva legyen betéve,
a tarifahelyeken a megfelelő
adatok legyenek, és ne legyen
átállítva. Az ellenőreink tarifa-in-
formációs listát kérhetnek. 

A figyelmetlenségből, ha-
nyagságból adódó problémá-
kat is rögzítjük, de ilyen esetek-
ben van mód a korrigálásra.
Nézzünk néhányat ezek közül.
Mindig a gépjárműben kell tar-
tani a taxivezetői igazolványt, il-
letve a tevékenységi engedély
kivonatot. Figyeljenek a taxióra-
hitelesítési bizonyítvány érvé-
nyességére. Nézzük a klímát és
a téli gumit is, ha ezekkel prob-
léma van, azt jegyzőkönyvez-
zük. Legyen meg a taxiállomás-
használati matrica, a plasztik
kártya, és a Taxiállomás-haszná-
lati megállapodás. Ezek a ki-
sebb hiányosságok azonban
pótolhatók.
• Miután ez a BKK és a Bu-
dapest Közút számítógépén
rögzített saját adat, az ellen-
őrnek meg van tabletje, mi-
nek ennyi felesleges papírt
hordani? Miért nem nézi
meg az ellenőr a gépén?
• Ma így szól a jogszabály, mely-
nek betartását ellenőrizzük. Mi a
végrehajtó oldalon vagyunk, a
jogszabályokat nem mi alkotjuk. 
• Korábban sok probléma
adódott abból, hogy a taxis
nem is tudta, hogy ellenőriz-
ték. Amennyiben gond volt,

arról napokkal, hetekkel ké-
sőbb kapott egy hivatalos
iratot. Maradt a rendszer?
• Nem! Mi minden ellenőrzésről
helyszíni jegyzőkönyvet veszünk
fel, amit a helyszínen aláíratunk
az érintettel. A próbavásárlókkal
is készül jegyzőkönyv. A jegyző-
könyvben foglaltakat a taxis a
helyszínen véleményezheti, ha
valamivel nem ért egyet, azt beír-
hatja a jegyzőkönyvbe, vagy le-
írathatja az ellenőrrel. A jegyző-
könyv egyik példányát ellenőre-
ink át is adják az ellenőrzött ta-
xisnak. Más kérdés, ha a taxis
megtagadja az ellenőrzést, vagy
a jegyzőkönyv aláírását, vagy át-
vételét – akkor értelemszerűen
nem tudjuk neki átadni a jegyző-
könyv másodpéldányát. Miután
sok esetben az üzembentartó
nem egyezik meg a gépkocsit
vezetővel, így a jegyzőkönyv-má-
solatot minden esetben neki is
elküldjük azzal, hogy nyilatkoz-
hat, a kisebb hiányosságokat
pótolhatja. Az ellenőrzéseinknél
mindig kimegy a felhívás, tehet
nyilatkozatot az érintett (akkor is,
ha a jegyzőkönyv aláírását, átvé-
telét a helyszínen a sofőr megta-
gadta). A panaszbejelentésnél a
panaszosnak vállalnia kell a ta-
núskodást, csak ezt követően in-
dítunk érdemi eljárást a taxiállo-
más-használati hozzájárulás visz-
szavonásának indítványozásáról,
A nyilatkozattételre való felhívást
panaszbejelentések esetén is
minden esetben megküldjük az
érintettnek. A lényeg az, hogy az
érintett tud az ellenőrzésről, tud
a feltárt hiányosságokról, vagy a
panaszról, ha ellene érkezik.
Minden esetben tehet észrevé-
telt, melyet természetesen figye-
lembe veszünk. 
• Köszönöm a tájékoztatást!

-kó-

Népliget–Oktogon 20 euró 
Utasokkal végeztem a Népligetnél lévő autóbusz-állomásnál. Pakoltam
ki a bőröndöket, amikor odajött egy fiatal német pár, akik az Oktogon-
hoz igyekeztek. Ekkor odalépett két kolléga, akik addig szabadjelző
nélküli taxik mellett beszélgettek.

–  Mi is szabadok vagyunk, ne vidd el a fuvart!
– Ti szabadok vagytok? Hát nem is dolgoztok! Nincs is szabadjelző-

tök.
Ekkor bekapcsolódott a beszélgetésbe egy negyedik kolléga.
– Nekem van szabadjelzőm, és én dolgozok is.
– Bocsánat – mondom – akkor tied a „kanyar”.
Becsuktam a csomagtartót, elpakoltam a pénztárgépet, a kártyale-

húzót, aztán indulnék. Látom, hogy a német párral még mindig egyez-
kednek. Mondom magamban, megvárom a történet végét. Végül a pár
elunta a diskurzust és otthagyták a „kollégáinkat”, visszajöttek a taxim-
hoz.

– Mennyibe kerül a fuvar az Oktogonhoz?

– Háromezer forint körülbelül.
– Euróban? 
– Tíz euró.
Nyitom a csomagtartót, teszem be a csomagjaikat. Mérem a helyze-

tet. Kötekednek majd, erősködnek majd, mi lesz a folytatás? Szeren-
csére nem akadályozták meg az indulást, mehettem a belváros felé.
Beszélek németül, így hamar megértettem a lényeget. Fiatal német di-
ákok voltak. Húsz eurót kértek tőlük a kollégák! A német fiatalok, any-
nyit tudtak, hogy az nem reális. Az sok! Nem ültek be azokhoz a „vál-
lalkozókhoz”…

Miért gondolja, azt néhány taxis, hogy minden turista milliomos?
Külföldön is vannak kispénzű emberek. Külföldön is vannak turisták,
akik éppen azért jönnek Magyarországra, mert sok esetben olcsóbb
Közép-Európa, mint Nyugat-Európa. 

Amúgy a „mutatvány” vége 2.700 forint lett, boldogan nyújtották át
a 10 eurós bankjegyet. Én meg boldog voltam, hogy behoztak a vá-
rosba. Mindenki boldog volt.

Kivéve a Népligetnél lévő „kollégákat”.
Tasnádi Áron
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Üzemanyagárak, 2017 (Ft/liter)

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

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

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

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

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

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

www.nav.gov.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

műnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt jármű-

nél 45%

Idõszak Százalék

2015.07.22 – 2016.03.22 1,35%

2016.03.23 – 2016.04.26 1,20%

2016.04.27 – 2016.05.24 1,05%

2016.05.25-tõl 0,90%

www.mnb.hu

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

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

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

AA  BBTTII   kkíínnáállaattaa
Taxicentrum Információs és Szolgáltató Iroda

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

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

Augusztus 14. (12-e szombatra esik)

• Havi bevallás és befizetés 

• KATA befizetés

Fontos határidõk

Az idõs férfi feleségül veszi a
csinos, fiatal nõt. A nászéjszakán
a menyecske elkezd sopánkodni:

– Úgyis meghalunk, úgyis meg-
halunk.

– Már miért halnánk meg – le-
põdik meg a férj –, amikor elõt-
tünk az élet?

– Hát – mondj a nõ –, te az erõl-
ködéstõl, én meg a röhögéstõl.

* * *
– Mindig arról fantáziáltam, mi-

lyen lenne két férfivel egyszer-
re… 

Az egyik mosogatna, a másik
levinné a szemetet.
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függő hatósági feladatokról
szóló 156/2009. (VII.29.)
Korm. rendelet szerint. Tehát,
ha a szolgáltatás végén elfogad-
ja az engedélyekkel nem rendel-
kező taxis a pénzt, akkor megva-
lósul az engedély nélküli szol-
gáltatás, ha csak felajánlja a
szolgáltatást, világít a szabadjel-
zője vagy elszállítja az utast, és
nem fogad el pénzt, akkor nincs
jogsértés – nem valósul meg a
szankcionálható tényállás. Az
ilyen helyzetek kezelésére vezet-
tük be a próbavásárlást. Ezekről
a jogszabályi hiányosságokról a
különféle hatóságokkal már tar-
tottunk egyeztetéseket. 
• Millió jelzés, fénykép jön
be a reptérről is, hogy buda-
pesti minősítéssel nem ren-
delkező taxik, sőt időnként
civil autók is állnak a puffer
parkolóban. Ez sem tartozik
a rendőrségre?
• A rendőrség, ha ellenőriz egy
ilyen akció keretében, akkor
nem csak taxis tevékenység vég-
zéséhez kapcsolódó elváráso-
kat ellenőriz. Megnézik például
a kőrözési listát, a jogosítvány
érvényességét, az EÜ alkalmas-
ság meglétét, a szélvédőn lévő
rendszám matrica és a rend-
szám egyezését, vagy akár az
előírt gumiabroncs-mélységet
is. Volt már körözött személy is,
akit egy ilyen alkalommal állítot-
tak elő.
• Sokan önként segítenének
is abban, hogy a taxiállomá-
sokról eltűnjenek a droszt-
foglalók. Miért nem veszik
igénybe a segítségüket?
• Jelenleg bizonyítási és szank-
cionálásai nehézségek állnak
fent. A taxisok nagyobb szerep-
vállalására és fokozottabb
együttműködésére is szükség
van, hogy hatékonyabban lép-

hessünk fel a jelenséggel szem-
ben, de ugyanúgy elengedhetet-
len a teljes jogszabályi környe-
zet felülvizsgálása, módosítása
is. A BKK-ban folyik az erre vo-
natkozó javaslatok előkészítése,
az érintettekkel való konzultáció.
• Bécsben, vagy a többi eu-
rópai városban, beleértve
Romániát, vagy akár a balká-
ni Montenegrót, kizárt, hogy
a civil autó a taxiállomásra
álljon. Ez csak nálunk marad
következmények nélkül.
• A FÖRI a taxiállomásokon álló
idegen autókkal szemben intéz-
kedik. A telefonszám, ahol jelez-
hetik ezt a problémát: Fővárosi
Ügyeleti és Irányító Központ (FŰ-
IK) 06/1/301-7500, vagy az
ugyelet@fori.hu e-mail címen. Az
ilyen járművet megbüntetik, vagy
akár el is viszik. Ez jogilag tisztá-
zott kérdés.
• Mi az, amire a taxisnak fi-
gyelni kell, hogy probléma-
mentes legyen a tevékeny-
ségvégzés? Mi az, ami az el-
lenőrzések során sokszor
visszaköszön? 
• Bontsuk két részre a kérdést.
Az első részben nézzük a szán-
dékos jogsértéseket. Ezek közül
is az első helyen szerepel az
órapörgetés. Az utasok becsa-
pása, bűncselekmények elköve-
tése mindenképpen következ-
ményekkel jár. Nincs fix előre
meghatározott tarifa. Az óra-
használat kötelező. Ellenőrizzük,
hogy az 1-es tarifahelyen hatósá-
gi árak legyenek. Volt olyan ta-
xis, akinél az alapdíj a 3-as he-
lyen 9900 (!) Ft-volt, és ilyen
nagyságrendű díjakat alkalma-
zott is. Az ilyen eseteket szigorú-
an szankcionáljuk. Fontos, hogy
a POS-terminál működőképes
legyen a taxiban. Új előírás,
hogy ebből papíralapú bizonyla-

tot is kell adni. Nekünk az a lé-
nyeg, hogy az utas, különösen,
ha külföldi utas, a kártyájával
tudjon fizetni. Ez egy teljesen jo-
gos elvárás. Az online pénztár-
gépet (opg) nem mi kérjük, ha-
nem a NAV. Mi csak tényként
szoktuk rögzíteni, hogy van, vagy
nincs, működik, vagy sem. A ta-
xaméter, mint viteldíjmérő készü-
lék működjön, legyen benne pa-
pír, az ne fordítva legyen betéve,
a tarifahelyeken a megfelelő
adatok legyenek, és ne legyen
átállítva. Az ellenőreink tarifa-in-
formációs listát kérhetnek. 

A figyelmetlenségből, ha-
nyagságból adódó problémá-
kat is rögzítjük, de ilyen esetek-
ben van mód a korrigálásra.
Nézzünk néhányat ezek közül.
Mindig a gépjárműben kell tar-
tani a taxivezetői igazolványt, il-
letve a tevékenységi engedély
kivonatot. Figyeljenek a taxióra-
hitelesítési bizonyítvány érvé-
nyességére. Nézzük a klímát és
a téli gumit is, ha ezekkel prob-
léma van, azt jegyzőkönyvez-
zük. Legyen meg a taxiállomás-
használati matrica, a plasztik
kártya, és a Taxiállomás-haszná-
lati megállapodás. Ezek a ki-
sebb hiányosságok azonban
pótolhatók.
• Miután ez a BKK és a Bu-
dapest Közút számítógépén
rögzített saját adat, az ellen-
őrnek meg van tabletje, mi-
nek ennyi felesleges papírt
hordani? Miért nem nézi
meg az ellenőr a gépén?
• Ma így szól a jogszabály, mely-
nek betartását ellenőrizzük. Mi a
végrehajtó oldalon vagyunk, a
jogszabályokat nem mi alkotjuk. 
• Korábban sok probléma
adódott abból, hogy a taxis
nem is tudta, hogy ellenőriz-
ték. Amennyiben gond volt,

arról napokkal, hetekkel ké-
sőbb kapott egy hivatalos
iratot. Maradt a rendszer?
• Nem! Mi minden ellenőrzésről
helyszíni jegyzőkönyvet veszünk
fel, amit a helyszínen aláíratunk
az érintettel. A próbavásárlókkal
is készül jegyzőkönyv. A jegyző-
könyvben foglaltakat a taxis a
helyszínen véleményezheti, ha
valamivel nem ért egyet, azt beír-
hatja a jegyzőkönyvbe, vagy le-
írathatja az ellenőrrel. A jegyző-
könyv egyik példányát ellenőre-
ink át is adják az ellenőrzött ta-
xisnak. Más kérdés, ha a taxis
megtagadja az ellenőrzést, vagy
a jegyzőkönyv aláírását, vagy át-
vételét – akkor értelemszerűen
nem tudjuk neki átadni a jegyző-
könyv másodpéldányát. Miután
sok esetben az üzembentartó
nem egyezik meg a gépkocsit
vezetővel, így a jegyzőkönyv-má-
solatot minden esetben neki is
elküldjük azzal, hogy nyilatkoz-
hat, a kisebb hiányosságokat
pótolhatja. Az ellenőrzéseinknél
mindig kimegy a felhívás, tehet
nyilatkozatot az érintett (akkor is,
ha a jegyzőkönyv aláírását, átvé-
telét a helyszínen a sofőr megta-
gadta). A panaszbejelentésnél a
panaszosnak vállalnia kell a ta-
núskodást, csak ezt követően in-
dítunk érdemi eljárást a taxiállo-
más-használati hozzájárulás visz-
szavonásának indítványozásáról,
A nyilatkozattételre való felhívást
panaszbejelentések esetén is
minden esetben megküldjük az
érintettnek. A lényeg az, hogy az
érintett tud az ellenőrzésről, tud
a feltárt hiányosságokról, vagy a
panaszról, ha ellene érkezik.
Minden esetben tehet észrevé-
telt, melyet természetesen figye-
lembe veszünk. 
• Köszönöm a tájékoztatást!

-kó-

Népliget–Oktogon 20 euró 
Utasokkal végeztem a Népligetnél lévő autóbusz-állomásnál. Pakoltam
ki a bőröndöket, amikor odajött egy fiatal német pár, akik az Oktogon-
hoz igyekeztek. Ekkor odalépett két kolléga, akik addig szabadjelző
nélküli taxik mellett beszélgettek.

–  Mi is szabadok vagyunk, ne vidd el a fuvart!
– Ti szabadok vagytok? Hát nem is dolgoztok! Nincs is szabadjelző-

tök.
Ekkor bekapcsolódott a beszélgetésbe egy negyedik kolléga.
– Nekem van szabadjelzőm, és én dolgozok is.
– Bocsánat – mondom – akkor tied a „kanyar”.
Becsuktam a csomagtartót, elpakoltam a pénztárgépet, a kártyale-

húzót, aztán indulnék. Látom, hogy a német párral még mindig egyez-
kednek. Mondom magamban, megvárom a történet végét. Végül a pár
elunta a diskurzust és otthagyták a „kollégáinkat”, visszajöttek a taxim-
hoz.

– Mennyibe kerül a fuvar az Oktogonhoz?

– Háromezer forint körülbelül.
– Euróban? 
– Tíz euró.
Nyitom a csomagtartót, teszem be a csomagjaikat. Mérem a helyze-

tet. Kötekednek majd, erősködnek majd, mi lesz a folytatás? Szeren-
csére nem akadályozták meg az indulást, mehettem a belváros felé.
Beszélek németül, így hamar megértettem a lényeget. Fiatal német di-
ákok voltak. Húsz eurót kértek tőlük a kollégák! A német fiatalok, any-
nyit tudtak, hogy az nem reális. Az sok! Nem ültek be azokhoz a „vál-
lalkozókhoz”…

Miért gondolja, azt néhány taxis, hogy minden turista milliomos?
Külföldön is vannak kispénzű emberek. Külföldön is vannak turisták,
akik éppen azért jönnek Magyarországra, mert sok esetben olcsóbb
Közép-Európa, mint Nyugat-Európa. 

Amúgy a „mutatvány” vége 2.700 forint lett, boldogan nyújtották át
a 10 eurós bankjegyet. Én meg boldog voltam, hogy behoztak a vá-
rosba. Mindenki boldog volt.

Kivéve a Népligetnél lévő „kollégákat”.
Tasnádi Áron
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Üzemanyagárak, 2017 (Ft/liter)

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

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

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

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

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

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

www.nav.gov.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

műnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt jármű-

nél 45%

Idõszak Százalék

2015.07.22 – 2016.03.22 1,35%

2016.03.23 – 2016.04.26 1,20%

2016.04.27 – 2016.05.24 1,05%

2016.05.25-tõl 0,90%

www.mnb.hu

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

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

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

AA  BBTTII   kkíínnáállaattaa
Taxicentrum Információs és Szolgáltató Iroda

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

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

Augusztus 14. (12-e szombatra esik)

• Havi bevallás és befizetés 

• KATA befizetés

Fontos határidõk

Az idõs férfi feleségül veszi a
csinos, fiatal nõt. A nászéjszakán
a menyecske elkezd sopánkodni:

– Úgyis meghalunk, úgyis meg-
halunk.

– Már miért halnánk meg – le-
põdik meg a férj –, amikor elõt-
tünk az élet?

– Hát – mondj a nõ –, te az erõl-
ködéstõl, én meg a röhögéstõl.

* * *
– Mindig arról fantáziáltam, mi-

lyen lenne két férfivel egyszer-
re… 

Az egyik mosogatna, a másik
levinné a szemetet.
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Fizetendő legkisebb járulékok 2017.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

J Ú L I U S

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

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

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

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

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

Fõfoglalkozású Munkaviszony KATA PLUSZ*
vagy nyugdíj melletti

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

*Nem kötelezõ, választható adózási forma. 

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

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

Egészségügyi Szolgáltatási Járulék Nyugdíjjárulék

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

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

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

kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla
Költségvetési  

10032000-06056229 10032000-06056236számla száma
Költségkénti 

Teljes befizetett összeg Nem elszámolhatóelszámolhatóság

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ
(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért) 

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

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

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

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

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

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

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

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

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

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

•  Iparûzési adó fizetési számlaszám:  11784009-15490012-03540000

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

A „nullás“ igazolás iránti 
kérelem január elsejétõl

illetékmentes!

Ügyfélfogadási idõ

H–CS: 08.00–16.00,  
P: 08.00–13.30

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

taxivizsga.budapestkozut.hu

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

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

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

06-1-3-255-255

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

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

Ügyfélfogadási idõ: 

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

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

BTI 
TAXICENTRUM

1119 Budapest, Vahot u. 6.  

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

Nagy Zoltán

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

Nyitva tartás: 

Hétfõtõl csütörtökig 
10.00–16.00 

Pénteken 10.00–14.00

Fõvárosi 
taxiengedély ügyek 

Nemzeti Közlekedési
Hatóság 

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

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

Nyitva tartás:  
Hétfõn és szerdán 

08.00–15.00
Kedden és csütörtökön

08.00–12.00
Pénteken  08.00–11.00
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Fizetendő legkisebb járulékok 2017.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

J Ú L I U S

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

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

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

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

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

Fõfoglalkozású Munkaviszony KATA PLUSZ*
vagy nyugdíj melletti

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

*Nem kötelezõ, választható adózási forma. 

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

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

Egészségügyi Szolgáltatási Járulék Nyugdíjjárulék

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

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

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

kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla
Költségvetési  

10032000-06056229 10032000-06056236számla száma
Költségkénti 

Teljes befizetett összeg Nem elszámolhatóelszámolhatóság

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ
(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért) 

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

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

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

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

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

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

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

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

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

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

•  Iparûzési adó fizetési számlaszám:  11784009-15490012-03540000

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

A „nullás“ igazolás iránti 
kérelem január elsejétõl

illetékmentes!

Ügyfélfogadási idõ

H–CS: 08.00–16.00,  
P: 08.00–13.30

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

taxivizsga.budapestkozut.hu

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

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

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

06-1-3-255-255

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

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

Ügyfélfogadási idõ: 

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

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

BTI 
TAXICENTRUM

1119 Budapest, Vahot u. 6.  

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

Nagy Zoltán

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

Nyitva tartás: 

Hétfõtõl csütörtökig 
10.00–16.00 

Pénteken 10.00–14.00

Fõvárosi 
taxiengedély ügyek 

Nemzeti Közlekedési
Hatóság 

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

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

Nyitva tartás:  
Hétfõn és szerdán 

08.00–15.00
Kedden és csütörtökön

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

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

Ügyfélfogadás: 

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

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

Kamarai hozzájárulás befizetése: 

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

Ügyfélfogadás: 

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

Pest megyei 
taxiengedély ügyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság  

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

(06-1) 460-2249

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

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig 
07.30-15.30 

Pénteken 
07.30-12.30

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

Taxiállomásokkal kapcsolatos bejelentések 

• drosztfoglalók 
• civil autók 
• egyéb problémák

Hétfõtõl péntekig

06.00-20.00

NAV 
Nemzeti Adó-
és Vámhivatal 

Központi 
ügyfélszolgálatok 

és fõvárosi 
kirendeltségek

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 8.15–18.00

Kedd: 8.15–11.30

Szerda: 8.15–18.00

Csütörtök:  8.15–11.30

Péntek: 8.15–11.30

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

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

NAV 
Nemzeti Adó-
és Vámhivatal 

Pest megyei központi
ügyfélszolgálat 

és kirendeltségek

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ:       8.15–17.30

Kedd:        8.15–12.00

Szerda:      8.15–16.00

Csütörtök: 8.15–16.00

Péntek: Szünnap

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

Pest megyei kirendeltségek:
2030 Érd, Budai u. 24. 06-23-362-916 
2100 Gödöllõ, Kossuth L. u. 74. 06-28-420-801 
2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 96. 06-24-485-416 
2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 9. 06-24-442-051 
2370 Dabas, Szent István út 79. 06-29-360-050 
2600 Vác, dr. Csányi L. krt. 52. 06-27-316-935 
2700 Cegléd, Dugonics u. 4. 06-53-500-193 
2760 Nagykáta, Szabadság tér 16. 06-29-444-541
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Számos olyan helyzet adódhat, amikor
figyelmetlenül parkolva lehetőséget
adunk az arra illetékesnek, hogy kerék-
bilinccsel nyomatékosítsák szabályta-
lanságunkat, vagy elszállítsák kedvelt
járművünket. Egy-egy ilyen mulasztá-
sunkat aztán súlyos tízezrek bánják pe-
dig 2300 forintos egyszeri regisztrációs
költséggel mindez elkerülhető.

Bárkivel előfordulhat, hogy elkerüli a figyel-
mét egy tiltó tábla és tilosban parkol. Nyáron
egy-egy rendezvény, sport vagy szórakoztató
esemény miatt ideiglenes korlátozások is elő-
fordulnak, amelyekről tudomásunk sincs, így
meglepődve tapasztalhatjuk, hogy „jobb eset-
ben” kerékbilincs kerül a kerékre, vagy éppen
elszállítják az akadályt képező járművünket.
Sokan nem ismerik azt a már több éve beve-
zetett, teljesen szabályszerű lehetőséget,
mellyel elkerülhető a kerékbilincs, illetve az
autó elszállítása például tilosban parkolás
esetén. 

Az autótulajdonosoknak annyi a feladatuk,
hogy bemennek egy okmányirodába, és ott
egyszeri 2300 forintos díj ellenében kérik,
hogy elérhetőségüket – ez lehet telefonos (te-
lefon vagy SMS) vagy e-mail – regisztrálják az
országos nyilvántartó rendszerbe. Amennyi-
ben ugyanis ez megtörtént, a közterület-fel-
ügyelet munkatársainak kötelességük telefo-
non, SMS-ben vagy e-mailben is értesíteniük
az autó tulajdonosát, ha kerékbilincs vagy el-
szállítás fenyegeti a járművet. Az előre meg-
adott és nyilvántartásban szereplő elérhetősé-
gek mindegyikén legalább egyszer próbálkoz-
niuk kell, majd 15 perc türelmi időt kell adniuk
a tilosban parkoló autó tulajdonosának, hogy
visszaérjen a helyszínre. 

Ha már elkezdődött a büntetési folyamat, a
bilincs felszerelése, még akkor is a bírság fe-
lével úszhatjuk meg az esetet. Ne feledjük
azonban, hogy a kerékbilincs alkalmazásának
alapja egy szabálysértés elkövetése, melyért a
büntetés kiszabható, azonban ez lehet, hogy

csak egy figyelmeztetés, vagy egy alacsony
összegű bírság lesz.

Ennek ismeretében megfontolandó, hogy

éljünk a jogszabály adta lehetőséggel, kérjük
2300 forintért az okmányirodai regisztrációt,
szemben a kerékbilincs 11 500 és az elszállí-
tás 14 500–20 000 forintos díjával. Gondo-
lom, ennyi fáradtságot és költséget minden
autótulajdonosnak megér, hogy ne verje ma-
gát nagyobb kiadásba. k.z.t.
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Fontosabb NAV számlaszámok
Adónem kód Adónem rövid megnevezése Számlaszám
103 NAV Személyi jövedelemadó 10032000-06056353
124 NAV Egészségbiztosítási Alap

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

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

Taxis kollégák döbbenettel tapasztalták, hogy
az elmúlt időszakban jelentősen, volt ahol két-
szeresére emelték a kötelező biztosítás díját.
Ez hogyan lehet? Éppen a taxisok azok, akik
profi módon vezetnek, a saját érdekükben is
igyekeznek elkerülni a balesetet.

Megkerestem az öt legnagyobb biztosító-
társaságot mivel indokolják ezt a drasztikus
áremelést. 

Mind az öt társaság válaszolt, de három tár-
saság (a K&H, az Allianz és a KÖBE) jelezte,
hogy a válaszuk bizalmas, csak a címzettnek
– nekem – szól, magyarul nem közölhető. A
másik két biztosító válasza rövidítve, szer-
kesztve. Kiemelés tőlem. (J. P.) 

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díj-
tarifánkat a kockázatosság jegyében alakítjuk
ki. A cégünk díjtarifája alapján megállapítan-
dó kötelező – gépjármű-felelősségbiztosítás

díjak általában nem emelkedtek az utóbbi idő-
szakban, azonban a taxisokra (is) irány-
adó üzemeltetési korrekció mértékét
évek óta nem emelte társaságunk.

Drevenka Edit
PR igazgató

Aegon Magyarország
Általános Biztosító Zrt

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kí-
náló tucatnyi biztosító a múltbéli kártapaszta-
latok alapján alakítja ki kockázatarányos díjait.
Díjképzésünknek ez az elv az alapja a
taxi üzemeltetésű gépjárművek esetében
is. 

Varga Péter
UNION Biztosító

Köszönjük a válaszokat.
Juhász Péter

Megelőzhető a kerékbilincselés

Regisztrációval spórolhat

Drasztikus áremelés

– Miért váltatok el?
– Te együtt tudnál élni valakivel, aki

iszik, nem csinál semmit, koszos ruhá-
ban fekszik egész nap?

– Nem, persze hogy nem!
– Hát õ sem…

* * *
Csinos falusi menyecske bemegy a

városba ügyeket intézni. Dolga vé-
geztével indulna haza, de a vonatot
lekéste. Megszólít egy taxist. 

– Nem vinne el Kiskunbütykösre?
Nincs nálam elég pénz, de majd vala-
hogy elszámolunk. 

A taxis beleegyezik, elindulnak.

Nemsokára egy lucernás mellett meg-
áll a taxis, körülnéz, látja hogy nincs
senki a környéken. Kivesz egy takarót
a csomagtartóból, és leteríti a lucer-
nás közepébe. 

– Jaj, de hát én nem csinálhatom
ezt, férjezett vagyok, van két gyere-
kem! – kezd sipákolni a nõ. 

– Na és? Én meg nõs vagyok, van
négy gyerekem, kétszáz házinyulam,
és mindet etetni kell, úgyhogy pofa
be és szedd a lucernát…!

* * *
„Ketten jönnek kifelé az erdõbõl. Az

egyik futva, a másik medve.“
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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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Számos olyan helyzet adódhat, amikor
figyelmetlenül parkolva lehetőséget
adunk az arra illetékesnek, hogy kerék-
bilinccsel nyomatékosítsák szabályta-
lanságunkat, vagy elszállítsák kedvelt
járművünket. Egy-egy ilyen mulasztá-
sunkat aztán súlyos tízezrek bánják pe-
dig 2300 forintos egyszeri regisztrációs
költséggel mindez elkerülhető.

Bárkivel előfordulhat, hogy elkerüli a figyel-
mét egy tiltó tábla és tilosban parkol. Nyáron
egy-egy rendezvény, sport vagy szórakoztató
esemény miatt ideiglenes korlátozások is elő-
fordulnak, amelyekről tudomásunk sincs, így
meglepődve tapasztalhatjuk, hogy „jobb eset-
ben” kerékbilincs kerül a kerékre, vagy éppen
elszállítják az akadályt képező járművünket.
Sokan nem ismerik azt a már több éve beve-
zetett, teljesen szabályszerű lehetőséget,
mellyel elkerülhető a kerékbilincs, illetve az
autó elszállítása például tilosban parkolás
esetén. 

Az autótulajdonosoknak annyi a feladatuk,
hogy bemennek egy okmányirodába, és ott
egyszeri 2300 forintos díj ellenében kérik,
hogy elérhetőségüket – ez lehet telefonos (te-
lefon vagy SMS) vagy e-mail – regisztrálják az
országos nyilvántartó rendszerbe. Amennyi-
ben ugyanis ez megtörtént, a közterület-fel-
ügyelet munkatársainak kötelességük telefo-
non, SMS-ben vagy e-mailben is értesíteniük
az autó tulajdonosát, ha kerékbilincs vagy el-
szállítás fenyegeti a járművet. Az előre meg-
adott és nyilvántartásban szereplő elérhetősé-
gek mindegyikén legalább egyszer próbálkoz-
niuk kell, majd 15 perc türelmi időt kell adniuk
a tilosban parkoló autó tulajdonosának, hogy
visszaérjen a helyszínre. 

Ha már elkezdődött a büntetési folyamat, a
bilincs felszerelése, még akkor is a bírság fe-
lével úszhatjuk meg az esetet. Ne feledjük
azonban, hogy a kerékbilincs alkalmazásának
alapja egy szabálysértés elkövetése, melyért a
büntetés kiszabható, azonban ez lehet, hogy

csak egy figyelmeztetés, vagy egy alacsony
összegű bírság lesz.

Ennek ismeretében megfontolandó, hogy

éljünk a jogszabály adta lehetőséggel, kérjük
2300 forintért az okmányirodai regisztrációt,
szemben a kerékbilincs 11 500 és az elszállí-
tás 14 500–20 000 forintos díjával. Gondo-
lom, ennyi fáradtságot és költséget minden
autótulajdonosnak megér, hogy ne verje ma-
gát nagyobb kiadásba. k.z.t.
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Fontosabb NAV számlaszámok
Adónem kód Adónem rövid megnevezése Számlaszám
103 NAV Személyi jövedelemadó 10032000-06056353
124 NAV Egészségbiztosítási Alap

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

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

Taxis kollégák döbbenettel tapasztalták, hogy
az elmúlt időszakban jelentősen, volt ahol két-
szeresére emelték a kötelező biztosítás díját.
Ez hogyan lehet? Éppen a taxisok azok, akik
profi módon vezetnek, a saját érdekükben is
igyekeznek elkerülni a balesetet.

Megkerestem az öt legnagyobb biztosító-
társaságot mivel indokolják ezt a drasztikus
áremelést. 

Mind az öt társaság válaszolt, de három tár-
saság (a K&H, az Allianz és a KÖBE) jelezte,
hogy a válaszuk bizalmas, csak a címzettnek
– nekem – szól, magyarul nem közölhető. A
másik két biztosító válasza rövidítve, szer-
kesztve. Kiemelés tőlem. (J. P.) 

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díj-
tarifánkat a kockázatosság jegyében alakítjuk
ki. A cégünk díjtarifája alapján megállapítan-
dó kötelező – gépjármű-felelősségbiztosítás

díjak általában nem emelkedtek az utóbbi idő-
szakban, azonban a taxisokra (is) irány-
adó üzemeltetési korrekció mértékét
évek óta nem emelte társaságunk.

Drevenka Edit
PR igazgató

Aegon Magyarország
Általános Biztosító Zrt

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kí-
náló tucatnyi biztosító a múltbéli kártapaszta-
latok alapján alakítja ki kockázatarányos díjait.
Díjképzésünknek ez az elv az alapja a
taxi üzemeltetésű gépjárművek esetében
is. 

Varga Péter
UNION Biztosító

Köszönjük a válaszokat.
Juhász Péter

Megelőzhető a kerékbilincselés

Regisztrációval spórolhat

Drasztikus áremelés

– Miért váltatok el?
– Te együtt tudnál élni valakivel, aki

iszik, nem csinál semmit, koszos ruhá-
ban fekszik egész nap?

– Nem, persze hogy nem!
– Hát õ sem…

* * *
Csinos falusi menyecske bemegy a

városba ügyeket intézni. Dolga vé-
geztével indulna haza, de a vonatot
lekéste. Megszólít egy taxist. 

– Nem vinne el Kiskunbütykösre?
Nincs nálam elég pénz, de majd vala-
hogy elszámolunk. 

A taxis beleegyezik, elindulnak.

Nemsokára egy lucernás mellett meg-
áll a taxis, körülnéz, látja hogy nincs
senki a környéken. Kivesz egy takarót
a csomagtartóból, és leteríti a lucer-
nás közepébe. 

– Jaj, de hát én nem csinálhatom
ezt, férjezett vagyok, van két gyere-
kem! – kezd sipákolni a nõ. 

– Na és? Én meg nõs vagyok, van
négy gyerekem, kétszáz házinyulam,
és mindet etetni kell, úgyhogy pofa
be és szedd a lucernát…!

* * *
„Ketten jönnek kifelé az erdõbõl. Az

egyik futva, a másik medve.“
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„Ismersz-e még?
oh, ismerd meg
fiad!”

Sándorunkat utoléri a Szerelem 
Utoléri?  Ez úgy hangzik, mintha a szere-
lem futna a zsenge diák Petrovics Sádor
után, merthogy az menekül előle. De nem
így volt.

Sándorunk fekete szeme bátran felmér-
te az aszódi iskola leányállományát, rávil-
lant az egyikre: „Ebbe leszek én szerel-
mes” – közli magával és néhány hason-
szőrű pajtásával, azok bólogatnak, maguk
is keresnek „imádandót” – mert így ment
ez emberemlékezet óta kamaszéknál.

Tehát Aszód az első „szerelmi lángra
gyúlás” helyszíne, maga pedig felnőtt fej-
jel úgy fogalmaz, hogy „a verselés a szere-
lem eredménye volt”. Vagyis egyik jött a
másikból. Ez teljesen rendjén való. 

De az már nem volt rendjén való – leg-
alábbis a szigorúan erkölcsös tanító sze-
rint –, hogy ezek a kamaszok afféle sóvár-
gási versenyt rendeztek, szerelmes leve-
lekkel és verselményekkel ostromolva ki-ki
a maga választottját. Le is csap kérlelhe-
tetlenül ezekre az „irodalmi próbálkozá-
sokra”, dobja őket hatásos lendülettel, és
dörgedelmes szavak kíséretében a sze-
metes ládába. Bizonyára landolt oda
nehány gyatrácska „vers” is – köztük így
akár Sándoré is.

Az ő akkori „szíve választottját” Emmá-
nak hívták, vele nagyjából egykorú, és öz-
vegy anyja neveli szigorú vallásos erkölcsi-
séggel. Mindez azonban nem lehet akadá-
lya annak, hogy a csitri a tanítás végén ha-
zafelé tartván, a rendszeresen utána kos-
lató sűrű fekete hajú, fekete szemű kisle-
gényre rá ne pillantson.

Ennyi és nem több. Esetleg egy-két szó
váltása, de ez éppen elég volt ahhoz, hogy
Sándorunk a sete-suta, gyöngécske „in-
cselkedést” bíztatásnak vegye. „Ah, ő az
édes vágya hő szívemnek” és a többi, már
ahogy az lenni szokott…

Mi már, felnőtt férfiak, tudjuk, hogy
többnyire csalódással jár az ilyen lángo-
lás, de Sándor még nem tudja. Aztán nem-
sokára egy vendégeskedés során „érte-
sült” Emmája „hűtlenségéről” (valószínű-
leg az történhetett, hogy valaki megsúgta
neki, hogy a bájos Emma másra is veti bíz-
tató pillantását).

De vers ebből „kapcsolatból” már csak
Selmecbányán, az újabb iskolájában szü-
letik. Mindezek után magától értetődő a
címe: A hűtelenhez. Jaj, szegény Sándo-
runkat épp az első múzsája máris keserű
szavakra inspirálja!

Nézzük csak ezt az apró részletet: „Hő
imádód és kedvelőd elhagytad, / Szívedet
te ismét másnak adtad, / Engem elfeled-
ve, csalfa lény!... Isten véled hát örökre
édes / Tárgya ő szívemnek, ah negédes /
Csalfa Emma! / Isten véled hát!”

Eddigi tudomás szerint ez az első, sa-
ját kézírásával fennmaradt verse. Köz-
tünk szólva ölég gyöngére sikeredett,
mint ahogy az aprócska részletből kide-
rül. Tulajdonképpen semmi más, csak a
„megsértett” duzzogó kamaszgyerek
erősen mutáló, színpadias „búcsúinté-
se”. De ez a bájos kamaszcsalódás indít-
ja, alakítja és formálja majd szerelmi lírá-
ját. Itt van ni! Megtalálta hát az ő egyik
ideáját – eszméjét: a Szerelmet. De majd
hamarost megleszen a másik is: a Sza-
badság ideája.

Szabadság, Szerelem! Óh, te szegény
költő! Hiszen épp e kettőben lehet a leg-
nagyobbat csalódni!

Hát az első múzsával, a „negédes, csal-
fa Emmával” mi történt? 

Az bizony férjhez ment egy derék evan-
gélikus lelkészhez, és amikor a költő halá-
la után jó sokára felkutatták a még élő is-
merőseit és eljutottak Emmához, az ele-
gáns idős hölgy nem emlékezett sem-
mire… „Petrovics? Hát az kicsoda?”

*
Sándorunk 1844-ben, tehát már felnőtt
fejjel visszaemlékezett (no nem Aszódra
és Emmára), hanem a Sárszentlőrincen el-

töltött idejére. Az időben kilenc-tíz-
éves volt. 

Az őt szállásra és kosztra befo-
gadó gazdának leánykája, a piros-
pozsgás, életvidám tizenkét éves
Amália megkedvelte a vékonyka, il-
lemtudó és csöndes fekete hajú
kisfiút, pártfogásába vette, Sándor-
ban pedig – és hogyan is lehetne
másként – plátói gyöngéd érzel-
mek támadtak életében először a
női nem iránt.

Mégis inkább a jólelkű, vidám

Amália lehetett az első szerelmem? Igen,
valóban inkább ő – mondhatta magában
költőnk. Majd leült asztalához és megírta
a keretesünkben olvasható verset, magá-
nak is, Amáliának is emlékül, pontosan
úgy, ahogyan történt.

Tessenek szívesek felfigyelni milyen bá-
josan ironikus a vége. Ezt a poént a földi
jókban soha nem dúskáló Sándorunk ki
nem hagyhatta…
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ELSŐ SZERELMEM

Virány a mult, szorgalmatos méh
A hű emlékezet;
Meghozza méz gyanánt szivembe
Első szerelmemet. 

Csak hozza is! mert az nekem haj
Mindig mi jól esék;
Hiszen e prózai világban
Nincs más költőiség. 

Mint iskolás fiú, gazdámnak
Lyányát szerettem én,
S boldog valék, mert a lyánykától
Viszontszerettetém. 

Mint szeretett ő! az ebédnél
Tálalni ő szokott,
S mindenkor én elémbe tette
A legjobb falatot. 

És uzsonnára kaptam tőle
Sonkát s más egyebet,
Mit szép szerével a kamrából
Kihozni lehetett. 

Ha jött az este, s holdvilág volt:
A kertbe illanánk,
És ott a kertben, ottan várt csak
Az üdvek üdve ránk! 

Csend volt; méláza a természet
Nagy ünnepélyesen,
Csak a békák kuruttyolának
A szomszéd réteken. 

Mi e regényes helyzetben
Érzelgénk boldogan;
Mondók, hogy: ejnye, hogy süt a hold,
Be szép egy este van! 

…Ah, szép idők! ti elmulátok
És mindörökre tán,
Már nem terem számomra többé
Sem sonka, sem leány. 

Pest, 1844. július

Toronyházi gondolatok
Drávucz István szerkesztésében

– Képzeld – meséli a vacsoránál a feleség a
férjének –, azt a házasságközvetítõt, aki be-
mutatott minket egymásnak, tegnap agyba-
fõbe verték!

– Na és? – csattan fel a férfi. – Nekem van
alibim…

* * *
– Kérek 20 deka párizsit!
– 25 lett, maradhat?
– Nem, inkább elvinném…
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MI ÖN HELYETT NEM TUDJUK MEG-
OLDANI VÁLLALKOZÁSÁNAK PROBLÉMÁIT,

DE KÖZÖSEN SEGÍTHETÜNK RAJTA!

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

2017. május 31. mérföldkő a BKIK, és így az Ipari
Tagozat életében, ugyanis a Küldöttgyűlés ekkor
fogadta el, az új alapszabályt, mely olyan keret-
rendszert hozott létre, amely lehetőséget bizto-
sít a kamarai munka teljes megújítására.

Nehéz időszakon vagyunk túl, hisz a kamara
igazságtalan és méltatlan helyzetbe került. Az
Ipari Tagozat bár nem volt okozója, de elszenve-
dője volt a történéseknek.

Ha valakinek nekünk igazán fontos, hogy az új
lehetőségek mentén induljon el a munka. Nehéz
feladat vár a Tagozat elnökségére az elkövetkező
időszakban, hogy hatékonyan tudjuk irányítani a
Tagozat munkáját, és kellő mértékű segítséget
tudjunk nyújtani a BKIK elnökségének, a vállalt,
és felmerülő feladatok ellátásához.

Úgy tudjuk a kötelezettségeinket teljesíteni, ha
azt minden szervezeti egység komolyan veszi, és
szívós, kitartó munkával elvégzi feladatát, képvi-
seli szakterületét.

Csak közösen tudjuk megvalósítani azt, amire
a kamara tagságától, és Küldöttgyűléstől felha-
talmazást kaptunk.

Köztestületként, kötelességünk a problémákat
a kamara elnökségének, és az érintett szakmai,
gazdasági, és politikai szervezetek felé felvetni,
képviselni.

Elvárás, hogy a sejtek, amelyből a tagozat fel-

épül, tudjanak egymás gondjairól, és az informá-
cióáramlás akadálytalan legyen.

Ennek érdekében elnökségünk szorgalmazza,
hogy a Tagozat, az osztályok, szervezzenek szak-
mai rendezvényeket, összejöveteleket, fórumo-
kat, melyek keretén belül az egészséges, és szük-
séges információáramlás megvalósulhat.

Véleményem szerint ezek elengedhetetlenek a
hatékony és közös munkavégzéshez.

Stratégiai partnernek tekintjük, és szorosan
együtt kívánunk működni a szakmai érdekképvi-
seletekkel, különösen az önköltség alatti tisztes-
ségtelen ár elleni küzdelemben, de a felmerülő
egyéb szakmai kérdésekben is, a kölcsönös
egyeztetés és segítségnyújtás jegyében.

Meggyőződésem, hogy ha a fentieket megvaló-
sítjuk, akkor biztos sikerül elérni azt, hogy ön-
kéntes tagjaink száma emelkedjen, sőt folyama-
tosan növekedjen.

Teret és lehetőséget adunk, sőt el is várjuk,
hogy az Ipari Tagozat honlapján az osztályok, és
természetesen a tagozat elnöksége, az elvégzett
munkáról beszámoljon, és a honlap állandóan az
aktuális helyzetet, állapotot tükrözze, azaz fo-
lyamatosan frissüljön.

A BKIK elnöke tehát meghatározta a célokat,
bizonyára a közeljövőben már az új eszközrend-
szer is rendelkezésünkre áll!

A többi rajtunk múlik! SJ

FFokokozozoott ellenőrtt ellenőrzés a budapeszés a budapesti tti taxisoknálaxisoknál
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium égisze alatt működő
közlekedési hatóság június végétől célzott ellenőrzések-
kel szűri ki a szabályszegő taxisokat a főváros turisták
által leginkább látogatott helyszínein. A jogszerűtlenül,
engedély nélkül nyújtott szolgáltatás szankciója akár a
rendszám azonnali bevonása is lehet.

A részben önállóan, részben az adóhatósággal, a rendőrséggel és
a BKK-val közösen végzett ellenőrzések kiemelt célja, hogy kiszűr-
jék azokat a taxisokat, akik a szabályokat nem tartják be, így példá-
ul nem rendelkeznek engedéllyel.

A hatóság szakemberei többek között próbavásárlásokkal is igye-

keznek kideríteni, hogy az adott szolgáltató megtéveszti-e az utaso-
kat. A közlekedés biztonsága érdekében vizsgálják a járművek mű-
szaki megfelelőségét is.

Jogsértés megállapítása esetén számos különböző szankció alkal-
mazható a helyszíni bírságolástól a taxis engedély visszavonásának
kezdeményezéséig, vagy a jármű hatósági jelzésének bevonásáig.

Elsősorban a turisták körében népszerű fővárosi helyszíneken,
egyszerre több ellenőri egység végzi a munkáját. Június utolsó nap-
jaitól a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, a főpálya-
udvarok környékén és a belváros számos frekventált pontján lehet
ellenőrzésekre számítani.

A fokozott ellenőrzés két hónapig, augusztus végéig tart.
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„Ismersz-e még?
oh, ismerd meg
fiad!”

Sándorunkat utoléri a Szerelem 
Utoléri?  Ez úgy hangzik, mintha a szere-
lem futna a zsenge diák Petrovics Sádor
után, merthogy az menekül előle. De nem
így volt.

Sándorunk fekete szeme bátran felmér-
te az aszódi iskola leányállományát, rávil-
lant az egyikre: „Ebbe leszek én szerel-
mes” – közli magával és néhány hason-
szőrű pajtásával, azok bólogatnak, maguk
is keresnek „imádandót” – mert így ment
ez emberemlékezet óta kamaszéknál.

Tehát Aszód az első „szerelmi lángra
gyúlás” helyszíne, maga pedig felnőtt fej-
jel úgy fogalmaz, hogy „a verselés a szere-
lem eredménye volt”. Vagyis egyik jött a
másikból. Ez teljesen rendjén való. 

De az már nem volt rendjén való – leg-
alábbis a szigorúan erkölcsös tanító sze-
rint –, hogy ezek a kamaszok afféle sóvár-
gási versenyt rendeztek, szerelmes leve-
lekkel és verselményekkel ostromolva ki-ki
a maga választottját. Le is csap kérlelhe-
tetlenül ezekre az „irodalmi próbálkozá-
sokra”, dobja őket hatásos lendülettel, és
dörgedelmes szavak kíséretében a sze-
metes ládába. Bizonyára landolt oda
nehány gyatrácska „vers” is – köztük így
akár Sándoré is.

Az ő akkori „szíve választottját” Emmá-
nak hívták, vele nagyjából egykorú, és öz-
vegy anyja neveli szigorú vallásos erkölcsi-
séggel. Mindez azonban nem lehet akadá-
lya annak, hogy a csitri a tanítás végén ha-
zafelé tartván, a rendszeresen utána kos-
lató sűrű fekete hajú, fekete szemű kisle-
gényre rá ne pillantson.

Ennyi és nem több. Esetleg egy-két szó
váltása, de ez éppen elég volt ahhoz, hogy
Sándorunk a sete-suta, gyöngécske „in-
cselkedést” bíztatásnak vegye. „Ah, ő az
édes vágya hő szívemnek” és a többi, már
ahogy az lenni szokott…

Mi már, felnőtt férfiak, tudjuk, hogy
többnyire csalódással jár az ilyen lángo-
lás, de Sándor még nem tudja. Aztán nem-
sokára egy vendégeskedés során „érte-
sült” Emmája „hűtlenségéről” (valószínű-
leg az történhetett, hogy valaki megsúgta
neki, hogy a bájos Emma másra is veti bíz-
tató pillantását).

De vers ebből „kapcsolatból” már csak
Selmecbányán, az újabb iskolájában szü-
letik. Mindezek után magától értetődő a
címe: A hűtelenhez. Jaj, szegény Sándo-
runkat épp az első múzsája máris keserű
szavakra inspirálja!

Nézzük csak ezt az apró részletet: „Hő
imádód és kedvelőd elhagytad, / Szívedet
te ismét másnak adtad, / Engem elfeled-
ve, csalfa lény!... Isten véled hát örökre
édes / Tárgya ő szívemnek, ah negédes /
Csalfa Emma! / Isten véled hát!”

Eddigi tudomás szerint ez az első, sa-
ját kézírásával fennmaradt verse. Köz-
tünk szólva ölég gyöngére sikeredett,
mint ahogy az aprócska részletből kide-
rül. Tulajdonképpen semmi más, csak a
„megsértett” duzzogó kamaszgyerek
erősen mutáló, színpadias „búcsúinté-
se”. De ez a bájos kamaszcsalódás indít-
ja, alakítja és formálja majd szerelmi lírá-
ját. Itt van ni! Megtalálta hát az ő egyik
ideáját – eszméjét: a Szerelmet. De majd
hamarost megleszen a másik is: a Sza-
badság ideája.

Szabadság, Szerelem! Óh, te szegény
költő! Hiszen épp e kettőben lehet a leg-
nagyobbat csalódni!

Hát az első múzsával, a „negédes, csal-
fa Emmával” mi történt? 

Az bizony férjhez ment egy derék evan-
gélikus lelkészhez, és amikor a költő halá-
la után jó sokára felkutatták a még élő is-
merőseit és eljutottak Emmához, az ele-
gáns idős hölgy nem emlékezett sem-
mire… „Petrovics? Hát az kicsoda?”

*
Sándorunk 1844-ben, tehát már felnőtt
fejjel visszaemlékezett (no nem Aszódra
és Emmára), hanem a Sárszentlőrincen el-

töltött idejére. Az időben kilenc-tíz-
éves volt. 

Az őt szállásra és kosztra befo-
gadó gazdának leánykája, a piros-
pozsgás, életvidám tizenkét éves
Amália megkedvelte a vékonyka, il-
lemtudó és csöndes fekete hajú
kisfiút, pártfogásába vette, Sándor-
ban pedig – és hogyan is lehetne
másként – plátói gyöngéd érzel-
mek támadtak életében először a
női nem iránt.

Mégis inkább a jólelkű, vidám

Amália lehetett az első szerelmem? Igen,
valóban inkább ő – mondhatta magában
költőnk. Majd leült asztalához és megírta
a keretesünkben olvasható verset, magá-
nak is, Amáliának is emlékül, pontosan
úgy, ahogyan történt.

Tessenek szívesek felfigyelni milyen bá-
josan ironikus a vége. Ezt a poént a földi
jókban soha nem dúskáló Sándorunk ki
nem hagyhatta…
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ELSŐ SZERELMEM

Virány a mult, szorgalmatos méh
A hű emlékezet;
Meghozza méz gyanánt szivembe
Első szerelmemet. 

Csak hozza is! mert az nekem haj
Mindig mi jól esék;
Hiszen e prózai világban
Nincs más költőiség. 

Mint iskolás fiú, gazdámnak
Lyányát szerettem én,
S boldog valék, mert a lyánykától
Viszontszerettetém. 

Mint szeretett ő! az ebédnél
Tálalni ő szokott,
S mindenkor én elémbe tette
A legjobb falatot. 

És uzsonnára kaptam tőle
Sonkát s más egyebet,
Mit szép szerével a kamrából
Kihozni lehetett. 

Ha jött az este, s holdvilág volt:
A kertbe illanánk,
És ott a kertben, ottan várt csak
Az üdvek üdve ránk! 

Csend volt; méláza a természet
Nagy ünnepélyesen,
Csak a békák kuruttyolának
A szomszéd réteken. 

Mi e regényes helyzetben
Érzelgénk boldogan;
Mondók, hogy: ejnye, hogy süt a hold,
Be szép egy este van! 

…Ah, szép idők! ti elmulátok
És mindörökre tán,
Már nem terem számomra többé
Sem sonka, sem leány. 

Pest, 1844. július

Toronyházi gondolatok
Drávucz István szerkesztésében

– Képzeld – meséli a vacsoránál a feleség a
férjének –, azt a házasságközvetítõt, aki be-
mutatott minket egymásnak, tegnap agyba-
fõbe verték!

– Na és? – csattan fel a férfi. – Nekem van
alibim…

* * *
– Kérek 20 deka párizsit!
– 25 lett, maradhat?
– Nem, inkább elvinném…
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MI ÖN HELYETT NEM TUDJUK MEG-
OLDANI VÁLLALKOZÁSÁNAK PROBLÉMÁIT,

DE KÖZÖSEN SEGÍTHETÜNK RAJTA!

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

2017. május 31. mérföldkő a BKIK, és így az Ipari
Tagozat életében, ugyanis a Küldöttgyűlés ekkor
fogadta el, az új alapszabályt, mely olyan keret-
rendszert hozott létre, amely lehetőséget bizto-
sít a kamarai munka teljes megújítására.

Nehéz időszakon vagyunk túl, hisz a kamara
igazságtalan és méltatlan helyzetbe került. Az
Ipari Tagozat bár nem volt okozója, de elszenve-
dője volt a történéseknek.

Ha valakinek nekünk igazán fontos, hogy az új
lehetőségek mentén induljon el a munka. Nehéz
feladat vár a Tagozat elnökségére az elkövetkező
időszakban, hogy hatékonyan tudjuk irányítani a
Tagozat munkáját, és kellő mértékű segítséget
tudjunk nyújtani a BKIK elnökségének, a vállalt,
és felmerülő feladatok ellátásához.

Úgy tudjuk a kötelezettségeinket teljesíteni, ha
azt minden szervezeti egység komolyan veszi, és
szívós, kitartó munkával elvégzi feladatát, képvi-
seli szakterületét.

Csak közösen tudjuk megvalósítani azt, amire
a kamara tagságától, és Küldöttgyűléstől felha-
talmazást kaptunk.

Köztestületként, kötelességünk a problémákat
a kamara elnökségének, és az érintett szakmai,
gazdasági, és politikai szervezetek felé felvetni,
képviselni.

Elvárás, hogy a sejtek, amelyből a tagozat fel-

épül, tudjanak egymás gondjairól, és az informá-
cióáramlás akadálytalan legyen.

Ennek érdekében elnökségünk szorgalmazza,
hogy a Tagozat, az osztályok, szervezzenek szak-
mai rendezvényeket, összejöveteleket, fórumo-
kat, melyek keretén belül az egészséges, és szük-
séges információáramlás megvalósulhat.

Véleményem szerint ezek elengedhetetlenek a
hatékony és közös munkavégzéshez.

Stratégiai partnernek tekintjük, és szorosan
együtt kívánunk működni a szakmai érdekképvi-
seletekkel, különösen az önköltség alatti tisztes-
ségtelen ár elleni küzdelemben, de a felmerülő
egyéb szakmai kérdésekben is, a kölcsönös
egyeztetés és segítségnyújtás jegyében.

Meggyőződésem, hogy ha a fentieket megvaló-
sítjuk, akkor biztos sikerül elérni azt, hogy ön-
kéntes tagjaink száma emelkedjen, sőt folyama-
tosan növekedjen.

Teret és lehetőséget adunk, sőt el is várjuk,
hogy az Ipari Tagozat honlapján az osztályok, és
természetesen a tagozat elnöksége, az elvégzett
munkáról beszámoljon, és a honlap állandóan az
aktuális helyzetet, állapotot tükrözze, azaz fo-
lyamatosan frissüljön.

A BKIK elnöke tehát meghatározta a célokat,
bizonyára a közeljövőben már az új eszközrend-
szer is rendelkezésünkre áll!

A többi rajtunk múlik! SJ

FFokokozozoott ellenőrtt ellenőrzés a budapeszés a budapesti tti taxisoknálaxisoknál
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium égisze alatt működő
közlekedési hatóság június végétől célzott ellenőrzések-
kel szűri ki a szabályszegő taxisokat a főváros turisták
által leginkább látogatott helyszínein. A jogszerűtlenül,
engedély nélkül nyújtott szolgáltatás szankciója akár a
rendszám azonnali bevonása is lehet.

A részben önállóan, részben az adóhatósággal, a rendőrséggel és
a BKK-val közösen végzett ellenőrzések kiemelt célja, hogy kiszűr-
jék azokat a taxisokat, akik a szabályokat nem tartják be, így példá-
ul nem rendelkeznek engedéllyel.

A hatóság szakemberei többek között próbavásárlásokkal is igye-

keznek kideríteni, hogy az adott szolgáltató megtéveszti-e az utaso-
kat. A közlekedés biztonsága érdekében vizsgálják a járművek mű-
szaki megfelelőségét is.

Jogsértés megállapítása esetén számos különböző szankció alkal-
mazható a helyszíni bírságolástól a taxis engedély visszavonásának
kezdeményezéséig, vagy a jármű hatósági jelzésének bevonásáig.

Elsősorban a turisták körében népszerű fővárosi helyszíneken,
egyszerre több ellenőri egység végzi a munkáját. Június utolsó nap-
jaitól a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, a főpálya-
udvarok környékén és a belváros számos frekventált pontján lehet
ellenőrzésekre számítani.

A fokozott ellenőrzés két hónapig, augusztus végéig tart.
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Gondolkodjunk!
„… Megdöbbenve hallok a 10 évre (!) kihozott, havi 60-80
ezer forintos törlesztőkkel terhelt autókról. 10 év! Mi lesz egy
autóból 10 év múlva? Közben szervizelni kell, fizetni az adó-
kat, a társadalombiztosítást, az autóbiztosítást, a taxitársaság
díját, a taxiállomás díját, a súlyadót, iparűzési adót, forgalmi
adót, meg nagyon sok házi kiadást. 

A villanyt, a gázt, a közös költséget, esetleg lakástörlesz-
tést, a gyerek ruháit, ki tudná felsorolni mi mindent? Ez alatt
a tíz év alatt nem lehetünk betegek, nem mehetünk hosszabb
időre szabadságra, tíz évig nem törhetik össze az autónkat!
Mert bármelyik esetben azonnal megindul a taxis lefelé. 

Áthidaló kölcsönöket vesz fel, hogy fizethesse a napi kidá-
sokat. Aztán kölcsönöket vesz fel, hogy törleszthesse az elő-
ző kölcsönöket….

Innen már általában nincs megállás a lejtőn. Egyetlen meg-
oldás van: Előre gondoljuk át, mi az ami ésszerű és mi az ami
nem.  Gondolkodjunk!”

Kötelező a kamaratagság
Az Alkotmánybíróság döntése szerint nem alkotmányellenes a
kötelező kamarai tagság, és nem sérti az egyesülési szabad-
ság elvét. Ezzel a testület elutasította azokat a – többek között
taxis körökből érkezett – beadványokat, amelyek a kötelező
köztestületi kamarai tagságot sérelmezték. Azóta már sok víz
lefolyt a Dunán, és néhány év múltán a kamarai tagság ismét
nem volt kötelező. Pedig már éppen kezdett működni, kezdett
értelme lenni…Ma, 2017-ben ismét kötelező a tagság, csak
azt most regisztrációnak nevezik…

Gépkocsi- és üzemanyag-áfa
Már húsz éve is napirenden volt, hogy a személyszállító vállal-
kozók diszkriminatív megkülönböztetésének minősül, hogy a
munkaeszközük és az üzemanyag áfája nem visszaigényelhe-
tő. Azóta a gépkocsi-áfa érvényesíthetősége megvalósult, bár
olyan szabályokkal körülbástyázva, amely a gyakorlati megva-
lósítást szinte lehetetlenné teszi. 

Az üzemanyag-áfa visszaigényelhetősége területén viszont
azóta sem sikerült semmit sem elérni.

Erről írt a Taxisok Világa 2007 júliusában

10 éve történt
Erről írt a Taxisok Világa 1997 júliusában

20 éve történt

A magyar nyaralási szokásokról készített felmérésből
kiderül, hogy a külföldön vakációzó honfitársaink zöme
Horvátországot választja leginkább. A kedvelt üdülőhe-
lyek között szerepel még Olaszország, Szlovénia és
Ausztria, ahová a legtöbben gépkocsival indulnak. Gö-
rög- és Törökország is vonzó, ám oda leginkább már re-
pülővel érkeznek a tengerre vágyók.

Tombol a nyár, a kánikula, és a hőségriasztások is jobban elvisel-
hetők a víz partján. Nem csoda, hogy ilyenkor honfitársaink tízez-
rei ülnek autóba és indulnak meg délre, elsősorban 

Horvátországba. Szomszédunknál a legfontosabb tudnivaló,
hogy július elsejétől 10 százalékkal ismét drágultak az autópálya-
díjak.

A Zágráb–Split közötti autópályaszakasz díja 200 kunára
(8325 forint) emelkedett. A Zágráb–Rijeka útszakaszon 77 kunát
(3205 forint) kell fizetni. A magyar határtól a Zágrábig tartó autó-
pályán 47 kuna (1956 forint) a jegy ára.

Aki az ország keleti feléből utazik az Adriai-tengerre és Udvar-
nál vagy Drávaszabolcsnál lépi át a határt, valamint Eszéknél hajt
fel az autópályára, Zágrábig 135 kunát (5619 forint) fog fizetni.
Az autópályadíjak euróban is fizethetők, a visszajáró összeget
azonban horvát kunában fizetik ki. A szezonális árak szeptember
30-ig érvényesek, utána a HAC visszatér az áprilisi díjszabásra.

Kedvezményre tehetnek szert azok az autósok, akik rendelkez-
nek elektronikus ENC-készülékkel. A szezonban 21, a szezonon
kívül 33 százalékos engedményre jogosít fel a használata. A ké-
szülékek a fizetőkapuk melletti irodákban megvásárolhatók és
készpénzzel is feltölthetők. Az ENC-n lévő összeg 100 kunán felül
bármennyi lehet, és akár jövőre is felhasználható. A készülékkel el-
kerülhető a sorban állás is a készpénzes fizetőkapuknál, és az
ENC feliratú kapunál néhány percen belül tovább lehet haladni.

A dobozt egyszerűen a szélvédőnél kell tartani, a sorompóhoz
érve az eszköz sípol, majd nyílik a kapu. A lehajtást az autópályá-
ról regisztrálja a következő ENC feliratú kapu, és leveszi a készü-
lékről az útdíjnak megfelelő összeget, ami a kijelzőn láthatóvá vá-
lik, mint ahogy az is, hogy mennyi pénz maradt a készüléken.

Néhány autópályadíj:
Magyar határ (Gorican) – Zágráb: 47 kuna
Zágráb – Rijeka: 77 kuna
Zágráb – Šibenik: 152 kuna
A1 Zágráb – Dugopolje (Split): 200 kuna
A1 Zagreb – Karlovac: 21 kuna
Zagreb Lipovac A3: 141 kuna
A3-A5 Zagreb – Osijek: 135 kuna
St. Elias alagút: 22 kuna
Krk-híd: 39 kuna

Ami az okmányokat illeti, nos, az országból történő kilépéshez
elegendő a személyi igazolvány, de oda kell figyelni annak érvé-
nyességére, illetve gyermekek esetén is szükséges fényképes
irat: útlevél vagy személyi igazolvány.

Kedvenc háziállatunknak is szükséges okmány, hogy belép-
hessen Horvátországba, és a kötelező oltásokra és azok beadá-
si időpontjaira érdemes ügyelni!

Idén is teljesítenek magyar rendőrök szolgálatot a horvát ten-
gerparton, akik segítik a helyi kollégáik munkáját illetve a magyar
nyaralók számára is szükség esetén segítséget nyújtanak.

Megváltozott világunkban fokozottan ellenőrzik a rendőrök
nem csak a közlekedési szabályok betartását, de a gépjárműben
tartózkodókat is. A stoposokkal, alkalmi utastársakkal csak óva-
tosan, mert kellemetlen helyzetbe kerülhet bárki, ha egy ellenőr-
zés során kiderül, utasa nem rendelkezik megfelelő iratokkal, ne-
tán illegálisan tartózkodik az országban!

Olaszországban fizetőkapus rendszer működik: a megtett út
függvényében kell fizetni. Vannak zárt (ahol előre kell fizetni) és
nyitott (fizetés utólag) szakaszok. A városok körüli gyűrű itt is jel-
lemzően ingyenes.

Az autópályára hajtáskor egy jegyet kapunk. Az autópálya díját
az autópálya elhagyásakor kell készpénzzel vagy bankkártyával
kifizetni. A bankkártyás fizetés a gyorsabb. A díjak szakaszonként
lettek meghatározva. Fizetni kell az Olaszországot Franciaország-
gal összekötő Frejus-alagút és Mont-Blanc-alagút, valamint a
Svájccal kapcsolatot teremtő Nagy Szent Bernát- és Munt La

Drágultak a horvát autópályadíjak

Szigorú ellenőrzések
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Schera-alagút használatáért. A Munt La Schera-alagút éjjel, azaz
20.00-08.00 óra között zárva van. Az autópályák többségén a dí-
jat nemcsak készpénzzel, ill. hitelkártyával, hanem előre váltott
kártyával, ún. VIACARD-dal is ki lehet egyenlíteni, mely 25, 50 és
75 euró értékben vásárolható. (VIACARD a szicíliai autópályákon
nem használható!)
Néhány autópályadíj személygépkocsira kalkulálva
az olasz autópályán:
Osztrák határtól (Tarvisio) - Velence: 18,40 EUR
Osztrák határtól (Tarvisio) - Rimini: 36,10 EUR
Osztrák határtól (Tarvisio) - Verona: 25,70 EUR
Osztrák határtól (Tarvisio) - Rimini: 36,10 EUR
Osztrák határtól (Tarvisio) - Róma: 56,10 EUR
Osztrák határtól (Tarvisio) - Genova: 46,70 EUR

Szlovéniában matricarendszer működik. Az 1 hetes szlovén
autópálya-matrica ára személygépkocsira (2A kategória) 15, 1
hónapra 30 EUR. A matricák beszerezhetők a benzinkutaknál,
akár már idehaza is.

3 éves kor alatti gyermek kizárólag a méretének megfelelő
(ECE 44/03 v. 44/04 szabvány szerinti) gyermekbiztonsági ülés-
ben utazhat. Ha a sofőr melletti első ülésen van felszerelve a
gyermekbiztonsági ülés, az ott lévő légzsákot ki kell iktatni. 3 év-
nél idősebb, 150 cm-nél alacsonyabb gyermek, ha nem gyermek-
biztonsági ülésben utazik, kizárólag a hátsó ülésen, szükség ese-
tén ülésmagasítót alkalmazva, bekapcsolt biztonsági övvel szállít-
ható. 200 EUR bírságot kockáztat, aki nem tartja be e szabályo-
kat.

Amennyiben a használt radar detektor esetleg zavarja a rend-
őrségi radar jeleket, a járművezető komoly büntetésre számíthat.

(Céges autók esetében a büntetés 1.000,- EUR + a vezetőnek
120,- EUR-t kell fizetnie.)

Ausztriában is matricás rendszer működik, ám itt még megha-
tározott helyre kell kiragasztani az úthasználatot igazoló doku-
mentumot. A 10 napos ára személyautóra (legfeljebb 3,5 tonna
össztömegű jármű esetében) 8,90 EUR, motorra 5,10. A kéthavi
díj, előbbire 25,90, míg a kétkerekűre 13,00 EUR. Az éves díjak:
személygépkocsira 86,40, motorkerékpárra 34,40 EUR.

Az osztrák rendvédelmi hatóságok fokozottan ellenőrzik az or-
szágba történő belépőket és mélységi ellenőrzéseket is végez-
nek. A migráció miatt minden külföldi gépjárművet kontrollálnak.
Itt is érvényes alapszabály: kellemetlen helyzetbe kerülhet, aki-
nek az autójában illetéktelenül tartózkodó utast találnak! 

A közlekedési szabályok betartását fokozottan ellenőrzik. Az
autópálya-rendőrség most erősítette gépjárműparkját egy Por-
sche 911-es gépkocsival, ami elől igencsak nehéz meglépni.
(Lásd keretes írásunkat.)

A közlekedési bírságok szigorúak: gyorshajtásért min. 20,-
EUR, de igen súlyos esetben a felső határ 2.180,- EUR. Tiltott
parkolásért akár 90-361 EUR is lehet a büntetés, vezetés közben
kézben tartott mobiltelefon használatáért 50-72, biztonsági öv be
nem kapcsolásáért 35-72, előzési tilalom megszegéséért 36-
2.180. Autópályán érvénytelen matricával történő autózásért min.
120 EUR a bírság, ha a helyszínen fizet az elkövető, visszaélés
gyanúja esetén ennél jóval több is lehet.

Indulás előtt célszerű tájékozódni a határforgalmi helyzetről,
várakozási időről a www.police.hu oldalon. A tranzit és célország
szabályairól, fontos tudnivalóiról pedig a www.konzuliszolga-
lat.kormany.hu portálon, ahol az éppen aktuális helyzetről is friss

információk olvashatók.
Összeállításunkban külön nem tértünk ki

a ma már alapvető biztosítások meglétére,
az utas- és gépjármű-biztosítások beszerzé-
sére vagy éppen az Európai Egészségbizto-
sítási Kártya kiváltására, amely nélkül a legki-
sebb egészségügyi beavatkozás is renge-
tegbe kerülhet, akárcsak a szomszédos or-
szágokban is. A VÁM-szabályokról is indulás
előtt jó, ha tájékozódunk a www.vam.gov.hu
oldalon, nehogy akár a határátlépésnél,
pláne külföldön kerüljünk bajba a figyel-
metlenségünk, felkészületlenségünk miatt. 

A Magyar Autóklub honlapján a közleke-
déssel kapcsolatos tudnivalókról kaphatunk
felvilágosítást, az európai üzemanyagárak-
ról és legfrissebb közlekedési hírekről a
www.autoklub.hu portálon.

k.z.t. 
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Porsche a sógoroknál
Az osztrák belügyminisztérium régi közös múltra tekint vissza a Porschével, mely-
nek megünneplése, valamint az autópályák biztonságának növelése céljából had-
rendbe állítottak egy vadonatúj 911 Carrera modellt. 

A 3.0 literes turbós benzinmotorral szerelt 911 Carrera kézi kapcsolású sebes-
ségváltóval 4,6, duplakuplungos automatával pedig 4,4 másodperc alatt repít szá-
zas tempóra. A 370 lóerős, 450 Nm-t produkáló stuttgarti villám végsebessége 295
km/óra, így az autópályán nem sok valódi ellenfele akad. 

Az autón természetesen a hivatalos matricázás, egy messziről is jól látható fény-
híd és a szolgálati rádió kapott helyet.

A Porsche és az osztrák Belügyminisztérium együttműködése még a ’60-as évek-
ben kezdődött, amikor egyszerre több stuttgarti sportautó is a kötelékben teljesített
szolgálatot, ezt megújítandó bővült egy új 911 Carrera példánnyal a kötelék. 

Miért szaladt el a mûtét elõl? –
kérdezik a beteget. 

– Tudja, azt mondta az asszisz-
tensnõ, hogy:  „Nyugodjon meg,
nem lesz semmi baj, ez csak egy
közönséges vakbélmûtét.”

– Na és? Miért ijedt meg ettõl? 
– Mert nem nekem mondta, ha-

nem a sebésznek! 
* * *

Pistike hazamegy az iskolából,
nagy boldogan, és mondja az
anyukájának:

– Anya, képzeld el, kaptam egy
ötöst!

– Tényleg?
– Nem. Csak képzeld el!
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Gondolkodjunk!
„… Megdöbbenve hallok a 10 évre (!) kihozott, havi 60-80
ezer forintos törlesztőkkel terhelt autókról. 10 év! Mi lesz egy
autóból 10 év múlva? Közben szervizelni kell, fizetni az adó-
kat, a társadalombiztosítást, az autóbiztosítást, a taxitársaság
díját, a taxiállomás díját, a súlyadót, iparűzési adót, forgalmi
adót, meg nagyon sok házi kiadást. 

A villanyt, a gázt, a közös költséget, esetleg lakástörlesz-
tést, a gyerek ruháit, ki tudná felsorolni mi mindent? Ez alatt
a tíz év alatt nem lehetünk betegek, nem mehetünk hosszabb
időre szabadságra, tíz évig nem törhetik össze az autónkat!
Mert bármelyik esetben azonnal megindul a taxis lefelé. 

Áthidaló kölcsönöket vesz fel, hogy fizethesse a napi kidá-
sokat. Aztán kölcsönöket vesz fel, hogy törleszthesse az elő-
ző kölcsönöket….

Innen már általában nincs megállás a lejtőn. Egyetlen meg-
oldás van: Előre gondoljuk át, mi az ami ésszerű és mi az ami
nem.  Gondolkodjunk!”

Kötelező a kamaratagság
Az Alkotmánybíróság döntése szerint nem alkotmányellenes a
kötelező kamarai tagság, és nem sérti az egyesülési szabad-
ság elvét. Ezzel a testület elutasította azokat a – többek között
taxis körökből érkezett – beadványokat, amelyek a kötelező
köztestületi kamarai tagságot sérelmezték. Azóta már sok víz
lefolyt a Dunán, és néhány év múltán a kamarai tagság ismét
nem volt kötelező. Pedig már éppen kezdett működni, kezdett
értelme lenni…Ma, 2017-ben ismét kötelező a tagság, csak
azt most regisztrációnak nevezik…

Gépkocsi- és üzemanyag-áfa
Már húsz éve is napirenden volt, hogy a személyszállító vállal-
kozók diszkriminatív megkülönböztetésének minősül, hogy a
munkaeszközük és az üzemanyag áfája nem visszaigényelhe-
tő. Azóta a gépkocsi-áfa érvényesíthetősége megvalósult, bár
olyan szabályokkal körülbástyázva, amely a gyakorlati megva-
lósítást szinte lehetetlenné teszi. 

Az üzemanyag-áfa visszaigényelhetősége területén viszont
azóta sem sikerült semmit sem elérni.

Erről írt a Taxisok Világa 2007 júliusában

10 éve történt
Erről írt a Taxisok Világa 1997 júliusában

20 éve történt

A magyar nyaralási szokásokról készített felmérésből
kiderül, hogy a külföldön vakációzó honfitársaink zöme
Horvátországot választja leginkább. A kedvelt üdülőhe-
lyek között szerepel még Olaszország, Szlovénia és
Ausztria, ahová a legtöbben gépkocsival indulnak. Gö-
rög- és Törökország is vonzó, ám oda leginkább már re-
pülővel érkeznek a tengerre vágyók.

Tombol a nyár, a kánikula, és a hőségriasztások is jobban elvisel-
hetők a víz partján. Nem csoda, hogy ilyenkor honfitársaink tízez-
rei ülnek autóba és indulnak meg délre, elsősorban 

Horvátországba. Szomszédunknál a legfontosabb tudnivaló,
hogy július elsejétől 10 százalékkal ismét drágultak az autópálya-
díjak.

A Zágráb–Split közötti autópályaszakasz díja 200 kunára
(8325 forint) emelkedett. A Zágráb–Rijeka útszakaszon 77 kunát
(3205 forint) kell fizetni. A magyar határtól a Zágrábig tartó autó-
pályán 47 kuna (1956 forint) a jegy ára.

Aki az ország keleti feléből utazik az Adriai-tengerre és Udvar-
nál vagy Drávaszabolcsnál lépi át a határt, valamint Eszéknél hajt
fel az autópályára, Zágrábig 135 kunát (5619 forint) fog fizetni.
Az autópályadíjak euróban is fizethetők, a visszajáró összeget
azonban horvát kunában fizetik ki. A szezonális árak szeptember
30-ig érvényesek, utána a HAC visszatér az áprilisi díjszabásra.

Kedvezményre tehetnek szert azok az autósok, akik rendelkez-
nek elektronikus ENC-készülékkel. A szezonban 21, a szezonon
kívül 33 százalékos engedményre jogosít fel a használata. A ké-
szülékek a fizetőkapuk melletti irodákban megvásárolhatók és
készpénzzel is feltölthetők. Az ENC-n lévő összeg 100 kunán felül
bármennyi lehet, és akár jövőre is felhasználható. A készülékkel el-
kerülhető a sorban állás is a készpénzes fizetőkapuknál, és az
ENC feliratú kapunál néhány percen belül tovább lehet haladni.

A dobozt egyszerűen a szélvédőnél kell tartani, a sorompóhoz
érve az eszköz sípol, majd nyílik a kapu. A lehajtást az autópályá-
ról regisztrálja a következő ENC feliratú kapu, és leveszi a készü-
lékről az útdíjnak megfelelő összeget, ami a kijelzőn láthatóvá vá-
lik, mint ahogy az is, hogy mennyi pénz maradt a készüléken.

Néhány autópályadíj:
Magyar határ (Gorican) – Zágráb: 47 kuna
Zágráb – Rijeka: 77 kuna
Zágráb – Šibenik: 152 kuna
A1 Zágráb – Dugopolje (Split): 200 kuna
A1 Zagreb – Karlovac: 21 kuna
Zagreb Lipovac A3: 141 kuna
A3-A5 Zagreb – Osijek: 135 kuna
St. Elias alagút: 22 kuna
Krk-híd: 39 kuna

Ami az okmányokat illeti, nos, az országból történő kilépéshez
elegendő a személyi igazolvány, de oda kell figyelni annak érvé-
nyességére, illetve gyermekek esetén is szükséges fényképes
irat: útlevél vagy személyi igazolvány.

Kedvenc háziállatunknak is szükséges okmány, hogy belép-
hessen Horvátországba, és a kötelező oltásokra és azok beadá-
si időpontjaira érdemes ügyelni!

Idén is teljesítenek magyar rendőrök szolgálatot a horvát ten-
gerparton, akik segítik a helyi kollégáik munkáját illetve a magyar
nyaralók számára is szükség esetén segítséget nyújtanak.

Megváltozott világunkban fokozottan ellenőrzik a rendőrök
nem csak a közlekedési szabályok betartását, de a gépjárműben
tartózkodókat is. A stoposokkal, alkalmi utastársakkal csak óva-
tosan, mert kellemetlen helyzetbe kerülhet bárki, ha egy ellenőr-
zés során kiderül, utasa nem rendelkezik megfelelő iratokkal, ne-
tán illegálisan tartózkodik az országban!

Olaszországban fizetőkapus rendszer működik: a megtett út
függvényében kell fizetni. Vannak zárt (ahol előre kell fizetni) és
nyitott (fizetés utólag) szakaszok. A városok körüli gyűrű itt is jel-
lemzően ingyenes.

Az autópályára hajtáskor egy jegyet kapunk. Az autópálya díját
az autópálya elhagyásakor kell készpénzzel vagy bankkártyával
kifizetni. A bankkártyás fizetés a gyorsabb. A díjak szakaszonként
lettek meghatározva. Fizetni kell az Olaszországot Franciaország-
gal összekötő Frejus-alagút és Mont-Blanc-alagút, valamint a
Svájccal kapcsolatot teremtő Nagy Szent Bernát- és Munt La

Drágultak a horvát autópályadíjak

Szigorú ellenőrzések
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Schera-alagút használatáért. A Munt La Schera-alagút éjjel, azaz
20.00-08.00 óra között zárva van. Az autópályák többségén a dí-
jat nemcsak készpénzzel, ill. hitelkártyával, hanem előre váltott
kártyával, ún. VIACARD-dal is ki lehet egyenlíteni, mely 25, 50 és
75 euró értékben vásárolható. (VIACARD a szicíliai autópályákon
nem használható!)
Néhány autópályadíj személygépkocsira kalkulálva
az olasz autópályán:
Osztrák határtól (Tarvisio) - Velence: 18,40 EUR
Osztrák határtól (Tarvisio) - Rimini: 36,10 EUR
Osztrák határtól (Tarvisio) - Verona: 25,70 EUR
Osztrák határtól (Tarvisio) - Rimini: 36,10 EUR
Osztrák határtól (Tarvisio) - Róma: 56,10 EUR
Osztrák határtól (Tarvisio) - Genova: 46,70 EUR

Szlovéniában matricarendszer működik. Az 1 hetes szlovén
autópálya-matrica ára személygépkocsira (2A kategória) 15, 1
hónapra 30 EUR. A matricák beszerezhetők a benzinkutaknál,
akár már idehaza is.

3 éves kor alatti gyermek kizárólag a méretének megfelelő
(ECE 44/03 v. 44/04 szabvány szerinti) gyermekbiztonsági ülés-
ben utazhat. Ha a sofőr melletti első ülésen van felszerelve a
gyermekbiztonsági ülés, az ott lévő légzsákot ki kell iktatni. 3 év-
nél idősebb, 150 cm-nél alacsonyabb gyermek, ha nem gyermek-
biztonsági ülésben utazik, kizárólag a hátsó ülésen, szükség ese-
tén ülésmagasítót alkalmazva, bekapcsolt biztonsági övvel szállít-
ható. 200 EUR bírságot kockáztat, aki nem tartja be e szabályo-
kat.

Amennyiben a használt radar detektor esetleg zavarja a rend-
őrségi radar jeleket, a járművezető komoly büntetésre számíthat.

(Céges autók esetében a büntetés 1.000,- EUR + a vezetőnek
120,- EUR-t kell fizetnie.)

Ausztriában is matricás rendszer működik, ám itt még megha-
tározott helyre kell kiragasztani az úthasználatot igazoló doku-
mentumot. A 10 napos ára személyautóra (legfeljebb 3,5 tonna
össztömegű jármű esetében) 8,90 EUR, motorra 5,10. A kéthavi
díj, előbbire 25,90, míg a kétkerekűre 13,00 EUR. Az éves díjak:
személygépkocsira 86,40, motorkerékpárra 34,40 EUR.

Az osztrák rendvédelmi hatóságok fokozottan ellenőrzik az or-
szágba történő belépőket és mélységi ellenőrzéseket is végez-
nek. A migráció miatt minden külföldi gépjárművet kontrollálnak.
Itt is érvényes alapszabály: kellemetlen helyzetbe kerülhet, aki-
nek az autójában illetéktelenül tartózkodó utast találnak! 

A közlekedési szabályok betartását fokozottan ellenőrzik. Az
autópálya-rendőrség most erősítette gépjárműparkját egy Por-
sche 911-es gépkocsival, ami elől igencsak nehéz meglépni.
(Lásd keretes írásunkat.)

A közlekedési bírságok szigorúak: gyorshajtásért min. 20,-
EUR, de igen súlyos esetben a felső határ 2.180,- EUR. Tiltott
parkolásért akár 90-361 EUR is lehet a büntetés, vezetés közben
kézben tartott mobiltelefon használatáért 50-72, biztonsági öv be
nem kapcsolásáért 35-72, előzési tilalom megszegéséért 36-
2.180. Autópályán érvénytelen matricával történő autózásért min.
120 EUR a bírság, ha a helyszínen fizet az elkövető, visszaélés
gyanúja esetén ennél jóval több is lehet.

Indulás előtt célszerű tájékozódni a határforgalmi helyzetről,
várakozási időről a www.police.hu oldalon. A tranzit és célország
szabályairól, fontos tudnivalóiról pedig a www.konzuliszolga-
lat.kormany.hu portálon, ahol az éppen aktuális helyzetről is friss

információk olvashatók.
Összeállításunkban külön nem tértünk ki

a ma már alapvető biztosítások meglétére,
az utas- és gépjármű-biztosítások beszerzé-
sére vagy éppen az Európai Egészségbizto-
sítási Kártya kiváltására, amely nélkül a legki-
sebb egészségügyi beavatkozás is renge-
tegbe kerülhet, akárcsak a szomszédos or-
szágokban is. A VÁM-szabályokról is indulás
előtt jó, ha tájékozódunk a www.vam.gov.hu
oldalon, nehogy akár a határátlépésnél,
pláne külföldön kerüljünk bajba a figyel-
metlenségünk, felkészületlenségünk miatt. 

A Magyar Autóklub honlapján a közleke-
déssel kapcsolatos tudnivalókról kaphatunk
felvilágosítást, az európai üzemanyagárak-
ról és legfrissebb közlekedési hírekről a
www.autoklub.hu portálon.

k.z.t. 
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Porsche a sógoroknál
Az osztrák belügyminisztérium régi közös múltra tekint vissza a Porschével, mely-
nek megünneplése, valamint az autópályák biztonságának növelése céljából had-
rendbe állítottak egy vadonatúj 911 Carrera modellt. 

A 3.0 literes turbós benzinmotorral szerelt 911 Carrera kézi kapcsolású sebes-
ségváltóval 4,6, duplakuplungos automatával pedig 4,4 másodperc alatt repít szá-
zas tempóra. A 370 lóerős, 450 Nm-t produkáló stuttgarti villám végsebessége 295
km/óra, így az autópályán nem sok valódi ellenfele akad. 

Az autón természetesen a hivatalos matricázás, egy messziről is jól látható fény-
híd és a szolgálati rádió kapott helyet.

A Porsche és az osztrák Belügyminisztérium együttműködése még a ’60-as évek-
ben kezdődött, amikor egyszerre több stuttgarti sportautó is a kötelékben teljesített
szolgálatot, ezt megújítandó bővült egy új 911 Carrera példánnyal a kötelék. 

Miért szaladt el a mûtét elõl? –
kérdezik a beteget. 

– Tudja, azt mondta az asszisz-
tensnõ, hogy:  „Nyugodjon meg,
nem lesz semmi baj, ez csak egy
közönséges vakbélmûtét.”

– Na és? Miért ijedt meg ettõl? 
– Mert nem nekem mondta, ha-

nem a sebésznek! 
* * *

Pistike hazamegy az iskolából,
nagy boldogan, és mondja az
anyukájának:

– Anya, képzeld el, kaptam egy
ötöst!

– Tényleg?
– Nem. Csak képzeld el!
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AA zért néhány évvel ez-
előtt ezt nem hittük

volna el: kevés a taxi! Per-
sze nem mindenhol és
nem mindenkor, de a lé-
nyeg, hogy a fuvarszerve-
ző- és közvetítő társasá-
gok egyre nehezebben
tudják „eladni” a fuvaro-
kat. Ma már nem ritka a
havi 10-12-ezres cím-le-
mondás, vagyis amely
megrendelésekre nem
tudnak kocsit küldeni. A
fel nem vett telefonokról
már nem is beszélve… Az
utasok – érezve a bizony-
talanságot – egyre több-
ször előrendelésben, idő-
pontra kérik a taxit. Az elő-
rendelést kötelező teljesí-
teni. Vagy legalábbis ez
idáig így volt…

Szerkesztőségünk tudo-
mására jutott egy olyan
eset, amikor a megrendelő
az időben leadott előrende-
lésére sem kapott taxit. És
ami a legszomorúbb, erről
még csak nem is értesítet-

ték . Csak reklamációja so-
rán derült ki, hogy sajnos a
közelben sincs kocsi, egy-
általán nem tudnak küldeni.
Egy előrendelésre!

Erről eszembe jutott
egy régi történet. A mai ta-
xisok egy része talán még
meg sem született, vagy
oviba járt abban az idő-
szakban. A nyolcvanas
évek elejéről beszélek,
amikor a magántaxi-társa-
ságok ádáz harcot vívtak
az utasok bizalmáért. Min-
den rendelést igyekeztünk
elvinni, hatalmasakat gu-
rultunk a címekért, és per-
sze a legfontosabb volt,
hogy az előrendelt taxik
biztosan ott legyenek.
Vagy ahogy abban az idő-
ben fogalmaztunk: Az elő-
ke szent! 

Történt egy hideg janu-
ári hajnalon, a Reitter Fe-
renc utcai központban,

hogy a Budataxi diszpé-
csere minden erőfeszítése
ellenére sem talált kocsit
egy újpesti előrendelésre.
Sem a saját csapatánál,
sem a többinél. Már vé-
szesen közeledett az idő-
pont, kérte a telefonost,
hogy hívja vissza az utast
és kérjen türelmet. Köz-
ben tovább „énekelte” a
címet, de senki sem je-
lentkezett. Mielőtt azon-
ban teljesen eluralkodott
volna a pánik, a telefonos
így szólt: – Figyelj, te
tartsd a frontot, majd én
elmegyek érte! És elment.
A saját privát kocsijával.
Egy Trabanttal!

Nem ismerem a törté-
net utóéletét, nem tudom
mit szólt az utas, amikor
egy Trabant ment érte, de
egy biztos: az előrendelés
– bár nem a megszokott
módon, de – teljesítve lett!
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KATA-változások
Ismeretes, hogy a KATA-adózásra való
jogosultság megszűnik, ha az adózónak
az adóév december 31-én százezer fo-
rintnál magasabb adó (és járulék) tarto-
zása van. A szabály annyiban módosul,
hogy nem szűnik meg a KATA szerinti
adóalanyiság, ha a kisadózó vállalkozó a
megszűnéséről rendelkező határozat
jogerőre emelkedéséig megfizeti a tar-
tozását

2018. január 1-jétől a nappali tagoza-
tos hallgatóként tanulmányokat folytató
és emellett vállalkozói tevékenységet is
végző magánszemélyek is főállásúnak
nem minősülő (másodos) kisadózónak
számítanak, így az alacsonyabb össze-
gű, havi 25 ezer forint tételes adót kell
fizetniük. 

A kisadózó nem adóbevallást, hanem
ún. nyilatkozatot küld be bevételeiről. A
módosítás szerint a kisadózó bevételi
nyilatkozata a jogkövetkezmények szem-
pontjából bevallásnak minősül. Tehát
bevallás módjára pótolható, helyesbíthe-
tő, elmulasztása, hibás vagy késedelmes
teljesítése esetén szankcionálható 

Nem része a kisadózó vállalkozás be-
vételének a költségek fedezetére vagy
fejlesztési célra folyósított vissza nem
térítendő támogatás összege. A szabály
átmeneti rendelkezés alapján a 2014. ja-
nuár 1-jét követően fejlesztési célra fo-
lyósított vissza nem térítendő támogatá-
sok esetében is alkalmazható. Taxisok
esetén például a pénztárgép megvásár-
lásához kapott 50 ezer forintos támoga-
tás ilyen.

Az előkAz előke sze sz entent

Taxis továbbképzés

Szorít az idő!
A 176/2015. Korm. rendelet szerint 2017. december 31-ig minden taxisnak tovább-
képzésen kell részt venni, és vizsgát tenni. Ennek hiányában 2018. január 1-jétől a te-
vékenységet nem folytathatja. A határidőkkel kapcsolatban felmerült néhány kérdés,
amelyet az Országos Taxis Szövetség a szakminisztérium felé továbbított:

– Amennyiben valaki 2017-ben jelentkezik a tanfolyamra, de helyhiány, vagy egyéb
ok miatt azt csak 2018-ban tudja befejezni, elvégezni, akkor teljes tanfolyamot kell vé-
geznie, vagy elegendő a továbbképző?

– Ha valaki csak 2018-ban fog bele a továbbképzésbe, akkor neki már teljes tanfo-
lyamot kell végezni?

A minisztérium válasza mindannyiunk számára megnyugtató: aki rendelkezik a régi
engedéllyel, annak csak továbbképzésen kell rész venni, akár 2017-ben, akár 2018-
ban kezd bele. A rendelet vonatkozó része így szól:

„… nem kell alapképesítési szaktanfolyamon részt vennie és alapképesítési vizsgát
tennie annak, aki:

a) az e rendeletben meghatározott, az adott területre érvényes alapképesítéssel ren-
delkezik, vagy

b) a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról
szóló 89/1988. (XII.20.) MT rendelet 1. számú melléklete A. rész I pont 1/a) alpont-
jában foglalt vizsgakötelezettséget teljesítette, és erről igazolása van.”

Fontos megjegyezni azonban, hogy 2018-tól már csak a továbbképzésről szóló vizs-
ga birtokában lehet végezni a tevékenységet. Tehát akinek áthúzódik, vagy 2018-ban
kezdődik a továbbképző tanfolyam, az annak befejezéséig nem dolgozhat!

Érdemes igyekezni. A Nemzeti Közlekedési Hatóságtól származó statisztika szerint
a rendelet megjelenése óta eltelt időben mindösszesen 3.800 fő esett túl ezen a vizs-
gán. Ez a szám alig több mint egyharmada az országosan kötelezett 10.500 főnek! Au-
gusztusban nyilván a nyári szabadságok mi-
att kevés lehetőség nyílik a tanfolyam elvég-
zésére, így az országosan több mint hatezer
taxisnak szűk négy hónapja lesz arra, hogy a
továbbképzésen részt vegyen és levizsgáz-
zon.

Idegenvezetõ: – és ha a hölgyek
egy pillanatra abbahagynák a cseve-
gést, hallani lehetne a Niagara víz-
esés fülsiketítõ robaját…
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Most nem egy kereszteződésről, hanem egy útvonalról lesz szó.
Sokan idézőjelbe teszik a „gyorsforgalmi út” elnevezést, pedig
ez az útvonal tényleg „gyorsforgalmi útnak” épült 1940 és 1944
között, azért, hogy Budapest központját összekössék egy új,
nemzetközi repülőtérrel.

Tulajdonképpen „csak” annyi történt, hogy az addigi kétszer
három sávos út közepén lévő kétszer egy sávot, elválasztották a
városi forgalomtól. Három forgalmas csomópontban, szintbeli
különbséggel, aluljárókkal gyorsították a forgalmat. Műszaki
okok miatt később két aluljárót betemettek, ott napjainkban fe-
lüljárókon vezetik tovább a forgalmat. 

Azóta – sajnos jogosan – sokan „halálútnak” nevezik az út-
szakaszt. 2002 és 2014 között 137 könnyű, 59 súlyos és 15 (!)
halálos sérülés történt a „gyorson”. Átlagosan évente meghal
valaki! 

Tulajdonképpen nem a gyorshajtókkal van baj, hanem a „las-
san hajtókkal”! Sokan nem vették észre a „Lakott terület vége”
jelzőtáblát és 80-90 kilométeres tempó helyett 40–50 kilométe-
res sebességgel haladtak tovább.

A 7,9 kilométer hosszú útvonalat 5 perc 16 másodperc alatt
lehet megtenni 90 kilométer/órás tempóval. (A tényleges út né-
hány másodperccel hosszabb, mert néhány – rövid – szakaszon

sebességkorlátozás van.) Ötvenes tempónál 9 perc 29 másod-
percre van szükség ugyanennek az útnak a megtételére. Látszó-
lag kicsi, néhány perc az eltérés, de akinek minden perc számít,
az belefog a szabályos, vagy szabálytalan előzésekbe.

Nemrégiben a közlekedésszervezők sebességkorlátozást ve-
zettek be, 70 kilométer/óra a maximális sebesség, így ezt a
majd nyolc kilométeres szakaszt 6 perc 46 másodperc alatt te-
hetjük meg. Sajnos, továbbra is sok a baleset, a napokban, egy
időben kettő is volt. Az egyik helyszínen, a Felsőcsatári út előtt
kialakított kihajtón szeretett volna valaki kibújni – szabálytalanul
– a gyorsforgalmiról. Nem sikerült neki… Ugyanazokban a per-
cekben a befelé jövő oldalon egy turistabusz akadt el a Shell
kút magasságában lévő magasságkorlátozást jelző korlátokban.

Mit tehetünk a balesetek megelőzése, elkerülése érdekében?
Tartsuk be a közlekedés szabályait! Semmiképpen se kezdjünk
bele, szabálytalan, meggondolatlan előzésekbe! Bár mindenki
siet, tartsuk be a követési távolságot! Semmiképpen se „toljuk”
az előttünk haladót! Ne kényszerítsük, hogy nagyobb sebesség-
gel haladjon!

Lehet, hogy „satufék” lesz a vége, és akkor mindenki rosszul
jár!

Juhász Péter
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A repülőtérre vezető gyorsforgalmi út

Nyugdíjas hagyta az autóban 
a megtakarítását

Húszezer euró 
maradt a taxiban

Vannak becsületes taxisok a be-
vándorlók között is. Nagycímle-
tű bankjegyekben húszezer
eurónyi összeget fedezett fel a
horvát származású taxisnő az
autójában Ausztriában. Nagyon
meglepődött, hogy került oda a
pénz. Azonnal a rendőrségre
hajtott és leadta az összeget.

A különös eset Ausztriában, Salzburg
városában történt. Egy harminc éve a
sógoroknál élő, horvát származású ta-
xis nő, Djuja Becirevic döbbenten ta-
lált rá az anyósülés és az ajtó között a
pénzre – adta hírül az osztrák sajtó.

Nem habozott, egyből a rendőrség-
re hajtott, ahol leadta a húszezer
eurónyi készpénzt. A rendőröknek sze-
mélyleírást adott aznapi utasairól, így
az egyenruhások megtalálták a pénz
gazdáját, egy 79 éves helybeli nyugdí-
jast.

Az orf.at tudósításából nem derült
ki, vajon az idős ember miért tartott
magánál húszezer eurót, azonban fel-
tehető, hogy a megtakarítását felejtette
a járműben.

Az osztrák törvények szerint a két
gyermekét egyedül nevelő taxis hölgy
500 és 1000 euró közötti jutalomra
számíthat. Cash

Özvegyi nyugdíj
A hatályos társadalombiztosítási szabályok szerint özvegyi nyugdíjra az el-
hunyt házastársa, elvált házastársa,  élettársa szerezhet jogosultságot.

Özvegyi nyugellátás kizárólag abban az esetben állapítható meg, ha mind a hozzátar-
tozó, mind pedig az elhunyt jogszerzőre vonatkozó jogosultsági feltételek teljesülnek.

• ha a hozzátartozó az elhunyt jogszerzővel házastársként élt együtt, úgy az özvegyi
nyugdíjra való jogosultsági feltétel, hogy az elhunyt a halála időpontjában saját jo-
gú nyugdíjas legyen, vagy a halála időpontjában betöltött életkorához előírt szolgá-
lati időt megszerezte,

• ha a hozzátartozó az elhunyt jogszerzőtől elvált, vagy a házastársától külön élt, öz-
vegyi nyugdíjra abban az esetben lehet jogosult, ha házastársától annak haláláig
tartásdíjban részesült vagy részére a bíróság azt megállapította,

• ha a hozzátartozó az elhunyt jogszerzővel élettársi jogviszonyban élt, kizárólag ab-
ban az esetben lehet jogosult özvegyi nyugdíjra, ha élettársával annak haláláig egy
év óta megszakítás nélkül együtt élt és gyermekük született, vagy megszakítás nél-
kül tíz év óta együtt élt, feltéve, hogy ez alatt özvegyi nyugdíjban nem részesült.

Az elhunyt jogszerző jogán, a fent említett jogosultsági feltételek fennállása esetén,
közvetlenül az elhalálozást követően úgynevezett ideiglenes özvegyi nyugellátás állapít-
ható meg. Az ideiglenes özvegyi nyugdíj az elhunyt jogszerző halálától egy évig jár. Az
ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően, az egyéb jogosultsági feltételek be-
következése esetén állandó özvegyi nyugdíj állapítható meg.

Az özvegyi nyugdíj megállapításának, folyósításának szabályai e fenti rövid összefog-
lalónál jóval szerteágazóbbak. Az érintettek a területileg illetékes nyugdíjintézetnél
kaphatnak részletes tájékoztatást.

BTI-Taxicentrum hírek
A BTI iroda július 20–31-ig, továbbá augusztus 14. és 18. között
zárva tart. Az ezekre az idõszakokra esõ ügyintézést, igazolások
kérését célszerû néhány nappal elõrébb hozni. A jelzett napo-
kon  mindennemû szolgáltatás szünetel. Mobilon idõnként elér-
hetõ leszek.
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AA zért néhány évvel ez-
előtt ezt nem hittük

volna el: kevés a taxi! Per-
sze nem mindenhol és
nem mindenkor, de a lé-
nyeg, hogy a fuvarszerve-
ző- és közvetítő társasá-
gok egyre nehezebben
tudják „eladni” a fuvaro-
kat. Ma már nem ritka a
havi 10-12-ezres cím-le-
mondás, vagyis amely
megrendelésekre nem
tudnak kocsit küldeni. A
fel nem vett telefonokról
már nem is beszélve… Az
utasok – érezve a bizony-
talanságot – egyre több-
ször előrendelésben, idő-
pontra kérik a taxit. Az elő-
rendelést kötelező teljesí-
teni. Vagy legalábbis ez
idáig így volt…

Szerkesztőségünk tudo-
mására jutott egy olyan
eset, amikor a megrendelő
az időben leadott előrende-
lésére sem kapott taxit. És
ami a legszomorúbb, erről
még csak nem is értesítet-

ték . Csak reklamációja so-
rán derült ki, hogy sajnos a
közelben sincs kocsi, egy-
általán nem tudnak küldeni.
Egy előrendelésre!

Erről eszembe jutott
egy régi történet. A mai ta-
xisok egy része talán még
meg sem született, vagy
oviba járt abban az idő-
szakban. A nyolcvanas
évek elejéről beszélek,
amikor a magántaxi-társa-
ságok ádáz harcot vívtak
az utasok bizalmáért. Min-
den rendelést igyekeztünk
elvinni, hatalmasakat gu-
rultunk a címekért, és per-
sze a legfontosabb volt,
hogy az előrendelt taxik
biztosan ott legyenek.
Vagy ahogy abban az idő-
ben fogalmaztunk: Az elő-
ke szent! 

Történt egy hideg janu-
ári hajnalon, a Reitter Fe-
renc utcai központban,

hogy a Budataxi diszpé-
csere minden erőfeszítése
ellenére sem talált kocsit
egy újpesti előrendelésre.
Sem a saját csapatánál,
sem a többinél. Már vé-
szesen közeledett az idő-
pont, kérte a telefonost,
hogy hívja vissza az utast
és kérjen türelmet. Köz-
ben tovább „énekelte” a
címet, de senki sem je-
lentkezett. Mielőtt azon-
ban teljesen eluralkodott
volna a pánik, a telefonos
így szólt: – Figyelj, te
tartsd a frontot, majd én
elmegyek érte! És elment.
A saját privát kocsijával.
Egy Trabanttal!

Nem ismerem a törté-
net utóéletét, nem tudom
mit szólt az utas, amikor
egy Trabant ment érte, de
egy biztos: az előrendelés
– bár nem a megszokott
módon, de – teljesítve lett!
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KATA-változások
Ismeretes, hogy a KATA-adózásra való
jogosultság megszűnik, ha az adózónak
az adóév december 31-én százezer fo-
rintnál magasabb adó (és járulék) tarto-
zása van. A szabály annyiban módosul,
hogy nem szűnik meg a KATA szerinti
adóalanyiság, ha a kisadózó vállalkozó a
megszűnéséről rendelkező határozat
jogerőre emelkedéséig megfizeti a tar-
tozását

2018. január 1-jétől a nappali tagoza-
tos hallgatóként tanulmányokat folytató
és emellett vállalkozói tevékenységet is
végző magánszemélyek is főállásúnak
nem minősülő (másodos) kisadózónak
számítanak, így az alacsonyabb össze-
gű, havi 25 ezer forint tételes adót kell
fizetniük. 

A kisadózó nem adóbevallást, hanem
ún. nyilatkozatot küld be bevételeiről. A
módosítás szerint a kisadózó bevételi
nyilatkozata a jogkövetkezmények szem-
pontjából bevallásnak minősül. Tehát
bevallás módjára pótolható, helyesbíthe-
tő, elmulasztása, hibás vagy késedelmes
teljesítése esetén szankcionálható 

Nem része a kisadózó vállalkozás be-
vételének a költségek fedezetére vagy
fejlesztési célra folyósított vissza nem
térítendő támogatás összege. A szabály
átmeneti rendelkezés alapján a 2014. ja-
nuár 1-jét követően fejlesztési célra fo-
lyósított vissza nem térítendő támogatá-
sok esetében is alkalmazható. Taxisok
esetén például a pénztárgép megvásár-
lásához kapott 50 ezer forintos támoga-
tás ilyen.

Az előkAz előke sze sz entent

Taxis továbbképzés

Szorít az idő!
A 176/2015. Korm. rendelet szerint 2017. december 31-ig minden taxisnak tovább-
képzésen kell részt venni, és vizsgát tenni. Ennek hiányában 2018. január 1-jétől a te-
vékenységet nem folytathatja. A határidőkkel kapcsolatban felmerült néhány kérdés,
amelyet az Országos Taxis Szövetség a szakminisztérium felé továbbított:

– Amennyiben valaki 2017-ben jelentkezik a tanfolyamra, de helyhiány, vagy egyéb
ok miatt azt csak 2018-ban tudja befejezni, elvégezni, akkor teljes tanfolyamot kell vé-
geznie, vagy elegendő a továbbképző?

– Ha valaki csak 2018-ban fog bele a továbbképzésbe, akkor neki már teljes tanfo-
lyamot kell végezni?

A minisztérium válasza mindannyiunk számára megnyugtató: aki rendelkezik a régi
engedéllyel, annak csak továbbképzésen kell rész venni, akár 2017-ben, akár 2018-
ban kezd bele. A rendelet vonatkozó része így szól:

„… nem kell alapképesítési szaktanfolyamon részt vennie és alapképesítési vizsgát
tennie annak, aki:

a) az e rendeletben meghatározott, az adott területre érvényes alapképesítéssel ren-
delkezik, vagy

b) a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról
szóló 89/1988. (XII.20.) MT rendelet 1. számú melléklete A. rész I pont 1/a) alpont-
jában foglalt vizsgakötelezettséget teljesítette, és erről igazolása van.”

Fontos megjegyezni azonban, hogy 2018-tól már csak a továbbképzésről szóló vizs-
ga birtokában lehet végezni a tevékenységet. Tehát akinek áthúzódik, vagy 2018-ban
kezdődik a továbbképző tanfolyam, az annak befejezéséig nem dolgozhat!

Érdemes igyekezni. A Nemzeti Közlekedési Hatóságtól származó statisztika szerint
a rendelet megjelenése óta eltelt időben mindösszesen 3.800 fő esett túl ezen a vizs-
gán. Ez a szám alig több mint egyharmada az országosan kötelezett 10.500 főnek! Au-
gusztusban nyilván a nyári szabadságok mi-
att kevés lehetőség nyílik a tanfolyam elvég-
zésére, így az országosan több mint hatezer
taxisnak szűk négy hónapja lesz arra, hogy a
továbbképzésen részt vegyen és levizsgáz-
zon.

Idegenvezetõ: – és ha a hölgyek
egy pillanatra abbahagynák a cseve-
gést, hallani lehetne a Niagara víz-
esés fülsiketítõ robaját…
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Most nem egy kereszteződésről, hanem egy útvonalról lesz szó.
Sokan idézőjelbe teszik a „gyorsforgalmi út” elnevezést, pedig
ez az útvonal tényleg „gyorsforgalmi útnak” épült 1940 és 1944
között, azért, hogy Budapest központját összekössék egy új,
nemzetközi repülőtérrel.

Tulajdonképpen „csak” annyi történt, hogy az addigi kétszer
három sávos út közepén lévő kétszer egy sávot, elválasztották a
városi forgalomtól. Három forgalmas csomópontban, szintbeli
különbséggel, aluljárókkal gyorsították a forgalmat. Műszaki
okok miatt később két aluljárót betemettek, ott napjainkban fe-
lüljárókon vezetik tovább a forgalmat. 

Azóta – sajnos jogosan – sokan „halálútnak” nevezik az út-
szakaszt. 2002 és 2014 között 137 könnyű, 59 súlyos és 15 (!)
halálos sérülés történt a „gyorson”. Átlagosan évente meghal
valaki! 

Tulajdonképpen nem a gyorshajtókkal van baj, hanem a „las-
san hajtókkal”! Sokan nem vették észre a „Lakott terület vége”
jelzőtáblát és 80-90 kilométeres tempó helyett 40–50 kilométe-
res sebességgel haladtak tovább.

A 7,9 kilométer hosszú útvonalat 5 perc 16 másodperc alatt
lehet megtenni 90 kilométer/órás tempóval. (A tényleges út né-
hány másodperccel hosszabb, mert néhány – rövid – szakaszon

sebességkorlátozás van.) Ötvenes tempónál 9 perc 29 másod-
percre van szükség ugyanennek az útnak a megtételére. Látszó-
lag kicsi, néhány perc az eltérés, de akinek minden perc számít,
az belefog a szabályos, vagy szabálytalan előzésekbe.

Nemrégiben a közlekedésszervezők sebességkorlátozást ve-
zettek be, 70 kilométer/óra a maximális sebesség, így ezt a
majd nyolc kilométeres szakaszt 6 perc 46 másodperc alatt te-
hetjük meg. Sajnos, továbbra is sok a baleset, a napokban, egy
időben kettő is volt. Az egyik helyszínen, a Felsőcsatári út előtt
kialakított kihajtón szeretett volna valaki kibújni – szabálytalanul
– a gyorsforgalmiról. Nem sikerült neki… Ugyanazokban a per-
cekben a befelé jövő oldalon egy turistabusz akadt el a Shell
kút magasságában lévő magasságkorlátozást jelző korlátokban.

Mit tehetünk a balesetek megelőzése, elkerülése érdekében?
Tartsuk be a közlekedés szabályait! Semmiképpen se kezdjünk
bele, szabálytalan, meggondolatlan előzésekbe! Bár mindenki
siet, tartsuk be a követési távolságot! Semmiképpen se „toljuk”
az előttünk haladót! Ne kényszerítsük, hogy nagyobb sebesség-
gel haladjon!

Lehet, hogy „satufék” lesz a vége, és akkor mindenki rosszul
jár!

Juhász Péter
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a megtakarítását

Húszezer euró 
maradt a taxiban

Vannak becsületes taxisok a be-
vándorlók között is. Nagycímle-
tű bankjegyekben húszezer
eurónyi összeget fedezett fel a
horvát származású taxisnő az
autójában Ausztriában. Nagyon
meglepődött, hogy került oda a
pénz. Azonnal a rendőrségre
hajtott és leadta az összeget.

A különös eset Ausztriában, Salzburg
városában történt. Egy harminc éve a
sógoroknál élő, horvát származású ta-
xis nő, Djuja Becirevic döbbenten ta-
lált rá az anyósülés és az ajtó között a
pénzre – adta hírül az osztrák sajtó.

Nem habozott, egyből a rendőrség-
re hajtott, ahol leadta a húszezer
eurónyi készpénzt. A rendőröknek sze-
mélyleírást adott aznapi utasairól, így
az egyenruhások megtalálták a pénz
gazdáját, egy 79 éves helybeli nyugdí-
jast.

Az orf.at tudósításából nem derült
ki, vajon az idős ember miért tartott
magánál húszezer eurót, azonban fel-
tehető, hogy a megtakarítását felejtette
a járműben.

Az osztrák törvények szerint a két
gyermekét egyedül nevelő taxis hölgy
500 és 1000 euró közötti jutalomra
számíthat. Cash

Özvegyi nyugdíj
A hatályos társadalombiztosítási szabályok szerint özvegyi nyugdíjra az el-
hunyt házastársa, elvált házastársa,  élettársa szerezhet jogosultságot.

Özvegyi nyugellátás kizárólag abban az esetben állapítható meg, ha mind a hozzátar-
tozó, mind pedig az elhunyt jogszerzőre vonatkozó jogosultsági feltételek teljesülnek.

• ha a hozzátartozó az elhunyt jogszerzővel házastársként élt együtt, úgy az özvegyi
nyugdíjra való jogosultsági feltétel, hogy az elhunyt a halála időpontjában saját jo-
gú nyugdíjas legyen, vagy a halála időpontjában betöltött életkorához előírt szolgá-
lati időt megszerezte,

• ha a hozzátartozó az elhunyt jogszerzőtől elvált, vagy a házastársától külön élt, öz-
vegyi nyugdíjra abban az esetben lehet jogosult, ha házastársától annak haláláig
tartásdíjban részesült vagy részére a bíróság azt megállapította,

• ha a hozzátartozó az elhunyt jogszerzővel élettársi jogviszonyban élt, kizárólag ab-
ban az esetben lehet jogosult özvegyi nyugdíjra, ha élettársával annak haláláig egy
év óta megszakítás nélkül együtt élt és gyermekük született, vagy megszakítás nél-
kül tíz év óta együtt élt, feltéve, hogy ez alatt özvegyi nyugdíjban nem részesült.

Az elhunyt jogszerző jogán, a fent említett jogosultsági feltételek fennállása esetén,
közvetlenül az elhalálozást követően úgynevezett ideiglenes özvegyi nyugellátás állapít-
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AntAntennák nélkennák nélkülül
is kis küldik a jeleküldik a jelekee tt
A pénztárgépek elhelyezése igen nehéz-
kes a taxikban. Van ahol az ülés alá te-
szik, van ahol a kesztyűtartóban landol a
pénztárgép. A nagy baj, hogy így az an-
tenna sok esetben megsérül, eltörik, el-
hajlik. A taxis kollégák egy része egysze-
rűen letekeri, és anélkül használja a
pénztárgépet. Kérdés, hogy antenna nél-
kül is használható a pénztárgép, vajon így
is mennek az adatok az Adóhatóság fe-
lé? Az illetékes válasza, rövidítve. Kieme-
lés tőlem (J.P.) 

Amennyiben az antenna megfelelően van
felcsavarozva, az kis húzással körbe for-
gatható, de valószínűleg, ha akarjuk, akár
le is törhető. Ha kellő körültekintéssel
használják, akkor nem törik le az antenna.
Érdekes módon az összes többi kütyü,
amit használnak, nem landol az ülés alatt,
és nem törik össze. Vajon miért?

A készülék egyébként rendelkezik
belső antennával is, így lecsavaro-
zott külső antenna nélkül is képes
adatkommunikációra a NAV-val. 

A készülék engedélyes kivitele rögzí-
tett, annak megváltoztatása illegális be-
avatkozásnak minősül. Az antenna eltávo-
lítása ilyen beavatkozásnak minősül! A
GPS-egységnek külön antennája van,
amit nem lehet kívülről eltávolítani, így ha
esetleg az adatkommunikáció átmenetileg
meg is szűnne, a forgalmi adatok és moz-
gási koordináták letárolásra kerülnek, és
a következő kommunikáció alkalmával
minden beküldésre kerül a NAV-ba.

A pénztárgépbe beütött adatok, vala-
mint a mozgási koordináták minden est-
ben elmentődnek, soha sem vesznek el,
bármit csinálnak vele. 

Az eltávolított külső antenna nél-
kül is van kommunikáció, de így
nem üzemeltethető!

Bálint Zoltán 
kereskedelmi igazgató

LA Pénztárgép

Köszönjük a választ.
Juhász Péter
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Tisztelt Kollégák!Tisztelt Kollégák!
Nyár közepén néhány napot pihenéssel töltöttem, nem kellett
főznöm, csak hagytam, hogy kiszolgáljanak. Egyik kedvenc szi-
getemen, Krétán voltam, Heraklion mellett, s itt a mediterrán
konyhát, s a tenger halait kóstoltuk, naponta.

Ettünk görög húsgombócot, mely bazsalikomos fűszerezésű,
mellé dolmadeszt, a szőlőlevél-töltikét, rizsben párolt kagylót,
grillezett csirkeszárnyakat. Ehhez kínáltak retsinát, ami a görö-
gök hagyományos fehér bora. Jellegzetes ízét a gyantás hordó-
ban érlelés adja meg.

Kalandoztunk Heraklion óvárosában, a kereskedők utcájában,
ahol mindig nagy élet zajlik.

Megálltam a halárus standjánál is, nem gondolván, hogy ide

hamarosan visszatérek. Ugyanis becsábultunk egy szomszédos
kisvendéglőbe, valami sült halat enni, s egy perc múlva már a
pincérrel együtt a halárusnál voltunk, s nekem kellett kiválaszta-
ni, hogy mit süssön a séf. Tehát az árustól a friss hal egyenesen
a serpenyőbe vándorolt. A nagyon apró szardíniákat ropogósra
sütötték, friss pékáruval kínálva, s hozzá csapolt Mhytost, görög
sört kaptunk, valamint természetesen ouzót is, ami az ánizsos
szőlőpárlat.

Hogy a tenger gyümölcseit alaposan végigegyük, egy másik
étteremben szintén a jégről vették le a friss halakat, polipokat, s
néhány perc alatt csodálatos dolgokat sütöttek ki. Pontosabban
a polipot, szardíniát, lapos halat grillezték, a rákot, tintahalkarikát
bő olajban sütötték, a kagylót pedig fűszeres lében párolták, s
így tálalták. Itt krétai rozé bort kóstoltunk hozzá, valamint az ebéd
végén a pincér megkínált minket a helyi, krétai rakival. 

Fogadjuk el – egyelőre – 
a lejárt bankjegyeket!
Olvasom az újágunkban, hogy fokozatosan bevonják a ré-
gi bankjegyeket, ezután már nem lehet ezekkel fizetni. Én
mégis azt javaslom, hogy – egyelőre – fogadjuk el a régi
bankjegyeket bizonyos esetekben. Gondoljunk bele, meg-
érkezik a tavalyi nyaralás után egy évvel a turista, nagy lel-
kesen beszáll a repülőtéren a taxiba, majd a fuvar végén
még lelkesebben fizetni szeretne egy lejárt bankjeggyel.
Vagy még élesebb a helyzet, ha már hazafelé repülne és a
„betonon” derül ki, hogy „érvénytelen” a pénze.

Természetesen nem követ el etikai vétséget, hibát a ta-
xis, ha nem fogadja el a régi bankjegyet. Elküldheti az
utast egy bankautomatához, kérhet valutát, kérheti a kár-
tyás fizetést.

Én mégis úgy gondolom, szolgáltatáscentrikus, ha elfo-
gadjuk még a régi pénzt egy darabig. A taxisnak még van
három éve, hogy a postán csekket fizethessen vele. Ezzel
együtt célszerű a taxiban tartani egy a postákon, bankok-
ban kapható információs anyagot. Ha régi pénzzel fizet az
utas, fogadjuk el a pénzt, de lobogtassuk meg a papírt,
és csak annyit mondjunk: „NEXT TIME NO GOOD!”

Magyarul a következő időszakban, a következő fuvarnál
azzal már nem fizethet. Az információs papíron egyértel-
műen ott a dátum, meddig volt használható a régi pénz. Horváth András

Évtizedekkel ezelőtt a trabantosok külön
kategóriát képeztek a közutakon. Nagy ré-
szük mindenáron be akarta bizonyítani,
hogy járgánya egyenrangú partnere a töb-
bi autónak. A kivétel erősíti a szabályt, volt,
aki nem vesztette el a józan eszét…

Többségük azonban, lehetőleg minden
esetben, a legbelső sávban ment, ezerrel
bőgette a motort, ahol tehette. Okádták a
kipufogógázt, de azonos sebességgel
szerettek volna menni a többiekkel. Nem
számított a féktávolság, „nyomták ezerrel”.

Hasonló a helyzet napjainkban a kerék-
párosokkal! Mindenáron bizonyítani akar-
ják, hogy bárhol felveszik a versenyt a
közlekedés többi résztvevőjével. Néme-
lyik úgy tekeri a pedált, hogy belevörösö-
dik. Állva hajtja a járgányt, előredől, hogy
még gyorsabban menjen.

Ha utolér egy kocsisort, akkor nagy
lendülettel megy a belső sávokba. Meg-
mutatja, hogy még az autónál is gyor-
sabb! Elveszíti félelemérzetét, átteker a ti-
los jelzésen, ha kell, akkor a járdán szá-
guldozik!  Nem néz se jobbra, se balra,
csak meredten előre, hogy minél gyor-
sabban haladjon. 

Sajnos naponta szenvednek balesetet,
gyakran kerülnek kórházba. És sokukat el
is veszítjük… 

Amíg a trabantosokat valamennyire
megvédte a műanyag karosszéria, addig
a biciklisek teljesen védtelenek! Jó lenne,
ha visszavennének a tempóból! Jó lenne,
ha mindannyian hazaérnének!

Mi pedig figyeljünk helyettük is, rájuk
is.

Mészáros Szabolcs

Korunk trabantosai 

A kA kererékpárékpárosokosok
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És itt ér-
demes megállni egy szóra.

Eddig ittunk ouzót, ami ánizsos és gö-
rög. Ittunk rakit, ami ánizsos és török.
De mi ez a görög raki? 

Nos a helyi, krétai lakosok büszkék a saját, sőt saját főzésű ita-
lukra, a görög rakira, ami csak sima szőlőpárlat, ízesítés nélkül. Ez
olyan negyvenfokos általában, kellemes, selymes a toroknak, s ta-
lán a magyar jó minőségű törkölyhöz hasonlít. Tehát van Krétán raki

is és ouzo is, ezt jól megtanultam. Ha itt-
hon vennétek tengeri halat, jó sütést, grillezést és fakanalas jó étvá-
gyat kívánok:

Soós István City 22

Sült szardínia

Görög tál

Halárus

Tenger gyümölcsei
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1. Haladhat-e taxijával az úttest közepén
egymás mellett lévő – azonos irányú for-
galom számára szolgáló – villamospá-
lyán, ha az úttest párhuzamos közleke-
désre alkalmas? 
a) Csak
a k k o r ,
ha útbur-
kolati jel
(terelő–
vagy zá-
róvonal) az egyéb járművek forgalmát a villa-
mospályára vezeti. 
b) Legfeljebb olyan úttesten, ahol a forgalmi
sávokat útburkolati jellel nem jelölték, vagy
ahol a terelő- vagy záróvonal az egyéb jármű-
vek forgalmát a villamospályára vezeti.
c) Nem. 

2. Előzést követően köteles-e
taxijával a táblával jelzett út-
szakaszon visszatérni a szél-
ső forgalmi sávba? 
a) Igen. 
b) Csak akkor, ha lakott területen
kívül sebessége nem éri el a 70
km/h-t, lakott területen pedig a
40 km/h-t.
c) Nem.

3. Mikor minősül a taxis relatív gyorshaj-
tónak?
a) Ha nem veszi fel a forgalom ritmusát, és kis
távolságon belül sorra előzgeti az előtte hala-
dó járműveket. 
b) Ha gyorsabban halad, mint a személygép-
kocsik számára engedélyezett vagy jelzett leg-
nagyobb sebesség.
c) Ha a számára megengedett sebesség felső
határát nem lépi túl, de a rosszul megválasz-
tott tempója miatt – szükség esetén – nem
tudja biztonságosan megállítani taxiját. 

4. Milyen távolságban kell követnie az Ön
előtt haladó járművet, ha sűrű forgalmú
úton egy vasúti átjárót keresztez?
a) Legalább olyan távolságban hogy, a vasúti
átjáró után legyen legalább olyan hosszú sza-
bad útszakasz, mint a taxi hossza. 
b) Legfeljebb olyan távolságban, amely ele-
gendő ahhoz, hogy az elöl haladó jármű mö-
gött – ennek hirtelen fékezése esetében is –
meg tudjon állni. 

5. A „Gyermekek” tábla
sárga háttere és a „vi-
gyázz! Gyermekek” fel-
irat jelent-e sebességkor-
látozást a taxi számára? 
a) Igen, legfeljebb 30 km/h
sebességgel haladhat to-
vább.
b) Nem, a sárga háttér, illetve felirat csak a jel-
zés jobb észlelhetőségét, illetve a nyomatékos
figyelemfelhívást szolgálja.

6. Szabad-e a taxi jobb első ülésén egy 3.
életévét már betöltött és 135 cm-nél ki-
sebb testmagasságú gyermeket szállíta-
nia?
a) Igen, taxi esetében a gyermekszállításhoz
nincs szükség gyermekbiztonsági rendszer
használatára.
b) Legfeljebb gyermekbiztonsági rendszerben
rögzítve.
c) Nem.

7. Köteles-e a taxis az aluljáróba történő
behajtás előtt az autó világítását bekap-
csolni?
a) Igen, a
helyzetjelző
lámpával és
a tompított
fényszóróval
kell a taxit ki-
világítani.
b) Legfeljebb a nappali menetjelző lámpát be-
kapcsolnia. 
c) Nem.

8. Van-e elsőbbségadási
kötelezettsége a betorkol-
ló utakról érkező más jár-
művek részére, ha Ön a
táblával jelzett útkereszte-
ződésben halad?
a) Igen, a jobbról érkező járművek részére.
b) Legfeljebb a körforgalmat keresztező villa-
mos részére. 
c) Nincs. 

9. Mikor
lép le az
ú t tes t r e
szabályo-
san ez a
g y a l o -
gos?
a) Ha a jár-
m ű v e k e t
nem kényszeríti hirtelen fékezésre.
b) Ha saját biztonságát és a járműforgalmat
nem veszélyezteti.
c) Ha meggyőződik arról, hogy áthaladásával
a járműforgalmat nem zavarja. 

10. Miről tájékoz-
tatja ez a tábla?
a) A következő út-
szakaszt útjavítás
vagy más ok miatt le-
zárták, ezért a tere-
lőút a fekete nyíllal
jelzett irányba vezet.
b) Olyan útkereszteződés felé közeledik, ahol
a balra való bekanyarodást tábla tiltja, ezért a
keresztező út – szükség szerint – a jelzett ke-
rülő útirányon érhető el.

11. Merről kell elhaladnia az úttest me-
netirány szerinti jobb és bal oldalát elvá-
lasztó járdasziget mellett, ha jelzőtábla
jelzéséből más nem következik?
a) Jobbról. 
b) Balról.
c) Jobbról és balról is szabad. 

12. Meg-
kezdhe t i
az Ön
előtt ara-
szoló jár-
műsor elő-
zését?
a) Igen. 
b) Nem. 

13. Mi a károkozó autóvezető kötelessé-
ge, ha személyi sérülés nélküli baleset
folytán megrongálódott jármű vezetője a
helyszínen nincs jelen?
a) Rendőri intézkedést kell kérnie. 
b) Elérhetőségét (telefon, levelezési cím) a
helyszínen hátrahagyva az esetet a rendőrha-
tóságnak bejelenti.
c) Személyi adatait és biztosítója nevét erre al-
kalmas módon a helyszínen hátrahagyja és az
esetet a felelősségbiztosítási jogszabályok
rendelkezéseinek megfelelően a biztosítónak
bejelenti. 

14. Szabályosan állnak (várakoznak) a
járművek az úttorkolattal szemben?
a) Igen, ha
ezzel a többi
jármű beka-
nyarodását
nem akadá-
lyozzák.
b) Nem, út-
keresztező-
désben tilos
megállni. 

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 38. oldalon találhatók.
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1. Haladhat-e taxijával az úttest közepén
egymás mellett lévő – azonos irányú for-
galom számára szolgáló – villamospá-
lyán, ha az úttest párhuzamos közleke-
désre alkalmas? 
a) Csak
a k k o r ,
ha útbur-
kolati jel
(terelő–
vagy zá-
róvonal) az egyéb járművek forgalmát a villa-
mospályára vezeti. 
b) Legfeljebb olyan úttesten, ahol a forgalmi
sávokat útburkolati jellel nem jelölték, vagy
ahol a terelő- vagy záróvonal az egyéb jármű-
vek forgalmát a villamospályára vezeti.
c) Nem. 

2. Előzést követően köteles-e
taxijával a táblával jelzett út-
szakaszon visszatérni a szél-
ső forgalmi sávba? 
a) Igen. 
b) Csak akkor, ha lakott területen
kívül sebessége nem éri el a 70
km/h-t, lakott területen pedig a
40 km/h-t.
c) Nem.

3. Mikor minősül a taxis relatív gyorshaj-
tónak?
a) Ha nem veszi fel a forgalom ritmusát, és kis
távolságon belül sorra előzgeti az előtte hala-
dó járműveket. 
b) Ha gyorsabban halad, mint a személygép-
kocsik számára engedélyezett vagy jelzett leg-
nagyobb sebesség.
c) Ha a számára megengedett sebesség felső
határát nem lépi túl, de a rosszul megválasz-
tott tempója miatt – szükség esetén – nem
tudja biztonságosan megállítani taxiját. 

4. Milyen távolságban kell követnie az Ön
előtt haladó járművet, ha sűrű forgalmú
úton egy vasúti átjárót keresztez?
a) Legalább olyan távolságban hogy, a vasúti
átjáró után legyen legalább olyan hosszú sza-
bad útszakasz, mint a taxi hossza. 
b) Legfeljebb olyan távolságban, amely ele-
gendő ahhoz, hogy az elöl haladó jármű mö-
gött – ennek hirtelen fékezése esetében is –
meg tudjon állni. 

5. A „Gyermekek” tábla
sárga háttere és a „vi-
gyázz! Gyermekek” fel-
irat jelent-e sebességkor-
látozást a taxi számára? 
a) Igen, legfeljebb 30 km/h
sebességgel haladhat to-
vább.
b) Nem, a sárga háttér, illetve felirat csak a jel-
zés jobb észlelhetőségét, illetve a nyomatékos
figyelemfelhívást szolgálja.

6. Szabad-e a taxi jobb első ülésén egy 3.
életévét már betöltött és 135 cm-nél ki-
sebb testmagasságú gyermeket szállíta-
nia?
a) Igen, taxi esetében a gyermekszállításhoz
nincs szükség gyermekbiztonsági rendszer
használatára.
b) Legfeljebb gyermekbiztonsági rendszerben
rögzítve.
c) Nem.

7. Köteles-e a taxis az aluljáróba történő
behajtás előtt az autó világítását bekap-
csolni?
a) Igen, a
helyzetjelző
lámpával és
a tompított
fényszóróval
kell a taxit ki-
világítani.
b) Legfeljebb a nappali menetjelző lámpát be-
kapcsolnia. 
c) Nem.

8. Van-e elsőbbségadási
kötelezettsége a betorkol-
ló utakról érkező más jár-
művek részére, ha Ön a
táblával jelzett útkereszte-
ződésben halad?
a) Igen, a jobbról érkező járművek részére.
b) Legfeljebb a körforgalmat keresztező villa-
mos részére. 
c) Nincs. 

9. Mikor
lép le az
ú t tes t r e
szabályo-
san ez a
g y a l o -
gos?
a) Ha a jár-
m ű v e k e t
nem kényszeríti hirtelen fékezésre.
b) Ha saját biztonságát és a járműforgalmat
nem veszélyezteti.
c) Ha meggyőződik arról, hogy áthaladásával
a járműforgalmat nem zavarja. 

10. Miről tájékoz-
tatja ez a tábla?
a) A következő út-
szakaszt útjavítás
vagy más ok miatt le-
zárták, ezért a tere-
lőút a fekete nyíllal
jelzett irányba vezet.
b) Olyan útkereszteződés felé közeledik, ahol
a balra való bekanyarodást tábla tiltja, ezért a
keresztező út – szükség szerint – a jelzett ke-
rülő útirányon érhető el.

11. Merről kell elhaladnia az úttest me-
netirány szerinti jobb és bal oldalát elvá-
lasztó járdasziget mellett, ha jelzőtábla
jelzéséből más nem következik?
a) Jobbról. 
b) Balról.
c) Jobbról és balról is szabad. 

12. Meg-
kezdhe t i
az Ön
előtt ara-
szoló jár-
műsor elő-
zését?
a) Igen. 
b) Nem. 

13. Mi a károkozó autóvezető kötelessé-
ge, ha személyi sérülés nélküli baleset
folytán megrongálódott jármű vezetője a
helyszínen nincs jelen?
a) Rendőri intézkedést kell kérnie. 
b) Elérhetőségét (telefon, levelezési cím) a
helyszínen hátrahagyva az esetet a rendőrha-
tóságnak bejelenti.
c) Személyi adatait és biztosítója nevét erre al-
kalmas módon a helyszínen hátrahagyja és az
esetet a felelősségbiztosítási jogszabályok
rendelkezéseinek megfelelően a biztosítónak
bejelenti. 

14. Szabályosan állnak (várakoznak) a
járművek az úttorkolattal szemben?
a) Igen, ha
ezzel a többi
jármű beka-
nyarodását
nem akadá-
lyozzák.
b) Nem, út-
keresztező-
désben tilos
megállni. 

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 38. oldalon találhatók.
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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
világít a szélvédő mögött

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

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

vendégeit hivatalos part-
nerként a Főtaxi szállítja. 

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

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

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

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

Nekik is gratulálunk!

24

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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Fix tarifák

NN em csak Kem csak K assánassán
Olvastam az újságban, hogy Szlovákiában vannak taxisok, akik
városon belüli fix árakkal dolgoznak. 

Az ilyen „bárhonnan-bárhová a városon belül” tarifáért nem
kell elmenni a szomszédba, itthon is találni ilyet. Az egyik vidéki
városban megjelentek a 900 forintos (!) maximális tarfával dolgo-
zó taxisok. Magyarul abban a városban bárhonnan–bárhova
megy az utas, maximum 900 forintot kell fizetnie.

Válaszlépésként más taxisok még olcsóbb tarifával rukkoltak
elő. Megjelentek a „FIX 700 forinttól” taxik. 

Kíváncsi vagyok a következő lépésre,
más taxisok még mennyivel viszik lejjebb az áraikat, 2017-ben.
Szándékosan nem tarifát írtam, hanem árat. A tarifa a taxiban
alapdíjból, kilométerdíjból és a várakozás díjából képződik. A
világ nagy részén. Kivéve Európa keleti felének néhány
városát… Mészáros Szabolcs

Egy hernyó megkérdezi a mamájától:
– Anya! Lejöttem a fáról. Most már én is ember va-

gyok?

Kis méretű útvonal-tájékoztató

Nagy méretű reklám
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VII. Klauzál tér 9.

Decemberben – a karácsonyi vásár miatt – áthelyezték a TAXIÁL-
LOMÁS jelzőtáblát. Tavasszal már kértük a jelzőtábla visszaállítását,
amit meg is ígértek. Miután nem került vissza eredeti helyére, ismét
kérjük a visszahelyezését. 
• A KRESZ tábla visszahelyezését az oszloppal együtt megrendel-
tük, folyamatban van.

IX. Soroksári út 16.

Eltűnt a TAXIÁLLOMÁS jelzőtábla, kérjük pótolni.
• A TAXIÁLLOMÁS tábla pótlása megtörtént. 
XIII. Gyöngyösi út

Hóna-
pokkal ezelőtt jeleztük, hogy elforgatták a TAXIÁLLOMÁS jelzőtáb-
lát. Ígéretet kaptunk a tábla visszaforgatására, miután nem történt
meg, ismételten kérjük.
• A KRESZ tábla igazítása megtörtént.
XIV. Róna utca 
Taxiállomást alakítottak ki az Uzsoki kórház előtt, köszönet érte.
Kértünk korábban útburkolati jeleket is, de akkor a tél miatt nem
festették fel. Most ismét kérjük az útburkolati jelek pótlását. 
• Az útburkolati jelek felfestése elkészült. 

32

A taxiállomásokkal kapcsolatban 

Taxisok kontra Budapest Közút

VII. Klauzál tér: Fél éve(!) nem kerül vissza a
taxiállomást jelző tábla az eredeti helyére

IX. Soroksári út: Eltűnt a Taxiállomás jelzőtábla

XIII. Gyöngyösi
út: Hónapokkal
ezelőtt elforgat-
ták a jelzőtáblát

XIV. Róna utca: Továbbra
is hiányoznak az útburko-
lati jelek az új droszton

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

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

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

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

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

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

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

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

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?
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Gasztronómia

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

legét, s már azon gondolkod-
t a m ,

mi-
kor is kell elkezdenem a köte-

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

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

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

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

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

Soós István City 22

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

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

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

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

2 kg kacsaszárnytő
0,5 kg kacsaszív, máj

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

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

szevágva
2 fej hagyma összevág-

va
1 fej fokhagyma aprítva

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

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

A nyári szezon kötelező
kelléke a bogrács

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

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

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

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

Jó étvágyat! 

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

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

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

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

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

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

– Fölborút?
Hát erre a fiú is ki-

veszi a szájából a pi-

pát, s válaszol emí-
gyen:

– Föl a.
Méregeti a koma a

szekeret, aztán kér-
di:

– Kéne-é segítség?
Vállat ránt a fiú:

– Kén biz a.
Szippant egyet a

koma:
– Híjjak segítsé-

get?
Füst kieresztve:
– Híjjá.
Újabb szippantás:

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

most?
Füst, felelet:
– A szekír alatt.

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

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

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

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

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

kívül nettó 15 Ft/perc díjon beszélünk mobiltelefon!
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         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?! 
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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.

Taxi februar 48o.indd   6 2/12/14   2:16 PM

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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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
világít a szélvédő mögött

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

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

vendégeit hivatalos part-
nerként a Főtaxi szállítja. 

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

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

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

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

Nekik is gratulálunk!

24

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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Fix tarifák

NN em csak Kem csak K assánassán
Olvastam az újságban, hogy Szlovákiában vannak taxisok, akik
városon belüli fix árakkal dolgoznak. 

Az ilyen „bárhonnan-bárhová a városon belül” tarifáért nem
kell elmenni a szomszédba, itthon is találni ilyet. Az egyik vidéki
városban megjelentek a 900 forintos (!) maximális tarfával dolgo-
zó taxisok. Magyarul abban a városban bárhonnan–bárhova
megy az utas, maximum 900 forintot kell fizetnie.

Válaszlépésként más taxisok még olcsóbb tarifával rukkoltak
elő. Megjelentek a „FIX 700 forinttól” taxik. 

Kíváncsi vagyok a következő lépésre,
más taxisok még mennyivel viszik lejjebb az áraikat, 2017-ben.
Szándékosan nem tarifát írtam, hanem árat. A tarifa a taxiban
alapdíjból, kilométerdíjból és a várakozás díjából képződik. A
világ nagy részén. Kivéve Európa keleti felének néhány
városát… Mészáros Szabolcs

Egy hernyó megkérdezi a mamájától:
– Anya! Lejöttem a fáról. Most már én is ember va-

gyok?

Kis méretű útvonal-tájékoztató

Nagy méretű reklám
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VII. Klauzál tér 9.

Decemberben – a karácsonyi vásár miatt – áthelyezték a TAXIÁL-
LOMÁS jelzőtáblát. Tavasszal már kértük a jelzőtábla visszaállítását,
amit meg is ígértek. Miután nem került vissza eredeti helyére, ismét
kérjük a visszahelyezését. 
• A KRESZ tábla visszahelyezését az oszloppal együtt megrendel-
tük, folyamatban van.

IX. Soroksári út 16.

Eltűnt a TAXIÁLLOMÁS jelzőtábla, kérjük pótolni.
• A TAXIÁLLOMÁS tábla pótlása megtörtént. 
XIII. Gyöngyösi út

Hóna-
pokkal ezelőtt jeleztük, hogy elforgatták a TAXIÁLLOMÁS jelzőtáb-
lát. Ígéretet kaptunk a tábla visszaforgatására, miután nem történt
meg, ismételten kérjük.
• A KRESZ tábla igazítása megtörtént.
XIV. Róna utca 
Taxiállomást alakítottak ki az Uzsoki kórház előtt, köszönet érte.
Kértünk korábban útburkolati jeleket is, de akkor a tél miatt nem
festették fel. Most ismét kérjük az útburkolati jelek pótlását. 
• Az útburkolati jelek felfestése elkészült. 

32

A taxiállomásokkal kapcsolatban 

Taxisok kontra Budapest Közút

VII. Klauzál tér: Fél éve(!) nem kerül vissza a
taxiállomást jelző tábla az eredeti helyére

IX. Soroksári út: Eltűnt a Taxiállomás jelzőtábla

XIII. Gyöngyösi
út: Hónapokkal
ezelőtt elforgat-
ták a jelzőtáblát

XIV. Róna utca: Továbbra
is hiányoznak az útburko-
lati jelek az új droszton

?
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I. Palota út

!Árválkodik az út
mellett egy értel-

metlen és érthetet-
len „Elsőbbségadás
kötelező” jelzőtábla.
Kérjük leszerelni.
• A tábla leszerelé-
sét nem tervezzük,
mivel a munkaterü-
letről kihajtók szá-
mára szükséges a
kint lévő tábla, amelyet a kihajtó felé el fogunk forgatni, hogy a
Palota úton az érkezőket ne zavarja meg. 
I. Bem rakpart – Halász utca sarok

!Évek óta (!) kérjük, hogy az út vonalvezetése közepén elhelye-
zett jelzőtábla-oszlopot távolítsák el. A jelzőtábla párja az út

jobb oldalán szabályszerűen van elhelyezve. Az út közepén lévő
jelzőtábla védelmére három műanyag jelzőoszlopot helyeztek ki,
azokból már kettőt kidöntöttek. 
• A középszigetes gyalogátkelőhelyeknél a jobb láthatóság ér-
dekében a „kijelölt gyalogos-átkelőhely” jelzőtáblákat általában
megismételjük a középszigeten. Ennél a helyszínnél is indokolt a
tábla ismétlése, ezért megszüntetését továbbra sem tervezzük. 
III. Szépvölgyi út 5. 

!Precízen felfestették az útburkolati jeleket, hogy itt szabad par-
kolni a járdán. Ugyanakkor még precízebben kihelyeztek egy

„Megállni tilos” jelzőtáblát. Kérjük eldönteni, szabad parkolni,
vagy tilos megállni…

• A jelzőtábla érvényes. A burkolati jel ismételt
megszüntetésére intézkedtünk. 
XIV. Állatkerti körút

!Taxis kolléga jelezte, hogy a Gundel étterem
előtt terelővonal van a „Forgalom elől elzárt te-

rület” mellett, az étterem megközelítése érdeké-
ben. Kérjük a felesleges útburkolati jeleket eltávolítani.

• A forgalom elől elzárt terület felfestés fő célja, hogy a járdaszi-
getet bevezesse, a sziget könnyebben legyen észlelhető. Emiatt
ilyen mértékű területcsökkentést nem tervezünk. 
Kerékpár utak

!Taxis kolléga
kérdezi, egyik

helyen miért sárga
színű, a másik he-
lyen miért fehér
színű a kerékpárút
útburkolati jel?
A hagyományos –
sárga szaggatott
vonallal jelzett –
kerékpársávra a
jobbra kanyaro-
dás előtti besoro-
lásnál rá kell haj-
tani, de csak a
kerékpáros forga-
lom akadályozta-
tása nélkül.

34

Taxisok kérései, közlekedésszervezők válaszai
Juhász Péter (a Lámpafelelõs) rovata

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

III. Szépvölgyi út: Parkolóhe-
lyek ott, ahol tilos megállni Sárga színű kerékpárút

Fehér színű kerékpárút

XIV. Állatkerti körút: Terelővonal a
forgalom elől elzárt terület mellett

I. Bem rakpart: Sorban
döntik ki az oszlopvédő
(!) műanyag oszlopokat

I. Palota út: Felesle-
gesnek tűnő jelző-
tábla az út mellett
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• A nyitott – fehér szaggatott vonallal jelzett – kerékpársávra rá
lehet hajtani a kitérés, a kikerülés és az előzés eseteiben, illetve
rá kell sorolni a jobbra kanyarodás előtt. Ezekben az esetekben
az irányváltoztatás szabályait kell alkalmazni.
XV. Szentmihályi út – Bánkút utca

!Taxis kolléga jelezte, hogy időnként „megbolondul” a jelzőlám-
pa. Szabadjelzést kap a Bánkút utca, majd tilosat. De a tilos

jelzés időtartama alatt nem mindig kap szabadjelzést a
Szentmihályi út. Így gyakran hatalmas a torlódás Újpest felé.
• A csomóponttal kapcsolatos észrevételt megvizsgáljuk és
szükség esetén a javításról intézkedünk. 

Továbbra is várom a kollégák kéréseit, kérdéseit Budapest köz-
lekedésével kapcsolatban a szokásos elérhetőségeken keresz-
tül. További kéréseket és válaszokat olvashattok Budapest köz-
lekedésével kapcsolatban szakmai lapunk internetes kiadásá-
ban, a taxisokvilaga.hu oldalakon. 

E-mail: lampafelelos@freemail.hu
Mobil: 06209247645 (FŐTAXI flotta) 

Gyerek bekopog a szomszédba:
– Csókolom! Az apukám szeretné elkérni a magnó-

jukat!
– Na mi az, táncolni akartok?
– Nem, aludni...

* * *
A biológiai labor vezetõje mondja a vendégének:
– Mostanában a kísérleti patkányokról áttértünk az

ügyvédekre.
– Miért? – csodálkozik a vendég.
– Elõször is: sokkal több van belõlük. Másodszor: a

laboránsok nem kötõdnek hozzájuk érzelmileg. Har-
madszor: van egy csomó dolog, amit a patkányok
nem hajlandóak megtenni.
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Az öltözködésről

Semmilyen előírás sincs arra, hogy milyen öltözékben kell szol-
gáltatniuk a magyar taxisoknak. Néhány taxitársaságnál vannak
előírások, de ez egy külön történet. Azonban minden taxisnak el
kellene gondolkodnia, milyen ruházatban illik fogadni utasát. Vé-
leményem szerint, a strandpapucs, a rövidnadrág, az ujjatlan
póló nem ilyen öltözék. 

Horváth András 

DrDrosztoszt engedélyengedély
Tovább egyszerűsödik az ügyintézés

Szerkesztőségünk lapzárta napján az alábbi tájékoztató
levelet kapta a Budapest Közút Közlekedési Igazgató-
ságtól:

A jövőben a BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt. az ügyfelek ér-
dekében egyszerűsíti a taxiállomás-használati hozzájárulások és
a megfelőségről szóló közlekedésszervezői előzetes igazolás ki-
adások eljárásait.

2017. júliusától a taxiállomás-használati megállapodás meg-
kötésekor elegendő, ha a vállalkozás a vállalkozói igazolványt,
cégkivonatot, aláírási címpéldányt vagy az aláírás mintát máso-
latban mutatja be.

A taxiállomás-használati hozzájárulások kiadásával összefüg-
gő kérdésekben válaszadásra az alábbi telefonszám került be-
vezetésre: +36 70/456 93 97.

A Budapest Közút Zrt. ügyfélszolgálati munkatársai a vállalko-
zási forma alapdokumentumainak nyilvántartott elektronikus ver-
zióját minden esetben ellenőrzik.

A taxi, Taxirendeleti rendelkezéseknek megfelelőségét vizsgá-
ló eljárás során a személytaxi-vezetői szakvizsga igazolvány be-
mutatása nem szükséges, figyelemmel arra, hogy nem minden
szemlén a taxis szolgáltatást ellátó gépkocsivezető vezeti a gép-
kocsit.

Budapest, 217. június 28.
Agócs István Halász Gyula

közlekedési igazgató taxiközlekedési 
osztályvezető

Szüneteltetés vagy
megszüntetés?

Az egyéni vállalkozó, ha valamely okból bizonyos ideig nem tud-
ja végezni a tevékenységét, szünetetetheti vállalkozását. A szü-
neteltetés minimális időszaka egy hónap, maximuma (egyhu-
zamban) két év.

Időnként előfordul, hogy a vállalkozó bizonytalan: tulajdonkép-
pen abba akarja hagyni vállalkozását, de szeretne egy kiskaput
hagyni, hogy hátha mégis újra… Ebben az esetben jó választás,
ha első körben csak szüneteltetést jelent be. Sokan így próbál-
nak megszabadulni például a fennálló adótartozástól. Ez azon-
ban nem ennyire egyszerű.

A szünetelésre vonatkozóan a törvény úgy rendelkezik, hogy
annak tartama alatt az egyéni vállalkozó a szünetelésig keletke-
zett fizetési kötelezettségeit a szünetelés ideje alatt is köteles
teljesíteni. Tehát a korlátlan felelőssége továbbra is fennáll. A
szüneteléssel sem az egyéni vállalkozás, sem a felelősség nem
szűnik meg.

Szüneteltetés alatt továbbá – egyéb jogviszony hiányában –
egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni. Ennek mértéke
2017-ben 7.110 Ft/hó.  

Megszüntetést akkor érdemes választani, ha a főállású vál-
lalkozó biztos benne, hogy tevékenységét a továbbiakban nem
kívánja folytatni. Ebben az esetben – ha járulékfizetése rende-
zett – jogosult álláskeresési segélyt igénybe venni. Ennek ösz-
szege az első három hónapban az addigi béréhez kötődik. Ha
már közel a nyugdíjkorhatár, akkor az első három hónap után
ún. nyugdíj előtti álláskeresési támogatásra is jogosult, ennek
összege azonban valószínűleg nem elég a megélhetéshez (40
ezer forint alattt marad).

Az álláskeresési támogatásra (régebben munkanélküli segély)
vonatkozó kérelmet a helyi munkaügyi központ kirendeltségénél
kell benyújtani.

ujtaxi.qxd  7/12/17 07:42  Page 35



I. Palota út

!Árválkodik az út
mellett egy értel-

metlen és érthetet-
len „Elsőbbségadás
kötelező” jelzőtábla.
Kérjük leszerelni.
• A tábla leszerelé-
sét nem tervezzük,
mivel a munkaterü-
letről kihajtók szá-
mára szükséges a
kint lévő tábla, amelyet a kihajtó felé el fogunk forgatni, hogy a
Palota úton az érkezőket ne zavarja meg. 
I. Bem rakpart – Halász utca sarok

!Évek óta (!) kérjük, hogy az út vonalvezetése közepén elhelye-
zett jelzőtábla-oszlopot távolítsák el. A jelzőtábla párja az út

jobb oldalán szabályszerűen van elhelyezve. Az út közepén lévő
jelzőtábla védelmére három műanyag jelzőoszlopot helyeztek ki,
azokból már kettőt kidöntöttek. 
• A középszigetes gyalogátkelőhelyeknél a jobb láthatóság ér-
dekében a „kijelölt gyalogos-átkelőhely” jelzőtáblákat általában
megismételjük a középszigeten. Ennél a helyszínnél is indokolt a
tábla ismétlése, ezért megszüntetését továbbra sem tervezzük. 
III. Szépvölgyi út 5. 

!Precízen felfestették az útburkolati jeleket, hogy itt szabad par-
kolni a járdán. Ugyanakkor még precízebben kihelyeztek egy

„Megállni tilos” jelzőtáblát. Kérjük eldönteni, szabad parkolni,
vagy tilos megállni…

• A jelzőtábla érvényes. A burkolati jel ismételt
megszüntetésére intézkedtünk. 
XIV. Állatkerti körút

!Taxis kolléga jelezte, hogy a Gundel étterem
előtt terelővonal van a „Forgalom elől elzárt te-

rület” mellett, az étterem megközelítése érdeké-
ben. Kérjük a felesleges útburkolati jeleket eltávolítani.

• A forgalom elől elzárt terület felfestés fő célja, hogy a járdaszi-
getet bevezesse, a sziget könnyebben legyen észlelhető. Emiatt
ilyen mértékű területcsökkentést nem tervezünk. 
Kerékpár utak

!Taxis kolléga
kérdezi, egyik

helyen miért sárga
színű, a másik he-
lyen miért fehér
színű a kerékpárút
útburkolati jel?
A hagyományos –
sárga szaggatott
vonallal jelzett –
kerékpársávra a
jobbra kanyaro-
dás előtti besoro-
lásnál rá kell haj-
tani, de csak a
kerékpáros forga-
lom akadályozta-
tása nélkül.
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Taxisok kérései, közlekedésszervezők válaszai
Juhász Péter (a Lámpafelelõs) rovata

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

III. Szépvölgyi út: Parkolóhe-
lyek ott, ahol tilos megállni Sárga színű kerékpárút

Fehér színű kerékpárút

XIV. Állatkerti körút: Terelővonal a
forgalom elől elzárt terület mellett

I. Bem rakpart: Sorban
döntik ki az oszlopvédő
(!) műanyag oszlopokat

I. Palota út: Felesle-
gesnek tűnő jelző-
tábla az út mellett
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• A nyitott – fehér szaggatott vonallal jelzett – kerékpársávra rá
lehet hajtani a kitérés, a kikerülés és az előzés eseteiben, illetve
rá kell sorolni a jobbra kanyarodás előtt. Ezekben az esetekben
az irányváltoztatás szabályait kell alkalmazni.
XV. Szentmihályi út – Bánkút utca

!Taxis kolléga jelezte, hogy időnként „megbolondul” a jelzőlám-
pa. Szabadjelzést kap a Bánkút utca, majd tilosat. De a tilos

jelzés időtartama alatt nem mindig kap szabadjelzést a
Szentmihályi út. Így gyakran hatalmas a torlódás Újpest felé.
• A csomóponttal kapcsolatos észrevételt megvizsgáljuk és
szükség esetén a javításról intézkedünk. 

Továbbra is várom a kollégák kéréseit, kérdéseit Budapest köz-
lekedésével kapcsolatban a szokásos elérhetőségeken keresz-
tül. További kéréseket és válaszokat olvashattok Budapest köz-
lekedésével kapcsolatban szakmai lapunk internetes kiadásá-
ban, a taxisokvilaga.hu oldalakon. 

E-mail: lampafelelos@freemail.hu
Mobil: 06209247645 (FŐTAXI flotta) 

Gyerek bekopog a szomszédba:
– Csókolom! Az apukám szeretné elkérni a magnó-

jukat!
– Na mi az, táncolni akartok?
– Nem, aludni...

* * *
A biológiai labor vezetõje mondja a vendégének:
– Mostanában a kísérleti patkányokról áttértünk az

ügyvédekre.
– Miért? – csodálkozik a vendég.
– Elõször is: sokkal több van belõlük. Másodszor: a

laboránsok nem kötõdnek hozzájuk érzelmileg. Har-
madszor: van egy csomó dolog, amit a patkányok
nem hajlandóak megtenni.
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Semmilyen előírás sincs arra, hogy milyen öltözékben kell szol-
gáltatniuk a magyar taxisoknak. Néhány taxitársaságnál vannak
előírások, de ez egy külön történet. Azonban minden taxisnak el
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A jövőben a BKK Zrt. és a Budapest Közút Zrt. az ügyfelek ér-
dekében egyszerűsíti a taxiállomás-használati hozzájárulások és
a megfelőségről szóló közlekedésszervezői előzetes igazolás ki-
adások eljárásait.

2017. júliusától a taxiállomás-használati megállapodás meg-
kötésekor elegendő, ha a vállalkozás a vállalkozói igazolványt,
cégkivonatot, aláírási címpéldányt vagy az aláírás mintát máso-
latban mutatja be.

A taxiállomás-használati hozzájárulások kiadásával összefüg-
gő kérdésekben válaszadásra az alábbi telefonszám került be-
vezetésre: +36 70/456 93 97.

A Budapest Közút Zrt. ügyfélszolgálati munkatársai a vállalko-
zási forma alapdokumentumainak nyilvántartott elektronikus ver-
zióját minden esetben ellenőrzik.

A taxi, Taxirendeleti rendelkezéseknek megfelelőségét vizsgá-
ló eljárás során a személytaxi-vezetői szakvizsga igazolvány be-
mutatása nem szükséges, figyelemmel arra, hogy nem minden
szemlén a taxis szolgáltatást ellátó gépkocsivezető vezeti a gép-
kocsit.

Budapest, 217. június 28.
Agócs István Halász Gyula

közlekedési igazgató taxiközlekedési 
osztályvezető

Szüneteltetés vagy
megszüntetés?

Az egyéni vállalkozó, ha valamely okból bizonyos ideig nem tud-
ja végezni a tevékenységét, szünetetetheti vállalkozását. A szü-
neteltetés minimális időszaka egy hónap, maximuma (egyhu-
zamban) két év.

Időnként előfordul, hogy a vállalkozó bizonytalan: tulajdonkép-
pen abba akarja hagyni vállalkozását, de szeretne egy kiskaput
hagyni, hogy hátha mégis újra… Ebben az esetben jó választás,
ha első körben csak szüneteltetést jelent be. Sokan így próbál-
nak megszabadulni például a fennálló adótartozástól. Ez azon-
ban nem ennyire egyszerű.

A szünetelésre vonatkozóan a törvény úgy rendelkezik, hogy
annak tartama alatt az egyéni vállalkozó a szünetelésig keletke-
zett fizetési kötelezettségeit a szünetelés ideje alatt is köteles
teljesíteni. Tehát a korlátlan felelőssége továbbra is fennáll. A
szüneteléssel sem az egyéni vállalkozás, sem a felelősség nem
szűnik meg.

Szüneteltetés alatt továbbá – egyéb jogviszony hiányában –
egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni. Ennek mértéke
2017-ben 7.110 Ft/hó.  

Megszüntetést akkor érdemes választani, ha a főállású vál-
lalkozó biztos benne, hogy tevékenységét a továbbiakban nem
kívánja folytatni. Ebben az esetben – ha járulékfizetése rende-
zett – jogosult álláskeresési segélyt igénybe venni. Ennek ösz-
szege az első három hónapban az addigi béréhez kötődik. Ha
már közel a nyugdíjkorhatár, akkor az első három hónap után
ún. nyugdíj előtti álláskeresési támogatásra is jogosult, ennek
összege azonban valószínűleg nem elég a megélhetéshez (40
ezer forint alattt marad).

Az álláskeresési támogatásra (régebben munkanélküli segély)
vonatkozó kérelmet a helyi munkaügyi központ kirendeltségénél
kell benyújtani.
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Nyugdíjemelés
Automatikus és méltányossági

Korábbi számainkban írtunk róla, hogy a nyugdíj melletti vállalkozók 0,5%-
os nyugdíjemelését ma már nem kell kérelmezni, azt a Nyugdíjintézet hiva-
talból teljesíti (visszamenőleg is).
A méltányossági nyugdíjemelés azonban továbbra is kérelemhez kötött.

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások
olyan keresettől, jövedelemtől függő rendszeres pénzellátások, amelyek a
biztosítottnak – nyugdíjjárulék megfizetése ellenében szerzett – meghatá-
rozott szolgálati idő alapján kerülhetnek megállapításra. Tudjuk, hogy a
vállalkozók nagy része – költségcsökkentés céljából – a minimálbért al-
kalmazza, többletjövedelmét más módszerrel veszi ki vállalkozásából. A
nyugdíjbamenetelkor tehát legtöbbször igen alacsony nyugdíjra számíthat. 

Méltányossági nyugdíjemelés kizárólag azon személyek részére enge-
délyezhető, akik már nyugellátásban részesülnek, és a folyósított nyugdíj,
valamint az esetleges egyéb rendszeres pénzellátás együttes havi össze-
ge nem haladja meg a 85 000 forintot. Kivételes nyugdíjemelés legfel-
jebb 3 évente engedélyezhető.

A vonatkozó jogszabály egyértelműen meghatározza, hogy kizárólag a
nyugdíjkorhatárt betöltött öregségi nyugdíjas esetében lehet megállapíta-
ni méltányossági nyugdíjemelést, a nők 40 év szolgálati idő alapján ked-
vezményes nyugdíjában részesülő személy részére nem.

Egyszeri segélyben az a nyugellátásban részesülő – ide már beleértve
a nők kedvezményes nyugdíját is – személy részesülhet, akinek a havi jö-
vedelme nem haladja meg a 75 ezer forintot, ha közeli hozzátartozójával
él, illetve a 85 ezer forintot, ha egyedül él. Egyszeri segély évente legfel-
jebb egyszer engedélyezhető.

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezésére és egyszeri segély en-
gedélyezésére kizárólag az érintett személy kérelmére kerülhet sor.

A kérelmeket az erre a célra rendszeresített, az Országos Nyugdíjbizto-
sítási Főigazgatóság honlapján, valamint a kormányzati portálon közzétett
nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani. A kérelemben
meg kell jelölni a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek
megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét.

A méltányossági jogkörben hozott döntésekkel szemben nincs helye
jogorvoslatnak.

Taxi statisztika
Valóban csökken a létszám!

Szerkesztőségünk birokába ju-
tott egy szakminisztériumi adat,
amely az országosan – ezen
belül Budapesten – üzemelő
taxigépkocsik és taxis vállalko-
zások darabszámát közli évekre
visszamenően. Érdekes tenden-
cia figyelhető meg: valóban
csökken a taxik száma, de míg
országosan éppenhogy, Buda-
pesten nagyobb arányban. Néz-
zük a számokat:

2010-ben országosan 8308
vállalkozás üzemeltetett 10 933
gépkocsit, 2016-ban már csak
7033 vállalkozás dolgozott 
10 136 taxiautóval. A vállakozá-
sok száma közel 1300-zal keve-
sebb, míg a gépkocsik száma
csak alig nyolcszázzal csök-
kent. A jelenség oka: kevesebb
vállalkozó több autót tart üzem-
ben.

Budapesten még érdeke-
sebb a helyzet: míg 2010-ben
6077 taxigépkocsi jutott 3972
vállalkozásra, addig 2016-ban
már csak 5230 autó üzemelt
2992 vállalkozás tulajdonában.
Itt a vállalkozások száma és a
taxigépkocsik száma is komoly
csökkenést mutat.

2017-re, és méginkább
2018-ra valószínűleg az eddigi-
nél is drasztikusabb változás
várható. Az euro5-ös követelmé-
nyeket sokan nem tudják teljesí-
teni, továbbá, ahogy már több-
ször is írtunk róla: öregszik a
szakma! A nyugdíj mellett taxi-
zók kétszer is meggondolják,
hogy beruházzanak-e egy több-
milliós autóba. 

Sok-sok éve kértük a döntés-
hozóktól a létszámcsökkentést.
Ez most megvalósulni látszik, ha
indirekt módon is. Ma már a fia-
tal vállalkozóknak egyáltalán nem
vonzó ez a terület, hiszen egy
megfelelő autó nem elegendő:
mire abból taxi lesz, az további
fél-egymillió forintba kerül. A szi-
gorú műszaki előírások, a tanfo-
lyami- és vizsgakötelezettségek,
a pénztárgép kötelező használa-
ta és az éves bevétel – áfa-határ
miatti – nyolcmilliós korlátja már
egyáltalán nem teszi lehetővé ko-
moly nyereség elérését. Aki pe-
dig továbbra is ezt a tevékenysé-
get folytatja, mert nem ért más-
hoz, meg már öreg is ahhoz,
hogy váltson, legalább kicsit
könnyebben él meg belőle…

Újabb típussal bővül a rendőrség gépjárműparkja.
Ezúttal Suzuki Vitarákat vásárol a rendvédelmi szerv,
amelyből 250 áll szolgálatba a közeljövőben. A felké-
szítés alatt álló kontingensre a Vezess.hu munkatársai
bukkantak Budaörsön.

Rendőrautóvá átalakuló tengernyi Suzuki Vitara várja további sor-
sát a márka budaörsi központjának hátsó udvarán. Fehér és szür-
ke színben, nagyrészt már felmatricázva állnak egymás hegyén-
hátán az Esztergomban gyártott szabadidő-autók a kereskedés-
ként is működő épület mögött. Mások mellett a grafitszínű alufel-
ni, a műszerfal központi nagy kijelzője, és a járművek farán virító
All Grip felirat mutatja, hogy nem fapados változatokat kapnak
hamarosan a rendőrök. Utóbbi a három fokozatban állítható (de
diffizár és felező nélküli) összkerékhajtás neve a márkánál.

A Vezess.hu információi szerint 250 darab dízel Vitara 4×4-et

szállít majd le a Suzuki a tervek szerint augusztus vagy szep-
tember folyamán a rendőrségnek egy korábban nyert megbízás
alapján. A hivatalos listaár szerint 4,59 millió forintról indul a Su-
zuki Vitara legolcsóbb, benzines, 1,6-os szívó motorral szerelt vál-
tozata (GL). Összkerekesként ugyanezzel a felszereltséggel 5,19
millióról. Amennyiben a 120 lóerős dízelmotorral, ráadásul All
Grippelt vásárolták meg, akkor a szintén 1,6-os blokkot használó,
immár Gl+ felszereltségű 4WD 6MT típus a legolcsóbb 6,31 mil-
lió forintos listaártól. Valószínűleg ilyenek lehetnek a rendőrség
részére szállítandó járművek, de ezt nem tudni pontosan. Ehhez a
típushoz alapból jár többek között az alufelni, a hegymeneti elin-
dulássegítő, az automata klíma, a tolatókamera és az érintőképer-
nyő, az ülésfűtés elöl, és a hátsó elektromos ablakemelők.

Még a nyáron találkozhatunk az új Suzukikkal a megyei rendőr-
főkapitányságok gépjárművei között. Így az Audik, Skodák, Mer-
cedesek mellett a Vitarák is szerepet kapnak a rendvédelemben.
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A TaxiPlus felvételt hirdet korlátozott  
számban budapesti csapatába a TÉNYLEGESEN  

megnövekedett fuvarszám kiszolgálására!  
Csatlakozz belépési díj nélkül, Plusz minden új belépő  
2 hónapig FÉLHAVI tagdíjkedvezményben részesül! *

- Tapasztalt taxisofőr vagy? 
Beszéljenek a tények!
Budapesten több, mint 6000  szállodai megrendelés havonta, 
folyamatosan bővülő éjszakai  szórakozóhely-állomány.

- Kezdő vállalkozó vagy, és rendelkezel minden 
   taxizáshoz szükséges papírral, de bizonytalan vagy?
Minden kezdő kollégát egy kijelölt mentor segít a beilleszkedésben 
a nap 24 órájában! Nincs rossz kérdés, és főleg nem rosszkor!  
Ha elbizonytalanodtál, hogy mit csinálj egy fuvarral kapcsolatban, 
a mentort mindig el tudod érni! A mottónk csak ennyi: „Ha nem  
tudod, kérdezz!” 

- Nem vagy még taxis? 
Vágj bele! Segítjük pályakezdő fiatal, vállalkozó szellemű leendő kollégáinkat 
a taxis vizsga megszerzésében, a szakma fortélyainak elsajátításában!

Amit Mi adunk:
- a munkavégzéshez szükséges táblagép
- bankkártya-elfogadó terminál (POS)
- szabadjelző
- URH rádió (kedvező vásárlási és bérleti konstrukciók)

Amit Mi kérünk:
- legyél elkötelezett szolgáltató
- legyen legalább „A” kategóriás gépkocsid 
- szeress csapatban dolgozni
- legyél része a modern taxizásnak

Ne habozz! 
Hétköznap 09:00 és 17:00 között hívd 
+36-70 5 888 905 -ös  telefonszámot  

a részletekért és gyere el személyesen,
1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65.

* az akció a TaxiPlus rendszerében még nem regisztrált
kollégákra érvényes, a kedvezmény a belépéstől érvényesül

2017. május 1-től visszavonásig!

TE kellesz a TaxiPlus-nak!
AKCIÓS belépési lehetőség!
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Nyugdíjemelés
Automatikus és méltányossági

Korábbi számainkban írtunk róla, hogy a nyugdíj melletti vállalkozók 0,5%-
os nyugdíjemelését ma már nem kell kérelmezni, azt a Nyugdíjintézet hiva-
talból teljesíti (visszamenőleg is).
A méltányossági nyugdíjemelés azonban továbbra is kérelemhez kötött.

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátások
olyan keresettől, jövedelemtől függő rendszeres pénzellátások, amelyek a
biztosítottnak – nyugdíjjárulék megfizetése ellenében szerzett – meghatá-
rozott szolgálati idő alapján kerülhetnek megállapításra. Tudjuk, hogy a
vállalkozók nagy része – költségcsökkentés céljából – a minimálbért al-
kalmazza, többletjövedelmét más módszerrel veszi ki vállalkozásából. A
nyugdíjbamenetelkor tehát legtöbbször igen alacsony nyugdíjra számíthat. 

Méltányossági nyugdíjemelés kizárólag azon személyek részére enge-
délyezhető, akik már nyugellátásban részesülnek, és a folyósított nyugdíj,
valamint az esetleges egyéb rendszeres pénzellátás együttes havi össze-
ge nem haladja meg a 85 000 forintot. Kivételes nyugdíjemelés legfel-
jebb 3 évente engedélyezhető.

A vonatkozó jogszabály egyértelműen meghatározza, hogy kizárólag a
nyugdíjkorhatárt betöltött öregségi nyugdíjas esetében lehet megállapíta-
ni méltányossági nyugdíjemelést, a nők 40 év szolgálati idő alapján ked-
vezményes nyugdíjában részesülő személy részére nem.

Egyszeri segélyben az a nyugellátásban részesülő – ide már beleértve
a nők kedvezményes nyugdíját is – személy részesülhet, akinek a havi jö-
vedelme nem haladja meg a 75 ezer forintot, ha közeli hozzátartozójával
él, illetve a 85 ezer forintot, ha egyedül él. Egyszeri segély évente legfel-
jebb egyszer engedélyezhető.

Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezésére és egyszeri segély en-
gedélyezésére kizárólag az érintett személy kérelmére kerülhet sor.

A kérelmeket az erre a célra rendszeresített, az Országos Nyugdíjbizto-
sítási Főigazgatóság honlapján, valamint a kormányzati portálon közzétett
nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani. A kérelemben
meg kell jelölni a különös méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek
megalapozhatják a kérelem teljesíthetőségét.

A méltányossági jogkörben hozott döntésekkel szemben nincs helye
jogorvoslatnak.

Taxi statisztika
Valóban csökken a létszám!

Szerkesztőségünk birokába ju-
tott egy szakminisztériumi adat,
amely az országosan – ezen
belül Budapesten – üzemelő
taxigépkocsik és taxis vállalko-
zások darabszámát közli évekre
visszamenően. Érdekes tenden-
cia figyelhető meg: valóban
csökken a taxik száma, de míg
országosan éppenhogy, Buda-
pesten nagyobb arányban. Néz-
zük a számokat:

2010-ben országosan 8308
vállalkozás üzemeltetett 10 933
gépkocsit, 2016-ban már csak
7033 vállalkozás dolgozott 
10 136 taxiautóval. A vállakozá-
sok száma közel 1300-zal keve-
sebb, míg a gépkocsik száma
csak alig nyolcszázzal csök-
kent. A jelenség oka: kevesebb
vállalkozó több autót tart üzem-
ben.

Budapesten még érdeke-
sebb a helyzet: míg 2010-ben
6077 taxigépkocsi jutott 3972
vállalkozásra, addig 2016-ban
már csak 5230 autó üzemelt
2992 vállalkozás tulajdonában.
Itt a vállalkozások száma és a
taxigépkocsik száma is komoly
csökkenést mutat.

2017-re, és méginkább
2018-ra valószínűleg az eddigi-
nél is drasztikusabb változás
várható. Az euro5-ös követelmé-
nyeket sokan nem tudják teljesí-
teni, továbbá, ahogy már több-
ször is írtunk róla: öregszik a
szakma! A nyugdíj mellett taxi-
zók kétszer is meggondolják,
hogy beruházzanak-e egy több-
milliós autóba. 

Sok-sok éve kértük a döntés-
hozóktól a létszámcsökkentést.
Ez most megvalósulni látszik, ha
indirekt módon is. Ma már a fia-
tal vállalkozóknak egyáltalán nem
vonzó ez a terület, hiszen egy
megfelelő autó nem elegendő:
mire abból taxi lesz, az további
fél-egymillió forintba kerül. A szi-
gorú műszaki előírások, a tanfo-
lyami- és vizsgakötelezettségek,
a pénztárgép kötelező használa-
ta és az éves bevétel – áfa-határ
miatti – nyolcmilliós korlátja már
egyáltalán nem teszi lehetővé ko-
moly nyereség elérését. Aki pe-
dig továbbra is ezt a tevékenysé-
get folytatja, mert nem ért más-
hoz, meg már öreg is ahhoz,
hogy váltson, legalább kicsit
könnyebben él meg belőle…

Újabb típussal bővül a rendőrség gépjárműparkja.
Ezúttal Suzuki Vitarákat vásárol a rendvédelmi szerv,
amelyből 250 áll szolgálatba a közeljövőben. A felké-
szítés alatt álló kontingensre a Vezess.hu munkatársai
bukkantak Budaörsön.

Rendőrautóvá átalakuló tengernyi Suzuki Vitara várja további sor-
sát a márka budaörsi központjának hátsó udvarán. Fehér és szür-
ke színben, nagyrészt már felmatricázva állnak egymás hegyén-
hátán az Esztergomban gyártott szabadidő-autók a kereskedés-
ként is működő épület mögött. Mások mellett a grafitszínű alufel-
ni, a műszerfal központi nagy kijelzője, és a járművek farán virító
All Grip felirat mutatja, hogy nem fapados változatokat kapnak
hamarosan a rendőrök. Utóbbi a három fokozatban állítható (de
diffizár és felező nélküli) összkerékhajtás neve a márkánál.

A Vezess.hu információi szerint 250 darab dízel Vitara 4×4-et

szállít majd le a Suzuki a tervek szerint augusztus vagy szep-
tember folyamán a rendőrségnek egy korábban nyert megbízás
alapján. A hivatalos listaár szerint 4,59 millió forintról indul a Su-
zuki Vitara legolcsóbb, benzines, 1,6-os szívó motorral szerelt vál-
tozata (GL). Összkerekesként ugyanezzel a felszereltséggel 5,19
millióról. Amennyiben a 120 lóerős dízelmotorral, ráadásul All
Grippelt vásárolták meg, akkor a szintén 1,6-os blokkot használó,
immár Gl+ felszereltségű 4WD 6MT típus a legolcsóbb 6,31 mil-
lió forintos listaártól. Valószínűleg ilyenek lehetnek a rendőrség
részére szállítandó járművek, de ezt nem tudni pontosan. Ehhez a
típushoz alapból jár többek között az alufelni, a hegymeneti elin-
dulássegítő, az automata klíma, a tolatókamera és az érintőképer-
nyő, az ülésfűtés elöl, és a hátsó elektromos ablakemelők.

Még a nyáron találkozhatunk az új Suzukikkal a megyei rendőr-
főkapitányságok gépjárművei között. Így az Audik, Skodák, Mer-
cedesek mellett a Vitarák is szerepet kapnak a rendvédelemben.
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A TaxiPlus felvételt hirdet korlátozott  
számban budapesti csapatába a TÉNYLEGESEN  

megnövekedett fuvarszám kiszolgálására!  
Csatlakozz belépési díj nélkül, Plusz minden új belépő  
2 hónapig FÉLHAVI tagdíjkedvezményben részesül! *

- Tapasztalt taxisofőr vagy? 
Beszéljenek a tények!
Budapesten több, mint 6000  szállodai megrendelés havonta, 
folyamatosan bővülő éjszakai  szórakozóhely-állomány.

- Kezdő vállalkozó vagy, és rendelkezel minden 
   taxizáshoz szükséges papírral, de bizonytalan vagy?
Minden kezdő kollégát egy kijelölt mentor segít a beilleszkedésben 
a nap 24 órájában! Nincs rossz kérdés, és főleg nem rosszkor!  
Ha elbizonytalanodtál, hogy mit csinálj egy fuvarral kapcsolatban, 
a mentort mindig el tudod érni! A mottónk csak ennyi: „Ha nem  
tudod, kérdezz!” 

- Nem vagy még taxis? 
Vágj bele! Segítjük pályakezdő fiatal, vállalkozó szellemű leendő kollégáinkat 
a taxis vizsga megszerzésében, a szakma fortélyainak elsajátításában!

Amit Mi adunk:
- a munkavégzéshez szükséges táblagép
- bankkártya-elfogadó terminál (POS)
- szabadjelző
- URH rádió (kedvező vásárlási és bérleti konstrukciók)

Amit Mi kérünk:
- legyél elkötelezett szolgáltató
- legyen legalább „A” kategóriás gépkocsid 
- szeress csapatban dolgozni
- legyél része a modern taxizásnak

Ne habozz! 
Hétköznap 09:00 és 17:00 között hívd 
+36-70 5 888 905 -ös  telefonszámot  

a részletekért és gyere el személyesen,
1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65.

* az akció a TaxiPlus rendszerében még nem regisztrált
kollégákra érvényes, a kedvezmény a belépéstől érvényesül

2017. május 1-től visszavonásig!

TE kellesz a TaxiPlus-nak!
AKCIÓS belépési lehetőség!



Egy igazán vonzó darabbal bővült a Renault SUV-palettája. A
Zen, Intens és az Initiale Paris felszereltséggel kínált SUV ele-
gáns és egyben kielégít minden, a városi terepjárókkal szem-
ben támasztott igényt. Sőt! A hobbiterepjáró kategóriába sorolt
KOLEOS meglepően jól teljesített terepen is. A Slovakia Ring
területén kialakított tereppályán sokan csodálkoztak a nagy has-
magasságú autó teljesítményén. Az új Koleos kapható 4x2, illet-
ve 4x4-es hajtással is. A megannyi vezetéstámogató rendszer él-
ményszerű vezetést biztosít. Az ergonomikus középkonzolon el-
helyezett R-LINK 2 Evolution 8.7’’-os érintőképernyő, a testre
szabható TFT-kijelző, a BOSE hangrendszer egyedi vezetési él-

ményt biztosít. Az új KOLEOS belső tere hatalmas, az első ülé-
sek fűthetők, sőt a legdrágább felszereltséghez hűthető első
ülések tartoznak. A nyugodt vezetést az aktív vészfékrásegítő, a
holttérfigyelő, az Easy Park Assist, és az automata parkolórend-
szer biztosítja. 

Az autót háromféle dízelmotorral kínálják jelenleg. Az Energy
dCi 130LE 4x2-es hajtással, az Energy dCi 175LE 4x4-es haj-
tással kapható. Az Energy dCi 175Le 4x4 CVT váltóval is elér-
hető, a már említett felszereltségi változatokban. 

A Koleos Zen felszereltséggel, 1.6 dCi motorral 4x2-es haj-
tással már elérhető magánszemélyek számára, autóbeszámítás-

1. Helyes a „B” válasz. A párhuzamos
közlekedésre alkalmas úton, ahol a villa-
mosvágányok az úttest közepén egymás
mellett vannak, és a forgalmi sávokat út-
burkolati jellel jelölték, ott a villamospá-
lyára, egyéb más úttesten pedig az ellen-
tétes irányú villamosforgalom részére szol-
gáló villamosvágányra a bekanyarodás és
a megfordulás esetét kivéve, ráhajtani
nem szabad. 
2. Helyes a „B” válasz. A tábla jelenté-
se „Kapaszkodósáv”. Lakott területen kí-
vül a kapaszkodósávon kell haladniuk
azoknak a járműveknek, amelyek – a „Kö-
telező legkisebb sebesség” jelzés hiányá-
ban – 70 km/h sebességnél lassabban
haladnak. 
3. Helyes a „C” válasz. Relatív gyorshaj-
tó a taxis, ha a számára egyébként tétele-
sen megengedett sebesség felső határát
nem lépi túl, de nem az autó sajátossága-
inak, valamint az adott forgalmi, út, időjárá-
si és látási viszonyoknak megfelelő sebes-
séggel közlekedik. 
4. Helyes az „A” válasz. A vasúti átjáró-
ra tilos ráhajtani, ha azon folyamatosan
nem lehet áthaladni. Ha a taxi előtt haladó
jármű valamilyen okból megállásra kény-
szerül, mi a síneken ragadunk. Tehát az át-
járó után kell legalább olyan hosszú sza-

bad útnak lennie, mint a taxi hossza.
5. Helyes a „B” válasz. E tábla önmagá-
ban még nem jelez 30 km/h-s sebesség-
korlátozást, csupán azt, hogy gyermekek-
nek az úttestre lépésével fokozottan szá-
molni kell. Tehát olyan sebességgel kell
haladni, hogy a magukra kellő módon vi-
gyázni nem tudó gyermekekben ne te-
gyünk kárt.  30 km/h-ra akkor kell mérsé-
kelnünk a taxi sebességét, ha a „Gyerme-
kek” tábla alatt  kiegészítő tábla van – két
felfelé mutató nyíl között távolság felirattal
– ez azt jelzi, hogy a veszély hosszabb út-
szakaszon áll fenn.
6. Helyes a „B” válasz. A taxiban szállí-
tott gyermeket csak akkor nem kötelező
gyermekbiztonsági rendszerben rögzíteni,
ha a gyermek taxi üzemmódban használt
taxi hátsó ülésén utazik.
7. Helyes az „A” válasz. A forgalomban
részt vevő járművet korlátozott látási viszo-
nyok között helyzetjelző lámpákkal és tom-
pított fényszóróval kell kivilágítani.
8. Helyes a „B” válasz. Körforgalom-
ban haladó járművel a körforgalmat ke-
resztező villamos részére elsőbbséget kell
adni. 
9. Helyes a „C” válasz. A gyalogos
olyan helyen, ahol a járművekkel szemben
elsőbbsége nincs, mielőtt az úttestre lép,

köteles meggyőződni arról, hogy áthaladá-
sával a járműforgalmat nem zavarja. Nem
léphet az úttestre, ha a jármű olyan közel
van, hogy annak zavarása nélkül az úttes-
ten átmenni nem tud.
10. Helyes a „B” válasz. A „Kerülő út-
irányt jelző tábla – olyan útkereszteződés
előtt, amelyben a balra bekanyarodást táb-
la tiltja – azt jelzi, hogy a keresztező út a
jelzett kerülő útirányon érhető el.
11. Helyes az „A” válasz. Ha jelzőtábla
jelzéséből más nem következik, az úttest
menetirány szerinti jobb és bal oldalát el-
választó járdasziget mellett jobbról kell el-
haladni. 
12. Helyes a „B” válasz. A képen látha-
tó forgalmi helyzetben az előzést nem sza-
bad megkezdeni, mert a manőver bizton-
ságos végrehajtásának nincsenek meg a
feltételei.
13. Helyes a „C” válasz. Ha a baleset
folytán megrongálódott jármű vezetője
nincs jelen, a károkozó köteles személyi
adatait és biztosítója nevét erre alkalmas
módon a helyszínen hátrahagyni, és az
esetet a felelősségbiztosítási jogszabá-
lyok rendelkezéseinek megfelelően a biz-
tosítónak bejelenteni.
14. Helyes az „A” válasz. Az úttorkolat-
tal vagy útelágazással szemben csak ak-
kor szabad megállni (várakozni), ha ez a
többi jármű bekanyarodását nem akadá-
lyozza.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése
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Új RÚj Renaultenault KOLEOS
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sal. Ám a Renault ígérete szerint lesz
egy kedvezményes 2.5%-os, illetve egy
standard 4.99%-os THM-mel kínált fi-
nanszírozásuk is 72 havi részlettel páro-
sítva. 

Az új KOLEOS-t – a Talisman és
Espace modellekhez hasonlóan –
5év/150 000 km garanciával kínálják.   
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Zsuppos László Zsuppos László 
1934–2017

Laci 1953-ban, 19 évesen került a
fővárosba, és szinte mindent ve-
zetett, amit lehetett. Dömpert, te-
herautót, majd személygépkocsit.
A Főtaxihoz 1960-ban vették fel
és 1984-ig itt dolgozott. Ezt köve-
tően szabadúszó lett. 2001-ig a fő-
városban, majd szülővárosában,

Berettyóújfaluban folytatta a sze-
mélyfuvarozást. Szinte hihetetlen,
de összesen 52 évet taxizott. 

Sokan ismerték és szerették min-
denhol, ahol megfordult.  

Szeretett felesége, fia, menye, 3
unokája és barátai gyászában oszto-
zunk. 

Nyugodj békében, Laci!
A Taxisok Világa 

szerkesztősége
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Egy igazán vonzó darabbal bővült a Renault SUV-palettája. A
Zen, Intens és az Initiale Paris felszereltséggel kínált SUV ele-
gáns és egyben kielégít minden, a városi terepjárókkal szem-
ben támasztott igényt. Sőt! A hobbiterepjáró kategóriába sorolt
KOLEOS meglepően jól teljesített terepen is. A Slovakia Ring
területén kialakított tereppályán sokan csodálkoztak a nagy has-
magasságú autó teljesítményén. Az új Koleos kapható 4x2, illet-
ve 4x4-es hajtással is. A megannyi vezetéstámogató rendszer él-
ményszerű vezetést biztosít. Az ergonomikus középkonzolon el-
helyezett R-LINK 2 Evolution 8.7’’-os érintőképernyő, a testre
szabható TFT-kijelző, a BOSE hangrendszer egyedi vezetési él-

ményt biztosít. Az új KOLEOS belső tere hatalmas, az első ülé-
sek fűthetők, sőt a legdrágább felszereltséghez hűthető első
ülések tartoznak. A nyugodt vezetést az aktív vészfékrásegítő, a
holttérfigyelő, az Easy Park Assist, és az automata parkolórend-
szer biztosítja. 

Az autót háromféle dízelmotorral kínálják jelenleg. Az Energy
dCi 130LE 4x2-es hajtással, az Energy dCi 175LE 4x4-es haj-
tással kapható. Az Energy dCi 175Le 4x4 CVT váltóval is elér-
hető, a már említett felszereltségi változatokban. 

A Koleos Zen felszereltséggel, 1.6 dCi motorral 4x2-es haj-
tással már elérhető magánszemélyek számára, autóbeszámítás-

1. Helyes a „B” válasz. A párhuzamos
közlekedésre alkalmas úton, ahol a villa-
mosvágányok az úttest közepén egymás
mellett vannak, és a forgalmi sávokat út-
burkolati jellel jelölték, ott a villamospá-
lyára, egyéb más úttesten pedig az ellen-
tétes irányú villamosforgalom részére szol-
gáló villamosvágányra a bekanyarodás és
a megfordulás esetét kivéve, ráhajtani
nem szabad. 
2. Helyes a „B” válasz. A tábla jelenté-
se „Kapaszkodósáv”. Lakott területen kí-
vül a kapaszkodósávon kell haladniuk
azoknak a járműveknek, amelyek – a „Kö-
telező legkisebb sebesség” jelzés hiányá-
ban – 70 km/h sebességnél lassabban
haladnak. 
3. Helyes a „C” válasz. Relatív gyorshaj-
tó a taxis, ha a számára egyébként tétele-
sen megengedett sebesség felső határát
nem lépi túl, de nem az autó sajátossága-
inak, valamint az adott forgalmi, út, időjárá-
si és látási viszonyoknak megfelelő sebes-
séggel közlekedik. 
4. Helyes az „A” válasz. A vasúti átjáró-
ra tilos ráhajtani, ha azon folyamatosan
nem lehet áthaladni. Ha a taxi előtt haladó
jármű valamilyen okból megállásra kény-
szerül, mi a síneken ragadunk. Tehát az át-
járó után kell legalább olyan hosszú sza-

bad útnak lennie, mint a taxi hossza.
5. Helyes a „B” válasz. E tábla önmagá-
ban még nem jelez 30 km/h-s sebesség-
korlátozást, csupán azt, hogy gyermekek-
nek az úttestre lépésével fokozottan szá-
molni kell. Tehát olyan sebességgel kell
haladni, hogy a magukra kellő módon vi-
gyázni nem tudó gyermekekben ne te-
gyünk kárt.  30 km/h-ra akkor kell mérsé-
kelnünk a taxi sebességét, ha a „Gyerme-
kek” tábla alatt  kiegészítő tábla van – két
felfelé mutató nyíl között távolság felirattal
– ez azt jelzi, hogy a veszély hosszabb út-
szakaszon áll fenn.
6. Helyes a „B” válasz. A taxiban szállí-
tott gyermeket csak akkor nem kötelező
gyermekbiztonsági rendszerben rögzíteni,
ha a gyermek taxi üzemmódban használt
taxi hátsó ülésén utazik.
7. Helyes az „A” válasz. A forgalomban
részt vevő járművet korlátozott látási viszo-
nyok között helyzetjelző lámpákkal és tom-
pított fényszóróval kell kivilágítani.
8. Helyes a „B” válasz. Körforgalom-
ban haladó járművel a körforgalmat ke-
resztező villamos részére elsőbbséget kell
adni. 
9. Helyes a „C” válasz. A gyalogos
olyan helyen, ahol a járművekkel szemben
elsőbbsége nincs, mielőtt az úttestre lép,

köteles meggyőződni arról, hogy áthaladá-
sával a járműforgalmat nem zavarja. Nem
léphet az úttestre, ha a jármű olyan közel
van, hogy annak zavarása nélkül az úttes-
ten átmenni nem tud.
10. Helyes a „B” válasz. A „Kerülő út-
irányt jelző tábla – olyan útkereszteződés
előtt, amelyben a balra bekanyarodást táb-
la tiltja – azt jelzi, hogy a keresztező út a
jelzett kerülő útirányon érhető el.
11. Helyes az „A” válasz. Ha jelzőtábla
jelzéséből más nem következik, az úttest
menetirány szerinti jobb és bal oldalát el-
választó járdasziget mellett jobbról kell el-
haladni. 
12. Helyes a „B” válasz. A képen látha-
tó forgalmi helyzetben az előzést nem sza-
bad megkezdeni, mert a manőver bizton-
ságos végrehajtásának nincsenek meg a
feltételei.
13. Helyes a „C” válasz. Ha a baleset
folytán megrongálódott jármű vezetője
nincs jelen, a károkozó köteles személyi
adatait és biztosítója nevét erre alkalmas
módon a helyszínen hátrahagyni, és az
esetet a felelősségbiztosítási jogszabá-
lyok rendelkezéseinek megfelelően a biz-
tosítónak bejelenteni.
14. Helyes az „A” válasz. Az úttorkolat-
tal vagy útelágazással szemben csak ak-
kor szabad megállni (várakozni), ha ez a
többi jármű bekanyarodását nem akadá-
lyozza.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése
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Új RÚj Renaultenault KOLEOS
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sal. Ám a Renault ígérete szerint lesz
egy kedvezményes 2.5%-os, illetve egy
standard 4.99%-os THM-mel kínált fi-
nanszírozásuk is 72 havi részlettel páro-
sítva. 

Az új KOLEOS-t – a Talisman és
Espace modellekhez hasonlóan –
5év/150 000 km garanciával kínálják.   
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Zsuppos László Zsuppos László 
1934–2017

Laci 1953-ban, 19 évesen került a
fővárosba, és szinte mindent ve-
zetett, amit lehetett. Dömpert, te-
herautót, majd személygépkocsit.
A Főtaxihoz 1960-ban vették fel
és 1984-ig itt dolgozott. Ezt köve-
tően szabadúszó lett. 2001-ig a fő-
városban, majd szülővárosában,

Berettyóújfaluban folytatta a sze-
mélyfuvarozást. Szinte hihetetlen,
de összesen 52 évet taxizott. 

Sokan ismerték és szerették min-
denhol, ahol megfordult.  

Szeretett felesége, fia, menye, 3
unokája és barátai gyászában oszto-
zunk. 

Nyugodj békében, Laci!
A Taxisok Világa 

szerkesztősége
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Taxis kolléga keresett meg, hogy elkerget-
ték egy taxiállomásról. Az a kérdése, hol
jelentheti ezt be? Az külön történet, ho-
gyan történhet ilyesmi negyedszázaddal a
nagy „rendteremtés” kezdete után? Még
mindig vannak olyan drosztok, ahol nem
állhatnak meg „idegenek”! Mikor láttunk
utoljára társaságbeli taxist a Nyugati vagy
a Keleti pályaudvarnál, a Hősök terén?

Korábban a Budapesti Közlekedési
Központhoz tartoztak a taxik, a taxisok.

Azonban az elmúlt évben a Budapest Köz-
út vette át a taxiállomások ellenőrzését, a
taxiautók minősítését. Természetesen
megkerestem a Budapesti Közlekedési
Központot a témában. Válaszuk rövidítve,
szerkesztve. Kiemelés tőlem. (J. P.) 

A taxiállomás kisajátításra vonatkozó beje-
lentést (névvel, elérhetőséggel, taxiállo-
más kisajátító rendszámmal) a Központi
Ügyfélszolgálati telefonszámunkon

(+3613255255), vagy a taxikozleke-
des@bkk.hu elektronikus elérhetőségün-
kön lehet megtenni. A bejelentés beérke-
zését követően Társaságunk minden eset-
ben felveszi a kapcsolatot a bejelentővel
és megkéri egy aláírt bejelentési jegyző-
könyv felvételére.

A taxiállomás-kisajátítással kap-
csolatban Társaságunk csak abban
az esetben tud intézkedni (taxiál-
lomás-használati hozzájárulás vissza-
vonási értesítés), ha a bejelentő egy
aláírt bejelentési jegyzőkönyvben vál-
lalja az eredeti bejelentését és meg-
adja személyes adatait.

Az aláírt bejelentési jegyzőkönyv mellé
zárt, aláírt borítékba kerülnek a bejelentő
adatai, amely csak egy esetleges bírósági
tárgyaláson nyitható fel, ahol a bejelentő,
mint tanú megerősítheti a bejelentési
jegyzőkönyvében rögzített állításait. 

Az esetleges bírósági tárgyalásig a
bejelentő személye anonim marad. 

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI 
KÖZPONT 

Köszönjük a választ.
Juhász Péter

1. Helyes az „A” válasz. A forgalom-
ban részt vevõ vezetõnek fokozottan fi-
gyelnie kell a menetrend szerint közle-
kedõ jármûvek megállóhelyérõl az út-
testre lelépõ gyalogosok biztonságának
megóvására. 
2. Helyes a „C” válasz. A balra beka-
nyarodni szándékozó taxival elsõbbsé-
get kell adni az úttesten szembõl érkezõ
és egyenesen továbbhaladó „A” jelû
autóbusznak, valamint a jobbra beka-
nyarodó „B” jelû villamosnak. 
3. Helyes a „C” válasz. Ha valaki a köz-
lekedés más résztvevõjét kár, baleset be-
következésének, a személy- és vagyon-
biztonság sérelmének a lehetõségébe
sodorja, az veszélyeztetésnek minõsül. 
4. Helyes az „A” válasz. Az „Útszûkü-
let” tábla azt jelzi, hogy az úttest széles-
sége a megelõzõ útszakaszéhoz képest
számottevõen csökken. 
5. Helyes a „B” válasz. Egyirányú for-
galmú úton az úttest bal szélén – ha
közúti jelzésbõl más nem következik –
akkor szabad megállni, ha a jármû mel-
lett az úttest jobb széléig mérve leg-
alább 5,5 méter szélességû hely marad.
6. Helyes a „C” válasz. A kutyát pórá-
zon vezetõ személyre a gyalogosokra
vonatkozó rendeletek az irányadók. A
gyalogosnak a járdán, ahol pedig járda
nincs, a leállósávon, az útpadkán vagy a
kerékpárúton kell közlekednie.
7. Helyes az „A” válasz. Az elõzésre vo-
natkozó feltételek megléte esetén taxijá-
val megelõzheti a villamost az olyan
úton, ahol a villamosvágányok az úttest
közepén egymás mellett vannak. Azon-
ban ha az úttest párhuzamos közleke-
désre alkalmas, és a forgalmi sávok út-
burkolati jellel jelölve vannak, a villamo-
spályára, egyéb úttesten az ellentétes irá-
nyú villamosforgalom részére szolgáló
villamosvágányra ráhajtania nem szabad.
8. Helyes a „C” válasz. A KRESZ értel-
mezésére kiadott útmutató az ilyen
esetre a következõt írja: „Az elsõbbség-
gel rendelkezõ jármû sebességtúllépé-

sében megnyilvánuló szabálytalansága
az elsõbbségi jogot nem szünteti meg
és – amennyiben a sebességtúllépés
nem megtévesztõ, a jármû kellõ idõben
és kellõ távolságról való észlelését nem
akadályozza –, az elsõbbségadásra kö-
telezett köteles elsõbbséget adni.”  
9. Helyes a „C” válasz. Az igaz, hogy
kétkerekû jármû vezetõje menet közben
kézben tartott mobil rádiótelefont nem
használhat. Azonban az adott helyen az
már gond, hogy a biciklista megszegte a
vonatkozó megállási tilalmat. Emberünk
a megállását követõen gyalogosnak mi-
nõsül, de ilyen minõségben késedelem
nélkül kéne áthaladnia az útkeresztezõ-
désen.  
10. Helyes a „C” válasz. Tompított
vagy távolsági fényszóró helyett vagy
mellett ködfényszórót, továbbá hátsó
helyzetjelzõ ködlámpát abban az eset-
ben szabad használni, ha a látási viszo-
nyok ezt indokolják. Tehát a ködlámpa
használata akkor indokolt, ha köd van!
11. Helyes az „A” válasz. Egy 2014-es
KRESZ-módosítás lehetõvé tette, hogy a
biztonságos vezetésre képes kerékpáros
akkor is részt vegyen a közúti forgalom-
ban, ha szervezetében szeszes ital fo-
gyasztásából származó alkohol van.  
12. Helyes a „B” válasz. A figyelmez-
tetõ jelzést (sárga villogó fényt) haszná-
ló, valamint a veszélyes anyagot szállító
jármûvet csak fokozott óvatossággal
szabad megközelíteni, mellette elhalad-
ni vagy megelõzni. 
13. Helyes az „A” válasz. A legfeljebb
5 percig tartó egy helyben tartózkodás
– be- és kiszállás, illetve folyamatos fel-
és lerakás hiányában is – megállásnak
minõsül.
14. Helyes a „C” válasz. Elsõ a fõútvo-
nalat elhagyó „A” jelû autó, majd az
alárendelt útról érkezõ „B” jelû. A  „C”
jelû motoros indulhat utoljára, mert õ a
„B” jelû gépkocsi bal keze felõli ugyan-
csak elsõbbségadásra kötelezett útról
érkezett.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése
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Tóth Lajos 
Főtaxi – ex URH 1026 

1946 – 2017

Bár már három éve nem taxizott, de
aki majdnem fél évszázadig (!), 46
évig „kockás” volt, az örökre „koc-
kás” marad, örökre a családtagunk!
A nyugdíj mellett még taxizott, de a
sárgítás időszakában ő is úgy dön-
tött, elég, itt a vége! Előtte nagyon
sokat tett a cégért, a kollégákért –
többek között – Etikásként.

Nemcsak szerető felesége, gyerme-
kei, unokái, de a FŐTAXI kollektívá-
ja is gyászolja.

Nyugodj békében, Lajos!

Juhász Péter
Főtaxi Zrt.

Ha elkergetnek 

Hol lehet bejelenteni?
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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!

Már 20.000.- Ft-tól!
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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