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·  Országos márkakereskedői hálózat
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TUDOD-E?
•	 Hogy taxis egyéni vállalkozóként négy különböző adózási 

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

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

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

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

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

vagy néhány baráti szóra van szükséged…

Az Európai Unió Bíróságának főta-
nácsnoka szerint hagyományos
közlekedési vállalatnak minősül az
internetes fuvarmegosztó szolgál-
tatást nyújtó Uber, így érvényesít-
hető rá a taxitársaságokra vonatko-
zó nemzeti szabályozás. Ez megpe-
csételheti az Uber sorsát, amely
minden eszközzel küzd,
hogy innovatív koncepci-
ójával kibújhasson a
tagállamok személyi fu-
varozásokra vonatkozó
előírásai alól.

Az Uber öt éve érkezett Eu-
rópába. A hagyományos taxi-
társaságok és hatóságok is
bírálták, mondván, tisztes-
ségtelen versenyelőnyre tett
szert azzal, hogy közösségi
személyszállító szolgáltatás-
ként nem vonatkoztak rá a szi-
gorú engedélyezési és biztonsági előírá-
sok.

Az Uber arról szeretné meggyőzni a lu-
xembourgi székhelyű törvényszéket, hogy
nem egy fuvarozótársaság, hanem digitá-
lis szolgáltatást nyújt. Ezzel eldőlhetne az
a kérdés, hogy egy alkalmazás-alapú
startup mentesülhet-e a hagyományos
vállalatok számára előírt szigorú szabá-
lyok alól.

Maciej Szpunar főtanácsnok javaslata
szerint az Ubernek közlekedési szolgálta-
tásnak kell minősülnie, mivel gazdasági
szempontból ez képezi az elsődleges ele-
met a vállalat működésében, az utasok és
a sofőrök interneten keresztül történő
összekapcsolása csak másodlagos.
Utóbbi „nem önálló és nem is elsődleges
jellegű a közlekedési szolgáltatáshoz ké-
pest”.

Ebből az értelmezésből következik,
hogy az Uber tevékenységére nem irány-
adó az „információs társadalommal össze-
függő szolgáltatásnyújtás szabadságának
elve”, ily módon azonos feltételek vonat-

koznak rá a tagállamokban, mint a hagyo-
mányos taxicégekre.

A főtanácsnoki indítvány nem köti a bí-
rákat, a tapasztalatok ugyanakkor azt mu-
tatják, hogy az ítéletek többnyire meg-
egyeznek az előzetes állásfoglalással.

A most is alkalmazott, előzetes döntés-

hozatali eljárás lehetővé teszi,
hogy a tagországok bíróságai a közösségi
jog értelmezésére vagy valamely uniós jo-
gi aktus érvényességére vonatkozó kér-
dést terjesszenek az EU bírósága elé.
Utóbbi azonban nem dönti el a jogvitát, az
a tagállami bíróság feladata, hogy az
ügyet a luxembourgi ítélet alapján elbírál-
ja. A határozat mindazonáltal a tartalmilag
hasonló kérdésben eljáró más tagállami
bíróságokat is köti. 

Hazánkban felfüggesztette szolgáltatá-
sát az Uber, de az Európai Unió Bíróságá-
nak várható döntése alapjaiban zárhatja le
ezt az évek óta tartó vitát a kontinensen.
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Havi aforizma 

A hatalom elszigetelõdésre vezet, az elszige-

telõdés pedig a hatalom szeszélyes gyakorlá-

sára. Ez szétrombolja a normális kapcsolato-

kat a vezetõ és a nép között, ami végül a ha-

talom elkorcsosodására vezet, és ezzel ké-

pességeinek elvesztésére, hogy egységben

tartsa a társadalmat.   
George E. Reedy (1986)

3

Szerkesztőségünk igyekszik a legna-
gyobb gondossággal eljárni az infor-
mációk közlése során. A jelen szá-
munkban idézett jogszabályok és tájé-
koztatók a lapzártakor,  2017. 06. 12-
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 (taxisok-
vilaga.hu), illetve a Taxisok Világa
Facebook profilján.

Európai Bírósági döntés születhet

Nincs több kivételezés az Uberrel
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III. Vörösvári út

Egy éve jeleztük, hogy az ideiglenesen buszsávvá alakí-
tott taxiállomáson „legyalulták” az autóbuszok a TAXIÁLLOMÁS
útburkolati jeleket. Miután azóta sem festették fel a jeleket, ismé-
telten kérjük. 
••A burkolati jel felújítása a tervben szerepel, és már korábban
megrendeltük. 
II. Keleti Károly utca

Útburkolatcsere történt a Bimbó út – Keleti Károly utca útvona-
lon. Azonban az út közepén lévő záróvonal mellé csak az egyik ol-
dalon festették fel a terelővonalakat, így a taxik be tudnak állni a
drosztra. Kérünk a másik oldalon is terelővonalakat, hogy a taxik
visszafordulhassanak a centrum felé, a taxiállomásról.
••A fokozott balesetveszély miatt forgalombiztonsági szempont-
ból a kérés nem kivitelezhető. A Buday László utcánál már van le-
hetőség visszafordulásra a Margit körút irányába. 

XIII. Turbina utca

Újabb taxiállomás szűnt meg, ezúttal Angyalföldön. Kérjük vissza
a taxiállomást, itt alig van gyalogosforgalom a széles járdán. 
••A taxiállomás a „Dagály sétány” építése miatt áthelyezésre ke-
rült az utca másik oldalára.

Végezetül ismét egy köszönet:
X. Albertirsai út
Új taxiállomás „született” a BNV 3. számú kapujánál. A felfestés
még hiányzik, de már lehet használni a drosztot. Tessék használni! 

A taxiállomásokkal kapcsolatban 

Taxisok kontra Budapest közút

II. Keleti Károly utca:
Nem lehet elhagyni a
drosztot a Belváros felé

XIII. Turbina utca: Az új
droszt az utca túloldalán

X. Albertirsai út: Új taxiállomás, köszönet érte!

II. Bimbó út: Meg-
ígérték az új taxiál-
lomás kialakítását,
megtették, köszö-
net érte

III. Vörösvári
út: Végre fel-
festették az
ú t b u r ko l a t i
jeleket. Kö-
szönet érte

III. Vörösvári út: Egy éve
jelezzük, elkoptak az
útburkolati jelek
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Szingapúrban már pár hónapja tesztelik az első vezető nél-
küli taxikat, amelyeket az Amerikai Egyesült Államok után
majd Európában is hadrendbe kívánnak állítani a járműve-
ket gyártók és forgalmazók. 2018-ban még sofőr által fel-
ügyelten közlekednének a járművek, ám egy évvel később
már önmagukban végeznék szolgáltatásaikat először Fran-
ciaországban majd Luxemburgban.

Változik a világ és számos újítás válik elérhetővé a mindennapokban
is. Igaz, hazánkba minden megkésve érkezik, de elég komoly problé-
mákat vethet föl a személyszállító szolgáltatók körében, hogy akár
két éven belül munkába állhatnak a
vezető nélküli taxik. Igaz egyelőre
Európa nyugati felén, de ami késik,
nem múlik, s ha kedvező tapaszta-
latokra tesznek szert az üzemelte-
tők, akkor ide is begyűrűzik az inno-
váció.

A Delphi Automotive várhatóan
hamarosan bejelenti, hogy új, önjá-
ró taxiszolgáltatást indít útjára az
USA nagyvárosaiban – várhatóan
Bostonban és Pittsburgh-ben. A
cég már tavaly készen állt volna az
„élesben” zajló kísérletre, ám partne-
reinek több időre volt szüksége. Alig
néhány hét késéssel Európában is
hasonló bejelentésre készül a

Delphi: itt Franciaországban, esetleg Luxemburgban fognak első-
ként sofőr nélküli bérkocsi-szolgáltatást nyújtani.

A Delphi tavaly augusztusban Szingapúrban már forgalomba állí-
tott egy lézeres érzékelőkkel, kamerákkal és radarokkal megtűzdelt
Audi SQ5-öst. Idén nyáron további két autó – ezek már elektromos
üzeműek – áll szolgálatba az ázsiai országban, 2018-ban pedig ötta-
gúra bővül a flotta. A szingapúri taxikban sofőr felügyeli, hogy min-
den jól menjen, de a Delphi reményei szerint 2019-től teljesen rábíz-
hatják magukat az utasok a technológiára.

A taxiszolgálatok világszerte jó kiindulási pontot jelentenek a tech-
nológia kezdeti bevezetésére:
egyrészt a diszpécserek folya-
matosan felügyelik a járművek
mozgását, másrészt tervezhető-
ek a karbantartások, harmad-
részt pedig a technológia belé-
pési költségeit ellensúlyozzák a
sofőrök kiváltásával elért meg-
takarítások.

S hogy nem egyedi elgondo-
lásról van szó, azt mi sem bizo-
nyítja jobban, minthogy a
Daimler cég is hasonló közle-
ményt adott ki, igaz, ők kicsit
távolabbi jövőről beszélnek.
Ola Kallenius – a cég fejlesz-
tési igazgatója – eképpen nyi-
latkozott: „A robottaxik 2020

Az innováció kivégzi a hagyományos fuvarozást

Két év, és utakon a robottaxi
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* BGW Loyalty kedvezménnyel

Akár 
1.600.000 Ft 

kedvezmény!

SKODA OCTAVIA 
G-TEC

CNG-vel most 
többszörösen is 

nyerhet!

ÚJ CNG MODELLEK ELÉRHETŐ ÁRON!

- Taxis  vállalkozók a litaárból 20% kedvezményre jogosultak
- PORSCHE BANK finanszírozással további 200.000 Ft kedvezmény
- Mindezeken felül BGW Plusz Kártyával 300.000 Ft üzemanyag       
    kedvezmény vehető igénybe
- SKODA-modellek  listaára bruttó  5.600.000 Ft-tól
- Használt autó beszámításra is van lehetőség

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

következő elérhetőségen: ugyfelszolgalat@bgw.hu.

EURO 6 
MOTORRAL!

BGW
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További információ: 
ugyfelszolgalat@bgw.hu
+36 20 966 0025



4
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festették az
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szönet érte

III. Vörösvári út: Egy éve
jelezzük, elkoptak az
útburkolati jelek
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és 2025 között már megjelen-
hetnek a közúti forgalomban" –
fogalmazott. A városok rendkí-
vül komplex környezetnek szá-
mítanak ugyan, de viszonylag
alacsony sebességgel és
nagyfelbontású térképekkel
már kezelhető problémát jelen-
tenek. Néhány városhoz már
meg is vannak a megfelelően
részletes térképeik ahhoz,
hogy meg lehessen kezdeni a
tesztelést. A Daimler, a BMW
és az Audi 2015-ben ehhez vásárolta meg a Nokia HERE
digitális térkép, és navigációs szolgáltatását.  

A fejlesztési igazgató elmondta, hogy a Daimler jelenleg ne-
gyedik és ötödik kategóriás önállóan navigáló járművek kifejlesz-
tésén dolgozik. Az ötödik kategóriás járműveknél már egyáltalán

nincs szükség arra, hogy vezető felügyelje
a folyamatokat. „Az elkövetkező három-
négy évben már kereskedelmileg éretté,
közúti felhasználásra alkalmassá tesszük a
technológiát. Remélhetőleg addigra Né-
metországban és más országokban is
megteremtik a használat jogi feltételeit. Az
első lépések már meg is történtek ebbe az
irányba”.

A Daimler több vasat is tart a tűzben az
autonóm mobilitás terén: nemrégiben az
Uber fuvarmegosztóval írt alá szándéknyilat-
kozatot arról, hogy annak platformján ren-
delhető robottaxikat fejleszt ki. Az Uber je-

lenleg Volvo modellekkel végez ilyen kísérleteket az amerikai
Pittsburgh-ben, ezek az autók azonban egyelőre vezető felügye-
lete alatt közlekednek – derül ki a hírügynökségi jelentésből.

k.z.t.
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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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• Először is, gratulálunk
az ismételt, immár ötöd-
szöri megválasztásodhoz!
• Köszönöm, és meg is raga-
dom az alkalmat, hogy jelez-
zem a nem rám szavazó kollé-
gáknak a jó hírt, 3 évre szóló
mandátumom lejártát követő-
en már nem indulok újra. Az
iróniát félretéve, természete-
sen a szavazástól függetlenül,
az összes szövetkezeti tag, és
szerződött alvállalkozó érde-
keit fogom továbbra is képvi-
selni, ahogy erre eddig is tö-
rekedtem. Májusi közgyűlé-
sünk egyik fő feladata a tava-
lyi mérleg elfogadása volt. A
könyvvizsgálói jelentést és az
öt terület vezetőjének beszá-
molóját a tagság elfogadta.

Ezt követte a tisztségviselők
választása. Bodnár László
(City730) kollégánk egy éve
került be a 3 tagú elnökség-
be, így az ő mandátuma nem
járt le, számára ez köztes idő,
neki még két éve van a követ-
kező megmérettetésig. Az
idén két elnökségi tagnak
/Szőnyi Tibor (City161), Ta-
más Miklós (City316)/ és egy
FEB tagnak /Erdős Gergely,
(City 990)/ járt le a mandátu-
ma. A közgyűlés Németh Gá-
bort (City 916), régi FEB-
elnökünket vezetőségi tagnak
választotta.  Erdős Gergelyt
és jómagamat megerősített
korábbi pozíciónkban, engem
pedig a tagság újraválasztott
elnöknek. Szeretném ez úton

is megköszönni Szőnyi Tibor-
nak a Felügyelő Bizottságban
és a Vezetőségben 15 éve
végzett lelkiismeretes munká-
ját. Az új, és az újraválasztott
tisztségviselőknek eredmé-
nyes munkát kívánok a továb-
biakra. A választásokat követő-
en a napi munkával, a címki-
adással kapcsolatos változá-
sokat illesztette a tag-
ság a REB szabályza-
tunkba. 
• Az előző közgyűlés
megpróbálta egy ösz-
tönző előírással a
megjelenő tagok lét-
számát a maximum-
hoz közelíteni, hogy
az összejövetelek végére
is megmaradjon a szava-
zóképesség. Mennyire vált
be a döntés?
• Bevált. Szavazatszámlálás-
kor 370-380 fő volt a regiszt-
rált létszámunk, a 414 szövet-
kezeti tagból. Több mint 200-
an jelen voltak és rengetegen
meghatalmazás útján képvisel-
tették magukat. Ahogy azt az
elmúlt alkalommal megígértük,

már előzetesen pontos kez-
dést és végzést hirdettünk. Ez
nagy előrelépés volt. Az embe-
rek fáradtak, nem lehet a ren-
dezvényeket a végtelenségig
húzni. Most, az előzetesen
megígért időpontban, tehát 10
órakor kezdtünk, és a tervezett
este hét helyett, nyolckor be is
fejeztük a gyűlésünket. Ennyi

csúszás szerintem még bele-
fér. A regisztráció nem csak a
kezdéskor, hanem a végzéskor
is megtörtént, tehát szerintem
előzőleg jó döntést hoztunk.
• Nézzünk egy egyre kelle-
metlenebbé váló kérdés-
kört. Sokan panaszkod-
nak, hogy nem kapnak ta-
xit, de van, aki még a köz-
pontot sem éri el, mert
nem veszik fel a telefont.
Volt, aki azon háborodott

7

Nyári gondok, feladatok

CitCity ky közgyűlés 20özgyűlés 201177. május. május

„Aválasztásokat követően a napi
munkával, a címkiadással kap-

csolatos változásokat illesztette a tag-
ság a REB szabályzatunkba.”

Egyre kevesebb taxis, megnövekedett rendelésszám,
komoly, sok taxit igénylő szerződések a nyárra. Az el-
lentmondás egyre több fővárosi fuvarközvetítőnek
okoz fejfájást. Az idén 34 éves City Taxi Szövetkezet
május közepén tartott közgyűlésén is felmerült ez a
probléma. A közgyűlés döntéseket hozott a beérkező
megrendelések maradéktalan és magas színvonalú ki-
szolgálása érdekében. Erről, és az egyéb döntésekről
Tamás Miklóst, a most ötödször újraválasztott elnököt
kérdeztük.

Nagyon sok taxis tapasztalhatta
az  elmúlt nyáron, hogy a táblagé-
pe hangosan jelzett, majd egy fi-
gyelmeztető szöveg jelent meg:
„A táblagép túlmelegedett, húzza
ki a töltőt és kapcsolja ki a készü-
léket!” Ugyanis a nyári forróság-
ban a szélvédő mögött – sok eset-
ben – még melegebb van, mint a
járműn kívül. Milyen „boldog” volt a
taxis, ha éppen „sorelső”, vagy
„körzet első” volt, és ki kellett
iratkozni…

Most ugyanez a helyzet a pénztárgépekkel! Sokan a műszer-
falon tartják, hogy könnyen elérhető legyen. De idén nyáron
feltehetően olyan forróság lesz, mint tavaly nyáron. A Fiscat
pénztárgép felhasználói kézikönyve egyértelműen fogalmaz:
„Ne tegye ki a pénztárgépet közvetlen napsugárzásnak, ne
tartsa olyan helyen, ahol nagy a hőingadozás ( - 5 C alatt - +
35 C felett).”

A jótállási feltételek között meg ott a lényeg: „Nem érvényesít-
hető a jótállási igény, ha a hiba rendeltetésellenes használat kö-
vetkezménye.” Mit tehetünk? Vásároljunk egy hőmérőt a taxiba.

Kisebb hőmérők már néhány száz forintért kaphatók. Elegán-
sabb, ha – kicsit drágább – külső és belső hőmérsékletet mérő
hőmérőt vásárolunk.

Így, egyszerre figyelhetjük a külső és belső hőmérsékletet, vi-
gyázhatunk arra, hogy ne legyen túl nagy különb-

ség a két

hőmérséklet között. Ugyanis, ha nagyon erősen megy a
klíma, ha túl nagy a külső és belső hőmérséklet között a különb-
ség, akkor könynyen megfázhatunk. Juhász Péter

Figyeljünk oda a 
belső hőmérsékletre!

Hőmérő a taxiban

Érzékelő a kocsin kívül
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dom az alkalmat, hogy jelez-
zem a nem rám szavazó kollé-
gáknak a jó hírt, 3 évre szóló
mandátumom lejártát követő-
en már nem indulok újra. Az
iróniát félretéve, természete-
sen a szavazástól függetlenül,
az összes szövetkezeti tag, és
szerződött alvállalkozó érde-
keit fogom továbbra is képvi-
selni, ahogy erre eddig is tö-
rekedtem. Májusi közgyűlé-
sünk egyik fő feladata a tava-
lyi mérleg elfogadása volt. A
könyvvizsgálói jelentést és az
öt terület vezetőjének beszá-
molóját a tagság elfogadta.

Ezt követte a tisztségviselők
választása. Bodnár László
(City730) kollégánk egy éve
került be a 3 tagú elnökség-
be, így az ő mandátuma nem
járt le, számára ez köztes idő,
neki még két éve van a követ-
kező megmérettetésig. Az
idén két elnökségi tagnak
/Szőnyi Tibor (City161), Ta-
más Miklós (City316)/ és egy
FEB tagnak /Erdős Gergely,
(City 990)/ járt le a mandátu-
ma. A közgyűlés Németh Gá-
bort (City 916), régi FEB-
elnökünket vezetőségi tagnak
választotta.  Erdős Gergelyt
és jómagamat megerősített
korábbi pozíciónkban, engem
pedig a tagság újraválasztott
elnöknek. Szeretném ez úton

is megköszönni Szőnyi Tibor-
nak a Felügyelő Bizottságban
és a Vezetőségben 15 éve
végzett lelkiismeretes munká-
ját. Az új, és az újraválasztott
tisztségviselőknek eredmé-
nyes munkát kívánok a továb-
biakra. A választásokat követő-
en a napi munkával, a címki-
adással kapcsolatos változá-
sokat illesztette a tag-
ság a REB szabályza-
tunkba. 
• Az előző közgyűlés
megpróbálta egy ösz-
tönző előírással a
megjelenő tagok lét-
számát a maximum-
hoz közelíteni, hogy
az összejövetelek végére
is megmaradjon a szava-
zóképesség. Mennyire vált
be a döntés?
• Bevált. Szavazatszámlálás-
kor 370-380 fő volt a regiszt-
rált létszámunk, a 414 szövet-
kezeti tagból. Több mint 200-
an jelen voltak és rengetegen
meghatalmazás útján képvisel-
tették magukat. Ahogy azt az
elmúlt alkalommal megígértük,

már előzetesen pontos kez-
dést és végzést hirdettünk. Ez
nagy előrelépés volt. Az embe-
rek fáradtak, nem lehet a ren-
dezvényeket a végtelenségig
húzni. Most, az előzetesen
megígért időpontban, tehát 10
órakor kezdtünk, és a tervezett
este hét helyett, nyolckor be is
fejeztük a gyűlésünket. Ennyi

csúszás szerintem még bele-
fér. A regisztráció nem csak a
kezdéskor, hanem a végzéskor
is megtörtént, tehát szerintem
előzőleg jó döntést hoztunk.
• Nézzünk egy egyre kelle-
metlenebbé váló kérdés-
kört. Sokan panaszkod-
nak, hogy nem kapnak ta-
xit, de van, aki még a köz-
pontot sem éri el, mert
nem veszik fel a telefont.
Volt, aki azon háborodott
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„Aválasztásokat követően a napi
munkával, a címkiadással kap-

csolatos változásokat illesztette a tag-
ság a REB szabályzatunkba.”

Egyre kevesebb taxis, megnövekedett rendelésszám,
komoly, sok taxit igénylő szerződések a nyárra. Az el-
lentmondás egyre több fővárosi fuvarközvetítőnek
okoz fejfájást. Az idén 34 éves City Taxi Szövetkezet
május közepén tartott közgyűlésén is felmerült ez a
probléma. A közgyűlés döntéseket hozott a beérkező
megrendelések maradéktalan és magas színvonalú ki-
szolgálása érdekében. Erről, és az egyéb döntésekről
Tamás Miklóst, a most ötödször újraválasztott elnököt
kérdeztük.

Nagyon sok taxis tapasztalhatta
az  elmúlt nyáron, hogy a táblagé-
pe hangosan jelzett, majd egy fi-
gyelmeztető szöveg jelent meg:
„A táblagép túlmelegedett, húzza
ki a töltőt és kapcsolja ki a készü-
léket!” Ugyanis a nyári forróság-
ban a szélvédő mögött – sok eset-
ben – még melegebb van, mint a
járműn kívül. Milyen „boldog” volt a
taxis, ha éppen „sorelső”, vagy
„körzet első” volt, és ki kellett
iratkozni…

Most ugyanez a helyzet a pénztárgépekkel! Sokan a műszer-
falon tartják, hogy könnyen elérhető legyen. De idén nyáron
feltehetően olyan forróság lesz, mint tavaly nyáron. A Fiscat
pénztárgép felhasználói kézikönyve egyértelműen fogalmaz:
„Ne tegye ki a pénztárgépet közvetlen napsugárzásnak, ne
tartsa olyan helyen, ahol nagy a hőingadozás ( - 5 C alatt - +
35 C felett).”

A jótállási feltételek között meg ott a lényeg: „Nem érvényesít-
hető a jótállási igény, ha a hiba rendeltetésellenes használat kö-
vetkezménye.” Mit tehetünk? Vásároljunk egy hőmérőt a taxiba.

Kisebb hőmérők már néhány száz forintért kaphatók. Elegán-
sabb, ha – kicsit drágább – külső és belső hőmérsékletet mérő
hőmérőt vásárolunk.

Így, egyszerre figyelhetjük a külső és belső hőmérsékletet, vi-
gyázhatunk arra, hogy ne legyen túl nagy különb-

ség a két

hőmérséklet között. Ugyanis, ha nagyon erősen megy a
klíma, ha túl nagy a külső és belső hőmérséklet között a különb-
ség, akkor könynyen megfázhatunk. Juhász Péter

Figyeljünk oda a 
belső hőmérsékletre!

Hőmérő a taxiban

Érzékelő a kocsin kívül
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fel, hogy előrendelésre
nem állt ki taxi. Ez azért a
Citytől szokatlan…
• Valóban az egyik legna-
gyobb problémánk, hogy sze-
retnénk a megrendelői körün-
ket maradéktalanul és magas
színvonalon kiszolgálni. Ehhez
szoktak hozzá utasaink, és er-
re vagyunk büszkék 34 éve.
Ugyanakkor tény, hogy az el-
várás teljesítése sajnos egyre
komolyabb feladatot jelent.
Nem csak nálunk, hanem a
többi fuvarszervezőnél is,
mert egyre kevesebb a taxi,
ami egyébként egy régi szak-
mai követelés volt. Szerettük
volna elérni, hogy a korábbi,
indokolatlanul magas lét-
szám csökkenjen. Sikerült
is, ám ma, amikor kitoló-
dott, széthúzódott a csúcs-
idő, amikor komoly mérték-
ben növekedett a turizmus
és a vele járó taxiigény, ami-
kor az utca is elindult végre,
nagyon-nagyon érezni, hogy
bizonyos időszakokban ke-
vés a városban a taxi. Külö-
nösen a Cityben. A létszá-
munk bővítésére viszont a
közgyűlésünk évek óta sem-
miféle felhatalmazást nem ad.
Összesen annyi a mozgáste-
rünk jelenleg is, hogy a ko-
rábban megszavazott 850 fős
létszámot plusz 20 fővel fel-
töltsük. Így a következő leg-
fontosabb feladatunk, hogy
ezt meg is tegyük.
• Milyen elvárások vannak
a jelentkezőkkel szem-
ben?
• Kizárólag egyéni vállalkozót
veszünk fel, ha a megfelelő
tárgyi és személyi feltételekkel
rendelkezik, és teljesíti a fel-
vételi követelményeket. A mai
piaci elvárásoknak megfelelő-
en, a hibrid autóval jelentke-
zők előnyben részesülnek.
Nevezetesen, az ilyen autóval
rendelkező, minden egyéb fel-
tételnek megfelelő taxisok je-
lentős belépési-díj kedvez-
ményt kapnak. 
• A szövetkezeti tagok de-
legálási joga megmarad?
• Természetesen, ez egy hagyo-
mányos lehetőség, amibe nem
tudunk, és nem is kívánunk be-
leszólni. Ez a tagjaink joga.

• Tudom, hogy a szövet-
kezeti tagokat nem lehet
munkára kötelezni. Vi-
szont vannak olyan idő-
szakok, amikor a taxisok
többsége nem dolgozik.
Nemcsak a citysek, a töb-
biek sem. Ez viszont
utasvesztéshez, és előbb-
utóbb felháborodott pana-
szokhoz vezet majd. Van-e
erre valamilyen megoldási
javaslatotok?
• Valóban, a szövetkezeti ta-
gok kiváltságai gyakorlatilag
érinthetetlenek. Sajnos, vagy
hál’ Istennek marad az a ré-
teg, mely az úgynevezett vezé-
nyelhető

státuszba tartozik, ők a nem
szövetkezeti tag kollégáink.
Nincs mit tennünk. Tragikus a
piaci helyzet. Egyszerűen elfo-
gadhatatlan, és érthetetlen,
hogy hétköznap délután 16
órakor, a csúcsidőben, 260-
270 kolléga dolgozik. Hétvé-
gén, szombaton, vasárnap pe-
dig van, hogy 140 autó van
csak kint. Ez így nem mehet
tovább. Kénytelenek vagyunk
a több éve bevált gyakorla-
tunkhoz visszatérni, amelyben
kötelezően előírunk kettő hét-
végét, szombatot és vasárna-
pot, illetve hétköznapokon egy
csúcsidőben történő mun-
kavégzést. Ez pozitív diszkri-
mináció, mert nem eltiltjuk,
hanem munkára kötelezzük a
szerződéssel hozzánk kötődő

alvállalkozóinkat. Talán a
kérjük szebben hangzana,
de végül is ez nem rabság,
aki ezt el tudja fogadni, az
csinálja. Aki ezeket a felté-
teleket nem tudja vállalni,
azt megkérjük, hogy adja

át olyan taxisnak a helyét, aki
hasznosabb tagja lehet a Szö-
vetkezetnek. Hozzáteszem,
természetesen a kolléga nem
nekünk keres, hanem magá-
nak. Ez a többség és a tag-
ság és nem utolsó sorban az
utasok érdeke. Akikből élünk!
Tehát a két hétvége mellett
kötelező hétköznaponként
egy csúcsidejű munkavégzés,
ez lehet vagy délelőtt, vagy
délután.
• A csúcsidő mit jelent?
• Vagy reggel 7-től 10 óráig,
vagy délután 16-tól 20 óráig.
Még annyit, hogy az előzőek
mellett heti 50 cím felvételét

várjuk el a kollégáktól. Ez radi-
kális változás, talán nagyon
durván is hangzik, de nem lá-
tunk más megoldást.  Ezekkel
az előírásokkal nyomatékosan
megkérjük, rávesszük a kollé-
gákat arra, hogy jöjjenek ki
dolgozni. Az egész piacon azt
látjuk, különösen a cégeknél,
ha a taxis hétfőtől péntekig
megtalálja a számítását – ami-
nek végtelenül örülünk –, ak-
kor egyébként őt másképp’
nem tudjuk rávenni arra, hogy
akár egy órával többet marad-
jon, vagy egy órával korábban
jöjjön ki dolgozni a megszo-
kott ritmusánál. Különösen ne-
héz arra rávenni, hogy dolgoz-
zon szombaton és vasárnap.
A taxisok korábban azért jöt-
tek ki a hétvégén, hogy a hét-
re tervezett bevételt hozzák.
Nehogy félreértsen bárki is,
nem turkálunk a zsebekben,
de ezt látjuk. Az, hogy 100-
140 autó van kint egy-egy
szombat-vasárnap, biztosan
nem azt jelenti, hogy most

már a taxisoknak nincs szük-
sége pénzre. Csak azt jelent-
heti, hogy a hét öt munka-
napján egyébként megtalálják
számításukat. Ismétlem: en-
nek nagyon örülünk. Ugyanak-
kor a megrendelőinknek meg
nem tudjuk azt mondani, hogy
szombat-vasárnap, csúcsidő-
ben szíveskedjenek például a
konkurenciát, vagy a nem léte-
ző UBER-t hívni, esetleg ve-
gyék igénybe a BKV-t. Nem
úgy kötjük a szerződéseket a
megrendelőkkel, hogy csak
reggel 1/2 9 és délután 17
óra között állunk a rendelke-
zésükre. Aki egyszer-kétszer
nem kap autót, az elpártol tő-
lünk, és őt nagyon nehéz visz-
szahozni. Ez pedig hosszú tá-
von veszteség szövetkezeti
tagnak és alvállalkozónak egy-
aránt, amit bizony mindenki-
nek be kell látnia.  
• Mint szövetkezeti elnök,
illetve mint kamarai vezető
mi a véleményed, lenyug-
szanak az „ötletelések” a
taxizást szabályozó ható-
ságoknál? Talán nem lesz
újabb eszköz, amit az au-
tóba megvetetnek a taxi-
sokkal?  
• Én nagyon bízom a kollé-
gáim nevében is abban,
hogy ez az ötletbörze véget
ér. Úgy érzem, hogy a taxi-
szolgáltatás már minden lé-

tező hazai és nemzetközi elvá-
rásnak megfelel. Még egy
olyan korábbi előírás van, ami
valószínűleg a legnagyobb
beruházást igényli, és ami
még sok kollégánknak okoz
fejfájást, az az Euro5 emisszi-
ós norma szerinti autó meg-
vásárlása. A közeli jövőben
fővárosi, illetve kormányszintű
jogszabályváltozás tudomá-
som szerint nem várható. Az
eddigi előírások teljesítése,
számonkérése is épp elég
feladat. 
• A City Taxihoz alvállalko-
zóként csak hibrid autóval
lehet belépni? Aki már
szövetkezeti tag, vagy al-
vállalkozó, amikor autót
cserél, csak ilyet vehet?
• Nem, ez csak előnyt jelent
az új belépők esetében. Ter-
mészetesen a City Taxi teljes
alvállalkozói körének a főváros
által előírt feltételeknek kell
megfelelniük. Ami jó a város-
nak, az nekünk is jó. 
• Köszönöm a tájékozta-
tást!

- kó -

– Mondd csak, biztosan tu-
dod, hogy megcsal a feleséged? 

– Hát biztosan nem, de már
két éve nem jött haza.

8

City elnökség, balról jobbra: Németh Gá-
bor, Tamás Miklós, Bodnár László
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fel, hogy előrendelésre
nem állt ki taxi. Ez azért a
Citytől szokatlan…
• Valóban az egyik legna-
gyobb problémánk, hogy sze-
retnénk a megrendelői körün-
ket maradéktalanul és magas
színvonalon kiszolgálni. Ehhez
szoktak hozzá utasaink, és er-
re vagyunk büszkék 34 éve.
Ugyanakkor tény, hogy az el-
várás teljesítése sajnos egyre
komolyabb feladatot jelent.
Nem csak nálunk, hanem a
többi fuvarszervezőnél is,
mert egyre kevesebb a taxi,
ami egyébként egy régi szak-
mai követelés volt. Szerettük
volna elérni, hogy a korábbi,
indokolatlanul magas lét-
szám csökkenjen. Sikerült
is, ám ma, amikor kitoló-
dott, széthúzódott a csúcs-
idő, amikor komoly mérték-
ben növekedett a turizmus
és a vele járó taxiigény, ami-
kor az utca is elindult végre,
nagyon-nagyon érezni, hogy
bizonyos időszakokban ke-
vés a városban a taxi. Külö-
nösen a Cityben. A létszá-
munk bővítésére viszont a
közgyűlésünk évek óta sem-
miféle felhatalmazást nem ad.
Összesen annyi a mozgáste-
rünk jelenleg is, hogy a ko-
rábban megszavazott 850 fős
létszámot plusz 20 fővel fel-
töltsük. Így a következő leg-
fontosabb feladatunk, hogy
ezt meg is tegyük.
• Milyen elvárások vannak
a jelentkezőkkel szem-
ben?
• Kizárólag egyéni vállalkozót
veszünk fel, ha a megfelelő
tárgyi és személyi feltételekkel
rendelkezik, és teljesíti a fel-
vételi követelményeket. A mai
piaci elvárásoknak megfelelő-
en, a hibrid autóval jelentke-
zők előnyben részesülnek.
Nevezetesen, az ilyen autóval
rendelkező, minden egyéb fel-
tételnek megfelelő taxisok je-
lentős belépési-díj kedvez-
ményt kapnak. 
• A szövetkezeti tagok de-
legálási joga megmarad?
• Természetesen, ez egy hagyo-
mányos lehetőség, amibe nem
tudunk, és nem is kívánunk be-
leszólni. Ez a tagjaink joga.

• Tudom, hogy a szövet-
kezeti tagokat nem lehet
munkára kötelezni. Vi-
szont vannak olyan idő-
szakok, amikor a taxisok
többsége nem dolgozik.
Nemcsak a citysek, a töb-
biek sem. Ez viszont
utasvesztéshez, és előbb-
utóbb felháborodott pana-
szokhoz vezet majd. Van-e
erre valamilyen megoldási
javaslatotok?
• Valóban, a szövetkezeti ta-
gok kiváltságai gyakorlatilag
érinthetetlenek. Sajnos, vagy
hál’ Istennek marad az a ré-
teg, mely az úgynevezett vezé-
nyelhető

státuszba tartozik, ők a nem
szövetkezeti tag kollégáink.
Nincs mit tennünk. Tragikus a
piaci helyzet. Egyszerűen elfo-
gadhatatlan, és érthetetlen,
hogy hétköznap délután 16
órakor, a csúcsidőben, 260-
270 kolléga dolgozik. Hétvé-
gén, szombaton, vasárnap pe-
dig van, hogy 140 autó van
csak kint. Ez így nem mehet
tovább. Kénytelenek vagyunk
a több éve bevált gyakorla-
tunkhoz visszatérni, amelyben
kötelezően előírunk kettő hét-
végét, szombatot és vasárna-
pot, illetve hétköznapokon egy
csúcsidőben történő mun-
kavégzést. Ez pozitív diszkri-
mináció, mert nem eltiltjuk,
hanem munkára kötelezzük a
szerződéssel hozzánk kötődő

alvállalkozóinkat. Talán a
kérjük szebben hangzana,
de végül is ez nem rabság,
aki ezt el tudja fogadni, az
csinálja. Aki ezeket a felté-
teleket nem tudja vállalni,
azt megkérjük, hogy adja

át olyan taxisnak a helyét, aki
hasznosabb tagja lehet a Szö-
vetkezetnek. Hozzáteszem,
természetesen a kolléga nem
nekünk keres, hanem magá-
nak. Ez a többség és a tag-
ság és nem utolsó sorban az
utasok érdeke. Akikből élünk!
Tehát a két hétvége mellett
kötelező hétköznaponként
egy csúcsidejű munkavégzés,
ez lehet vagy délelőtt, vagy
délután.
• A csúcsidő mit jelent?
• Vagy reggel 7-től 10 óráig,
vagy délután 16-tól 20 óráig.
Még annyit, hogy az előzőek
mellett heti 50 cím felvételét

várjuk el a kollégáktól. Ez radi-
kális változás, talán nagyon
durván is hangzik, de nem lá-
tunk más megoldást.  Ezekkel
az előírásokkal nyomatékosan
megkérjük, rávesszük a kollé-
gákat arra, hogy jöjjenek ki
dolgozni. Az egész piacon azt
látjuk, különösen a cégeknél,
ha a taxis hétfőtől péntekig
megtalálja a számítását – ami-
nek végtelenül örülünk –, ak-
kor egyébként őt másképp’
nem tudjuk rávenni arra, hogy
akár egy órával többet marad-
jon, vagy egy órával korábban
jöjjön ki dolgozni a megszo-
kott ritmusánál. Különösen ne-
héz arra rávenni, hogy dolgoz-
zon szombaton és vasárnap.
A taxisok korábban azért jöt-
tek ki a hétvégén, hogy a hét-
re tervezett bevételt hozzák.
Nehogy félreértsen bárki is,
nem turkálunk a zsebekben,
de ezt látjuk. Az, hogy 100-
140 autó van kint egy-egy
szombat-vasárnap, biztosan
nem azt jelenti, hogy most

már a taxisoknak nincs szük-
sége pénzre. Csak azt jelent-
heti, hogy a hét öt munka-
napján egyébként megtalálják
számításukat. Ismétlem: en-
nek nagyon örülünk. Ugyanak-
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nem kap autót, az elpártol tő-
lünk, és őt nagyon nehéz visz-
szahozni. Ez pedig hosszú tá-
von veszteség szövetkezeti
tagnak és alvállalkozónak egy-
aránt, amit bizony mindenki-
nek be kell látnia.  
• Mint szövetkezeti elnök,
illetve mint kamarai vezető
mi a véleményed, lenyug-
szanak az „ötletelések” a
taxizást szabályozó ható-
ságoknál? Talán nem lesz
újabb eszköz, amit az au-
tóba megvetetnek a taxi-
sokkal?  
• Én nagyon bízom a kollé-
gáim nevében is abban,
hogy ez az ötletbörze véget
ér. Úgy érzem, hogy a taxi-
szolgáltatás már minden lé-

tező hazai és nemzetközi elvá-
rásnak megfelel. Még egy
olyan korábbi előírás van, ami
valószínűleg a legnagyobb
beruházást igényli, és ami
még sok kollégánknak okoz
fejfájást, az az Euro5 emisszi-
ós norma szerinti autó meg-
vásárlása. A közeli jövőben
fővárosi, illetve kormányszintű
jogszabályváltozás tudomá-
som szerint nem várható. Az
eddigi előírások teljesítése,
számonkérése is épp elég
feladat. 
• A City Taxihoz alvállalko-
zóként csak hibrid autóval
lehet belépni? Aki már
szövetkezeti tag, vagy al-
vállalkozó, amikor autót
cserél, csak ilyet vehet?
• Nem, ez csak előnyt jelent
az új belépők esetében. Ter-
mészetesen a City Taxi teljes
alvállalkozói körének a főváros
által előírt feltételeknek kell
megfelelniük. Ami jó a város-
nak, az nekünk is jó. 
• Köszönöm a tájékozta-
tást!

- kó -

– Mondd csak, biztosan tu-
dod, hogy megcsal a feleséged? 

– Hát biztosan nem, de már
két éve nem jött haza.

8

City elnökség, balról jobbra: Németh Gá-
bor, Tamás Miklós, Bodnár László
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Első előadásunkat Bíró Koppány Ajtony, a Magyarországi Lo-
gisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének főtitkára tartotta
Magyarország Logisztikai versenyképessége címmel.

Azért szerveztük mostanra ezt a fontos témát, mert az Ipar 4.0
az EU-ban jelenleg a legfontosabb. Mindenki a gazdásági fellen-
dülés zálogának tartja. A harmadik ipari forradalmat, a nagy mi-
nőségi változást az ipari termelésben a számítástechnika, az in-
formatika, és az elektronika elterjedése és a közlekedés fejődése
hozta meg, lehetővé téve a termelés automatizálását, illetve a ter-
mékek olcsó szállítását. Rohamos fejlődésnek indult a telekom-
munikáció, az Internet a privát és az üzleti élet új kommunikációs
platformjává vált, ami felgyorsította az üzleti folyamatokat és lehe-
tővé tette az üzleti partnerek összekötését és integrációját or-
szághatárokon keresztül is.

Az internethez integrált beágyazott rendszerekkel szemben új
követelmények fogalmazódnak meg: ki
kell tudniuk használni a felhő alapú szol-
gáltatások által biztosított számítástech-
nikai lehetőségeket, képeseknek kell
lenniük az interneten keresztül elérhető
tudás és szolgáltatások felhasználói igé-
nyek által vezérelt befogadására, a más
eszközökhöz történő kapcsolódáshoz
adaptívnak és automatikusan átkonfigu-
rálhatónak kell lenniük. Az internetes
infrastruktúra kiesése esetén pedig au-
tonóm módon kell garantálniuk a folya-
matos működést. Az
ezen elvárásoknak meg-
felelő rendszereket ne-
vezik kiberfizikai rend-
szereknek (Cyber-
Physical Systems –
CPS).

A fentiek lehet, hogy
ma még idegenül hang-
zanak, de egy dolog biz-
tos, hogy legyen bármi-
lyen is az eljövendő ipari
forradalom, annak lelke a
logisztika lesz.

A második előadást
Bólya Árpád, a TÜV-
Rheiland Kft. munkatársa
tartotta, az ISO
9001:2009-ről az ISO 9001:2015-re történő, 2017 augusztusáig
történő kötelező átállásról.

Elmondta, hogy egyszerűsödik a szükséges adminisztráció, és
a kézikönyv. Hangsúlyozta, hogy az odafigyelés, a minősítés me-
nete, és annak folyamatos nyomon követése jó irányba befolyá-
solja a cég működését és hatékonyságát. Manapság sok cég
szükséges rossznak éli meg a minősítő rendszert, és azért alkal-
mazzák, mert a közbeszerzések túlnyomó többségében előírás,
az ISO minősítés megléte.

A szabvány sehol sem ír elő konkrét módszert, vagy megvalósí-
tási eszközt. Ilyen kötelezettség nincs is. A szabványok használa-
ta során minden cégnek az általános megfogalmazású követel-

ményeket a saját viszonyaira egyénileg kell testre szabni és alkal-
mazni. Ez nem mindig olyan könnyű. 

Egyeztetés az ellenőrzések tapasztalatairól

A 2017.05.16-án a BKIK VI-os Osztály Taxis Szakmai Osz-
tályának lebonyolításában a fővárosi taxi-szolgáltatás
helyzetének értékelésére került sor. Dr. Rásó Hajnalka, a
BKK, míg Agócs István, a Budapest Közút szemszögéből
ismertette a 2017. I. negyedéves tapasztalatokat.

A megbeszélésen részt vettek a meghatározó budapesti taxi-
társaságok képviselői, a taxis érdekképviseletek részéről az Or-
szágos Taxis Szövetség és a Magyar Taxisok Szakszervezetének
elnökei, valamint a BKIK VI-os Osztályának, és Taxis Szakmai
Osztályának az elnökei.

Dr. Rásó Hajnalka előadásából és a szóbeli kiegészítéséből
kitűnt, hogy az elvégzett és lezárult ellen-
őrzések számával nincs baj, de mivel a
BKK nem hatóság, így a retorziók alkal-
mazása nem, csak a hiányosságok feltá-
rása a feladatuk.

Agócs István kihangsúlyozta, hogy a
Budapest Közút Zrt. elsődleges feladata
a taxi-gépjárművek jogszabályi megfelelé-
sének vizsgálata, továbbá a taxiállomások
üzemeltetése, illetve új taxiállomások léte-

sítése. Erre azonban csak
akkor kerülhet sor, ha a léte-
sítendő terület megfelel a
jogszabályi előírásoknak.

A drosztokat ért bírálatok
(nem megfelelő helyen van-
nak, a számuk kevés stb…)
hatására Agócs úr, írásos ja-
vaslatokat kért, a jelenlévők-
től a kialakítandó taximegál-
lóhelyekre, és ígéretet tett,
hogy valamennyi javaslatot
megvizsgálják, és amennyi-
ben az megfelel a fenti kri-
tériumnak, úgy a taxiállo-
mások létesítésének nem
lesz akadálya.

A két prezentációt köve-
tően hosszas beszélgetés, illetve vita folyt arról, hogy az ellenőr-
zések az elhangzott előadások fényében nem sokat érnek. Lásd
a drosztfoglalásokat, a reptér és a pályaudvarok környéke tele
van hiénákkal, a városban virágzik az engedély nélküli taxizás. Ab-
ban egyet értettek a jelenlévők, hogy az ellenőrzések hiába körül-
tekintőek és alaposak, ha nem jutnak el a megfelelő hatóságok-
hoz, vagy azok nem tesznek meg mindent az áldatlan állapotok
felszámolására.

A résztvevők megállapodtak abban, hogy az ellenőrzésekkel
kapcsolatos anomáliák miatt az NFM illetékeseihez fordulnak, és
nyomatékosan kérik azok megszüntetését, és hathatós intézkedé-
süket, hogy a kialakult tarthatatlan helyzetet végre meg lehessen
oldani.

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

Vállalkozói Klub, 2017. május

ujtaxi1.qxd  6/14/17 08:40  Page 10
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Tisztelt Elnök úr,Tisztelt Elnök úr,
mikor járt Ön utoljára a Keleti pályaudva-
ron? Én ritkán taxizom, mert kocsival já-
rok és felháborítónak tartom, ami ott tör-
ténik. Mindkét oldalon több tucat taxi áll,
a taxisok karba tett kézzel beszélgetnek.
A vonatról leszállva egyenest az első ko-
csihoz mentem, a mellette álló egyik taxis
megkérdezte tőlem, hogy mit akarok?
Már ez maga is gyanús, vajon mire gon-
dolt, miért vontatom egy taxihoz a bőrön-
dömet? Kérdeztem tőle, melyik kocsiba
ülhetek? A válasz helyett visszakérdezett:
hova akarok menni? Megmondtam neki,
hogy Rákosszentmihályra, erre azt vála-
szolta, hogy „nem”, és megvonta a vállát.
Kérdeztem tőle, hogy miért nem visz el?
A válasz az volt, hogy már nem vállal,
csak rövid fuvart. És karba font kézzel áll-
dogált tovább. Egy tucat taxi állt a Kere-
pesi úti oldalon, és egy sem volt hajlandó
elvinni. A másik oldalon kb. 7-8 autó állt,
és ott is mindegyik „rendelésre érkezett".
A taxisok ún. „freelancer" taxisok voltak,
egytől egyig. Az a véleményem, hogy
ezek szervezett bűnözők, nem a taxis
szakmának dolgoznak. Ott, ahonnan a
vonattal érkeztem, az utas nem választ-
hatja meg, hogy melyik taxiba ül, hanem
sorban jönnek (több sávban) a pályaud-
varon, és ahogy érkeznek, sorban lehet
beülni az éppen odaérkező autóba. Ez
ott, ahol munkából akar megélni a taxis,
természetes. Igazán felháborítónak azt
tartom, hogy a taxisok maguk nem képe-
sek rendet tenni, és az „érdekképvisele-

tük" tűri az ilyesmit. A vonat, amivel érkez-
tem, tele volt külföldivel, a pályaudvaron
pedig az Ön szakmájának képviselői
nyújtják az első tapasztalatot nekik Ma-
gyarországról. 

Szégyelljék magukat!
Üdvözlettel

R. Miklós
* * *

Tisztelt R. Miklós úr!
Köszönöm, hogy megosztotta velem ta-
pasztalatait a Keleti pályaudvaron tapasz-
talt taxi-személyszállítással összefüggő ál-
lapotokról. Azoknak az érdekképvisele-
teknek, akik rendpártiak, nem tagjai azok
a taxikban ülő gépkocsivezetők, akik sok
esetben illegális módon bérlik a taxigép-
kocsikat, és saját jogon nem rendelkez-
nek tevékenységi engedéllyel sem.

A tapasztalatok alapján nem a távol-
sággal volt a „taxisnak” problémája, ha-
nem azzal, hogy Ön magyarul beszélt és
valószínűen jól ismeri a hatósági ár alap-
ján a távolsággal arányosan és szabályo-
san felszámolható viteldíjat, azaz a taxis
nem számolhatta volna fel a hatósági ár
többszörösét, ahogy ezt teszik napi
rendszerességgel a külföldiekkel szem-
ben.

Az országos érdekképviseleteknek (pl.
FUVOSZ, OTSZ) és a kamaráknak nincs
hatósági jogköre, azaz a rend fenntartásá-
ért, az ellenőrzésekért és a szigorú szank-
ciók kiszabásáért – amit jogosan elvárna
a taxiengedélyeket és taxivezetői igazolvá-
nyokat kiadó hivataloktól az utazóközön-

ség –, csak és kizárólag a hatósági jog-
körrel rendelkező hivatalok felelnek.

Az érdekképviseletek és már sajnos az
ellenőrzésre jogosult hivatalok is ismerik
az Ön által tapasztalt problémákat, hisz
nap mint nap, és hosszú évek óta zajlik
ez a folyamat, ami a MÁV és Volán pálya-
udvarokon valamint a turisták által köz-
kedvelt célpontokon sajnos létező problé-
ma.

A fővárosi BKK ügyfélszolgálatához is
tucatjával érkeznek a hasonló panaszok
az utasok részéről, de szégyenkezni –
higgye el – nem azoknak a taxisoknak és
érdekképviseleteknek kell, melyek tisztes-
séggel kiszolgálják az utazóközönséget. 

Panaszát illetékességből mielőbb to-
vábbítom a Közlekedési Hatóságnak. 

Üdvözlettel:
Metál Zoltán elnök

Országos Taxis Szövetség
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Tisztelt Szerkesztőség!
A tegnapi nap folyamán az Óbudai Eurocenter parkolójában a
droszton szerettem volna megállni. Odaérve nagy meglepetés-
ként ért a látvány: a minimum 5 kijelölt helyből egy szabad sem
állt rendelkezésemre. Az ott parkoló autók közül egy sem taxi
volt. Kis várakozás után észrevettem, hogy egy család pakol az
egyik autóba, így hát odamentem és illedelmesen rákérdeztem,
mikor áll szándékukban távozni, hogy beállhassak a helyemre.
Közölték, hogy még nem mennek, fagyizni készültek. Ekkor el-
mondtam nekik, hogy ez egy taxidroszt, én és a többi taxis dol-
gozó is fizetünk a használatáért. Őket ez kicsit sem érdekelte,
mondván, mások is parkol-

nak ott, várjam meg, hogy valaki kiálljon a többiek közül. Egy-
szóval nemhogy a tábla, ill. a beszélgetésünk hatására nem za-
vartatta magát, még elkezdett rendőrség értesítésével is fenye-
getőzni, hogy neki meg akarják mondani, hova parkolhat, meg
hova nem. Erről felháborodásomban készítettem néhány fotót,
hogy nyilvánosságra kerülhessen, milyen hanyagsággal kezelik
az illetékesek mások munkájának akadályozását. 

Az utolsó képen már látható, hogy a beszélgetés hallatán, né-
hány normális felfogású ember el is állt onnan, hogy beparkol-
hassunk végre mi is, egy közben odaérkező taxis kollégámmal,
akinek elmondása szerint az esetek 90 százalékában ott nincs
szabad hely a taxisok számára...

Tisztelt Elnök úr!
Május 30-án, a Keletinél próbáltam
taxit keresni, aki elvisz a Svájci Nagy-
követségre. Először 30 euróért, utá-
na 15 euróért vittek volna el. Forintot
nem fogadtak el és a taxiórát sem
akarta bekapcsolni. Mondtam, hogy
kifizetem, amit az óra mutat. Felírtam
a taxis rendszámát. 3 másik taxis is
elutasított.

Én már 2 éve itt dolgozom, sajnos
ezt látják a turisták.

Maria Altmann

– Képzeld, olvastam
egy cikket, arról szólt,
hogy egy fickó azért
végzett a feleségével,
mert az folyton a zsebe-
iben turkált.

– Aha. És most mit csi-
nálsz?

– Kivágom a cikket és
belerakom a zsebem-
be…

* * *
Két haver találkozik:
– A te feleséged mi-

lyen az ágyban?
– Hát, van aki dicsé-

ri…

A veszekedést követően
néhányan odébbálltak

A taxiálomáson egy hely sincs a
taxisoknak. A civilek következmé-
nyek nélkül parkolnak a tilosban
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Tisztelt Elnök úr,Tisztelt Elnök úr,
mikor járt Ön utoljára a Keleti pályaudva-
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A vonatról leszállva egyenest az első ko-
csihoz mentem, a mellette álló egyik taxis
megkérdezte tőlem, hogy mit akarok?
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tartom, hogy a taxisok maguk nem képe-
sek rendet tenni, és az „érdekképvisele-

tük" tűri az ilyesmit. A vonat, amivel érkez-
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Szégyelljék magukat!
Üdvözlettel

R. Miklós
* * *

Tisztelt R. Miklós úr!
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Üdvözlettel:
Metál Zoltán elnök

Országos Taxis Szövetség
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Kedves Kollégák!
Ezt a képet csináltam a II. kerületi Gábor
Áron úti droszton. Az „Urat" megkértem,
hogy ne ide parkoljon, és főleg ne így.
De csak átnézett rajtam és elsétált..... 

Sajnos nem volt időm értesíteni a
„szerveket". Pedig szívesen megnéztem
volna, ahogy megbüntetik!

Üdv: Egy 6x6-os.

Egy férfi kétségbeesetten
áll az utcán, mobiltelefonnal
a fülén. Egyszer csak elmegy
mellette egy fiatal nõ, mire a
férfi megszólítja: 

– Ne haragudjon, hölgyem,
de a feleségemnek ma van a
születésnapja és éppen par-
fümöt rendelnék neki aján-

dékba, de megéreztem az ön
illatát. Megmondaná milyen
parfümöt használ? 

– Latros-t – válaszolja a nõ
büszkén. 

A férfi ismét a füléhez eme-
li a telefont és beleszól: 

– Oké! Bármi lehet csak ne
Latros, mert az rohadt büdös. 

14

Miért fizetünk járulékokat?
• Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék: azért fizetjük, hogy kapjunk egészség-

ügyi ellátást, meg szükség esetén munkanélküli segélyt
• Nyugdíjbiztosítás: azért fizetjük, hogy kapjunk majd nyugdíjat
• Szociális hozzájárulási adó: mert azt mondták, hogy ezt is fizetni kell…

Kicsit most az egészségbiztosítási járulék fizetéséről beszéljünk, mert ez az a téma,
ami sajnos mindenkit érinthet, ha esetleg beteg lesz. Az egészségügyi szolgáltató (or-
vos, kórház, gyógyszerész) köteles a betegnél előzetes jogviszony-ellenőrzést végezni.
Nem elég a TAJ-kártya, annak érvényesnek is kell lennie.

Tehát rendelkeznünk kell egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó jogviszonnyal, ami
után persze fizetnünk is szükséges. Alkalmazottak esetén ezt a munkáltató intézi,
egyéni vállalkozóknak maguknak kell gondoskodniuk erről. A nyugdíjasok és diákok já-
rulékát a költségvetés fedezi (ha azonban munkát vállalnak mellette, akkor fizetési kö-
telezettség is van). A semmiféle jogviszonnyal nem rendelkezők saját maguk után köte-
lesek fizetni. Így lesz érvényes a TAJ-számunk, kapunk orvosi ellátást és kedvezmé-
nyes gyógyszert. 

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor az orvos, gyógyszerész minden eset-
ben ellenőrzi, hogy  érvényes-e a TAJ-szám. Ezzel egyidőben jogviszony lekérdezés is
történik, ami egyszerűen annyit jelent, hogy az illető be van-e jelentve a társadalombiz-
tosítási nyilvántartásba akár alkalmazottként, vagy magánszemélyként, akár egyéni vál-
lalkozóként. 

A jogosultsági szinteket a nyilvántartó program különböző színekkel jelzi. Különösen
figyeljünk oda, ha TAJ-számunk „piros” jelzést mutat (ezt az egészségügyi dolgozó
úgyis  közli velünk), mert ebben az esetben vagy a bejelentéssel, vagy – vállalkozás
esetén – a járulékok fizetésével lehet valami gond. Ezzel egyidejűleg az intézmény az
adóhivatalnak is továbbítja az adatokat, amely az elmaradt járulékokat behajtja, és bír-
ságot is kiszabhat. Ne hagyjuk elhatalmasodni ezt a problémát, mert még úgy járunk
vele, mint Emil barátom, akinek a nyugdíjbamenetelekor derült ki, hogy az őt alkalmazó
– és zsebbe fizető – cég nyolc éven keresztül úgy dolgoztatta, hogy nem volt beje-
lentve… 

Négy taxisofőrt meggyilkoltak

Drogháború Mexikóban
Négy taxisofőrt gyilkoltak meg egy turisták által kedvelt kö-
zép-mexikói városban, San Miguel de Allendéban – közölték
a helyi hatóságok. A település, ahol sok amerikai nyugdíjas
él, kedvelt utazási célja külföldieknek is.

Az MKIK Közlekedési és Logisztikai 
Kollégiumának Taxis Tagozatának megbeszélése
2017. január 1-jétől, tehát lassan fél éve használja a taxis társadalom az
online kasszákat, ebben a körben közel hatezer pénztárgép üzemel ma
Magyarországon. 

Ennek kapcsán tartott ülést a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
(MKIK) Közlekedési és Logisztikai Kollégiumának Taxis Tagozata, ahol a
résztvevők részletesen áttekintették az online pénztárgép használatával
kapcsolatos műszaki és technikai – ún. üzemeltetési – tapasztalataikat. 

A megbeszélésen a felhasználók számos megoldásra váró műszaki, il-
letve szakmai problémája merült fel, kezdve a készülék „rögzítésével” kap-
csolatos nehézségekkel, az abból fakadó esetleges veszélyforrásokkal, a
hardver, illetve a szoftver nem megfelelő működése miatt felmerülő aka-
dályokon át, a napi zárással összefüggő kérdésekig. 

Az MKIK a műszaki, technikai és üzemeltetési problémákról az illetékes
hatóságokat tájékoztatni fogja, egyben kezdeményezi azok mielőbbi meg-
oldását. 

A napi zárással kapcsolatos probléma esetében kezdeményezni fogja
egy hivatalos közlemény megjelentetését annak érdekében, hogy az érin-
tettek időben értesülhessenek az ezzel kapcsolatos teendőkről.

Budapest, 2017. június 7.

Mexikóban jelentősen megnőtt a
különböző kábítószerbandák kö-
zötti leszámolás a turisták által
kedvelt településeken. Ilyen gyil-
kosságok történtek Cancunban,
Zihuatanejóban és Los Cabos-
ban, a támadások célpontjai
azonban nem turisták voltak.

A kelet-mexikói Veracruz ál-
lamban a helyi ügyészség arról
számolt be, hogy öt holttestre
bukkantak egy mezőn. A doku-
mentumból nem derül ki, a gyil-
kosságokat miképpen követték
el, de a helyi sajtó szerint az ál-
dozatokat lefejezték.

Veracruz államra is jellemző a
különböző drogkartellek közötti
háborúskodás, valamint más bűn-
cselekmények, jelentős az em-
berrablások száma is. Az állam-
ban több bűnbanda küzd egy-
mással a terület uralmáért. Első-
sorban a Los Zetas és a Jalisco
Nueva Generación (Jaliscói Új

Generáció – CJNG) nevű drog-
kartellek vívnak véres harcokat.

Egy ilyen leszámolásnak esett
áldozatául legutóbb négy taxiso-
főr is. Ricardo Villareal polgár-
mester úgy vélekedett, a leszá-
molás az utcán árusított kábító-
szer piacának felosztása miatt
történhetett.

A városi elöljáró a Radio For-
mula nevű állomásnak azt nyilat-
kozta, mivel San Miguel egy tu-
ristacélpont, a településen folyik
kisebb mértékű kábítószer-árusí-
tás. A város ugyanakkor bizton-
ságosnak tekinthető.

Elmondta: a taxisokkal úgy vé-
geztek, hogy a város egy távoli
pontjára hívták őket, ahol jármű-
vükben gyilkolták meg őket, ám
további részleteket a nyomozás-
ra való hivatkozással nem hozott
nyilvánosságra – derül ki a hír-
ügynökségi jelentésből.

Cash
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A turisták, az idegenek már messziről integetnek minden sárga
autónak. Nem tudják, hogy nem minden sárga autó taxi… És
egyre több sárga autó van Budapesten! Az elmúlt időszakban
körülbelül 1500 autó esett ki a budapesti taxipiacról. Ebben
az évben újabb 1500 esik ki!

Nagyon sok taxiról leszedik a sárga fóliát. Van olyan vállal-
kozó,

aki az új taxi fóliázásá-
nál ingyen leszedi az előző fóliát. De nagyon sok autó sárga
marad, mert a fólia eltávolítása jelentős pénzt emésztene fel.
Sok egykori taxiról le sem lehet újrafényezés nélkül szedni a
rossz minőségű anyagot. A taxis így eladja sárgán egykori jár-
művét, vagy civil autóként használja azt tovább. Sokan keresik
az ilyen autókat, melyekkel feketén lehet taxizni, fehér rend-
számmal…

A legjobb lenne, ha lenne egy törvény, miszerint a sárga
rendszám leszerelésekor a sárga fóliát is le kellene szedni. Ám
ezt a jogszabályt nem valószínű, hogy megalkotják. A sárga szín
nem védhető le, ilyet mindenkinek joga van használni. Ráadásul
van, akinek nincs pénze folytatni a vállalkozást, akkor honnan
lenne pénze a fólia leszedésére.

Egyetlen megoldás lenne: az ellenőröknek, az ellenőrzések-
nek kellene kiemelten figyelni a sárga autókra. Ha szabadjelző
(vagy ehhez hasonlító bármilyen tárgy) van egy öregecske sár-

ga, de fehér rendszámos autón, az már gyanús lehetne. Figyelni
kellene nem végez-e szolgáltatást, és ha engedély nélkül taxizik,
akkor rendszám le, „jogsi el”!

Horváth András

15

Idõs székely házaspár ül kint a teraszon békességben,
egyszer csak a néni megfogja a seprûnyelet és olyan ir-
galmatlan nagyot vág rá az öreg orrnyergére, hogy az
felbukik székestõl. Felordít: 

– Asszony, megõrültél? Miért kaptam ezt? 
Mire a néni: 
– Azon gondolkoztam, hogy ötven éve együtt élünk és

miattad nem volt még egyszer sem egy jó szexünk! 
Szép csendben üldögélnek vagy öt percig, mikor az

öreg feláll és kegyetlenül hátba rúgja a nénit, hogy az le-
gurul a teraszról. 

A néni felül a muskátlik között és rábõdül az öregre: 
– Hát ezt most miért kaptam? 
Mire a bácsi: 
– Honnan tudod te, hogy milyen a jó szex?! 

* * *
– A feleségemet megleptem a „Hogyan takarékoskod-

junk” címû könyvvel.
– No és? Sikeres volt?
– Nagyon! Azóta nem dohányzom és nem iszom…

Az autó sárga, rendszáma fehér,
és a tetején valami világít

Sok a sárga autó Budapesten
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Kedves Kollégák!
Ezt a képet csináltam a II. kerületi Gábor
Áron úti droszton. Az „Urat" megkértem,
hogy ne ide parkoljon, és főleg ne így.
De csak átnézett rajtam és elsétált..... 

Sajnos nem volt időm értesíteni a
„szerveket". Pedig szívesen megnéztem
volna, ahogy megbüntetik!
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– Latros-t – válaszolja a nõ
büszkén. 

A férfi ismét a füléhez eme-
li a telefont és beleszól: 

– Oké! Bármi lehet csak ne
Latros, mert az rohadt büdös. 
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Miért fizetünk járulékokat?
• Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék: azért fizetjük, hogy kapjunk egészség-

ügyi ellátást, meg szükség esetén munkanélküli segélyt
• Nyugdíjbiztosítás: azért fizetjük, hogy kapjunk majd nyugdíjat
• Szociális hozzájárulási adó: mert azt mondták, hogy ezt is fizetni kell…

Kicsit most az egészségbiztosítási járulék fizetéséről beszéljünk, mert ez az a téma,
ami sajnos mindenkit érinthet, ha esetleg beteg lesz. Az egészségügyi szolgáltató (or-
vos, kórház, gyógyszerész) köteles a betegnél előzetes jogviszony-ellenőrzést végezni.
Nem elég a TAJ-kártya, annak érvényesnek is kell lennie.

Tehát rendelkeznünk kell egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó jogviszonnyal, ami
után persze fizetnünk is szükséges. Alkalmazottak esetén ezt a munkáltató intézi,
egyéni vállalkozóknak maguknak kell gondoskodniuk erről. A nyugdíjasok és diákok já-
rulékát a költségvetés fedezi (ha azonban munkát vállalnak mellette, akkor fizetési kö-
telezettség is van). A semmiféle jogviszonnyal nem rendelkezők saját maguk után köte-
lesek fizetni. Így lesz érvényes a TAJ-számunk, kapunk orvosi ellátást és kedvezmé-
nyes gyógyszert. 

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor az orvos, gyógyszerész minden eset-
ben ellenőrzi, hogy  érvényes-e a TAJ-szám. Ezzel egyidőben jogviszony lekérdezés is
történik, ami egyszerűen annyit jelent, hogy az illető be van-e jelentve a társadalombiz-
tosítási nyilvántartásba akár alkalmazottként, vagy magánszemélyként, akár egyéni vál-
lalkozóként. 

A jogosultsági szinteket a nyilvántartó program különböző színekkel jelzi. Különösen
figyeljünk oda, ha TAJ-számunk „piros” jelzést mutat (ezt az egészségügyi dolgozó
úgyis  közli velünk), mert ebben az esetben vagy a bejelentéssel, vagy – vállalkozás
esetén – a járulékok fizetésével lehet valami gond. Ezzel egyidejűleg az intézmény az
adóhivatalnak is továbbítja az adatokat, amely az elmaradt járulékokat behajtja, és bír-
ságot is kiszabhat. Ne hagyjuk elhatalmasodni ezt a problémát, mert még úgy járunk
vele, mint Emil barátom, akinek a nyugdíjbamenetelekor derült ki, hogy az őt alkalmazó
– és zsebbe fizető – cég nyolc éven keresztül úgy dolgoztatta, hogy nem volt beje-
lentve… 

Négy taxisofőrt meggyilkoltak

Drogháború Mexikóban
Négy taxisofőrt gyilkoltak meg egy turisták által kedvelt kö-
zép-mexikói városban, San Miguel de Allendéban – közölték
a helyi hatóságok. A település, ahol sok amerikai nyugdíjas
él, kedvelt utazási célja külföldieknek is.

Az MKIK Közlekedési és Logisztikai 
Kollégiumának Taxis Tagozatának megbeszélése
2017. január 1-jétől, tehát lassan fél éve használja a taxis társadalom az
online kasszákat, ebben a körben közel hatezer pénztárgép üzemel ma
Magyarországon. 

Ennek kapcsán tartott ülést a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
(MKIK) Közlekedési és Logisztikai Kollégiumának Taxis Tagozata, ahol a
résztvevők részletesen áttekintették az online pénztárgép használatával
kapcsolatos műszaki és technikai – ún. üzemeltetési – tapasztalataikat. 

A megbeszélésen a felhasználók számos megoldásra váró műszaki, il-
letve szakmai problémája merült fel, kezdve a készülék „rögzítésével” kap-
csolatos nehézségekkel, az abból fakadó esetleges veszélyforrásokkal, a
hardver, illetve a szoftver nem megfelelő működése miatt felmerülő aka-
dályokon át, a napi zárással összefüggő kérdésekig. 

Az MKIK a műszaki, technikai és üzemeltetési problémákról az illetékes
hatóságokat tájékoztatni fogja, egyben kezdeményezi azok mielőbbi meg-
oldását. 

A napi zárással kapcsolatos probléma esetében kezdeményezni fogja
egy hivatalos közlemény megjelentetését annak érdekében, hogy az érin-
tettek időben értesülhessenek az ezzel kapcsolatos teendőkről.

Budapest, 2017. június 7.

Mexikóban jelentősen megnőtt a
különböző kábítószerbandák kö-
zötti leszámolás a turisták által
kedvelt településeken. Ilyen gyil-
kosságok történtek Cancunban,
Zihuatanejóban és Los Cabos-
ban, a támadások célpontjai
azonban nem turisták voltak.

A kelet-mexikói Veracruz ál-
lamban a helyi ügyészség arról
számolt be, hogy öt holttestre
bukkantak egy mezőn. A doku-
mentumból nem derül ki, a gyil-
kosságokat miképpen követték
el, de a helyi sajtó szerint az ál-
dozatokat lefejezték.

Veracruz államra is jellemző a
különböző drogkartellek közötti
háborúskodás, valamint más bűn-
cselekmények, jelentős az em-
berrablások száma is. Az állam-
ban több bűnbanda küzd egy-
mással a terület uralmáért. Első-
sorban a Los Zetas és a Jalisco
Nueva Generación (Jaliscói Új

Generáció – CJNG) nevű drog-
kartellek vívnak véres harcokat.

Egy ilyen leszámolásnak esett
áldozatául legutóbb négy taxiso-
főr is. Ricardo Villareal polgár-
mester úgy vélekedett, a leszá-
molás az utcán árusított kábító-
szer piacának felosztása miatt
történhetett.

A városi elöljáró a Radio For-
mula nevű állomásnak azt nyilat-
kozta, mivel San Miguel egy tu-
ristacélpont, a településen folyik
kisebb mértékű kábítószer-árusí-
tás. A város ugyanakkor bizton-
ságosnak tekinthető.

Elmondta: a taxisokkal úgy vé-
geztek, hogy a város egy távoli
pontjára hívták őket, ahol jármű-
vükben gyilkolták meg őket, ám
további részleteket a nyomozás-
ra való hivatkozással nem hozott
nyilvánosságra – derül ki a hír-
ügynökségi jelentésből.

Cash
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A turisták, az idegenek már messziről integetnek minden sárga
autónak. Nem tudják, hogy nem minden sárga autó taxi… És
egyre több sárga autó van Budapesten! Az elmúlt időszakban
körülbelül 1500 autó esett ki a budapesti taxipiacról. Ebben
az évben újabb 1500 esik ki!

Nagyon sok taxiról leszedik a sárga fóliát. Van olyan vállal-
kozó,

aki az új taxi fóliázásá-
nál ingyen leszedi az előző fóliát. De nagyon sok autó sárga
marad, mert a fólia eltávolítása jelentős pénzt emésztene fel.
Sok egykori taxiról le sem lehet újrafényezés nélkül szedni a
rossz minőségű anyagot. A taxis így eladja sárgán egykori jár-
művét, vagy civil autóként használja azt tovább. Sokan keresik
az ilyen autókat, melyekkel feketén lehet taxizni, fehér rend-
számmal…

A legjobb lenne, ha lenne egy törvény, miszerint a sárga
rendszám leszerelésekor a sárga fóliát is le kellene szedni. Ám
ezt a jogszabályt nem valószínű, hogy megalkotják. A sárga szín
nem védhető le, ilyet mindenkinek joga van használni. Ráadásul
van, akinek nincs pénze folytatni a vállalkozást, akkor honnan
lenne pénze a fólia leszedésére.

Egyetlen megoldás lenne: az ellenőröknek, az ellenőrzések-
nek kellene kiemelten figyelni a sárga autókra. Ha szabadjelző
(vagy ehhez hasonlító bármilyen tárgy) van egy öregecske sár-

ga, de fehér rendszámos autón, az már gyanús lehetne. Figyelni
kellene nem végez-e szolgáltatást, és ha engedély nélkül taxizik,
akkor rendszám le, „jogsi el”!

Horváth András
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Idõs székely házaspár ül kint a teraszon békességben,
egyszer csak a néni megfogja a seprûnyelet és olyan ir-
galmatlan nagyot vág rá az öreg orrnyergére, hogy az
felbukik székestõl. Felordít: 

– Asszony, megõrültél? Miért kaptam ezt? 
Mire a néni: 
– Azon gondolkoztam, hogy ötven éve együtt élünk és

miattad nem volt még egyszer sem egy jó szexünk! 
Szép csendben üldögélnek vagy öt percig, mikor az

öreg feláll és kegyetlenül hátba rúgja a nénit, hogy az le-
gurul a teraszról. 

A néni felül a muskátlik között és rábõdül az öregre: 
– Hát ezt most miért kaptam? 
Mire a bácsi: 
– Honnan tudod te, hogy milyen a jó szex?! 

* * *
– A feleségemet megleptem a „Hogyan takarékoskod-

junk” címû könyvvel.
– No és? Sikeres volt?
– Nagyon! Azóta nem dohányzom és nem iszom…

Az autó sárga, rendszáma fehér,
és a tetején valami világít

Sok a sárga autó Budapesten
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• Súlyos fogyatékosságban szenve-
dő gyermek után a szülő érvénye-
sítheti-e a súlyos fogyatékosságra
vonatkozó kedvezményt?

>> Nem, a kedvezményt kizárólag saját jo-
gon lehet érvényesíteni, a gyermek után
nem.

*
• A súlyos fogyatékosság kedvezmé-

nyére folyamatosan fennálló beteg-
ség alapján jogosult a magánsze-
mély, de az elmúlt évben csak né-
hány hónapot dolgozott. Ebben az
esetben csak ezekre a hónapokra
vonatkozó kedvezményt lehet érvé-
nyesíteni?

>> Nem. A súlyos fogyatékosság kedvez-
ményének érvényesítése szempontjából
jogosultsági hónapnak az a hónap számít,
amelyben a súlyosan fogyatékos állapota
– orvosi igazolás alapján – fennállt. A ked-
vezmény érvényesítését tehát nem befo-
lyásolja, hogy az adóévben hány hónapot
dolgozott a magánszemély.

*
• Családi kedvezmény érvényesítése

esetén kötelező-e megadni a gyer-
mekek adóazonosító jelét?

>> Igen. Az eltartottak adóazonosító jelét
2017. január 1-jét követően kötelező fel-
tüntetni. 

*
• Érvényesíthető-e a családi kedvez-

mény azokra a hónapokra, amikor
a szülőnek nem volt jövedelme?

>> Igen. A családi kedvezmény azokra a
hónapokra érvényesíthető a bevallásban,
amelyre tekintettel a szülő családi pótlék-
ra jogosult volt, függetlenül attól, hogy
volt-e minden hónapban adóköteles jöve-
delme.

*
• Érvényesíthető-e a családi kedvez-

mény azokra a hónapokra, amelyre
a családi pótlék folyósítását szüne-
teltették?

>> Igen. Ha a családi pótlékra való jogo-
sultság fennállt, akkor függetlenül a csalá-
di pótlék tényleges folyósításától, érvénye-
síthető a családi kedvezmény.

*
• Eltartottnak minősül-e az első nap-

pali alapképzésben részesülő, sa-

ját jövedelemmel nem rendelkező
főiskolás, egyetemista?

>> Nem, mert utána családi pótlék már
nem jár, viszont a gyermekek számába be-
leszámít, tehát ha a háztartásban rajta kí-
vül nevelnek még például két kiskorú
gyermeket, akkor utánuk a magasabb ös-
szegben (220 000 forint/hónap/gyer-
mek) vehető igénybe a kedvezmény. Az
felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek
után családi kedvezmény nem jár.

*
• Minden adóalap csökkenthető csa-

ládi kedvezmény címén?
>> Nem. Csak az összevont adóalapot le-
het a kedvezménnyel csökkenteni. A kü-
lön adózó jövedelmek, mint például az in-
gatlanértékesítésből származó jövedel-
mek, vagy tőkejövedelmek adóalapja nem
csökkenthető.

*
• Kizárólag ingatlan bérbeadásából

származó jövedelem keletkezett.
Igénybe vehető a családi adóked-
vezmény?

>> Igen, mert  az ingatlan bérbeadásából
származó jövedelem, mint önálló tevé-
kenységből származó jövedelem az ösz-
szevont adóalap részeként adóköteles.
Így nincs akadálya a családi adókedvez-
mény érvényesítésének.
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Adókedvezmények
Kérdések és válaszok

A sajtóban, az interneten elsöprő
helyen szerepeltek az elmúlt hóna-
pokban a közterületi térfigyelő kame-
rák által készített felvételek alapján
kiszabott pénzbírságok. Kérdés,
hogy miért pont az egyik politikusfe-
leség megbüntetése után borult ki a
bili? Ilyen a világ. Így volt ez mindig. 

Évtizedekkel ezelőtt az akkori Mező
Imre úton (a mai Fiumei úton) a villa-
mos hol zárt szelvényben közlekedett,
hol kijött a közúti forgalomba. Minden
esetben a „vasaló” ezerrel ment, eset-
leg még verte is a villamosvezető a
csengőt, az autóvezetők meg rémülten
nyomták a féket! Egyszer csak történt
egy sajnálatos, halálos baleset. Ha em-
lékezetem nem csal, Kertai Tamás, a
VASAS SC akkori elnöke volt az áldozat. Járműve ütközött egy
villamossal. Nem csak ő volt jogász, hanem a barátai is. A szak-
emberek meg kiderítették, hogy a villamosvezető volt a hibás, a
villamosnak minden esetben elsőbbséget kellett volna adni,
amikor kijött a zárt szelvényből a közútra. Akkor a közlekedés-
szervezők gyorsan intézkedtek. Volt olyan átjáró, amit egyszerű-
en lezártak, a többi helyen vagy forgalomirányító jelzőlámpákat
telepítettek, vagy jelzőtáblákkal egyértelműen jelezték az el-
sőbbségi viszonyt. 

Hasonló a helyzet napjainkban. Mindenki érezte, hogy valami
nem stimmel a közterület-felügyeleti kamerákkal kapcsolatban.
Azóta már az Országos Rendőr-főkapitányság és a Belügymi-
niszter is Budapest főpolgármestere mellé állt. 

Leszerelték ezt a pénzbegyűj-
tésre kihelyezett, szégyenletes
térfigyelő kamerát…

Juhász Péter

Nem utoljára a térfigyelő kamerákról 

Leszerelték a kamerát

Egy vak férfi bemegy a kocsmába, leül a pultnál
egy székre. Kitapogatja a mellette ülõ embert, és
kérdezi tõle:

– Akar hallani egy szõke viccet?
Mire az így felel:
– Ide figyeljen, én is szõke vagyok. Itt áll mögöt-

tem egy százhúsz kilós birkózó barátom, õ is szõke.
A kocsmáros is szõke. És van itt még két nagydarab
fickó a pultnál, mindketten szõkék. Biztos, hogy el
akarja mondani nekünk azt a viccet? 

– Inkább nem. Nem akarom ötször elmagyarázni.

III. Bécsi út: Leszerelték a
térfigyelő kamerát

XIV. Mexikói út: A Thököly út kö-
zelében lévő kamera még kint
van, de jelenleg, állítólag, nem
büntetnek a felvételei alapján
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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

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.

Július 12. • Havi bevallás és befizetés 
• KATA befizetés 
• Második negyedévi személyi-jö-

vedelemadó befizetés 
• Nyugdíj melletti vállalkozók ne-

gyedéves adóelőleg- és járulék-
befizetése

Fontos határidõkBuli után a pasi így szól a frissen
megismert szöszkéhez:

– Cseréljünk telefonszámot!
Mire a szöszi:
– Nemáá, nekem kell az enyém,

olyan sokan ismerik.
* * *

Egy kismama sír a szobában. Be-
megy a nõvérke: 

– Miért sír?
– Még fel sem értünk a szülõszo-

bába, és én már a liftben megszül-
tem a gyerekemet. 

– Ne aggódjon!  Egy hölgy két
éve a parkolóban szülte meg a
gyerekét. 

– Tudom, az is én voltam. 
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• Súlyos fogyatékosságban szenve-
dő gyermek után a szülő érvénye-
sítheti-e a súlyos fogyatékosságra
vonatkozó kedvezményt?

>> Nem, a kedvezményt kizárólag saját jo-
gon lehet érvényesíteni, a gyermek után
nem.

*
• A súlyos fogyatékosság kedvezmé-

nyére folyamatosan fennálló beteg-
ség alapján jogosult a magánsze-
mély, de az elmúlt évben csak né-
hány hónapot dolgozott. Ebben az
esetben csak ezekre a hónapokra
vonatkozó kedvezményt lehet érvé-
nyesíteni?

>> Nem. A súlyos fogyatékosság kedvez-
ményének érvényesítése szempontjából
jogosultsági hónapnak az a hónap számít,
amelyben a súlyosan fogyatékos állapota
– orvosi igazolás alapján – fennállt. A ked-
vezmény érvényesítését tehát nem befo-
lyásolja, hogy az adóévben hány hónapot
dolgozott a magánszemély.

*
• Családi kedvezmény érvényesítése

esetén kötelező-e megadni a gyer-
mekek adóazonosító jelét?

>> Igen. Az eltartottak adóazonosító jelét
2017. január 1-jét követően kötelező fel-
tüntetni. 

*
• Érvényesíthető-e a családi kedvez-

mény azokra a hónapokra, amikor
a szülőnek nem volt jövedelme?

>> Igen. A családi kedvezmény azokra a
hónapokra érvényesíthető a bevallásban,
amelyre tekintettel a szülő családi pótlék-
ra jogosult volt, függetlenül attól, hogy
volt-e minden hónapban adóköteles jöve-
delme.

*
• Érvényesíthető-e a családi kedvez-

mény azokra a hónapokra, amelyre
a családi pótlék folyósítását szüne-
teltették?

>> Igen. Ha a családi pótlékra való jogo-
sultság fennállt, akkor függetlenül a csalá-
di pótlék tényleges folyósításától, érvénye-
síthető a családi kedvezmény.

*
• Eltartottnak minősül-e az első nap-

pali alapképzésben részesülő, sa-

ját jövedelemmel nem rendelkező
főiskolás, egyetemista?

>> Nem, mert utána családi pótlék már
nem jár, viszont a gyermekek számába be-
leszámít, tehát ha a háztartásban rajta kí-
vül nevelnek még például két kiskorú
gyermeket, akkor utánuk a magasabb ös-
szegben (220 000 forint/hónap/gyer-
mek) vehető igénybe a kedvezmény. Az
felsőfokú tanulmányokat folytató gyermek
után családi kedvezmény nem jár.

*
• Minden adóalap csökkenthető csa-

ládi kedvezmény címén?
>> Nem. Csak az összevont adóalapot le-
het a kedvezménnyel csökkenteni. A kü-
lön adózó jövedelmek, mint például az in-
gatlanértékesítésből származó jövedel-
mek, vagy tőkejövedelmek adóalapja nem
csökkenthető.

*
• Kizárólag ingatlan bérbeadásából

származó jövedelem keletkezett.
Igénybe vehető a családi adóked-
vezmény?

>> Igen, mert  az ingatlan bérbeadásából
származó jövedelem, mint önálló tevé-
kenységből származó jövedelem az ösz-
szevont adóalap részeként adóköteles.
Így nincs akadálya a családi adókedvez-
mény érvényesítésének.
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Adókedvezmények
Kérdések és válaszok

A sajtóban, az interneten elsöprő
helyen szerepeltek az elmúlt hóna-
pokban a közterületi térfigyelő kame-
rák által készített felvételek alapján
kiszabott pénzbírságok. Kérdés,
hogy miért pont az egyik politikusfe-
leség megbüntetése után borult ki a
bili? Ilyen a világ. Így volt ez mindig. 

Évtizedekkel ezelőtt az akkori Mező
Imre úton (a mai Fiumei úton) a villa-
mos hol zárt szelvényben közlekedett,
hol kijött a közúti forgalomba. Minden
esetben a „vasaló” ezerrel ment, eset-
leg még verte is a villamosvezető a
csengőt, az autóvezetők meg rémülten
nyomták a féket! Egyszer csak történt
egy sajnálatos, halálos baleset. Ha em-
lékezetem nem csal, Kertai Tamás, a
VASAS SC akkori elnöke volt az áldozat. Járműve ütközött egy
villamossal. Nem csak ő volt jogász, hanem a barátai is. A szak-
emberek meg kiderítették, hogy a villamosvezető volt a hibás, a
villamosnak minden esetben elsőbbséget kellett volna adni,
amikor kijött a zárt szelvényből a közútra. Akkor a közlekedés-
szervezők gyorsan intézkedtek. Volt olyan átjáró, amit egyszerű-
en lezártak, a többi helyen vagy forgalomirányító jelzőlámpákat
telepítettek, vagy jelzőtáblákkal egyértelműen jelezték az el-
sőbbségi viszonyt. 

Hasonló a helyzet napjainkban. Mindenki érezte, hogy valami
nem stimmel a közterület-felügyeleti kamerákkal kapcsolatban.
Azóta már az Országos Rendőr-főkapitányság és a Belügymi-
niszter is Budapest főpolgármestere mellé állt. 

Leszerelték ezt a pénzbegyűj-
tésre kihelyezett, szégyenletes
térfigyelő kamerát…

Juhász Péter

Nem utoljára a térfigyelő kamerákról 

Leszerelték a kamerát

Egy vak férfi bemegy a kocsmába, leül a pultnál
egy székre. Kitapogatja a mellette ülõ embert, és
kérdezi tõle:

– Akar hallani egy szõke viccet?
Mire az így felel:
– Ide figyeljen, én is szõke vagyok. Itt áll mögöt-

tem egy százhúsz kilós birkózó barátom, õ is szõke.
A kocsmáros is szõke. És van itt még két nagydarab
fickó a pultnál, mindketten szõkék. Biztos, hogy el
akarja mondani nekünk azt a viccet? 

– Inkább nem. Nem akarom ötször elmagyarázni.

III. Bécsi út: Leszerelték a
térfigyelő kamerát

XIV. Mexikói út: A Thököly út kö-
zelében lévő kamera még kint
van, de jelenleg, állítólag, nem
büntetnek a felvételei alapján

ujtaxi1.qxd  6/14/17 08:40  Page 16

17

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

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.

Július 12. • Havi bevallás és befizetés 
• KATA befizetés 
• Második negyedévi személyi-jö-

vedelemadó befizetés 
• Nyugdíj melletti vállalkozók ne-

gyedéves adóelőleg- és járulék-
befizetése

Fontos határidõkBuli után a pasi így szól a frissen
megismert szöszkéhez:

– Cseréljünk telefonszámot!
Mire a szöszi:
– Nemáá, nekem kell az enyém,

olyan sokan ismerik.
* * *

Egy kismama sír a szobában. Be-
megy a nõvérke: 

– Miért sír?
– Még fel sem értünk a szülõszo-

bába, és én már a liftben megszül-
tem a gyerekemet. 

– Ne aggódjon!  Egy hölgy két
éve a parkolóban szülte meg a
gyerekét. 

– Tudom, az is én voltam. 
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Fizetendő legkisebb járulékok 2017.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

JÚNIUS

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

JÚNIUS

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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Van már telefon!
A fővárosi rendelet életbelépése óta hiányolták a taxis vállalko-
zók, hogy az Asztalos Sándor utcai minősítő állomást nem lehet
telefonon elérni. És ennek bizony már közel négy éve!

Most kedvező változás történt. A Budapest Közút és a BKK
tájékoztatása szerint a minősítő állomás elérhető a 

06-70/456-9397
telefonszámon. Itt lehet érdeklődni, tájékoztatást kérni

gépjárműminősítés, taxiállomás-használati hozzájárulás ügyé-
ben. Telefonon történő időpontfoglalásra a személyes adatok
védelme érdekében nincs lehetőség. Bővebb információ a
http://budapestkozut.hu/taxisoknak oldalon található.

– Miért zavartad el a fe-
leségedet?

– Hát tudod, az úgy
volt, hogy az irodában
hallottam egy marha jó
viccet, siettem haza, rög-
tön elmondtam a felesé-

gemnek, erre hangosan
felröhögött valaki a
szekrénybõl…

* * *
„Úriember az, aki ígére-

téhez híven megmutatja
a bélyeggyûjteményét.”
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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!

Fõállású átalányadózó vállalkozó Nyugdíj melletti* átalányadózó vállalkozó

Adó, ill. adóelõleg alapja A tárgynegyedévi bevétel 20%-a. A tárgynegyedévi bevétel 25%-a.

és mértéke Az adó ennek 15%-a. Az adó ennek 15%-a.

Befizetési számlák elnevezése NAV Személyi jövedelemadó NAV Személyi jövedelemadó

Befizetési számlák számlaszáma 10032000-06056353 10032000-06056353

Költségkénti elszámolhatóság Nem elszámolható Nem elszámolható

FIZETENDÕ NEGYEDÉVES ADÓELÕLEGEK
Az adózás rendjéről szóló törvény értelmében az egyéni vállalkozó ne-
gyedévenként, a negyedévet követő hó 12-ik napjáig adóelőleget köte-
les fizetni. Adóelőleget abban a negyedévben kell fizetni először, ami-

kor összege eléri, vagy meghaladja a 10.000 forintot. A további negyed-
években már összegtől függetlenül fizetni kell. 

KATA-adózók nem fizetnek jövedelemadó-előleget!

*Az átalányadózó vállalkozók a nyugdíjba vonulás évében még végig a
főállásúakra vonatkozó 20%-os (kedvezőbb) jövedelemszámítást alkal-
mazhatják. 

Tételes adózóknál a személyi jövedelem-kivét mellett más elemeket is
figyelembe kell venni az adóelőleg számítás során, javasoljuk ezért
szakképzett könyvelő igénybevételét.

Fizetési határidõ a tárgynegyedévet követõ hó 12-e, 
A második negyedév tekintetében 2017. július 12-e. 

Két tettest keres a rendőrség

Ütöttek, akit értek
Két agresszív férfit keres a Budapesti Rendőr-főkapitányság VI.
Kerületi Rendőrkapitánysága, akik június 4-én hajnalban a főváros
Nyugati terén majd a Teréz körúton megrongáltak egy villamost,
megverték annak vezetőjét, ezt követően azt a taxist is, aki látva
korábbi tettüket nem volt hajlandó a helyszínről elfuvarozni őket.

Lapzártánkkor a rendőrség még keresi azt a két elkövetőt, akik közül egyi-
kük 190 centiméter magas, vajszínű hosszú ujjú felsőt és fekete rövidnad-
rágot viselt. Társa kopasz, szürke színű hosszú ujjú felsőt és farmernadrá-
got hordott.

Az eddig rendelkezésre álló információk szerint a két férfi 2017. június
4-én vasárnap hajnali 4 óra 30 perc körül Budapesten, a Nyugati téren
megrongálta a megállóba érkező villamost és bántalmazta annak vezető-
jét. A férfiak, egy a Teréz körúton lévő gyorsétterem előtt taxiba akartak
szállni, de mivel a sofőr látta a bűncselekményt, nem vállalta el a fuvart,
emiatt őt és a segítségére érkezőket is megverték.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VI. kerületi Rendőrkapitánysága ké-
ri, hogy aki a férfiakat ismeri, személyazonosságukkal, tartózkodási he-
lyükkel kapcsolatban információval rendelkezik, névtelensége megőrzése
mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefon-
tanú” zöld számán, a 107 vagy 112 központi segélyhívó számok valamelyi-
kén. k.z.t.
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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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Van már telefon!
A fővárosi rendelet életbelépése óta hiányolták a taxis vállalko-
zók, hogy az Asztalos Sándor utcai minősítő állomást nem lehet
telefonon elérni. És ennek bizony már közel négy éve!

Most kedvező változás történt. A Budapest Közút és a BKK
tájékoztatása szerint a minősítő állomás elérhető a 

06-70/456-9397
telefonszámon. Itt lehet érdeklődni, tájékoztatást kérni

gépjárműminősítés, taxiállomás-használati hozzájárulás ügyé-
ben. Telefonon történő időpontfoglalásra a személyes adatok
védelme érdekében nincs lehetőség. Bővebb információ a
http://budapestkozut.hu/taxisoknak oldalon található.

– Miért zavartad el a fe-
leségedet?

– Hát tudod, az úgy
volt, hogy az irodában
hallottam egy marha jó
viccet, siettem haza, rög-
tön elmondtam a felesé-

gemnek, erre hangosan
felröhögött valaki a
szekrénybõl…

* * *
„Úriember az, aki ígére-

téhez híven megmutatja
a bélyeggyûjteményét.”
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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!

Fõállású átalányadózó vállalkozó Nyugdíj melletti* átalányadózó vállalkozó

Adó, ill. adóelõleg alapja A tárgynegyedévi bevétel 20%-a. A tárgynegyedévi bevétel 25%-a.

és mértéke Az adó ennek 15%-a. Az adó ennek 15%-a.

Befizetési számlák elnevezése NAV Személyi jövedelemadó NAV Személyi jövedelemadó

Befizetési számlák számlaszáma 10032000-06056353 10032000-06056353

Költségkénti elszámolhatóság Nem elszámolható Nem elszámolható

FIZETENDÕ NEGYEDÉVES ADÓELÕLEGEK
Az adózás rendjéről szóló törvény értelmében az egyéni vállalkozó ne-
gyedévenként, a negyedévet követő hó 12-ik napjáig adóelőleget köte-
les fizetni. Adóelőleget abban a negyedévben kell fizetni először, ami-

kor összege eléri, vagy meghaladja a 10.000 forintot. A további negyed-
években már összegtől függetlenül fizetni kell. 

KATA-adózók nem fizetnek jövedelemadó-előleget!

*Az átalányadózó vállalkozók a nyugdíjba vonulás évében még végig a
főállásúakra vonatkozó 20%-os (kedvezőbb) jövedelemszámítást alkal-
mazhatják. 

Tételes adózóknál a személyi jövedelem-kivét mellett más elemeket is
figyelembe kell venni az adóelőleg számítás során, javasoljuk ezért
szakképzett könyvelő igénybevételét.

Fizetési határidõ a tárgynegyedévet követõ hó 12-e, 
A második negyedév tekintetében 2017. július 12-e. 

Két tettest keres a rendőrség

Ütöttek, akit értek
Két agresszív férfit keres a Budapesti Rendőr-főkapitányság VI.
Kerületi Rendőrkapitánysága, akik június 4-én hajnalban a főváros
Nyugati terén majd a Teréz körúton megrongáltak egy villamost,
megverték annak vezetőjét, ezt követően azt a taxist is, aki látva
korábbi tettüket nem volt hajlandó a helyszínről elfuvarozni őket.

Lapzártánkkor a rendőrség még keresi azt a két elkövetőt, akik közül egyi-
kük 190 centiméter magas, vajszínű hosszú ujjú felsőt és fekete rövidnad-
rágot viselt. Társa kopasz, szürke színű hosszú ujjú felsőt és farmernadrá-
got hordott.

Az eddig rendelkezésre álló információk szerint a két férfi 2017. június
4-én vasárnap hajnali 4 óra 30 perc körül Budapesten, a Nyugati téren
megrongálta a megállóba érkező villamost és bántalmazta annak vezető-
jét. A férfiak, egy a Teréz körúton lévő gyorsétterem előtt taxiba akartak
szállni, de mivel a sofőr látta a bűncselekményt, nem vállalta el a fuvart,
emiatt őt és a segítségére érkezőket is megverték.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VI. kerületi Rendőrkapitánysága ké-
ri, hogy aki a férfiakat ismeri, személyazonosságukkal, tartózkodási he-
lyükkel kapcsolatban információval rendelkezik, névtelensége megőrzése
mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefon-
tanú” zöld számán, a 107 vagy 112 központi segélyhívó számok valamelyi-
kén. k.z.t.
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„Ismersz-e még?
oh, ismerd meg 
fiad!”

Sanyika még csak öt és féléves, és már
megyen a félegyházi iskolába. Apja, a vállal-
kozó szellemű, anyagiakban szorgalmasan
gyarapodó hentes és mészáros parancsolta
így, mert a gyerekből úr lesz, ha törik, ha sza-
kad. A vérmes, hirtelenharagú ember szava
ellen nincs apelláta.

Meghoztam a fiamat, mondja az öreg
tanítónak az anya, Petrovics Istvánné
Hrúz Mária, középtermetű, fejkendős,
fekete szemű, jól öltözött harmincnyolc
év körüli asszony, egyik kezét a kisfiú
vállára helyezve. Az meg, a kisfiú, ille-
delmesen áll, nézi a tanító urat, aki per-
sze visszanéz, gusztálja. Mit láthatott e
csöpp fiún? Valószínűleg azt, hogy új
tanítványa gondozott külsejű, jólnevelt,
tehát könnyű lesz vele boldogulni…

Igen ám, de az apa pár hónap múlva
úgy gondolja, hogy a fiúnak kevés lesz
az ott szerzett ismeret, hallotta, hogy
Kecskeméten több tudásra tehet szert,
tehát indulás neki oda. Sóhajt egyet
Petrovics Istvánné Hrúz Mária, össze-
csomagolja a Sanyika motyóját, felteszi
azt is meg a gyereket is a szekérre, álla
alatt megköti fejkendőjét, maga is felül,
és int a kocsisnak, hogy mehet.

Döcög is a szekér a kecskeméti há-
zig. No, meghoztam a fiamat, lép be az
ajtón Petrovics Istvánné Hrúz Mária fej-
kendősen, egyik kezét fia vállán tartva.
A kiterjedt Hrúz rokonság egyikénél
kap kosztot, kvártélyt Sanyika, tanul is
szorgalmasan a földszintes, alacsony
iskolában, együtt van itt minden korosz-
tály az egyetlen tanteremben, már kez-
dené megszokni, de…

De ez az iskola sem jó – véli az apa.
Kevés benne a tudomány. Most már a
család is vándorol, Sanyika megismeri
a szabadszállási, majd a sárszentlőrinci
oktatási intézményeket és oktatási sziszté-
mákat, már éppen rendszerezné magában
az eddig tapasztaltakat, amikor az apa,
Petrovics István hentes és mészáros kijelen-
ti: az igazi tudományt Pesten oktatják, men-
jen oda a Sanyi gyerek, az evangélikus isko-
lának igen jó híre van, az jó lesz neki, pako-
lás.

Petrovics Istvánné Hrúz Mária sóhajt
egyet, álla alatt megköti fejkendőjét, meg-
hoztam a fiamat és a többi… de erről az ide-
oda cipelt kisfiúról már van képünk. Ismeret-

len pesti festő műve: áll a Sanyika, illedelme-
sen, sűrű fekete haja középen csinosan elvá-
lasztva, két szeme mint két fekete gomb, kék
kabátkája kigombolva, alatta vakító fehér
ing, kezében sárga szalmakalap, iskolákban
már ugyancsak jártas tízéves gyerkőc.

És még közel sincs vége, mert a pesti né-
met evangélikus gimnázium (a mai Deák té-
ri) is kevésnek bizonyul az apa számára,
menjen a fiú át a piaristákhoz, náluk még
bölcsebb lesz.

Petrovics Istvánné Hrúz Mária már nem is
sóhajt, csak legyint egyet… Kis idő múlva az

apa tudni véli, hogy a pesti levegő (valójában
a vegyes diáktársaság mulatozási hajlandó-
sága) nemigen tesz jót a tanulásnak, aztán
hallja, hogy a fiú valami színház iránt kíván-
csiskodik, no még hogy, majd gyünnek a szí-
nésznőcskék is, he?! 

Nyomban ki kell onnét menekíteni, men-
jen a fiú Aszódra, az algimnáziumba, ott leg-
alább szem előtt lesz. (P. I.-né H. Mária erre
már legyinteni sem tud.)

Mit is lehet csodálkozni azon, hogy ennyi
iskola- és osztályállomás után a tizenhárom

éves Sanyi gyerek kellő ismerettel és öntu-
dattal lép be az ugyancsak földszintes aszó-
di tanintézetbe. Tanítója hamar felismeri ké-
pességeit, adottságait. Közbevetve: az isko-
lás Sanyiról szóló tanítói feljegyzések lénye-
ge e nyolc iskolai év alatt nemigen változott:
a fiú vékonykának tűnik, de erős, hirtelen
méregbe jön valami apróság miatt, váratla-
nul ott hagyja játszótársait, külön vonul, el-
mélyülten olvas egy könyvből, illedelmes,
tisztelettudó, ám időnként dacos, pukkan-
csos, heves tudásvágy váltakozik nála az ér-
dektelenséggel.

No, fiam Sanyi, mondja neki
Koren István tanító úr, téged
bízlak meg az évzárói ünnepi
megemlékezéssel. A fiú teljesíti
feladatát, nem is akárhogy, és
kész csodának vélem, hogy
ennyi hányattatás után egyálta-
lán még kedve van iskolát kö-
szönteni. De megteszi, még-
hozzá versben – és ez lesz az
első ránk maradt verse (részle-
tei olvashatók a keretesben, el-
végre évzárók szezonja van).
Kéziratban maradt fenn, nem
Sándor kézírásában, hanem a
jó Koren Istvánéban. Nyomta-
tásban nem jelent meg.

Antik versmódban, hexame-
terben írta. Nomármost ezt a
módot, a hősi eposzok módját
eddig legendás hősöknek, hős-
tetteknek, mitológiai figuráknak
tartották fenn a költők, és erre
mit tesz a Sanyi gyerek? Kisdi-
ákokról, az iskola hétköznapi
életéről versel, és persze a bú-
csúról, az elválásról, méghozzá
közvetlenséggel, derűsen, egy-
szerűen és simán, mint az élő-
beszéd – akár csak majd ké-
sőbbi verseinél. 

Mindig meghatódom, ha utol-
só két sorát olvasom: „Vessük
el a könyvet, tanodánkat hagy-
juk örömmel / És szaporán
édes szüleink kebelébe sies-
sünk!”, mert őt otthon ekkor

már csak a nyomor, a tönkrement apa kicsi-
nyes piszkatúrái várták, majd egy év múlva
jött az újabb iskola, a selmecbányai, kitűnő
bizonyítványa alapján itt lesz ingyenkosztos.

Innét aztán már nem apjaura űzi tovább,
maga kreált kacskaringós-kálváriás utat ma-
gának, a színészből lett katonának, majd ob-
sitosnak, hogy a pápai református kollégi-
umban végleg befejezze tanulmányait.

Innét küld Pestre verseket Bajza József-
nek, aki 1842. május 22-én lapjában, az
Athenaeumban megjelenteti A borozó cí-
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Drága tanító úr, ki fáradhatatlan iparral
A tudományokban jártassá tenni akartál
Bennünk', vedd végső együttlétünkben ezen pár
Búcsúszót, mert elválunk sok időre tetőled!

S ti kedves helyek, ahol számt'lanszor mulatoztunk
Vagy nagy körbe' leülve, vagy a labdát veregetve
És kapkodva, vagy ugrándozva, vagy édes örömben
Víg dallokra fakadva, ezentúl csend üli kedvelt
Tájitokat, már-már elhagyni fogunk mi ezennel!

S végre deáktársim, kik nem köz s renyhe erővel
Jártátok velem a tudomány ösvényit: ez óra
Tőletek elválaszt, szétoszlunk mostan, egy erre,
Másik amárra megyen születése helyére, holottan
Hány örömek várják édes szüleinknek ölében!
Majd amidőn a sors keze minket messzire széleszt
Egymástól, midön itt nem lelt örömökbe förödve
Lészünk szűlőink hajlékában, midön ekkép
Szólhat már ajkunk: ti komor gondok, nem adunk most
Helyt főnkben néktek, kipihenni fogunk sok
Munkáinknak utána, pihenni, nem tanodával
Gondolkodni! Elég volt tíz hó arra! - O akkor
Még egyszer gondoljunk itten lelt öröminkre,
Gondoljuk, mennyit fáradtunk s izzadozánk itt,
A tudományoknak kimeríthetetlen ösvényén.

S most társim! miután végét már érte a munka,
Amely tíz hóig szűnetlen foly vala köztünk,
Jóisten veletek! Tanodánkat hagyjuk örömmel
És szaporán édes szüleink kebelébe siessünk! 

Aszód, 1838. június

Toronyházi gondolatok
Drávucz István szerkesztésében
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műt: „Gondűző borocska mellett, / Vígan
illan életem: / Gondűző borocska mellett,
/ Sors, hatalmad nevetem” – ahogy azt so-
kan ismerik. Az első nyomtatott versét
még Petrovics Sándorként írta alá, ám ez
évben szóltak neki a pápai cimborái: „Te
Sanyi, válassz magadnak magyaros hang-
zású vezetéknevet!”

Ez már az ő fejében is megfordult, hi-
szen a színésztársak is magyarítottak, di-
vat lett „Felhőfi”, a „Viharfi” meg ilyenek. A
mindig józan gondolkodású rokon, Orlay
Petrics Soma javaslata lett az elfogadott:
„legyél Petőfi”.

Még ez év novemberében újabb verset
jelentetett meg tőle az Athenaeum, az a cí-

me, hogy Hazámban, s huncut aki nem is-
meri: „Aranykalásszal ékes rónaság /
Melynek fölötte lenge délibáb / Enyelgve
űz tündér játékokat, / Ismersz-e még? oh
ismerd meg fiad!”. Ez az első verse, ame-
lyet így írt alá: Petőfi Sándor.

Már csak alig hét év van hátra az
életéből…
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EgyEgyenlő mérenlő mérce?ce?
Parkol két autó szabályta-
lanul az egyik taxiállomá-
son. Egy szabadjelző nél-
küli, tehát civil autónak
számító taxi és egy külföldi
autó. A taxist 10.000 fo-
rintra büntették, mert taxija
– szabadjelző nélkül – a
taxiállomáson várakozott.
A külföldi ellen meg sza-
bálysértési eljárást
kezdeményeztek… 

Hol az egyenlő mérce?
A taxison behajtják a bün-
tetést, a külföldit meg futni
hagyják, mert úgysem tud-
ják behajtani rajta a bün-
tetést… 

Miért nem bilincselték le
a külföldi járművét? Addig
nem hagyhatná el az országot,
amíg nem fizette ki a bünte-
tést! 

Név és cím 
a Szerkesztőségben 

A külföldi jármű

A járművezető ellen szabálysér-
tést kezdeményeztek. Amit
nem is érdemes végigvinni,
mert a kiszabott bírságot nem
hajtják be

Busz- és taxi viteldíj, fürdő és éttermi kedvezmény

Egyre több idős okoz balesetet
A rendőrség busz-, taxi-viteldíj, valamint fürdő és éttermi ked-
vezménnyel akarja rávenni az idős embereket Japánban arra,
hogy hagyjanak fel a vezetéssel, mivel egyre több balesetet
okoznak.
Japán középső részén fekvő Ajcsi prefektúrában a közelmúltban indult
akcióban, ha egy idős ember leadja a jogosítványát – többek között –
az egyik étteremlánc 176 egységében olcsóbban kapja meg a japán
nemzeti ételt, a rament. A kezdeményezést azután indították útjára,
hogy Abe Sinzo kormányfő hatékony lépéseket követelt a 74 év fölöttiek
által okozott, gyakran fatális balesetek visszaszorítása érdekében. 
A szigetországban az elmúlt években csökkent a közúti balesetek
száma, ám a 75 év fölöttiek által okozott balesetek aránya 7,4 száza-
lékról 12,8 százalékra nőtt egy évtized alatt a japán rendőrség adatai
szerint – írja a Guardian.
Az egyre öregedő japán társadalomban a becslések szerint 17 millió
65 fölöttinek van jogosítványa, közülük 4,8 millió 75 év fölötti. Ez a
szám 2005-ben még csak 2,4 millió volt.
Számos baleset oka, hogy a gépkocsivezető a gázpedálra lép a fék
helyett, vagy felhajtáskor ellenkező irányban autózik az autópályákon.
Ezek a balesetek halálos kimenetelűek is lehetnek: novemberben egy
83 éves gépkocsivezető véletlenül gázt adva elütött két gyalogost, akik
meghaltak. Októberben egy 87 éves sofőr iskolába tartó diákokba haj-
tott bele, megölve egy hatéves fiút. A prefektúrában bevezettek más
ösztönzőket is, például kedvezményes fürdőbelépőket, alacsonyabb
taxi-viteldíjakat, kedvezményeket a fodrásznál, patikákban.

Tokióban a jogosítványról lemondók a busz- és taxi viteldíjnál jogosultak
kedvezményre.
Az elmúlt évben 270 ezer idős adta vissza jogosítványát, ez azonban
csekély része az autóvezetők hatalmas számának. Japán 127 millió
lakosának több mint egynegyede 65 évnél idősebb, ez az arány 2060-
ra 40 százalékra emelkedik.

Cash

Kék motorháztető
Bizonyára minden budapestii taxis látta már a „vizes” világbajnokság
hirdetését egyik fővárosi taxitársaság gépkocsijainak motorháztete-
jén. Kollégánknak ezzel kapcsolatban meglódult az agya, és felvetett
egy ötletet. Miért ne lehetne ezt az állapotot minden budapesti taxi-
ra kiterjeszteni és állandósítani. Persze nem a hirdetést, csak a
dizájnt. 

A két szín jól passzol egymáshoz, a sárga a villamosok, a kék a
buszok színét idézi. Lehetne minden budapesti taxi motorháza kék,
természetesen csak az után, hogy a főváros ennek a megjelenés-
nek a jogvédelmét elvégezte. Az ugyanis senkinek nem tiltható
meg, hogy gépkocsiját sárgára matricázza, vagy fényeztesse, egy
bizonyos színkombináció azonban már talán szabadalmaztatható.
Így visszaszorítható lenne a jelenleg taxinak látszó, de semmiféle
engedéllyel nem rendelkező gépkocsik garázdálkodása a főváros-
ban. 

Az ötlet érdekes, de akár ennek, akár bármi más módosításnak az
esetleges megvalósítása során egy fontos kiegészítést feltétlenül te-
gyünk: a taxis vállalkozóknak ne kerüljön egyetlen fillérjébe se! A
szakma már nem tud elviselni újabb terheket…. 

– Elnézést, hol van a könyvtár?
– Mi itt a Harward-on személyes megszólítás nélkül

nem beszélünk, uram!
– Rendben. Elnézést, hol van a könyvtár, köcsög!? 
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„Ismersz-e még?
oh, ismerd meg 
fiad!”

Sanyika még csak öt és féléves, és már
megyen a félegyházi iskolába. Apja, a vállal-
kozó szellemű, anyagiakban szorgalmasan
gyarapodó hentes és mészáros parancsolta
így, mert a gyerekből úr lesz, ha törik, ha sza-
kad. A vérmes, hirtelenharagú ember szava
ellen nincs apelláta.

Meghoztam a fiamat, mondja az öreg
tanítónak az anya, Petrovics Istvánné
Hrúz Mária, középtermetű, fejkendős,
fekete szemű, jól öltözött harmincnyolc
év körüli asszony, egyik kezét a kisfiú
vállára helyezve. Az meg, a kisfiú, ille-
delmesen áll, nézi a tanító urat, aki per-
sze visszanéz, gusztálja. Mit láthatott e
csöpp fiún? Valószínűleg azt, hogy új
tanítványa gondozott külsejű, jólnevelt,
tehát könnyű lesz vele boldogulni…

Igen ám, de az apa pár hónap múlva
úgy gondolja, hogy a fiúnak kevés lesz
az ott szerzett ismeret, hallotta, hogy
Kecskeméten több tudásra tehet szert,
tehát indulás neki oda. Sóhajt egyet
Petrovics Istvánné Hrúz Mária, össze-
csomagolja a Sanyika motyóját, felteszi
azt is meg a gyereket is a szekérre, álla
alatt megköti fejkendőjét, maga is felül,
és int a kocsisnak, hogy mehet.

Döcög is a szekér a kecskeméti há-
zig. No, meghoztam a fiamat, lép be az
ajtón Petrovics Istvánné Hrúz Mária fej-
kendősen, egyik kezét fia vállán tartva.
A kiterjedt Hrúz rokonság egyikénél
kap kosztot, kvártélyt Sanyika, tanul is
szorgalmasan a földszintes, alacsony
iskolában, együtt van itt minden korosz-
tály az egyetlen tanteremben, már kez-
dené megszokni, de…

De ez az iskola sem jó – véli az apa.
Kevés benne a tudomány. Most már a
család is vándorol, Sanyika megismeri
a szabadszállási, majd a sárszentlőrinci
oktatási intézményeket és oktatási sziszté-
mákat, már éppen rendszerezné magában
az eddig tapasztaltakat, amikor az apa,
Petrovics István hentes és mészáros kijelen-
ti: az igazi tudományt Pesten oktatják, men-
jen oda a Sanyi gyerek, az evangélikus isko-
lának igen jó híre van, az jó lesz neki, pako-
lás.

Petrovics Istvánné Hrúz Mária sóhajt
egyet, álla alatt megköti fejkendőjét, meg-
hoztam a fiamat és a többi… de erről az ide-
oda cipelt kisfiúról már van képünk. Ismeret-

len pesti festő műve: áll a Sanyika, illedelme-
sen, sűrű fekete haja középen csinosan elvá-
lasztva, két szeme mint két fekete gomb, kék
kabátkája kigombolva, alatta vakító fehér
ing, kezében sárga szalmakalap, iskolákban
már ugyancsak jártas tízéves gyerkőc.

És még közel sincs vége, mert a pesti né-
met evangélikus gimnázium (a mai Deák té-
ri) is kevésnek bizonyul az apa számára,
menjen a fiú át a piaristákhoz, náluk még
bölcsebb lesz.

Petrovics Istvánné Hrúz Mária már nem is
sóhajt, csak legyint egyet… Kis idő múlva az

apa tudni véli, hogy a pesti levegő (valójában
a vegyes diáktársaság mulatozási hajlandó-
sága) nemigen tesz jót a tanulásnak, aztán
hallja, hogy a fiú valami színház iránt kíván-
csiskodik, no még hogy, majd gyünnek a szí-
nésznőcskék is, he?! 

Nyomban ki kell onnét menekíteni, men-
jen a fiú Aszódra, az algimnáziumba, ott leg-
alább szem előtt lesz. (P. I.-né H. Mária erre
már legyinteni sem tud.)

Mit is lehet csodálkozni azon, hogy ennyi
iskola- és osztályállomás után a tizenhárom

éves Sanyi gyerek kellő ismerettel és öntu-
dattal lép be az ugyancsak földszintes aszó-
di tanintézetbe. Tanítója hamar felismeri ké-
pességeit, adottságait. Közbevetve: az isko-
lás Sanyiról szóló tanítói feljegyzések lénye-
ge e nyolc iskolai év alatt nemigen változott:
a fiú vékonykának tűnik, de erős, hirtelen
méregbe jön valami apróság miatt, váratla-
nul ott hagyja játszótársait, külön vonul, el-
mélyülten olvas egy könyvből, illedelmes,
tisztelettudó, ám időnként dacos, pukkan-
csos, heves tudásvágy váltakozik nála az ér-
dektelenséggel.

No, fiam Sanyi, mondja neki
Koren István tanító úr, téged
bízlak meg az évzárói ünnepi
megemlékezéssel. A fiú teljesíti
feladatát, nem is akárhogy, és
kész csodának vélem, hogy
ennyi hányattatás után egyálta-
lán még kedve van iskolát kö-
szönteni. De megteszi, még-
hozzá versben – és ez lesz az
első ránk maradt verse (részle-
tei olvashatók a keretesben, el-
végre évzárók szezonja van).
Kéziratban maradt fenn, nem
Sándor kézírásában, hanem a
jó Koren Istvánéban. Nyomta-
tásban nem jelent meg.

Antik versmódban, hexame-
terben írta. Nomármost ezt a
módot, a hősi eposzok módját
eddig legendás hősöknek, hős-
tetteknek, mitológiai figuráknak
tartották fenn a költők, és erre
mit tesz a Sanyi gyerek? Kisdi-
ákokról, az iskola hétköznapi
életéről versel, és persze a bú-
csúról, az elválásról, méghozzá
közvetlenséggel, derűsen, egy-
szerűen és simán, mint az élő-
beszéd – akár csak majd ké-
sőbbi verseinél. 

Mindig meghatódom, ha utol-
só két sorát olvasom: „Vessük
el a könyvet, tanodánkat hagy-
juk örömmel / És szaporán
édes szüleink kebelébe sies-
sünk!”, mert őt otthon ekkor

már csak a nyomor, a tönkrement apa kicsi-
nyes piszkatúrái várták, majd egy év múlva
jött az újabb iskola, a selmecbányai, kitűnő
bizonyítványa alapján itt lesz ingyenkosztos.

Innét aztán már nem apjaura űzi tovább,
maga kreált kacskaringós-kálváriás utat ma-
gának, a színészből lett katonának, majd ob-
sitosnak, hogy a pápai református kollégi-
umban végleg befejezze tanulmányait.

Innét küld Pestre verseket Bajza József-
nek, aki 1842. május 22-én lapjában, az
Athenaeumban megjelenteti A borozó cí-
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Drága tanító úr, ki fáradhatatlan iparral
A tudományokban jártassá tenni akartál
Bennünk', vedd végső együttlétünkben ezen pár
Búcsúszót, mert elválunk sok időre tetőled!

S ti kedves helyek, ahol számt'lanszor mulatoztunk
Vagy nagy körbe' leülve, vagy a labdát veregetve
És kapkodva, vagy ugrándozva, vagy édes örömben
Víg dallokra fakadva, ezentúl csend üli kedvelt
Tájitokat, már-már elhagyni fogunk mi ezennel!

S végre deáktársim, kik nem köz s renyhe erővel
Jártátok velem a tudomány ösvényit: ez óra
Tőletek elválaszt, szétoszlunk mostan, egy erre,
Másik amárra megyen születése helyére, holottan
Hány örömek várják édes szüleinknek ölében!
Majd amidőn a sors keze minket messzire széleszt
Egymástól, midön itt nem lelt örömökbe förödve
Lészünk szűlőink hajlékában, midön ekkép
Szólhat már ajkunk: ti komor gondok, nem adunk most
Helyt főnkben néktek, kipihenni fogunk sok
Munkáinknak utána, pihenni, nem tanodával
Gondolkodni! Elég volt tíz hó arra! - O akkor
Még egyszer gondoljunk itten lelt öröminkre,
Gondoljuk, mennyit fáradtunk s izzadozánk itt,
A tudományoknak kimeríthetetlen ösvényén.

S most társim! miután végét már érte a munka,
Amely tíz hóig szűnetlen foly vala köztünk,
Jóisten veletek! Tanodánkat hagyjuk örömmel
És szaporán édes szüleink kebelébe siessünk! 

Aszód, 1838. június

Toronyházi gondolatok
Drávucz István szerkesztésében
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műt: „Gondűző borocska mellett, / Vígan
illan életem: / Gondűző borocska mellett,
/ Sors, hatalmad nevetem” – ahogy azt so-
kan ismerik. Az első nyomtatott versét
még Petrovics Sándorként írta alá, ám ez
évben szóltak neki a pápai cimborái: „Te
Sanyi, válassz magadnak magyaros hang-
zású vezetéknevet!”

Ez már az ő fejében is megfordult, hi-
szen a színésztársak is magyarítottak, di-
vat lett „Felhőfi”, a „Viharfi” meg ilyenek. A
mindig józan gondolkodású rokon, Orlay
Petrics Soma javaslata lett az elfogadott:
„legyél Petőfi”.

Még ez év novemberében újabb verset
jelentetett meg tőle az Athenaeum, az a cí-

me, hogy Hazámban, s huncut aki nem is-
meri: „Aranykalásszal ékes rónaság /
Melynek fölötte lenge délibáb / Enyelgve
űz tündér játékokat, / Ismersz-e még? oh
ismerd meg fiad!”. Ez az első verse, ame-
lyet így írt alá: Petőfi Sándor.

Már csak alig hét év van hátra az
életéből…
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EgyEgyenlő mérenlő mérce?ce?
Parkol két autó szabályta-
lanul az egyik taxiállomá-
son. Egy szabadjelző nél-
küli, tehát civil autónak
számító taxi és egy külföldi
autó. A taxist 10.000 fo-
rintra büntették, mert taxija
– szabadjelző nélkül – a
taxiállomáson várakozott.
A külföldi ellen meg sza-
bálysértési eljárást
kezdeményeztek… 

Hol az egyenlő mérce?
A taxison behajtják a bün-
tetést, a külföldit meg futni
hagyják, mert úgysem tud-
ják behajtani rajta a bün-
tetést… 

Miért nem bilincselték le
a külföldi járművét? Addig
nem hagyhatná el az országot,
amíg nem fizette ki a bünte-
tést! 

Név és cím 
a Szerkesztőségben 

A külföldi jármű

A járművezető ellen szabálysér-
tést kezdeményeztek. Amit
nem is érdemes végigvinni,
mert a kiszabott bírságot nem
hajtják be

Busz- és taxi viteldíj, fürdő és éttermi kedvezmény

Egyre több idős okoz balesetet
A rendőrség busz-, taxi-viteldíj, valamint fürdő és éttermi ked-
vezménnyel akarja rávenni az idős embereket Japánban arra,
hogy hagyjanak fel a vezetéssel, mivel egyre több balesetet
okoznak.
Japán középső részén fekvő Ajcsi prefektúrában a közelmúltban indult
akcióban, ha egy idős ember leadja a jogosítványát – többek között –
az egyik étteremlánc 176 egységében olcsóbban kapja meg a japán
nemzeti ételt, a rament. A kezdeményezést azután indították útjára,
hogy Abe Sinzo kormányfő hatékony lépéseket követelt a 74 év fölöttiek
által okozott, gyakran fatális balesetek visszaszorítása érdekében. 
A szigetországban az elmúlt években csökkent a közúti balesetek
száma, ám a 75 év fölöttiek által okozott balesetek aránya 7,4 száza-
lékról 12,8 százalékra nőtt egy évtized alatt a japán rendőrség adatai
szerint – írja a Guardian.
Az egyre öregedő japán társadalomban a becslések szerint 17 millió
65 fölöttinek van jogosítványa, közülük 4,8 millió 75 év fölötti. Ez a
szám 2005-ben még csak 2,4 millió volt.
Számos baleset oka, hogy a gépkocsivezető a gázpedálra lép a fék
helyett, vagy felhajtáskor ellenkező irányban autózik az autópályákon.
Ezek a balesetek halálos kimenetelűek is lehetnek: novemberben egy
83 éves gépkocsivezető véletlenül gázt adva elütött két gyalogost, akik
meghaltak. Októberben egy 87 éves sofőr iskolába tartó diákokba haj-
tott bele, megölve egy hatéves fiút. A prefektúrában bevezettek más
ösztönzőket is, például kedvezményes fürdőbelépőket, alacsonyabb
taxi-viteldíjakat, kedvezményeket a fodrásznál, patikákban.

Tokióban a jogosítványról lemondók a busz- és taxi viteldíjnál jogosultak
kedvezményre.
Az elmúlt évben 270 ezer idős adta vissza jogosítványát, ez azonban
csekély része az autóvezetők hatalmas számának. Japán 127 millió
lakosának több mint egynegyede 65 évnél idősebb, ez az arány 2060-
ra 40 százalékra emelkedik.
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Kék motorháztető
Bizonyára minden budapestii taxis látta már a „vizes” világbajnokság
hirdetését egyik fővárosi taxitársaság gépkocsijainak motorháztete-
jén. Kollégánknak ezzel kapcsolatban meglódult az agya, és felvetett
egy ötletet. Miért ne lehetne ezt az állapotot minden budapesti taxi-
ra kiterjeszteni és állandósítani. Persze nem a hirdetést, csak a
dizájnt. 

A két szín jól passzol egymáshoz, a sárga a villamosok, a kék a
buszok színét idézi. Lehetne minden budapesti taxi motorháza kék,
természetesen csak az után, hogy a főváros ennek a megjelenés-
nek a jogvédelmét elvégezte. Az ugyanis senkinek nem tiltható
meg, hogy gépkocsiját sárgára matricázza, vagy fényeztesse, egy
bizonyos színkombináció azonban már talán szabadalmaztatható.
Így visszaszorítható lenne a jelenleg taxinak látszó, de semmiféle
engedéllyel nem rendelkező gépkocsik garázdálkodása a főváros-
ban. 

Az ötlet érdekes, de akár ennek, akár bármi más módosításnak az
esetleges megvalósítása során egy fontos kiegészítést feltétlenül te-
gyünk: a taxis vállalkozóknak ne kerüljön egyetlen fillérjébe se! A
szakma már nem tud elviselni újabb terheket…. 

– Elnézést, hol van a könyvtár?
– Mi itt a Harward-on személyes megszólítás nélkül

nem beszélünk, uram!
– Rendben. Elnézést, hol van a könyvtár, köcsög!? 
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Elektromos hajtást kapnak a londoni taxik
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A legendás fekete brit taxik egy komoly fejlesztésnek kö-
szönhetően elektromos hajtást, valamint kiegészítő ható-
táv-növelő egységet kapnak, amivel akár 500 kilométert is
meg tudnak tenni egyetlen feltöltéssel. A kínai beruházó

már a sivatagban teszteli az új konstrukciót.

Miközben a világ egyik felében már a vezető nélküli taxi-
kat fejlesztik, addig a másik részében a hagyományos, több évti-
zedes múltra visszatekintő tradicionális járművek megújításán fá-
radoznak a fejlesztők. Az LTC (London Taxi Company), amely a le-
gendás fekete dobozautókat gyártotta 69 éven át, négy éve kínai
kézbe került. Az új tulaj, a Geely, 300 millió fontos fejlesztést hajt
végre új modellt és új gyárat építve, amelynek nyomán a jellegze-
tes taxikat nem csak a brit fővárosnak, hanem más piacoknak is
el szeretnék adni. Ennek a nagyszabású tervnek a részeként az
új modellt, amely elektromos hajtást kap, egy kiegészítő hatótáv-
növelő egységgel, már nagyban tesztelik az észak-amerikai Arizo-
na állam száraz, sivatagos klímájában is, ahol hatalmas hőingado-
zásokat kell kibírnia.

A különleges behatásokkal a fejlesztők azt kívánják igazolni,
hogy az elektromos hajtású gépkocsik is képesek kiszolgálni bár-
milyen igényt. A TX5 néven futó modell közel 500 kilométeres ha-
tótávú lesz, amely megfelel 20, London belső területe és a Heath-
row repülőtér közti távolságnak. Ez a táv egyébként durván há-
romszorosa annak, amennyit egy átlagos londoni taxi fut egy nap
alatt.

A tervek szerint nyáron már városi tesztüzemben is elindul-
nak az új londoni taxik – tudtuk meg a nemzeti hírügynökségtől.
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Meddig fogadhatom el?
Bevonják a régi bankjegyeket

A Magyar Nemzeti Bank fokozatosan bevonja a régi 2000, 5000 és
20.000 forintos bankjegyeket. A kétezressel és ötezressel július 31-ig,
a húszezressel december 31-ig lehet fizetni. Értelemszerűen a taxis vál-
lalkozók készpénzes fizetés során ezen időpontokig kötelesek elfogad-
ni a régi bankjegyeket. 

A bevont bankjegyek persze ezután sem veszítik el értéküket. Azokat
a  hitelintézetek, bankok és postafiókok a bevonástól számított három
évig díjmentesen átváltják, a Magyar Nemzeti Bank pénztárában pedig
még húsz évig mennyiségi korlátozás nélkül  és díjmentesen becseré-
lik.

Budapest balesetveszélyes kereszteződései 2. rész

III. Flórián tér

Nemré-
giben olvashattátok, hogy a bu-
dapesti közlekedésszervezők mi-
lyen intézkedéseket tettek a bal-
esetek csökkentése érdekében
a Flórián téren. De miért történ-
tek a balesetek?

Egy kereszteződéshez, csomóponthoz érkezve – általában – egy-
szerű a helyzet. Vagy behaladhatunk a kereszteződésbe, csomó-
pontba, mert elsőbbségünk van, vagy nem. A Flórián téren bonyolul-
tabb a helyzet. Az egyik irányból érkezve már messziről látni, hogy
zöld a jelzés a csomópont közepén, azonban előtte még ott egy pi-
ros lámpa!

Másik irányból meg pont fordított a helyzet. Szabad jelzést kapunk,
behaladhatunk a kereszteződésbe, de a csomóponton belül van még
egy jelzőlámpa, az viszont tilosat mutat! De nézzük konkrétan a bal-
esetveszélyes helyszíneket. Az Árpád híd felől jövet, a tér közepén, a
Szentendrei útnál zöldet mutat a jelzőlámpa, de az a szabadjelzés a
Pacsirtamező útról a Vörösvári út felé haladóknak szól!

Nekünk előtte még ott egy – esetlegesen – tilos jelzés. Ugyanakkor,
ha a Pacsirtamező útról balra fordulunk a Vörösvári útra szabad jelzés-
nél, a tér közepén egy tilos jelzéssel fogunk találkozni! Mit tehetünk a
balesetek elkerülése érdekében? Nagyon figyeljük, hogy melyik forga-
lomirányító jelzés vonatkozik éppen a mi járművünkre. 

Ugyanakkor nagyon vigyázzunk azokra, akik elnézik a jelzőlámpát,
és inkább akkor is álljunk meg, ha nekünk szabad lenne a továbbhala-
dás.

Juhász Péter

Flórián tér, csomópont a
csomópontban. Például
itt balra fordulhatunk
majd, ha szabad lesz a jel-
zés, de a kereszteződé-
sen belül lesz még egy ti-
los jelzésünk

Barátnõk beszélgetnek:
– Te próbáltad már a pasiddal … izé … tudod … a

másik lyukba?
– Hülye vagy? Nem akarok én terhes lenni!

* * *
Doktor: – Ne aggódjon, az erekció teljesen termé-

szetes a prosztatavizsgálat alatt.
Beteg: – Nekem nincs erekcióm!
Doktor: – De nekem igen…

* * *
„Optimista az, aki azt hiszi, hogy a légy a szobá-

ban a kijáratot keresi.“

ujtaxi1.qxd  6/14/17 08:40  Page 24

Érdekes történetet hallottunk a pénztárgé-
pek megrendelésével és használatával kap-
csolatban. Bár az elszenvedőjének valószí-
nűleg nem érdekes, inkább tragikus. 

Történt, hogy taxisunk tavaly annak rend-
je és módja szerint megrendelte a pénztár-
gépet, majd az év végi ünnepek között át is
vette. Aki hasonló cipőben jár, tudhatja
hogy zajlott ez: többórás sorbanállás a met-
sző hidegben, majd a gép átvétele a túlhaj-
szolt alkalmazottaktól, és a papírok aláírása.
Gyanítom, abban az állapotban, a hidegben
és zűrzavarban senki sem fordított figyel-
met arra, hogy mi szerepel a dokumentu-
mon, amit aláírt. Itt kezdődött a baj. Nagy
baj…

Taxisunk januárban – előírás szerint – el-
kezdte használni pénztárgépét. Később tü-
relmesen várta, hogy megkapja a számlát
és a csekket a fizetendő adattovábbítási díj-
ról. Februárban meg is érkezett a számla.
Kissé furcsa volt, hogy nem a közölt díjról,
hanem valamivel többről, de az eltérés nem
volt túl jelentős. Befizette. Márciusban érke-

zett az újabb számla. Itt már akkora volt a fi-
zetendő összeg, ami szemet szúrt. Alapo-
san átnézte a bizonylatot. Ami szerint ő két
készülék után fizeti az adattovábbítási díjat!
Kissé várt, hátha kiderül a tévedés, hiszen
ő egy készüléket vásárolt, egy pénztárgépet
üzemeltet, nyilván egy továbbítási díjat kell
fizetnie. Mivel azonban vészesen közeledett
a befizetési határidő, elkerülendő, hogy le-
tiltsák a gépét, befizette a számlát. Mind a
kettőt, hiszen nem volt megbontva.

Gondolta, majd csak jön egy helyesbítő
számla, vagy egy udvarias telefonhívás, ami
helyre teszi a dolgokat. Nem jött. Hanem
újabb számla érkezett. Ismét dupla díjról. 

Ekkor már megejtett néhány óvatos tele-
fonhívást, kiderítendő, vajon hol a hiba, és
ki tévedett. Semmitmondó válaszokat ka-
pott, kivizsgálást ígértek, de nem történt
semmi.  Komolyabban kezdett utánanézni a
dolgoknak. Eljárt a telekommunikációs szol-
gáltatónál, ahol megmutatták neki mind a
két megrendelést, másolatot is kapott róla.
Tényleg mind a kettő az ő adataira szólt,

bár az aláírás az egyiken még csak nem is
hasonlított a sajátjára. Az ügyintéző erre
csak a vállát vonogatta: ő nem írássza-
kértő… A készülék forgalmazójánál is eljárt,
ugyan derítsék már ki, hogy ki élt vissza az
adataival. Gyors választ ígértek. Három hó-
nappal ezelőtt…

Most júniusban járunk. Kollégánk immár
több hónapja fizet azért a szolgáltatásért,
amit nem vesz igénybe. A távközlési szolgál-
tatónál azt mondták neki, hogy úgy tudják
megszüntetni az egyik szerződést, ha leadja
a SIM-kártyát és a pénztárgépet. De hát az
nincs nála! Az valószínűleg egy másik taxis-
nál van, aki nyilván jóhiszeműen használja,
csak azon csodálkozik, hogy a többiekkel
ellentétben neki nem kell adattovábbítási dí-
jat fizetni…

Kérjük ezért, hogy ha valaki még egyet-
len számlát sem kapott az adattovábbítás-
ról, illetve megrendelése, szerződése nem
a saját nevére szól, továbbá valamikor  janu-
ár közepén vette át a pénztárgépét, jelent-
kezzen a szerkesztőségben Próbáljuk meg
közösen rendbetenni ezt a dolgot…

Nagy Zoltán

25

Kettőt fizet, egyet kap!

Adva van egy droszt Budapest belvárosában, jelen esetben az V. ke-
rületi Fővám téren. A taxiállomáson három autó. Két budapesti minő-
sítéssel nem rendelkező (!) taxi és egy rendőrautó. A rendőrautó je-
lenlétét még csak-csak elfogadjuk. Lehet, hogy bűnözőt üldöznek.
Igaz, lehet, hogy ebédelnek. A KRESZ szerint bárhol megállhatnak,
ha nem okoznak balesetveszélyt. Persze ehhez a megkülönböztető
jelzést illett volna bekapcsolni. Jó, lusták voltak, hagyjuk őket. 

A rendőrök nincsenek a közelben, de nem is kellenek a kér-
déshez, úgysem intézkednének az engedély nélküli taxisokkal
szemben. A napokban fényképeztem egy budapesti engedély
nélküli taxit, ahogy éppen leintik az utasok. A közelben lévő rend-
őr csodálkozva kérdezi, mi a baj, miért fényképezem? Mondom,
jó ember, ennek nincs budapesti engedélye! Nem taxizhat a fő-
városban! „Ezt honnan lehet tudni?” – kérdezi a szerv…

Olyan, mintha egy Békés megyei rendőr a hétvégeken feljönne
Pestre, és zsebre bírságolná az autósokat… 

De térjünk vissza a Fővám térre. A taxik mellett beszélgetnek a taxisok,
utasra vadásznak. Mit keresnek a Fővám téri taxiállomáson hetek óta, bu-
dapesti minősítés nélküli taxik?  A város közepén! Fényes nappal! 

A turistanegyedben! Miért fizetünk majd 100.000 forintot évente (!)
a budapesti minősítésért? A főváros egyre több pontján ez a megszo-
kott utcakép.

Meg kell ezt szokni? Meg szabad ezt szokni?
Ébresztő, városvezető urak! 

Név és cím a Szerkesztőségben 

Utasra várva…
Hogyan várakozhat utasra Budapesten, 2017 nyarán ez a taxis
egy Chevrolet Lacetti limuzin autóban? Ez a típus fél éve nem
szolgáltathat/na/ a fővárosban! De ő mégis háborítatlanul taxi-
zik! Hol a „bulinegyedben”, a Király utcában kiabál ki a turisták-
nak, hogy: „Szabad a taxi!” Hol a WESTEND bevásárlóköz-
pontban, hol a Hősök terén vadászik utasra.

Jelen esetben a Kós Károly sétányon, a Széchenyi fürdőnél
figyeli a taxira várókat. 

Miért csak a taxis veszi észre az engedély nélkülieket?
Hol vannak az ellenőrök, és mit is csinálnak?

Tóth Tibor

Megszokott utcakép Budapest belvárosában 

Kommentár nélkül

Utasra várva, egy nem minősített autóval Budapesten
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A legendás fekete brit taxik egy komoly fejlesztésnek kö-
szönhetően elektromos hajtást, valamint kiegészítő ható-
táv-növelő egységet kapnak, amivel akár 500 kilométert is
meg tudnak tenni egyetlen feltöltéssel. A kínai beruházó

már a sivatagban teszteli az új konstrukciót.

Miközben a világ egyik felében már a vezető nélküli taxi-
kat fejlesztik, addig a másik részében a hagyományos, több évti-
zedes múltra visszatekintő tradicionális járművek megújításán fá-
radoznak a fejlesztők. Az LTC (London Taxi Company), amely a le-
gendás fekete dobozautókat gyártotta 69 éven át, négy éve kínai
kézbe került. Az új tulaj, a Geely, 300 millió fontos fejlesztést hajt
végre új modellt és új gyárat építve, amelynek nyomán a jellegze-
tes taxikat nem csak a brit fővárosnak, hanem más piacoknak is
el szeretnék adni. Ennek a nagyszabású tervnek a részeként az
új modellt, amely elektromos hajtást kap, egy kiegészítő hatótáv-
növelő egységgel, már nagyban tesztelik az észak-amerikai Arizo-
na állam száraz, sivatagos klímájában is, ahol hatalmas hőingado-
zásokat kell kibírnia.

A különleges behatásokkal a fejlesztők azt kívánják igazolni,
hogy az elektromos hajtású gépkocsik is képesek kiszolgálni bár-
milyen igényt. A TX5 néven futó modell közel 500 kilométeres ha-
tótávú lesz, amely megfelel 20, London belső területe és a Heath-
row repülőtér közti távolságnak. Ez a táv egyébként durván há-
romszorosa annak, amennyit egy átlagos londoni taxi fut egy nap
alatt.

A tervek szerint nyáron már városi tesztüzemben is elindul-
nak az új londoni taxik – tudtuk meg a nemzeti hírügynökségtől.
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Meddig fogadhatom el?
Bevonják a régi bankjegyeket

A Magyar Nemzeti Bank fokozatosan bevonja a régi 2000, 5000 és
20.000 forintos bankjegyeket. A kétezressel és ötezressel július 31-ig,
a húszezressel december 31-ig lehet fizetni. Értelemszerűen a taxis vál-
lalkozók készpénzes fizetés során ezen időpontokig kötelesek elfogad-
ni a régi bankjegyeket. 

A bevont bankjegyek persze ezután sem veszítik el értéküket. Azokat
a  hitelintézetek, bankok és postafiókok a bevonástól számított három
évig díjmentesen átváltják, a Magyar Nemzeti Bank pénztárában pedig
még húsz évig mennyiségi korlátozás nélkül  és díjmentesen becseré-
lik.
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Nemré-
giben olvashattátok, hogy a bu-
dapesti közlekedésszervezők mi-
lyen intézkedéseket tettek a bal-
esetek csökkentése érdekében
a Flórián téren. De miért történ-
tek a balesetek?

Egy kereszteződéshez, csomóponthoz érkezve – általában – egy-
szerű a helyzet. Vagy behaladhatunk a kereszteződésbe, csomó-
pontba, mert elsőbbségünk van, vagy nem. A Flórián téren bonyolul-
tabb a helyzet. Az egyik irányból érkezve már messziről látni, hogy
zöld a jelzés a csomópont közepén, azonban előtte még ott egy pi-
ros lámpa!

Másik irányból meg pont fordított a helyzet. Szabad jelzést kapunk,
behaladhatunk a kereszteződésbe, de a csomóponton belül van még
egy jelzőlámpa, az viszont tilosat mutat! De nézzük konkrétan a bal-
esetveszélyes helyszíneket. Az Árpád híd felől jövet, a tér közepén, a
Szentendrei útnál zöldet mutat a jelzőlámpa, de az a szabadjelzés a
Pacsirtamező útról a Vörösvári út felé haladóknak szól!

Nekünk előtte még ott egy – esetlegesen – tilos jelzés. Ugyanakkor,
ha a Pacsirtamező útról balra fordulunk a Vörösvári útra szabad jelzés-
nél, a tér közepén egy tilos jelzéssel fogunk találkozni! Mit tehetünk a
balesetek elkerülése érdekében? Nagyon figyeljük, hogy melyik forga-
lomirányító jelzés vonatkozik éppen a mi járművünkre. 

Ugyanakkor nagyon vigyázzunk azokra, akik elnézik a jelzőlámpát,
és inkább akkor is álljunk meg, ha nekünk szabad lenne a továbbhala-
dás.
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Flórián tér, csomópont a
csomópontban. Például
itt balra fordulhatunk
majd, ha szabad lesz a jel-
zés, de a kereszteződé-
sen belül lesz még egy ti-
los jelzésünk

Barátnõk beszélgetnek:
– Te próbáltad már a pasiddal … izé … tudod … a

másik lyukba?
– Hülye vagy? Nem akarok én terhes lenni!

* * *
Doktor: – Ne aggódjon, az erekció teljesen termé-

szetes a prosztatavizsgálat alatt.
Beteg: – Nekem nincs erekcióm!
Doktor: – De nekem igen…

* * *
„Optimista az, aki azt hiszi, hogy a légy a szobá-

ban a kijáratot keresi.“
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Érdekes történetet hallottunk a pénztárgé-
pek megrendelésével és használatával kap-
csolatban. Bár az elszenvedőjének valószí-
nűleg nem érdekes, inkább tragikus. 

Történt, hogy taxisunk tavaly annak rend-
je és módja szerint megrendelte a pénztár-
gépet, majd az év végi ünnepek között át is
vette. Aki hasonló cipőben jár, tudhatja
hogy zajlott ez: többórás sorbanállás a met-
sző hidegben, majd a gép átvétele a túlhaj-
szolt alkalmazottaktól, és a papírok aláírása.
Gyanítom, abban az állapotban, a hidegben
és zűrzavarban senki sem fordított figyel-
met arra, hogy mi szerepel a dokumentu-
mon, amit aláírt. Itt kezdődött a baj. Nagy
baj…

Taxisunk januárban – előírás szerint – el-
kezdte használni pénztárgépét. Később tü-
relmesen várta, hogy megkapja a számlát
és a csekket a fizetendő adattovábbítási díj-
ról. Februárban meg is érkezett a számla.
Kissé furcsa volt, hogy nem a közölt díjról,
hanem valamivel többről, de az eltérés nem
volt túl jelentős. Befizette. Márciusban érke-

zett az újabb számla. Itt már akkora volt a fi-
zetendő összeg, ami szemet szúrt. Alapo-
san átnézte a bizonylatot. Ami szerint ő két
készülék után fizeti az adattovábbítási díjat!
Kissé várt, hátha kiderül a tévedés, hiszen
ő egy készüléket vásárolt, egy pénztárgépet
üzemeltet, nyilván egy továbbítási díjat kell
fizetnie. Mivel azonban vészesen közeledett
a befizetési határidő, elkerülendő, hogy le-
tiltsák a gépét, befizette a számlát. Mind a
kettőt, hiszen nem volt megbontva.

Gondolta, majd csak jön egy helyesbítő
számla, vagy egy udvarias telefonhívás, ami
helyre teszi a dolgokat. Nem jött. Hanem
újabb számla érkezett. Ismét dupla díjról. 

Ekkor már megejtett néhány óvatos tele-
fonhívást, kiderítendő, vajon hol a hiba, és
ki tévedett. Semmitmondó válaszokat ka-
pott, kivizsgálást ígértek, de nem történt
semmi.  Komolyabban kezdett utánanézni a
dolgoknak. Eljárt a telekommunikációs szol-
gáltatónál, ahol megmutatták neki mind a
két megrendelést, másolatot is kapott róla.
Tényleg mind a kettő az ő adataira szólt,

bár az aláírás az egyiken még csak nem is
hasonlított a sajátjára. Az ügyintéző erre
csak a vállát vonogatta: ő nem írássza-
kértő… A készülék forgalmazójánál is eljárt,
ugyan derítsék már ki, hogy ki élt vissza az
adataival. Gyors választ ígértek. Három hó-
nappal ezelőtt…

Most júniusban járunk. Kollégánk immár
több hónapja fizet azért a szolgáltatásért,
amit nem vesz igénybe. A távközlési szolgál-
tatónál azt mondták neki, hogy úgy tudják
megszüntetni az egyik szerződést, ha leadja
a SIM-kártyát és a pénztárgépet. De hát az
nincs nála! Az valószínűleg egy másik taxis-
nál van, aki nyilván jóhiszeműen használja,
csak azon csodálkozik, hogy a többiekkel
ellentétben neki nem kell adattovábbítási dí-
jat fizetni…

Kérjük ezért, hogy ha valaki még egyet-
len számlát sem kapott az adattovábbítás-
ról, illetve megrendelése, szerződése nem
a saját nevére szól, továbbá valamikor  janu-
ár közepén vette át a pénztárgépét, jelent-
kezzen a szerkesztőségben Próbáljuk meg
közösen rendbetenni ezt a dolgot…

Nagy Zoltán
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Kettőt fizet, egyet kap!

Adva van egy droszt Budapest belvárosában, jelen esetben az V. ke-
rületi Fővám téren. A taxiállomáson három autó. Két budapesti minő-
sítéssel nem rendelkező (!) taxi és egy rendőrautó. A rendőrautó je-
lenlétét még csak-csak elfogadjuk. Lehet, hogy bűnözőt üldöznek.
Igaz, lehet, hogy ebédelnek. A KRESZ szerint bárhol megállhatnak,
ha nem okoznak balesetveszélyt. Persze ehhez a megkülönböztető
jelzést illett volna bekapcsolni. Jó, lusták voltak, hagyjuk őket. 

A rendőrök nincsenek a közelben, de nem is kellenek a kér-
déshez, úgysem intézkednének az engedély nélküli taxisokkal
szemben. A napokban fényképeztem egy budapesti engedély
nélküli taxit, ahogy éppen leintik az utasok. A közelben lévő rend-
őr csodálkozva kérdezi, mi a baj, miért fényképezem? Mondom,
jó ember, ennek nincs budapesti engedélye! Nem taxizhat a fő-
városban! „Ezt honnan lehet tudni?” – kérdezi a szerv…

Olyan, mintha egy Békés megyei rendőr a hétvégeken feljönne
Pestre, és zsebre bírságolná az autósokat… 

De térjünk vissza a Fővám térre. A taxik mellett beszélgetnek a taxisok,
utasra vadásznak. Mit keresnek a Fővám téri taxiállomáson hetek óta, bu-
dapesti minősítés nélküli taxik?  A város közepén! Fényes nappal! 

A turistanegyedben! Miért fizetünk majd 100.000 forintot évente (!)
a budapesti minősítésért? A főváros egyre több pontján ez a megszo-
kott utcakép.

Meg kell ezt szokni? Meg szabad ezt szokni?
Ébresztő, városvezető urak! 

Név és cím a Szerkesztőségben 

Utasra várva…
Hogyan várakozhat utasra Budapesten, 2017 nyarán ez a taxis
egy Chevrolet Lacetti limuzin autóban? Ez a típus fél éve nem
szolgáltathat/na/ a fővárosban! De ő mégis háborítatlanul taxi-
zik! Hol a „bulinegyedben”, a Király utcában kiabál ki a turisták-
nak, hogy: „Szabad a taxi!” Hol a WESTEND bevásárlóköz-
pontban, hol a Hősök terén vadászik utasra.

Jelen esetben a Kós Károly sétányon, a Széchenyi fürdőnél
figyeli a taxira várókat. 

Miért csak a taxis veszi észre az engedély nélkülieket?
Hol vannak az ellenőrök, és mit is csinálnak?

Tóth Tibor

Megszokott utcakép Budapest belvárosában 

Kommentár nélkül

Utasra várva, egy nem minősített autóval Budapesten
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Nyögdíj
Ma egy főállású taxis, ha elmegy nyugdíjba 63-65 éves korában,
mondjuk átlagos szolgálati idővel, és az utóbbi néhány évben
minimálbér után számította járulékait (és fizette is!), körülbelül
60-65 ezer forint havi nyugdíjat fog kapni. A körülményektől füg-
gően néhány ezer forint plusz vagy mínusz előfordulhat, de az
átlag ez. Amire azt szokták mondani, hogy még a hideg vízre
sem elég. Mit tehet hát friss nyugdíjas kollégánk? Természete-
sen, mintha mi sem történt volna, másnap már ismét az utcán
van, és dolgozik. Szerencsés, ha egészségi állapota megenge-
di, hogy még évekig kiegészítse csekélyke „nyögdíját” a vállal-
kozásából származó jövedelemmel. A nyugdíj tehát nálunk nem
azt jelenti, amit a neve sugall, mármint hogy az idős kor nyugal-
mát díjazzák vele, hanem csak egy aprócska kedvezmény a to-
vább folytatott munka mellett. Persze mondhatnák az okosok
(mondják is!), hogy nem kellett volna a minimálbért alkalmazni,
és akkor most jobb lenne a helyzet. Én azonban azt mondom,
hogy tisztességes munkáért tisztességes bért akkor lehet szá-
mítani, ha az elvonások mértéke is tisztességes.  De nem az.
(Amire egy nagyon jó példa, hogy még a nyugdíjas vállalkozó is
fizet nyugdíjjárulékot. Agyrém!)

Nemzetközi statisztikák szerint a nyugdíjasok 5%-a tehetős,
20%-a saját igényei szerint megél a nyugdíjából, a többi 75%,
vagyis a nyugdíjasok háromnegyede öregkorára elszegényedik!
Érdekes ellentmondás, hogy az ember minél régebben dolgo-
zik, elvileg annál több pénzt keresett, és mégis az idősek nagy
része szegény. Ez a tény is alátámasztja azt a pénzügyi igazsá-
got, hogy nem attól leszel gazdag, amit megkeresel, hanem at-
tól, amit nem költesz el, hanem megtakarítasz. Saját szakmánk-
ban is vannak pozitív és inspiráló példák: egyik, közelmúltban
vállalkozását abbahagyó nyugdíjas kollégánk – nem hatalmazott
fel rá, hogy a nevét eláruljam – félretett pénzéből vidéken vett
egy házat, kertészkedik, állatokat tart, részt vesz a helyi közös-
ség életében, egyszóval, elmondása szerint még soha nem
érezte olyan jól magát, mint mostanában. Végre azzal foglalkoz-
hat, amit mindig is szeretett volna csinálni, és közben nem kell
aggódnia anyagiak miatt. 

Egy másik volt kollégánk félretett pénzéből fafeldolgozó vál-
lalkozást indított egy Tisza-parti kisközségben, a semmire sem
használható ártéri „gyomfákat” dolgozza fel pelletnek, ami a ma
elérhető egyik legkorszerűbb és igen keresett fűtőanyag. El-
mondása szerint már az első évben többet keresett, mint az
utóbbi néhány év taxizásával, és csak azt sajnálja, hogy ez a re-
mek ötlet nem jutott hamarabb eszébe. Persze nem kell min-
denkinek házat venni, meg új vállalkozást indítani.  Van olyan
nyugdíjas, ma már nem taxizó kollégánk, aki az egész nyarat a
Dunán tölti, horgászik, bográcsban főzi az ebédjét, és esze ágá-
ban sincs azon aggódni, hogy miből fog megélni, mert időben
gondoskodott öregkoráról. 

Sajnos nem mindenki ilyen szerencsés, vagy előrelátó. Szo-
morú látni azokat az idős taxisokat, akik nap mint nap keserű
szájízzel, már csak kényszerből tekerik a kormányt, hogy meg-
alázóan kevés nyugdíjukat kiegészítve szerény megélhetésük

biztosított legyen. 
Ha még van pár

éved a nyugdíjig, azt
ajánlom, készülj! Ké-
szülj arra, hogy nem
mindig lesz erőd,
készülj arra, hogy
betegség, vagy
egyéb ok miatt nem
tudsz majd dolgoz-
ni. Nem pesszimiz-
musra buzdítalak,

hanem előrelátásra. Vagyis ahogy a mondás szól: reméld a leg-
jobbat, de számíts a legrosszabbra. Takarékoskodj, tegyél félre
minden nap, minden hónapban. Bármilyen módszerrel is őrzöd
pénzed értékét, egy jótanácsot még fogadj meg. Mindig az első
legyen a megtakarítás, és csak utána jöhetnek a költségek. Az
emberek nagy része úgy takarékoskodik, hogy bevételéből, jö-
vedelméből kifizeti a kifizetnivalókat, aztán ami marad, abból
spórol. Csak az a szomorú, hogy nem mindig marad. Ezért az-
tán mindig a legelső legyen, hogy rendszeresen félreteszel hosz-
szú távra, a többi csak ez után következhet. Ez a módszer fan-
tasztikusan hatékony és ha elegendő idő áll még rendelkezé-
sedre, biztosítja azt a tőkét, amelyre bízvást számíthatsz idős ko-
rodban.

-oli-
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Az APEH a nagyhalakra koncentrál
Időről időre felröppennek számok arról, hogy milyen vagyoni, vagy
jövedelmi értékhatárnál „mozdul” az APEH. Százmillió forint fölötti
vagyonokról, többmilliós havi jövedelmekről esett szó. A csórók te-
hát, úgy tűnik, hátradőlhetnek. Legalábbis ezt támasztja alá az
APEH elnökének nyilatkozata, amely szerint: „…kapacitás híján
nem tudjuk mindenkire kiterjeszteni a vizsgálatokat. A kisemberek
többsége nyugodtan alhat…”

Ötletek a taxizás szabályozására
A rendeletalkotók által létrehozott szabályozás működésképtelen-
ségét tapasztalva, néhány taxis vállalkozónak is meglódult  a fantá-
ziája: saját szabályozást alkotott. Íme néhány mondat az egyik kollé-
ga ötletei közül: „… új taxis csak alkalmazottként kezdhet dolgozni
… Pszichológusok által össze kellene állítani egy olyan tesztlapot,
amely arra irányulna, hogy az illető mennyire képes uralkodni ma-
gán és taxióráján, amikor gazdasági erőfölénybe kerül – mondjuk
egy nagyon rossz napon a taxiba gyanútlanul beült, maximálisan tá-
jékozatlan, jóhiszemű parasztbácsival szemben. Egy ilyen tesztlap
elkészítése után ki lehetne szűrni azokat, akik a legeslegtöbbet ár-
tanak a szakmának … A több éve veszteséges, vagy a létminimum-
nál lényegesen alacsonyabb jövedelmet produkáló taxisoktól, ha
van ilyen, az ő érdekükben visszavonnám a taxiengedélyt, ne szen-
vedjenek tovább, ez a munka nem nekik való.

Erről írt a Taxisok Világa 2007 júniusában

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1997 júniusában

20 éve történt

Új légitársaságok Ferihegyen 
A turistaszezon kezdetével új légitársaságokat üdvözölhetünk a
Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtéren.

Adria Airways                            B terminál
Arkadia                                    B terminál
BASE Airlines                         B terminál
Belavia                                     A terminál 
Cathay Pacific Airways          A terminál
Corendon                                 A terminál
Freebird                                   B terminál
Norwegian Air International B terminál 
Vueling                                     B terminál
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Helyesbítés
Előző számunkban rövid összeállítást készítettünk a 2018-ra
tervezett adóváltozásokról. Ebben megemlítettük, hogy a
kormány tervezi az ingatlan bérbeadásából származó jöve-
delmet terhelő egészségügyi hozzájárulás fizetési kötele-
zettség eltörlését az egymillió forint feletti jövedelmek után
is. Jelenleg – írtuk – a bérbeadásból származó bevétel évi
egymilliós része feletti összegre kell ezt a járulékot fizet-
ni. A helyes információ azonban, hogy az ingatlan bérbe-
adásból származó,  egymillió forint feletti jövedelmek esetén
a teljes összeg után egészségbiztosítási hozzájárulást
kell fizetni.
A tévedésért szíves elnézést kérünk, egyben köszönjük olva-
sónknak, aki e hibára felhívta a figyelmünket. 

Segítő családtag
Valódi lehetőség?

Számos egyéni vállalkozó, mikro- és kisvállalkozás kere-
si a lehetőségeket, hogy a jelentős közterheket miként
lehetne jogszerűen csökkenteni. Ilyen népszerű, de sok
esetben félreértett terület a segítő családtag alkalmazá-
sa.

2012 óta nincs speciális jogállása a segítő családtagnak.
Jelenleg három jogszerű módja van a segítő családtag foglal-

koztatásának: a megbízási jogviszony, a rendes munkaviszony,
illetve az egyszerűsített foglalkoztatás.

A munkaviszony, illetve a megbízási jogviszony között alapve-
tő különbségek vannak. A munka törvénykönyve munkavállaló-

kat védő rendelkezései (minimálbér, napi munkaidő stb.) kizáró-
lag munkaviszonyban érvényesülnek. A Polgári törvénykönyv ha-
tálya alá tartozó megbízás esetén azonban a felek lényegében
valamennyi fontos kérdésben szabadon állapodhatnak meg. 

Fő szabályként a foglalkoztatásnak munkaviszony keretében
kell történni. A törvény lehetővé teszi azt, hogy a felek a munkál-
tató vagy a tulajdonos hozzátartozója esetén hosszabb teljes
munkaidőben állapodjanak meg. Ez alapján a napi munkaidő 8
óra helyett 12 órára emelhető. 

Munkaviszonyban lehetőség van arra is, hogy a segítő család-
tag alkalmazására egyszerűsített foglalkoztatás keretében kerül-
jön sor. 

A közteherviselési kötelezettség letudható az egyszerűsített
foglalkoztatásról szóló törvény által előírt tételes befizetéssel,
amely alkalmi munkavállalás esetén a munkaviszony minden
naptári napjára munkavállalónként 1000 forint.

27

Mindenki megbolondult? 

Egy oszlopon két tábla 

Sokan gondolhatják, hogy megbolondultak
a közlekedésszervezők. Egy oszlopra két, egymásnak ellent-
mondó jelzőtáblát helyeztek ki. Most ez taxiállomás, vagy moz-
gássérült-várakozóhely?  

Csak látszólagos az ellentmondás, a két jelzőtábla a helyén
van! Ugyanis a „Mozgássérült-várakozóhely” jelzőtábla előre, a
„Taxiállomás” jelzőtábla hatálya hátrafelé hatályos! 

Tóth Tibor

Egy oszlopon két tábla. Ellentmon-
dásnak látszik, de mégis helyes így

Elrabolták, majd három napig „használták”

Taxis kaland Pretoriában
A fiatalember a Dél-afrikai Köztársaság Pretoria városá-
ban leintett egy taxit, bemondta a címet és az autó elin-
dult. Ami az elkövetkezendő három napban történt vele,
az nem mindennapi kriminek is beillett: szexrabszol-
gaként használta három amazon.

A 23 éves férfi csak taxizni szeretett volna, de az útja
rémálommá vált. A Dél-afrikai Köztársaság Pretoria városában
intett le egy taxit és megadta a címet. Azonban a sofőr másfelé
vette az irányt, közben pedig megparancsolta neki, hogy üljön
mellé az anyósülésre. Amint engedelmeskedett, injekciós tűvel
bedrogozta, amitől rögtön elájult.

Következő emlék, hogy egy ágyhoz bilincselve fekszik,
energiaital ivására kényszerítik. Majd jött a borzalom: há-
rom nő, napi több alkalommal megerőszakolta. Három
nappal később félmeztelenül egy elhagyatott mezőn tért magá-
hoz. Ezután kért segítséget egy arra közlekedő autóstól.

A helyi rendőrség biztosította, hogy nemre tekintet nélkül min-
den nemi erőszakot komolyan vesz, és vizsgálatot indított az
ügyében.

Az egyik segély-
szervezet szóvivője
szerint az ország-
ban a nemi erő-
szakok ötöde fér-
fiak ellen irányul,
azonban ők még rit-
kábban jelentik fel
b á n t a l m a z ó i k a t ,
mint a nők, mivel a
rendőrség nem ve-
szi őket komolyan –
derül ki a helyi Met-
ro újság cikkéből.

Cash

A könyvtá-
ros odaszól a
betérõ rend-
õröknek:

– Mi van,
fiúk, esik az
esõ?
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Nyögdíj
Ma egy főállású taxis, ha elmegy nyugdíjba 63-65 éves korában,
mondjuk átlagos szolgálati idővel, és az utóbbi néhány évben
minimálbér után számította járulékait (és fizette is!), körülbelül
60-65 ezer forint havi nyugdíjat fog kapni. A körülményektől füg-
gően néhány ezer forint plusz vagy mínusz előfordulhat, de az
átlag ez. Amire azt szokták mondani, hogy még a hideg vízre
sem elég. Mit tehet hát friss nyugdíjas kollégánk? Természete-
sen, mintha mi sem történt volna, másnap már ismét az utcán
van, és dolgozik. Szerencsés, ha egészségi állapota megenge-
di, hogy még évekig kiegészítse csekélyke „nyögdíját” a vállal-
kozásából származó jövedelemmel. A nyugdíj tehát nálunk nem
azt jelenti, amit a neve sugall, mármint hogy az idős kor nyugal-
mát díjazzák vele, hanem csak egy aprócska kedvezmény a to-
vább folytatott munka mellett. Persze mondhatnák az okosok
(mondják is!), hogy nem kellett volna a minimálbért alkalmazni,
és akkor most jobb lenne a helyzet. Én azonban azt mondom,
hogy tisztességes munkáért tisztességes bért akkor lehet szá-
mítani, ha az elvonások mértéke is tisztességes.  De nem az.
(Amire egy nagyon jó példa, hogy még a nyugdíjas vállalkozó is
fizet nyugdíjjárulékot. Agyrém!)

Nemzetközi statisztikák szerint a nyugdíjasok 5%-a tehetős,
20%-a saját igényei szerint megél a nyugdíjából, a többi 75%,
vagyis a nyugdíjasok háromnegyede öregkorára elszegényedik!
Érdekes ellentmondás, hogy az ember minél régebben dolgo-
zik, elvileg annál több pénzt keresett, és mégis az idősek nagy
része szegény. Ez a tény is alátámasztja azt a pénzügyi igazsá-
got, hogy nem attól leszel gazdag, amit megkeresel, hanem at-
tól, amit nem költesz el, hanem megtakarítasz. Saját szakmánk-
ban is vannak pozitív és inspiráló példák: egyik, közelmúltban
vállalkozását abbahagyó nyugdíjas kollégánk – nem hatalmazott
fel rá, hogy a nevét eláruljam – félretett pénzéből vidéken vett
egy házat, kertészkedik, állatokat tart, részt vesz a helyi közös-
ség életében, egyszóval, elmondása szerint még soha nem
érezte olyan jól magát, mint mostanában. Végre azzal foglalkoz-
hat, amit mindig is szeretett volna csinálni, és közben nem kell
aggódnia anyagiak miatt. 

Egy másik volt kollégánk félretett pénzéből fafeldolgozó vál-
lalkozást indított egy Tisza-parti kisközségben, a semmire sem
használható ártéri „gyomfákat” dolgozza fel pelletnek, ami a ma
elérhető egyik legkorszerűbb és igen keresett fűtőanyag. El-
mondása szerint már az első évben többet keresett, mint az
utóbbi néhány év taxizásával, és csak azt sajnálja, hogy ez a re-
mek ötlet nem jutott hamarabb eszébe. Persze nem kell min-
denkinek házat venni, meg új vállalkozást indítani.  Van olyan
nyugdíjas, ma már nem taxizó kollégánk, aki az egész nyarat a
Dunán tölti, horgászik, bográcsban főzi az ebédjét, és esze ágá-
ban sincs azon aggódni, hogy miből fog megélni, mert időben
gondoskodott öregkoráról. 

Sajnos nem mindenki ilyen szerencsés, vagy előrelátó. Szo-
morú látni azokat az idős taxisokat, akik nap mint nap keserű
szájízzel, már csak kényszerből tekerik a kormányt, hogy meg-
alázóan kevés nyugdíjukat kiegészítve szerény megélhetésük

biztosított legyen. 
Ha még van pár

éved a nyugdíjig, azt
ajánlom, készülj! Ké-
szülj arra, hogy nem
mindig lesz erőd,
készülj arra, hogy
betegség, vagy
egyéb ok miatt nem
tudsz majd dolgoz-
ni. Nem pesszimiz-
musra buzdítalak,

hanem előrelátásra. Vagyis ahogy a mondás szól: reméld a leg-
jobbat, de számíts a legrosszabbra. Takarékoskodj, tegyél félre
minden nap, minden hónapban. Bármilyen módszerrel is őrzöd
pénzed értékét, egy jótanácsot még fogadj meg. Mindig az első
legyen a megtakarítás, és csak utána jöhetnek a költségek. Az
emberek nagy része úgy takarékoskodik, hogy bevételéből, jö-
vedelméből kifizeti a kifizetnivalókat, aztán ami marad, abból
spórol. Csak az a szomorú, hogy nem mindig marad. Ezért az-
tán mindig a legelső legyen, hogy rendszeresen félreteszel hosz-
szú távra, a többi csak ez után következhet. Ez a módszer fan-
tasztikusan hatékony és ha elegendő idő áll még rendelkezé-
sedre, biztosítja azt a tőkét, amelyre bízvást számíthatsz idős ko-
rodban.

-oli-
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Az APEH a nagyhalakra koncentrál
Időről időre felröppennek számok arról, hogy milyen vagyoni, vagy
jövedelmi értékhatárnál „mozdul” az APEH. Százmillió forint fölötti
vagyonokról, többmilliós havi jövedelmekről esett szó. A csórók te-
hát, úgy tűnik, hátradőlhetnek. Legalábbis ezt támasztja alá az
APEH elnökének nyilatkozata, amely szerint: „…kapacitás híján
nem tudjuk mindenkire kiterjeszteni a vizsgálatokat. A kisemberek
többsége nyugodtan alhat…”

Ötletek a taxizás szabályozására
A rendeletalkotók által létrehozott szabályozás működésképtelen-
ségét tapasztalva, néhány taxis vállalkozónak is meglódult  a fantá-
ziája: saját szabályozást alkotott. Íme néhány mondat az egyik kollé-
ga ötletei közül: „… új taxis csak alkalmazottként kezdhet dolgozni
… Pszichológusok által össze kellene állítani egy olyan tesztlapot,
amely arra irányulna, hogy az illető mennyire képes uralkodni ma-
gán és taxióráján, amikor gazdasági erőfölénybe kerül – mondjuk
egy nagyon rossz napon a taxiba gyanútlanul beült, maximálisan tá-
jékozatlan, jóhiszemű parasztbácsival szemben. Egy ilyen tesztlap
elkészítése után ki lehetne szűrni azokat, akik a legeslegtöbbet ár-
tanak a szakmának … A több éve veszteséges, vagy a létminimum-
nál lényegesen alacsonyabb jövedelmet produkáló taxisoktól, ha
van ilyen, az ő érdekükben visszavonnám a taxiengedélyt, ne szen-
vedjenek tovább, ez a munka nem nekik való.

Erről írt a Taxisok Világa 2007 júniusában

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1997 júniusában

20 éve történt

Új légitársaságok Ferihegyen 
A turistaszezon kezdetével új légitársaságokat üdvözölhetünk a
Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtéren.

Adria Airways                            B terminál
Arkadia                                    B terminál
BASE Airlines                         B terminál
Belavia                                     A terminál 
Cathay Pacific Airways          A terminál
Corendon                                 A terminál
Freebird                                   B terminál
Norwegian Air International B terminál 
Vueling                                     B terminál
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Helyesbítés
Előző számunkban rövid összeállítást készítettünk a 2018-ra
tervezett adóváltozásokról. Ebben megemlítettük, hogy a
kormány tervezi az ingatlan bérbeadásából származó jöve-
delmet terhelő egészségügyi hozzájárulás fizetési kötele-
zettség eltörlését az egymillió forint feletti jövedelmek után
is. Jelenleg – írtuk – a bérbeadásból származó bevétel évi
egymilliós része feletti összegre kell ezt a járulékot fizet-
ni. A helyes információ azonban, hogy az ingatlan bérbe-
adásból származó,  egymillió forint feletti jövedelmek esetén
a teljes összeg után egészségbiztosítási hozzájárulást
kell fizetni.
A tévedésért szíves elnézést kérünk, egyben köszönjük olva-
sónknak, aki e hibára felhívta a figyelmünket. 

Segítő családtag
Valódi lehetőség?

Számos egyéni vállalkozó, mikro- és kisvállalkozás kere-
si a lehetőségeket, hogy a jelentős közterheket miként
lehetne jogszerűen csökkenteni. Ilyen népszerű, de sok
esetben félreértett terület a segítő családtag alkalmazá-
sa.

2012 óta nincs speciális jogállása a segítő családtagnak.
Jelenleg három jogszerű módja van a segítő családtag foglal-

koztatásának: a megbízási jogviszony, a rendes munkaviszony,
illetve az egyszerűsített foglalkoztatás.

A munkaviszony, illetve a megbízási jogviszony között alapve-
tő különbségek vannak. A munka törvénykönyve munkavállaló-

kat védő rendelkezései (minimálbér, napi munkaidő stb.) kizáró-
lag munkaviszonyban érvényesülnek. A Polgári törvénykönyv ha-
tálya alá tartozó megbízás esetén azonban a felek lényegében
valamennyi fontos kérdésben szabadon állapodhatnak meg. 

Fő szabályként a foglalkoztatásnak munkaviszony keretében
kell történni. A törvény lehetővé teszi azt, hogy a felek a munkál-
tató vagy a tulajdonos hozzátartozója esetén hosszabb teljes
munkaidőben állapodjanak meg. Ez alapján a napi munkaidő 8
óra helyett 12 órára emelhető. 

Munkaviszonyban lehetőség van arra is, hogy a segítő család-
tag alkalmazására egyszerűsített foglalkoztatás keretében kerül-
jön sor. 

A közteherviselési kötelezettség letudható az egyszerűsített
foglalkoztatásról szóló törvény által előírt tételes befizetéssel,
amely alkalmi munkavállalás esetén a munkaviszony minden
naptári napjára munkavállalónként 1000 forint.
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Mindenki megbolondult? 

Egy oszlopon két tábla 

Sokan gondolhatják, hogy megbolondultak
a közlekedésszervezők. Egy oszlopra két, egymásnak ellent-
mondó jelzőtáblát helyeztek ki. Most ez taxiállomás, vagy moz-
gássérült-várakozóhely?  

Csak látszólagos az ellentmondás, a két jelzőtábla a helyén
van! Ugyanis a „Mozgássérült-várakozóhely” jelzőtábla előre, a
„Taxiállomás” jelzőtábla hatálya hátrafelé hatályos! 

Tóth Tibor

Egy oszlopon két tábla. Ellentmon-
dásnak látszik, de mégis helyes így

Elrabolták, majd három napig „használták”

Taxis kaland Pretoriában
A fiatalember a Dél-afrikai Köztársaság Pretoria városá-
ban leintett egy taxit, bemondta a címet és az autó elin-
dult. Ami az elkövetkezendő három napban történt vele,
az nem mindennapi kriminek is beillett: szexrabszol-
gaként használta három amazon.

A 23 éves férfi csak taxizni szeretett volna, de az útja
rémálommá vált. A Dél-afrikai Köztársaság Pretoria városában
intett le egy taxit és megadta a címet. Azonban a sofőr másfelé
vette az irányt, közben pedig megparancsolta neki, hogy üljön
mellé az anyósülésre. Amint engedelmeskedett, injekciós tűvel
bedrogozta, amitől rögtön elájult.

Következő emlék, hogy egy ágyhoz bilincselve fekszik,
energiaital ivására kényszerítik. Majd jött a borzalom: há-
rom nő, napi több alkalommal megerőszakolta. Három
nappal később félmeztelenül egy elhagyatott mezőn tért magá-
hoz. Ezután kért segítséget egy arra közlekedő autóstól.

A helyi rendőrség biztosította, hogy nemre tekintet nélkül min-
den nemi erőszakot komolyan vesz, és vizsgálatot indított az
ügyében.

Az egyik segély-
szervezet szóvivője
szerint az ország-
ban a nemi erő-
szakok ötöde fér-
fiak ellen irányul,
azonban ők még rit-
kábban jelentik fel
b á n t a l m a z ó i k a t ,
mint a nők, mivel a
rendőrség nem ve-
szi őket komolyan –
derül ki a helyi Met-
ro újság cikkéből.

Cash

A könyvtá-
ros odaszól a
betérõ rend-
õröknek:

– Mi van,
fiúk, esik az
esõ?
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Ápolási díj
Ki kaphatja, és milyen feltételekkel?

Az ápolási díj a szociális ellátás keretében juttatható anyagi hozzá-
járulás. Ápolási díjra az a nagykorú hozzátartozó jogosult, aki tartó-
san gondozásra szoruló személy otthoni ápolását látja el.

Ápolási díjra jogosult a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az
örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a
mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli
rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére,
valamint a testvér házastársa. 

Az ápolási díjnak négy típusát különíthetjük el. A legalacsonyabb
mértékű ápolási díj, annak a hozzátartozónak adható, aki:

– súlyosan fogyatékos, vagy
– tartósan beteg 18 év alatti
személy gondozását, ápolását végzi. 
Az ápolási díj mértéke havi 31 ezer forint, amelyből 10 százalék

nyugdíjjárulékot von le a kifizető.
Az ápolási díj másik típusa a fokozott ápolást igénylő személyre

tekintettel megállapított emelt összegű ápolási díj. Fokozott ápolást
igényel az a személy, aki mások személyes segítsége nélkül nem
képes önállóan

– étkezni, vagy
– tisztálkodni, vagy
– öltözködni, vagy

– illemhelyet használni, vagy
– lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közleked-

ni,
feltéve, hogy esetében a fenti feltételek közül legalább három

egyidejűleg fennáll. 
A fokozott ápolási díj mértéke havi 46 500 forint. Ezen  díjat is

10 százalék nyugdíjjárulék terheli.
Az ápolási díj harmadik típusa az úgynevezett kiemelt ápolási díj.

Erre a díjra jogosult a gondozást végző hozzátartozó, ha
– az ápolt egészségkárosodása – a hatóság komplex minősítése

alapján – jelentős, és önellátásra nem vagy csak segítséggel ké-
pes, illetve
– az ápolt személy után magasabb összegű családi pótlékot hatá-
roztak meg súlyos betegségére vagy fogyatékosságára tekintettel.

A kiemelt ápolási díj összege havi 55 800 forint, amelyet szintén
10 százalék nyugdíjjárulék terhel.

A nyugdíjjárulék megfizetésével az ápolási díjban részesülő sze-
mély szolgálati időt szerez a saját nyugellátásához.

A vonatkozó törvény szerint az egyéni vállalkozó a járulékfizetési
alsó határ után nem köteles nyugdíjjárulékot és egészségbiztosítá-
si, illetve munkaerő-piaci járulékot fizetni arra az időtartamra, amely
alatt ápolási díjban részesül, kivéve, ha a díj folyósításának tar-
tama alatt vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja.

Minden más esetben a főfoglalkozású vállalkozó az ápolási díj fo-
lyósítása alatt köteles minimum a járulékfizetési alsó határ után
nyugdíjjárulékot, valamint egészségbiztosítási és munkaerő-piaci já-
rulékokat fizetni. 
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A 2012-ben meghirdetett Big Bang névre keresztelt haszongépjár-
mű stratégia keretében a Ford idén ismét jelentős mérföldkőhöz ér-
kezett. A reformációs folyamat során teljesen megújult, és kibővült a
Ford haszongépjármű palettája. 

A Big Bang stratégia részeként elkülönítettük a Tourneo és a teher-
szállító (Transit) modellcsaládot, bevezettük a legkisebb, személyau-
tó alapokra épülő Courier modellcsaládot, és teljesen megújítottuk a
Connect modelleket – nyilatkozta Papp Zoltán, a Ford Magyarország
haszongépjármű igazgatója. A program keretében a Ford szétválasz-
totta az 1 tonnás és 2 tonnás Transit családot, így alakult ki a Custom

(V362) modellcsalád és a
maradt meg a klasszikus
Transit elnevezés a legendás
2 tonnás (V363) modellcsa-
ládnak, melynek első darabja
1965. augusztus 9-én gör-
dült le a Ford gyár szalagjá-
ról. 

A Ford tágas és sokoldalú-
an alakítható Tourneo
Custom személyszállítója
most először kapható Sport
kivitelben is, dinamikus külső
megjelenésével és sportos
stílusú utasterével különleges
megjelenést kínálva a privát
vásárlók és az üzleti megren-
delők számára. A Sport válto-
zat alapját a Tourneo Custom
Titanium modell képezi; a
170 lóerős Ford EcoBlue dí-
zelmotorral hajtott autó 8 ülé-
ses változatban, rövid és hos-
szú tengelytávolsággal is
megrendelhető. A külső és
belső kiegészítő elemek meg-
egyeznek a Transit Custom
kínálatával. A legújabb

Tourneo Custom vásárlói most az extrák és a technológiák jelentősen
megújult kínálatából válogathatnak, amelyben olyan tételek szerepel-
nek, mint a simán és gyorsan kapcsoló hatfokozatú SelectShift auto-
mata sebességváltó; a szegmensben egyedüliként kínált hátsó légru-
gózás, amely széles terhelési tartományban is azonos hasmagassá-
got, kényelmes gördülést és kiszámítható járműdinamikát biztosít; vagy
éppen az attraktív, új formavilágú 17 colos könnyűfém keréktárcsák. A
Ford tavaly bemutatott Transit Custom és Tourneo Custom modelljei-
ben a legmodernebb, eddig a személyautókra jellemző vezetéssegítő
technológiákkal találkozhatunk:
• Az Ütközésre Figyelmeztető rendszer – a szegmensben elsőként

Gyalogosészlelő technológiával párosítva – csökkenti a frontális
ütközés és a gyalogosgázolás veszélyét, illetve mérsékli az ebből
eredő sérülések súlyosságát

• A továbbfejlesztett Elektronikus Stabilitásvezérlés új funkciói to-
vább javítják az autó stabilitását extrém forgalmi körülmények közt;
ilyen például az Oldalszél Stabilizálás, amely a jármű egyik oldalán
aktiválja a fékeket, hogy csökkentse egy váratlan oldalirányú szél-
lökés hatását, s így a kijelölt nyomvonalon tartsa az autót
A Ford díjnyertes EcoBoost benzinmotorjainak élvonalbeli teljesít-

ményére és technológiáira alapozva született meg a Ford EcoBlue dí-
zelmotor-család; ezek a 100-240 lóerős erőforrások hajtják majd a vál-
lalat jövőbeli személyautóit és haszongépjárműveit. Az új Transit és
Transit Custom haszongépjárművekben bemutatkozó négyhengeres,
2,0 literes Ford EcoBlue egység az üzemanyag-takarékosság, a telje-
sítmény és a kifinomult működés páratlan kombinációját kínálja.

Az új erőforrás érezhetően javítja az autók vezethetőségét, hiszen
a most kifutó, azonos teljesítményű 2.2 TDCi blokkhoz képest 20
százalékkal nagyobb forgatónyomatékot ad le 1.250 1/perc fordulat-
számon, így a haszongépjárművek vezetői sokkal könnyebben kezel-
hetik majd a mindennapos közlekedési helyzeteket, például az ara-
szoló forgalomban való lassú haladást vagy a lassan mozgó jármű-
vek előzését. Az új motor emellett egy személyautó kifinomult műkö-
dését kínálja a haszongépjármű-szegmensben, hiszen alapjárati zaj-
kibocsátása 50 százalékkal alacsonyabb. A vadonatúj motor felépíté-
se kisebb belső súrlódást és tisztább égést biztosít. A kipufogógáz-
ok kifinomult utánkezelésének köszönhetően az ultra-alacsony ká-
rosanyag-kibocsátás megfelel a 2016 szeptemberében életbe lépő,

Bejött a Ford stratégiája 
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szigorúbb Euro 6 szabvány előírásainak,
amely az Euro 5 szabványban megengedett szinthez képest 55

százalékkal alacsonyabb NOx-kibocsátást irányoz elő.
A motor gázcseréjét olyan innovatív megoldások töké-

letesítik, mint a Fordnál első ízben alkalmazott tükrözött
beömlőnyílással kiegészített integrált szívórendszer, a
magas hőmérsékleti tartományokra tervezett rakétahajtó-
művek anyagából készített, kis tehetetlenségű turbótöltő,
valamint a vadonatúj, nagy nyomású üzemanyag-befecs-
kendezési rendszer, amely gyorsabb, csendesebb és pre-
cízebb üzemanyag-ellátást biztosít. A Ford angol és német
tervezőcsapatai által kifejlesztett vadonatúj, 2,0 literes
Ford EcoBlue motor először 105, 130 és 170 lóerős kivi-
telekben készül a haszongépjárművek számára. A 200 ló-
erőnél nagyobb teljesítmény leadására is képes blokk –
további új EcoBlue erőforrásokkal együtt – később a Ford
személyautónak kínálatában is megjelenik, s a választék-
ban egy 1,5 literes egység is szerepel majd.
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Ápolási díj
Ki kaphatja, és milyen feltételekkel?

Az ápolási díj a szociális ellátás keretében juttatható anyagi hozzá-
járulás. Ápolási díjra az a nagykorú hozzátartozó jogosult, aki tartó-
san gondozásra szoruló személy otthoni ápolását látja el.

Ápolási díjra jogosult a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az
örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó, a
mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli
rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére,
valamint a testvér házastársa. 

Az ápolási díjnak négy típusát különíthetjük el. A legalacsonyabb
mértékű ápolási díj, annak a hozzátartozónak adható, aki:

– súlyosan fogyatékos, vagy
– tartósan beteg 18 év alatti
személy gondozását, ápolását végzi. 
Az ápolási díj mértéke havi 31 ezer forint, amelyből 10 százalék

nyugdíjjárulékot von le a kifizető.
Az ápolási díj másik típusa a fokozott ápolást igénylő személyre

tekintettel megállapított emelt összegű ápolási díj. Fokozott ápolást
igényel az a személy, aki mások személyes segítsége nélkül nem
képes önállóan

– étkezni, vagy
– tisztálkodni, vagy
– öltözködni, vagy

– illemhelyet használni, vagy
– lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közleked-

ni,
feltéve, hogy esetében a fenti feltételek közül legalább három

egyidejűleg fennáll. 
A fokozott ápolási díj mértéke havi 46 500 forint. Ezen  díjat is

10 százalék nyugdíjjárulék terheli.
Az ápolási díj harmadik típusa az úgynevezett kiemelt ápolási díj.

Erre a díjra jogosult a gondozást végző hozzátartozó, ha
– az ápolt egészségkárosodása – a hatóság komplex minősítése

alapján – jelentős, és önellátásra nem vagy csak segítséggel ké-
pes, illetve
– az ápolt személy után magasabb összegű családi pótlékot hatá-
roztak meg súlyos betegségére vagy fogyatékosságára tekintettel.

A kiemelt ápolási díj összege havi 55 800 forint, amelyet szintén
10 százalék nyugdíjjárulék terhel.

A nyugdíjjárulék megfizetésével az ápolási díjban részesülő sze-
mély szolgálati időt szerez a saját nyugellátásához.

A vonatkozó törvény szerint az egyéni vállalkozó a járulékfizetési
alsó határ után nem köteles nyugdíjjárulékot és egészségbiztosítá-
si, illetve munkaerő-piaci járulékot fizetni arra az időtartamra, amely
alatt ápolási díjban részesül, kivéve, ha a díj folyósításának tar-
tama alatt vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja.

Minden más esetben a főfoglalkozású vállalkozó az ápolási díj fo-
lyósítása alatt köteles minimum a járulékfizetési alsó határ után
nyugdíjjárulékot, valamint egészségbiztosítási és munkaerő-piaci já-
rulékokat fizetni. 
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A 2012-ben meghirdetett Big Bang névre keresztelt haszongépjár-
mű stratégia keretében a Ford idén ismét jelentős mérföldkőhöz ér-
kezett. A reformációs folyamat során teljesen megújult, és kibővült a
Ford haszongépjármű palettája. 

A Big Bang stratégia részeként elkülönítettük a Tourneo és a teher-
szállító (Transit) modellcsaládot, bevezettük a legkisebb, személyau-
tó alapokra épülő Courier modellcsaládot, és teljesen megújítottuk a
Connect modelleket – nyilatkozta Papp Zoltán, a Ford Magyarország
haszongépjármű igazgatója. A program keretében a Ford szétválasz-
totta az 1 tonnás és 2 tonnás Transit családot, így alakult ki a Custom

(V362) modellcsalád és a
maradt meg a klasszikus
Transit elnevezés a legendás
2 tonnás (V363) modellcsa-
ládnak, melynek első darabja
1965. augusztus 9-én gör-
dült le a Ford gyár szalagjá-
ról. 

A Ford tágas és sokoldalú-
an alakítható Tourneo
Custom személyszállítója
most először kapható Sport
kivitelben is, dinamikus külső
megjelenésével és sportos
stílusú utasterével különleges
megjelenést kínálva a privát
vásárlók és az üzleti megren-
delők számára. A Sport válto-
zat alapját a Tourneo Custom
Titanium modell képezi; a
170 lóerős Ford EcoBlue dí-
zelmotorral hajtott autó 8 ülé-
ses változatban, rövid és hos-
szú tengelytávolsággal is
megrendelhető. A külső és
belső kiegészítő elemek meg-
egyeznek a Transit Custom
kínálatával. A legújabb

Tourneo Custom vásárlói most az extrák és a technológiák jelentősen
megújult kínálatából válogathatnak, amelyben olyan tételek szerepel-
nek, mint a simán és gyorsan kapcsoló hatfokozatú SelectShift auto-
mata sebességváltó; a szegmensben egyedüliként kínált hátsó légru-
gózás, amely széles terhelési tartományban is azonos hasmagassá-
got, kényelmes gördülést és kiszámítható járműdinamikát biztosít; vagy
éppen az attraktív, új formavilágú 17 colos könnyűfém keréktárcsák. A
Ford tavaly bemutatott Transit Custom és Tourneo Custom modelljei-
ben a legmodernebb, eddig a személyautókra jellemző vezetéssegítő
technológiákkal találkozhatunk:
• Az Ütközésre Figyelmeztető rendszer – a szegmensben elsőként

Gyalogosészlelő technológiával párosítva – csökkenti a frontális
ütközés és a gyalogosgázolás veszélyét, illetve mérsékli az ebből
eredő sérülések súlyosságát

• A továbbfejlesztett Elektronikus Stabilitásvezérlés új funkciói to-
vább javítják az autó stabilitását extrém forgalmi körülmények közt;
ilyen például az Oldalszél Stabilizálás, amely a jármű egyik oldalán
aktiválja a fékeket, hogy csökkentse egy váratlan oldalirányú szél-
lökés hatását, s így a kijelölt nyomvonalon tartsa az autót
A Ford díjnyertes EcoBoost benzinmotorjainak élvonalbeli teljesít-

ményére és technológiáira alapozva született meg a Ford EcoBlue dí-
zelmotor-család; ezek a 100-240 lóerős erőforrások hajtják majd a vál-
lalat jövőbeli személyautóit és haszongépjárműveit. Az új Transit és
Transit Custom haszongépjárművekben bemutatkozó négyhengeres,
2,0 literes Ford EcoBlue egység az üzemanyag-takarékosság, a telje-
sítmény és a kifinomult működés páratlan kombinációját kínálja.

Az új erőforrás érezhetően javítja az autók vezethetőségét, hiszen
a most kifutó, azonos teljesítményű 2.2 TDCi blokkhoz képest 20
százalékkal nagyobb forgatónyomatékot ad le 1.250 1/perc fordulat-
számon, így a haszongépjárművek vezetői sokkal könnyebben kezel-
hetik majd a mindennapos közlekedési helyzeteket, például az ara-
szoló forgalomban való lassú haladást vagy a lassan mozgó jármű-
vek előzését. Az új motor emellett egy személyautó kifinomult műkö-
dését kínálja a haszongépjármű-szegmensben, hiszen alapjárati zaj-
kibocsátása 50 százalékkal alacsonyabb. A vadonatúj motor felépíté-
se kisebb belső súrlódást és tisztább égést biztosít. A kipufogógáz-
ok kifinomult utánkezelésének köszönhetően az ultra-alacsony ká-
rosanyag-kibocsátás megfelel a 2016 szeptemberében életbe lépő,
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szigorúbb Euro 6 szabvány előírásainak,
amely az Euro 5 szabványban megengedett szinthez képest 55

százalékkal alacsonyabb NOx-kibocsátást irányoz elő.
A motor gázcseréjét olyan innovatív megoldások töké-

letesítik, mint a Fordnál első ízben alkalmazott tükrözött
beömlőnyílással kiegészített integrált szívórendszer, a
magas hőmérsékleti tartományokra tervezett rakétahajtó-
művek anyagából készített, kis tehetetlenségű turbótöltő,
valamint a vadonatúj, nagy nyomású üzemanyag-befecs-
kendezési rendszer, amely gyorsabb, csendesebb és pre-
cízebb üzemanyag-ellátást biztosít. A Ford angol és német
tervezőcsapatai által kifejlesztett vadonatúj, 2,0 literes
Ford EcoBlue motor először 105, 130 és 170 lóerős kivi-
telekben készül a haszongépjárművek számára. A 200 ló-
erőnél nagyobb teljesítmény leadására is képes blokk –
további új EcoBlue erőforrásokkal együtt – később a Ford
személyautónak kínálatában is megjelenik, s a választék-
ban egy 1,5 literes egység is szerepel majd.
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*Az akció a 2017. június 15. és szeptember 05. között megkötött új franchise-szerződésekre vonatkozik.  
Új franchise-szerződésnek az minősül, ha a szerződéssel érintett taxisofőr 2016. december 31. napja után még nem 

állt jogviszonyban a Főtaxival. Az akciós kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a franchise-szerződés a hatodik 
hónap végén megszakítás és szüneteltetés nélkül fennálljon; a kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze!

A 17. FINA VIZES VILÁGBAJNOKSÁG ÉS A FINA MASTERS  VILÁGBAJNOKSÁG 
HIVATALOS SZÁLLÍTÓPARTNERE A FŐTAXI ZRT.

1. Forgalmi sávok vannak ezen a gyalog-
és kerékpárúton? 

a) Igen. 
b) Csak a kerékpárosok közlekedésére szol-
gáló oldalon.
c) Nem.

2. Az érvényességi időtar-
tamon belül mikortól te-
kinthető megfizetettnek az
úthasználati díj? 
a) Az E-matrica megvételének
kezdetétől, melynek ideje min-
dig útra történő felhajtás előtt
van. 
b) Az adott napon vásárolt E-

matrica kifizetésekor, melynek ideje vagy az út-
ra való felhajtás előtt vagy közvetlenül a lehaj-
tás után van.
c) Az E-matricát elegendő közvetlenül a díjkö-
teles útszakasz elhagyása előtt – az út bárme-
lyik üzemanyagtöltő állomásán – megvenni. 

3. Szabad-e átmenni a piros jelzésen?
a) Igen, mert a taxis sem megállni, sem áthaj-
tani nem tud, ha legalább 50 km/h sebesség-
gel közelíti meg az ilyen jelzőlámpát.

b) Nem, mert piros lámpához érkezve többnyi-
re meg lehet állni, vagy ha nem, akkor késede-
lem nélkül – még a sárga jelzés idejében – el
kell hagyni az útkereszteződést. 

4. Hogyan kell haladnia az
ilyen táblával jelzett út által
körbezárt terület mellett?
a) Úgy, hogy az ott lévő terület
Öntől balra essék. 

b) Úgy, hogy az ott lévő terület Öntől jobbra
essék. 

5. Köteles-e az úttest széléről elinduló ta-
xi vezetője az előtte elhaladó gyalogos-
nak elsőbbséget adni?
a) Igen.
b) Csak akkor, ha a gyalogos nem tiltott helyen
lép az úttestre.
c) Nem. 

6. Köteles-e a
gyalogos az
„Állj! Elsőbbség-
adás kötelező”
tábla jelzésének
eleget téve a jár-
műforgalom aka-
dálytalan to-
vábbhaladását –
a zebrán – lehe-
tővé tenni?
a) Igen.
b) Nem.

7. Mit jelez a táblakombiná-
ció?
a) Azt, hogy a járművezetőnek
500 méter távolságra gödrös,
rossz állapotban lévő útra kell
számítania.
b) Az út emelkedésének a
mértékét.

c) Azt, hogy a megelőzőnél rosszabb állapot-
ban lévő útszakasz 500 méter hosszon áll
fenn.

8. Mikor haladhat taxijával a menetirány
szerinti baloldalon?
a) Bármikor ha, a szembejövő forgalmat nem
akadályozza.
b) Legfeljebb az előzés vagy a kikerülés ese-
tén. 
c) Sohasem. 

9. Megelőzheti-e a kerékpárosokat?

a) Igen.
b) Csak akkor, ha az Ön által adott figyelmez-
tető hangjelzést követően a biciklisták egy sor-
ban egymás mellett fognak haladni.
c) Nem. 

10. Mit jeleznek a sárga
színű előjelző útburkolati
jellel?
a) Azt jelzi, hogy a forgalmi
sávból a következő útkeresz-
teződésnél nem kötelező,
csupán ajánlott jobbra beka-
nyarodni. 
b) Az úttest vagy egy részé-
nek lezárása miatt csak ide-
iglenes az adott forgalomi rend. 

11. Mikor szabad a taxit hirtelen fékezés-
sel megállítania?
a) Ha az üzemi fék hatásosságát kívánja ellen-
őrizni a telephelyről történő első elindulás al-
kalmával. 
b) Ha ezt a személy- vagy vagyonbiztonság
megóvása szükségessé teszi.
c) A mögöttes agresszív autóvezetőt feltétle-
nül meg kell fegyelmeznie. 

12. Szabályosan állnak az úttest mellett a
gépkocsik?
a) Igen. 
b) Legfel-
jebb a pi-
ros, amely
a menet-
i r á n y n a k
megfelelő-
en helyez-
tek el.
c) Nem. 

13. Közlekedhet-e
gyalogos az útbur-
kolati jellel megje-
lölt területen?
a) Bármikor, ha a ke-
rékpárosok forgalmát
nem zavarja. 

b) Legfeljebb akkor, ha az úton járda nincs.
c) Nem. 

14. A KRESZ milyen tilalmat nevesít az
alagútban való haladáskor?
a) Tilos
előzni. 
b) Tilos
megá l l -
ni.
c) Tilos
hangjel-
zést ad-
ni.

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 35. oldalon találhatók.
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*Az akció a 2017. június 15. és szeptember 05. között megkötött új franchise-szerződésekre vonatkozik.  
Új franchise-szerződésnek az minősül, ha a szerződéssel érintett taxisofőr 2016. december 31. napja után még nem 
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14. A KRESZ milyen tilalmat nevesít az
alagútban való haladáskor?
a) Tilos
előzni. 
b) Tilos
megá l l -
ni.
c) Tilos
hangjel-
zést ad-
ni.

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 35. oldalon találhatók.
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A Főtaxi Zrt. lett a 2017-es budapesti és balatonfüredi 17.
FINA Világbajnokság egyik főszponzora és hivatalos taxi
szolgáltatója. Ennek köszönhetően a taxitársaság köteléké-
be tartozó autók motorházteteje már szinte a teljes flotta
méretében egy időre a megszokott sárgáról kék színűre vál-
tozott.

Nemrégiben jelentették be, hogy a Főtaxi Zrt. Magyarország legré-
gebbi és egyben legnagyobb taxiszolgáltató társasága elnyerte a

2017-es Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő FINA vi-
zes világbajnokság egyik főszponzori címét. Emellett a Főtaxi lett e
világraszóló esemény hivatalos taxiszolgáltatója is. Óriási megtisztel-
tetés társaságunk számára, hogy egy ilyen horderejű  esemény meg-
rendezéséhez és lebonyolításához segítséget nyújthatunk – nyilat-
kozta Vízy András, a Főtaxi szóvivője.

Az együttműködés értelmében a Főtaxi jelentős támogatást nyújt a
Nemzetközi Úszószövetség, a FINA részére. Ezért cserébe megje-
lenhet a logója a FINA formális anyagain, a szervezet pedig szerző-

dést kötött a Főtaxival arra vonatkozóan, hogy a FINA hivatalos sze-
mélyszállító partnere a Főtaxi. Az úszó-, vízilabda-, műugró-, szinkron-
úszó-, óriás toronyugró-, és nyíltvízi úszó-vb főtámogatójaként a társa-
ság autói is a rendezvényt népszerűsítő, mozgó plakátként működ-
nek, így azok elejét átmatricázták a FINA és a világbajnokság színei-
vel. A Főtaxi az autók felmatricázását saját költségén vállalta. A meg-
állapodás értelmében az úszó-, vízilabda-, műugró-, szinkronúszó-,
óriás toronyugró-, és nyíltvízi úszó vb helyszínein kizárólag a Főtaxi
autói lehetnek jelen, oda csak ők hajthatnak be.

A budapesti taxik külső megjelenését fővárosi rendelet sza-
bályozza. Ennek értelmében a taxiknak sárgáknak kell lenni-
ük, reklámokat pedig csak bizonyos helyeken és meghatáro-
zott terjedelemben hordozhatnak. A szervezők biztosítani
szeretnék a vendégek számára a minőségi és biztonságos
utazást, ezért erre a megkülönböztetésre mindenképpen
igényt tartottak. Ezt az ellentétet csak a rendelet időszakos
módosításával lehetett feloldani, melyet a Fővárosi Közgyű-
lés néhány hete elfogadott, így kerülhettek az utcára a „kék
orrú” taxik. A szponzorációs megállapodás lejártával a
Főtaxi autói természetesen újra sárgák lesznek.

Egy világeseményről van szó, amelyet sokszáz millió ember
követ a helyszínről vagy televízió közvetítésein keresztül.
Számunkra ennek óriási reklámértéke van. Arra kérem min-
den kollégámat, hogy segítsék munkánkat az előkészületek
és a rendezvény ideje alatt, tovább öregbítve ezzel a Főtaxi
hírnevét – mondta Vízy András.

AZ ÉV MEGVÁLASZO-
LATLAN KÉRDÉSEI 

– Olyan nincs, hogy vere-
kedés közben futballmeccs
tör ki?

*
– Ha két betörõ beugrik a

medencébe, az bûnözési
hullámot indít el?

*
– Ha a taxi hátrafelé

megy, a taxis fizet nekünk? 
*

– Miért nem olvasni soha
az újságokban, hogy jósnõ
nyerte a lottó fõnyere-
ményét?

*
– Ha a papok hisznek Is-

tenben, miért van a templo-
mokon villámhárító?

*
– Miért járnak a balette-

sek mindig lábujjhegyen?
Nem lenne egyszerûbb ma-
gasabb táncosokat alkal-
mazni? 

*
– Ha Superman olyan

okos, miért veszi a bugyiját
a nadrágjára?

*
– Amikor az autó megy, a

kerekeiben forog a levegõ
vagy helyben áll?

* * *
A tanár megkérdezi a kis-

lány anyjától.
– Mondja, honnan örököl-

te a kislánya azt a hatalmas
tudásszomját?

– A tudást tõlem, a szom-
jat az apjától.
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Utcán a „kék orrú” taxik
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Tisztelt Kollégák!Tisztelt Kollégák!
Legjobb évszakunk a nyár, én nagyon szeretem, amennyit
csak lehet, kint töltök a kertben. Ott van a nagy élet, sü-
tünk, főzünk, kvaterkázunk. Most éppen grilleztünk, s erről
írnék néhány sorban. 

A hölgyek és a gyerekek miatt többféle húsárut készítet-
tem elő, komoly tarjaszeleteket, csirkemell-filét és többféle
grillkolbászt. Utóbbival nincs is gond, csak sütni kell. A
csirkemellet szeletelés után szárnyas-fűszerkeverékkel hin-
tettem meg, majd kissé meglocsoltam olívaolajjal, s így ke-
rült a hűtőbe.

A tarja már több odafigyelést igényel, egy komoly pácot
készítettem hozzá. Összetevői a következők: szójaszósz,
méz, ketchup, bors, csilipaprika, fokhagyma. Ezeket ízlés
szerinti arányban és a hús mennyiségének

megfelelően rakjuk
össze, s jól elkeverjük.
Az előzőleg besózott
hússzeleteket ezzel a
krémmel bekenjük, tál-
ba tesszük, majd so-
ronként locsoljuk szin-
tén kevés extra szűz
olívaolajjal. Lefedjük,
hűtőbe rakjuk, s akár
egy-két napig is pihen-
het a pácban.

Faszén-parázson sü-
tögettünk, vigyázva,
hogy puha, omlós ma-
radjon, ne száradjon ki
a sok szelet.

Kínáltam hozzá a
szintén házi kovászos

uborkából, ami ilyenkor két nap alatt elkészül, s csak emlékeztetőnek:
sós vízbe rakjuk a tisztított uborkát, gazdagon kaporral, fokhagymával,
kevés szemes borssal. Tetejére szintén kapor, s egy darab száraz ke-
nyér. Üveg lefedve, s hadd napozzon egy jót. Később hűtőben tartjuk,
mert hidegen az igazi.

Ez még nem volt elég, hogy választék legyen, összedobáltam egy
autentikus görög salátát is.

Mennyiség szükség szerint. Összetevők: paradicsom, uborka, lila
hagyma, olajbogyó (lehet többféle is) és feta sajt. Mindet aprítjuk, koc-
kázzuk, tálba szórjuk, majd meghintjük némi oregánóval, ez lehet friss
is. Szintén friss citromlevet csavarunk reá, majd némi olívaolajat kap, s
így salátáskanállal gyengéden átforgatjuk, ezzel tálalásra kész. 

Ahogy sülnek a húsok, az éhezők sorakozhatnak, lehet falatozni, de
ki ne hagyjam: friss, ropogós kenyér, vagy bagett igazán jó hozzá.
Meg egy hideg sör.

Ha kipróbálod, fakanalas jó étvágyat kívánok: Soós István City 22
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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!

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

         Békés, boldog       Karácsonyi  Ünnepeket 

és sikerekben  gazdag          Új Évet kívánunk 

           minden Taxis                         Kollégának!

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

A Mobil Taxi csapata

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

Web: www.mobiltaxi.hu

december2.indd   4 2012.12.12   09:11:20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zástól olyan fáradtak lettünk,

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

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

Taxiból kamionba 3. rész

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

Bika a hegyoldalban

Nizza felé

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

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

Már a vámosok is itt állnak meg

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

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

A legnagyobb probléma most számunkra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tudják Önök, hány kolléga
dolgozik agyvérzés, infarktus
után? 

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

Szakmai részletekről most

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

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

Megérkezett az első válasz:

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

Dr. Komáromi Endre 
divízióvezető

Forgalombiztonság, Taxi 
és Parkolásszervező Divízió

Köszönjük a választ. Várjuk a kö-
vetkező választ… 

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

Lehet, hogy túl fiatal vagyok?
Vagy túl öreg…

Juhász Péter

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

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

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

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

vagy!
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Tájékoztatás a fizetési kedvezmények szabályait érin-
tő változásokról

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

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

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

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

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

NAV tájékoztatók

DEBREDEBRECENCEN

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

E-mail:
fonixtaxi@fonixtaxi.hu

Cím:
4025 Debrecen

Arany János u. 32.
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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!

BP Taxi 2012_1_2 oldal.indd   1 8/23/12   9:32 AM

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
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A Főtaxi Zrt. lett a 2017-es budapesti és balatonfüredi 17.
FINA Világbajnokság egyik főszponzora és hivatalos taxi
szolgáltatója. Ennek köszönhetően a taxitársaság köteléké-
be tartozó autók motorházteteje már szinte a teljes flotta
méretében egy időre a megszokott sárgáról kék színűre vál-
tozott.

Nemrégiben jelentették be, hogy a Főtaxi Zrt. Magyarország legré-
gebbi és egyben legnagyobb taxiszolgáltató társasága elnyerte a

2017-es Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő FINA vi-
zes világbajnokság egyik főszponzori címét. Emellett a Főtaxi lett e
világraszóló esemény hivatalos taxiszolgáltatója is. Óriási megtisztel-
tetés társaságunk számára, hogy egy ilyen horderejű  esemény meg-
rendezéséhez és lebonyolításához segítséget nyújthatunk – nyilat-
kozta Vízy András, a Főtaxi szóvivője.

Az együttműködés értelmében a Főtaxi jelentős támogatást nyújt a
Nemzetközi Úszószövetség, a FINA részére. Ezért cserébe megje-
lenhet a logója a FINA formális anyagain, a szervezet pedig szerző-

dést kötött a Főtaxival arra vonatkozóan, hogy a FINA hivatalos sze-
mélyszállító partnere a Főtaxi. Az úszó-, vízilabda-, műugró-, szinkron-
úszó-, óriás toronyugró-, és nyíltvízi úszó-vb főtámogatójaként a társa-
ság autói is a rendezvényt népszerűsítő, mozgó plakátként működ-
nek, így azok elejét átmatricázták a FINA és a világbajnokság színei-
vel. A Főtaxi az autók felmatricázását saját költségén vállalta. A meg-
állapodás értelmében az úszó-, vízilabda-, műugró-, szinkronúszó-,
óriás toronyugró-, és nyíltvízi úszó vb helyszínein kizárólag a Főtaxi
autói lehetnek jelen, oda csak ők hajthatnak be.

A budapesti taxik külső megjelenését fővárosi rendelet sza-
bályozza. Ennek értelmében a taxiknak sárgáknak kell lenni-
ük, reklámokat pedig csak bizonyos helyeken és meghatáro-
zott terjedelemben hordozhatnak. A szervezők biztosítani
szeretnék a vendégek számára a minőségi és biztonságos
utazást, ezért erre a megkülönböztetésre mindenképpen
igényt tartottak. Ezt az ellentétet csak a rendelet időszakos
módosításával lehetett feloldani, melyet a Fővárosi Közgyű-
lés néhány hete elfogadott, így kerülhettek az utcára a „kék
orrú” taxik. A szponzorációs megállapodás lejártával a
Főtaxi autói természetesen újra sárgák lesznek.

Egy világeseményről van szó, amelyet sokszáz millió ember
követ a helyszínről vagy televízió közvetítésein keresztül.
Számunkra ennek óriási reklámértéke van. Arra kérem min-
den kollégámat, hogy segítsék munkánkat az előkészületek
és a rendezvény ideje alatt, tovább öregbítve ezzel a Főtaxi
hírnevét – mondta Vízy András.

AZ ÉV MEGVÁLASZO-
LATLAN KÉRDÉSEI 

– Olyan nincs, hogy vere-
kedés közben futballmeccs
tör ki?

*
– Ha két betörõ beugrik a

medencébe, az bûnözési
hullámot indít el?

*
– Ha a taxi hátrafelé

megy, a taxis fizet nekünk? 
*

– Miért nem olvasni soha
az újságokban, hogy jósnõ
nyerte a lottó fõnyere-
ményét?

*
– Ha a papok hisznek Is-

tenben, miért van a templo-
mokon villámhárító?

*
– Miért járnak a balette-

sek mindig lábujjhegyen?
Nem lenne egyszerûbb ma-
gasabb táncosokat alkal-
mazni? 

*
– Ha Superman olyan

okos, miért veszi a bugyiját
a nadrágjára?

*
– Amikor az autó megy, a

kerekeiben forog a levegõ
vagy helyben áll?

* * *
A tanár megkérdezi a kis-

lány anyjától.
– Mondja, honnan örököl-

te a kislánya azt a hatalmas
tudásszomját?

– A tudást tõlem, a szom-
jat az apjától.
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Utcán a „kék orrú” taxik
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Tisztelt Kollégák!Tisztelt Kollégák!
Legjobb évszakunk a nyár, én nagyon szeretem, amennyit
csak lehet, kint töltök a kertben. Ott van a nagy élet, sü-
tünk, főzünk, kvaterkázunk. Most éppen grilleztünk, s erről
írnék néhány sorban. 

A hölgyek és a gyerekek miatt többféle húsárut készítet-
tem elő, komoly tarjaszeleteket, csirkemell-filét és többféle
grillkolbászt. Utóbbival nincs is gond, csak sütni kell. A
csirkemellet szeletelés után szárnyas-fűszerkeverékkel hin-
tettem meg, majd kissé meglocsoltam olívaolajjal, s így ke-
rült a hűtőbe.

A tarja már több odafigyelést igényel, egy komoly pácot
készítettem hozzá. Összetevői a következők: szójaszósz,
méz, ketchup, bors, csilipaprika, fokhagyma. Ezeket ízlés
szerinti arányban és a hús mennyiségének

megfelelően rakjuk
össze, s jól elkeverjük.
Az előzőleg besózott
hússzeleteket ezzel a
krémmel bekenjük, tál-
ba tesszük, majd so-
ronként locsoljuk szin-
tén kevés extra szűz
olívaolajjal. Lefedjük,
hűtőbe rakjuk, s akár
egy-két napig is pihen-
het a pácban.

Faszén-parázson sü-
tögettünk, vigyázva,
hogy puha, omlós ma-
radjon, ne száradjon ki
a sok szelet.

Kínáltam hozzá a
szintén házi kovászos

uborkából, ami ilyenkor két nap alatt elkészül, s csak emlékeztetőnek:
sós vízbe rakjuk a tisztított uborkát, gazdagon kaporral, fokhagymával,
kevés szemes borssal. Tetejére szintén kapor, s egy darab száraz ke-
nyér. Üveg lefedve, s hadd napozzon egy jót. Később hűtőben tartjuk,
mert hidegen az igazi.

Ez még nem volt elég, hogy választék legyen, összedobáltam egy
autentikus görög salátát is.

Mennyiség szükség szerint. Összetevők: paradicsom, uborka, lila
hagyma, olajbogyó (lehet többféle is) és feta sajt. Mindet aprítjuk, koc-
kázzuk, tálba szórjuk, majd meghintjük némi oregánóval, ez lehet friss
is. Szintén friss citromlevet csavarunk reá, majd némi olívaolajat kap, s
így salátáskanállal gyengéden átforgatjuk, ezzel tálalásra kész. 

Ahogy sülnek a húsok, az éhezők sorakozhatnak, lehet falatozni, de
ki ne hagyjam: friss, ropogós kenyér, vagy bagett igazán jó hozzá.
Meg egy hideg sör.

Ha kipróbálod, fakanalas jó étvágyat kívánok: Soós István City 22
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A hogy New York, vagy ép-
pen Budapest utcaképét
meghatározzák a sárga ta-

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

A legtöbb taxi – meglepő módon
– Skoda volt, utána következtek a
Mercedes és Toyota autók. A többi
típus elenyésző százalékban látható.
Nagyon sok a sérült, illetve ideigle-
nesen javított taxi. „Öregecskék”
ugyan, de – az információk szerint
–kitűnő műszaki állapotúak, mert
rendszeresen vannak szervizelve.
Nem lehet mindenhol bankkártyá-
val fizetni, ahol lehet, ott ezt egyér-
telműen jelzik. Az öltözködés nem
egységes, kivételt képez-
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Az esemény megün-
neplésére a Főtaxi rend-
hagyó és igen előkelő
helyszínként a Groupa-
ma Arénát választotta,
ahol a VIP páholyból, ki-
fogástalan vendéglátást

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

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

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

Nekik is gratulálunk!
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A 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-
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Szunomár Tibor, a
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TAXI

A LADA új arca. 
Taxinak is.
Az európai igényeket is teljes mértékben kielégítő, új generációs LADA Vesta 2017 márciusában 
debütált a magyar piacon és nagyon kedvező fogadtatásra talált, hiszen az első 3 hónap 
eladási adatai messze meghaladták az elvárásokat. 
Ez annak is köszönhető, hogy a félévszázados hagyományos értékeket megtartva – hisz mi 
más jut eszünkbe a régi Ladákról mint az, hogy strapabíró, elnyűhetetlen, megbízható – minden 
szempontból korszerű és stílusos autót fejlesztett az orosz Avtovaz.

Stílus, lendület, megbízhatóság

Ennek legszembetűnőbb jele a Steve Mattin munkáját dicsérő, jellegzetes formaterv, aki korábban a Mercedes-Benz és 
a Volvo dizájnere volt. Az X-domborítású karosszéria minden vonalából harmónia és dinamizmus sugárzik. Megemelt 
övvonalának és meghosszabbított motorháztetőjének, illetve lejtős tetejének köszönhetően az új LADA modell külsőre is spor-
tos és lendületes. A lépcsőshátú Vesta Sedan azonban nemcsak megjelenésével veszi fel a versenyt konkurenseivel. 

A LADA Vesta dinamizmusa a saját fejlesztésű EURO 6-os besorolású, 1598 köbcentis, 16 szelepes, 105 lóerős benzinmotor-
nak köszönhető, ami könnyedén és magabiztosan indul -30° fokig. Vegyes átlagfogyasztása 6,1 l/100 km. Klasszikus manuá-
lis és ötfokozatú robotizált váltóval is kapható.

A LADA modelleket az orosz utakra tervezték, ám a strapabíró futómű a hazai utakon is kifejezetten jól jön, főleg, ha mun-
kaeszközként használják az autót. Megemelt hasmagasságának köszönhetően a LADA Vesta könnyedén megbirkózik az út-
egyenetlenségekkel, fekvőrendőrökkel, de még a járdaszegélyekkel is. A gyártó személyautókra nem jellemző módon gázló-
mélységet is meghatározott, mely 30 cm-ig garantált.

Minőség, kényelem, biztonság
A belső tér kialakításánál kiemelt fi gyelmet fordítottak a ké-
nyelmi szempontok, a praktikum és a modern dizájn ötvözésére. 
A megnövelt tengelytáv tágas belső teret eredményezett, ami 
lehetővé tette a hátul utazó utasok nagyobb lábterének kialakí-
tását és a vezetőülés beállítására is nagyobb mozgástér áll ren-
delkezésre. A kényelmes utastér átlagon felüli felszereltséggel 
párosul. A vezető kényelmét többek között a négy irányban állítható 
kormányoszlop, a deréktámasszal ellátott, állítható magasságú 
ergonómikus vezetőülés és vezető oldali könyöktámasz biztosítja. 
További kényelmi extrák a fűthető első ülések, klíma, hátsó parkoló 
radar, kormányról vezérelhető multimédia és tempomat, hűtött 
kesztyűtartó, áttekinthető fedélzeti számítógép, USB és AUX csatla-
kozás, esőszenzor, sötétedést érzékelő fényszóró. A legmagasabb 
felszereltségi szintnél tolatókamera és navigáció is társul a felsorol-
takhoz. Az utastér könnyű tisztán tartását segíti az első ülések há-
toldalán található, könnyen tisztítható műbőr bevonat. A tágas belső 
térhez tágas - 480 literes – teljesen kárpitozott csomagtér párosul, 
amely a hátsó osztott üléstámlák előredöntésével tovább bővíthető.

lada.hu

A LADA Vesta legfőbb erényei közé tartozik a magas fokú biztonság, már a legelérhetőbb árú autónál is. Minden gépkocsi rendelkezik ESC 
menetstabilizáló rendszerrel, blokkolásgátló fékrendszerrel (ABS), visszagurulás-gátló rendszerrel, vezető és utas oldali, valamint oldallég-
zsákkal, három darab hátsó fejtámlával és az ajtók automatikus lezárása menet közbeni funkcióval. 

Taxinak is ideális
Az új LADA Vesta modern dizájnja, a kiváló ár-érték aránya és a megbízható minősége, az átlagnál kedvezőbb felszereltsége és üzemelte-
tési költségei azok a tulajdonságok, amelyek miatt a megfontolt vásárlók számára ideális választás. Ezeken felül a tradíciónak megfelelően, 
a tartós anyagok használatának és megbízható elektronikának köszönhetően fokozott igénybevétel esetén is helyt áll, ami taxiként haszno-
sítva egyáltalán nem elhanyagolható tény. Ráadásul, egyedülálló TAXIs árajánlattal és kedvező fi nanszírozási lehetőségekkel várjuk 
országos LADA márkakereskedői hálózatunkban az ország 21 pontján. 
Az új LADA Vestával Ön számára élvezetes lesz a munka, utasai számára pedig kényelmes az utazás!
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1. Helyes a „C” válasz. Forgalmi sáv: az
úttestnek egy gépkocsisor biztonságos
közlekedésére elegendő szélességű –
akár útburkolati jellel megjelölt, akár meg
nem jelölt – része.
2. Helyes az „A” válasz. Az úthasználati
jogosultságot mindig a díjköteles útszakasz-
ra történő felhajtás előtt kell megváltani. 
3. Helyes a „B” válasz. A sárga időtarta-
ma általában elegendő arra, hogy a sza-
bálykövető járművezető biztonságos féke-
zéssel meg tudjon állni a jelzés ideje alatt.
Ha pedig a taxi a lámpa sárgára váltáskor
már közel van a fényjelző készülékhez – a
jelzést féktávolságon belül kapja –, akkor
tovább kell haladnia. 
4. Helyes az „A” válasz. A tábla jelenté-
se „Körforgalom”. A körforgalomban úgy
kell haladni, hogy az út által körbezárt terü-
let a vezetőtől balra essék.
5. Helyes az „A” válasz. Az úttest szélé-
ről elinduló taxi vezetőjének az úttesten ha-
ladó gyalogosok részére elsőbbséget kell
adni. 
6. Helyes a „B” válasz. A képen látható
„Állj! Elsőbbségadás kötelező!” tábla nem
a gyalogost, hanem az azonos irányból ér-
kező kerékpárosokat kötelezi elsőbbség-
adásra.
7. Helyes a „C” válasz. Az „Egyenetlen
úttest” jelzőtábla alatt elhelyezett kiegészí-
tő táblán – két felfelé mutató nyíl között –

levő felirat azt jelzi, hogy a rosszabb álla-
potban lévő úttest hosszabb (500 m) útsza-
kaszon áll fenn.
8. Helyes a „B” válasz. Járművel az út-
testen – az előzést és kikerülés esetét kivé-
ve – annak menetirány szerinti jobb olda-
lán, az út- és forgalmi viszonyok szerint le-
hetséges mértékben jobbra tartva kell köz-
lekedni.
9. Helyes az „A” válasz. Az „Előzni tilos”
tábla hatálya alatt taxijával megelőzheti az
Ön előtt haladó kerékpárosokat.
10. Helyes a „B” válasz.  Az úttest vagy
egy részének lezárása miatt szükséges ide-
iglenes forgalomszabályozásnál alkalma-
zott – egyébként fehér színű – előjelző nyi-
lakat sárgára szokták festeni. 
11. Helyes a „B” válasz. A jármű sebes-
ségét hirtelen fékezéssel csökkenteni csak
abban az esetben szabad, ha ezt a sze-
mély- vagy vagyonbiztonság megóvása
szükségessé teszi.
12. Helyes a „C” válasz. A képen látható
autók az erre vonatkozó szabály tilalmat fi-
gyelmen kívül hagyva a járdán várakoznak.
13. Helyes a „B” válasz. Az útburkolati
jel jelentése: „utat keresztező kerékpárút”.
A gyalogosnak a járdán, ahol pedig járda
nincs, a leállósávon, az útpadkán vagy a ke-
rékpárúton kell közlekednie. 
14. Helyes a „B” válasz. Alagútban, vala-
mint ennek be- és kijáratánál tilos megállni.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése Farkas Tamás
1948 – 2017

Nagyon nehéz most megszólalni.
Nagyon nehéz Tamásról szuper-
latívuszok nélkül beszélni. 

Nemcsak Taxis, nemcsak Főnök,
nemcsak Cégvezető, de igaz Barát
volt.

Mindenkinek segíteni akart és
mindenkinek segíteni tudott.

Cégvezetőként minden taxisnak
segíteni akart. Taxisként minden
kollégának barátja volt. 

Örök mosolya a szívünkben él. 
Nem titkolta betegségét, min-

dent megtett a gyógyulásáért. A
családja az utolsó másodpercig
mellette volt.

Mi is melletted voltunk, Tamás! 
Példakép voltál és példakép

maradsz!
A FŐTAXI csapata
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TAXI

A LADA új arca. 
Taxinak is.
Az európai igényeket is teljes mértékben kielégítő, új generációs LADA Vesta 2017 márciusában 
debütált a magyar piacon és nagyon kedvező fogadtatásra talált, hiszen az első 3 hónap 
eladási adatai messze meghaladták az elvárásokat. 
Ez annak is köszönhető, hogy a félévszázados hagyományos értékeket megtartva – hisz mi 
más jut eszünkbe a régi Ladákról mint az, hogy strapabíró, elnyűhetetlen, megbízható – minden 
szempontból korszerű és stílusos autót fejlesztett az orosz Avtovaz.

Stílus, lendület, megbízhatóság

Ennek legszembetűnőbb jele a Steve Mattin munkáját dicsérő, jellegzetes formaterv, aki korábban a Mercedes-Benz és 
a Volvo dizájnere volt. Az X-domborítású karosszéria minden vonalából harmónia és dinamizmus sugárzik. Megemelt 
övvonalának és meghosszabbított motorháztetőjének, illetve lejtős tetejének köszönhetően az új LADA modell külsőre is spor-
tos és lendületes. A lépcsőshátú Vesta Sedan azonban nemcsak megjelenésével veszi fel a versenyt konkurenseivel. 

A LADA Vesta dinamizmusa a saját fejlesztésű EURO 6-os besorolású, 1598 köbcentis, 16 szelepes, 105 lóerős benzinmotor-
nak köszönhető, ami könnyedén és magabiztosan indul -30° fokig. Vegyes átlagfogyasztása 6,1 l/100 km. Klasszikus manuá-
lis és ötfokozatú robotizált váltóval is kapható.

A LADA modelleket az orosz utakra tervezték, ám a strapabíró futómű a hazai utakon is kifejezetten jól jön, főleg, ha mun-
kaeszközként használják az autót. Megemelt hasmagasságának köszönhetően a LADA Vesta könnyedén megbirkózik az út-
egyenetlenségekkel, fekvőrendőrökkel, de még a járdaszegélyekkel is. A gyártó személyautókra nem jellemző módon gázló-
mélységet is meghatározott, mely 30 cm-ig garantált.

Minőség, kényelem, biztonság
A belső tér kialakításánál kiemelt fi gyelmet fordítottak a ké-
nyelmi szempontok, a praktikum és a modern dizájn ötvözésére. 
A megnövelt tengelytáv tágas belső teret eredményezett, ami 
lehetővé tette a hátul utazó utasok nagyobb lábterének kialakí-
tását és a vezetőülés beállítására is nagyobb mozgástér áll ren-
delkezésre. A kényelmes utastér átlagon felüli felszereltséggel 
párosul. A vezető kényelmét többek között a négy irányban állítható 
kormányoszlop, a deréktámasszal ellátott, állítható magasságú 
ergonómikus vezetőülés és vezető oldali könyöktámasz biztosítja. 
További kényelmi extrák a fűthető első ülések, klíma, hátsó parkoló 
radar, kormányról vezérelhető multimédia és tempomat, hűtött 
kesztyűtartó, áttekinthető fedélzeti számítógép, USB és AUX csatla-
kozás, esőszenzor, sötétedést érzékelő fényszóró. A legmagasabb 
felszereltségi szintnél tolatókamera és navigáció is társul a felsorol-
takhoz. Az utastér könnyű tisztán tartását segíti az első ülések há-
toldalán található, könnyen tisztítható műbőr bevonat. A tágas belső 
térhez tágas - 480 literes – teljesen kárpitozott csomagtér párosul, 
amely a hátsó osztott üléstámlák előredöntésével tovább bővíthető.

lada.hu

A LADA Vesta legfőbb erényei közé tartozik a magas fokú biztonság, már a legelérhetőbb árú autónál is. Minden gépkocsi rendelkezik ESC 
menetstabilizáló rendszerrel, blokkolásgátló fékrendszerrel (ABS), visszagurulás-gátló rendszerrel, vezető és utas oldali, valamint oldallég-
zsákkal, három darab hátsó fejtámlával és az ajtók automatikus lezárása menet közbeni funkcióval. 

Taxinak is ideális
Az új LADA Vesta modern dizájnja, a kiváló ár-érték aránya és a megbízható minősége, az átlagnál kedvezőbb felszereltsége és üzemelte-
tési költségei azok a tulajdonságok, amelyek miatt a megfontolt vásárlók számára ideális választás. Ezeken felül a tradíciónak megfelelően, 
a tartós anyagok használatának és megbízható elektronikának köszönhetően fokozott igénybevétel esetén is helyt áll, ami taxiként haszno-
sítva egyáltalán nem elhanyagolható tény. Ráadásul, egyedülálló TAXIs árajánlattal és kedvező fi nanszírozási lehetőségekkel várjuk 
országos LADA márkakereskedői hálózatunkban az ország 21 pontján. 
Az új LADA Vestával Ön számára élvezetes lesz a munka, utasai számára pedig kényelmes az utazás!
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se „Körforgalom”. A körforgalomban úgy
kell haladni, hogy az út által körbezárt terü-
let a vezetőtől balra essék.
5. Helyes az „A” válasz. Az úttest szélé-
ről elinduló taxi vezetőjének az úttesten ha-
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6. Helyes a „B” válasz. A képen látható
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kező kerékpárosokat kötelezi elsőbbség-
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potban lévő úttest hosszabb (500 m) útsza-
kaszon áll fenn.
8. Helyes a „B” válasz. Járművel az út-
testen – az előzést és kikerülés esetét kivé-
ve – annak menetirány szerinti jobb olda-
lán, az út- és forgalmi viszonyok szerint le-
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9. Helyes az „A” válasz. Az „Előzni tilos”
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egy részének lezárása miatt szükséges ide-
iglenes forgalomszabályozásnál alkalma-
zott – egyébként fehér színű – előjelző nyi-
lakat sárgára szokták festeni. 
11. Helyes a „B” válasz. A jármű sebes-
ségét hirtelen fékezéssel csökkenteni csak
abban az esetben szabad, ha ezt a sze-
mély- vagy vagyonbiztonság megóvása
szükségessé teszi.
12. Helyes a „C” válasz. A képen látható
autók az erre vonatkozó szabály tilalmat fi-
gyelmen kívül hagyva a járdán várakoznak.
13. Helyes a „B” válasz. Az útburkolati
jel jelentése: „utat keresztező kerékpárút”.
A gyalogosnak a járdán, ahol pedig járda
nincs, a leállósávon, az útpadkán vagy a ke-
rékpárúton kell közlekednie. 
14. Helyes a „B” válasz. Alagútban, vala-
mint ennek be- és kijáratánál tilos megállni.
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mindenkinek segíteni tudott.
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segíteni akart. Taxisként minden
kollégának barátja volt. 

Örök mosolya a szívünkben él. 
Nem titkolta betegségét, min-

dent megtett a gyógyulásáért. A
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mellette volt.

Mi is melletted voltunk, Tamás! 
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maradsz!
A FŐTAXI csapata
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Tombol a nyár, aki tud, igyekszik szabadságát valamely
egzotikus helyen tölteni: tengerparton vagy éppen a hű-
sebb hegyekben, erdőkben. A turistaszezon különleges
feladatott jelent a rend őreinek is, akik kiemelt figyelmet
fordítanak a külföldiekre, elsősorban a közlekedőkre.
Nincs ez másként idehaza sem. Összeállításunkban an-
nak jártunk utána, mely országban, milyen különleges jár-
művek állnak hadrendbe erre az időre?

Induljunk ki hazánkból. Kevesen tudják talán, de a magyar rend-
őrség is rendelkezik igen komoly teljesítményű gépjárművekkel.
Ezek jelentős része ugyan a rendőri jelleget maximum az úgyne-
vezett kojak-lámpával meríti ki, alapvetően „hagyományos” külső-
vel bírnak. A rendszerváltás követően például már egy Porsche is
lapult a garázsban, amit csak különleges feladatokra lehetett
igénybe venni. Napjainkban is előfordulnak gépjárműcsodák, és
nem csak a Köztársasági Őrezrednél vagy a Terrorelhárító Köz-
pontnál, de ezek bűnügyi operatív célokra vethetők be, és nem a
közlekedés ellenőrzésére. E célra itt vannak az Audik, illetve
mostanában a Mercedesek, de utóbbiakat nem csúcssebessé-
gük miatt használják. 

A legidősebb Audi TT 2005 júliusában került a rend-
őrséghez, ami szép kerek jubileumhoz kapcsolódott: a tízmilli-
omodik nálunk gyártott 1,8-as turbómotor került az autóba és ezt
kapta meg a rendőrség az Audi Hungáriától. A 225 lovas jár-
gányt Győrben gyártották, a későbbi modellekhez hasonlóan a
fényhidat és egyéb extrákat is itt szerelték fel az autóra. 2008 au-
gusztusában ismét kerek számot ünnepelt a győri Audi gyár, a 15
milliomodik motor apropóján újabb TT-t kapott a Győr-Moson-

Sopron Megyei Rendőr-fő-
kapitányság. Ezúttal kétliteres, 272 lóerős motor volt soron, ez
került az Audi TTS-be. Az átalakítás költségeit ezúttal is a győri
Audi állta. 2015 áprilisában aztán már kerek számok nélkül is
jött a következő rendőr TT, egy Audi TTS Coupé képében. A 2.0
literes turbómotor teljesítménye 310 lóerő, nyomatéka 380 Nm;
ezzel tiszteletre méltó 4,7 mp alatt éri el a 100 km/óra sebessé-
get az autó, az opciós S-Tronic váltóhoz pedig rajtautomatika is
tartozik. Az utcai változat végsebessége 250 km/óra. Az autók
nemcsak ingyen kerültek a rendőrséghez, de a szintén költsé-
ges felszerelésük sem került adóforintba. Sőt, az autók szervize-
lését is az Audi állja.

A lébényi autópálya-rendőrség garázsában több nagy teljesít-
ményű autó is parkol, többek között három Audi TT is. Ezek közül
egy mindig az autópályán, kettő pedig a megyei alosztálynál tel-
jesít szolgálatot. A feladatuk elég változatos, a hétköznapi sebes-
ség-ellenőrzésen, gyanús jármű kivezetésén kívül kiemelt kíséré-
si feladatokra – a nemrég távozott amerikai nagykövetet, Collin

A nemzeti rendőrségek is készülnek a turistaidényre

Különleges elfKülönleges elfogó vogó vadászadászokok

BTI-Taxicentrum hírek
A BTI iroda július 20–31-ig, továbbá augusztus 14. és
18. között zárva tart. Az ezekre az idõszakokra esõ ügy-
intézési igényt, igazolások kérését célszerû néhány nappal
elõrébb hozni. A jelzett napokon mindennemû szolgál-
tatás szünetel. Mobilon idõnként elérhetõ leszek.

Csehország

Magyarország

Folytatás a 38. oldalon
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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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get az autó, az opciós S-Tronic váltóhoz pedig rajtautomatika is
tartozik. Az utcai változat végsebessége 250 km/óra. Az autók
nemcsak ingyen kerültek a rendőrséghez, de a szintén költsé-
ges felszerelésük sem került adóforintba. Sőt, az autók szervize-
lését is az Audi állja.

A lébényi autópálya-rendőrség garázsában több nagy teljesít-
ményű autó is parkol, többek között három Audi TT is. Ezek közül
egy mindig az autópályán, kettő pedig a megyei alosztálynál tel-
jesít szolgálatot. A feladatuk elég változatos, a hétköznapi sebes-
ség-ellenőrzésen, gyanús jármű kivezetésén kívül kiemelt kíséré-
si feladatokra – a nemrég távozott amerikai nagykövetet, Collin

A nemzeti rendőrségek is készülnek a turistaidényre

Különleges elfKülönleges elfogó vogó vadászadászokok

BTI-Taxicentrum hírek
A BTI iroda július 20–31-ig, továbbá augusztus 14. és
18. között zárva tart. Az ezekre az idõszakokra esõ ügy-
intézési igényt, igazolások kérését célszerû néhány nappal
elõrébb hozni. A jelzett napokon mindennemû szolgál-
tatás szünetel. Mobilon idõnként elérhetõ leszek.

Csehország

Magyarország

Folytatás a 38. oldalon

ujtaxi1.qxd  6/14/17 08:40  Page 36

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!



Bell-t is kísérték vele –, de
különböző nappali sportesemények, futóversenyek, ke-
rékpáros futamok biztosításához használják ezeket az
autókat.

Az autópályákon gyakrabban feledkeznek meg az au-
tósok a sebességhatárokról, éppen ezért legtöbb nem-
zet ezekre a helyekre koncentrálja elfogó vadászait. A
német sztrádákon nincs generális sebességkorlátozás,
úgyhogy lehet döngetni, ám a száguldó autókat nem le-
het hagyományos autókkal térdre kényszeríteni. Igaz, jó
néhány nagy teljesítményű gépkocsit gyártanak az or-
szágban, így nem jelent gondot megfékezni az ámokfu-
tókat. Legrégebben a Porsche került állományba, de
BMW és a Mercedes is részét képezi az autópálya
rendőrség gépjárműparkjának.

Legutóbb a cseh egyenruhások szereztek be egy
BMW i8-ast, ami ugyan egy hibrid, amit 1,5 literes, há-
romhengeres turbós benzinhajtóművel szereltek, mely
362 lóerő leadására képes és 4,4 másodperc alatt ké-

pes százra ugrani.
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Aki látott már olasz rendőrt élőben, az tudja, hogy a dögösség
és az erőszakszervezetek nem zárják ki egymást. Ezt a tézist erő-
síti az olasz rendőrség, a carabinieri új járműve, ami egy kissé át-

alakított Giulia Quadrofoglio modell, benne
egy 505 lóerős, 2,9 literes motorral. A különleges rendőrau-
tóból egyelőre kettőt állítanak szolgálatba. Az olasz katonai
rendőrség még 2004-ben kapott két Gallardót a

Lamborghinitől, de 2009-ben az egyik meg-
semmisült, amikor sofőrje elrántotta a kormányt a szembejö-
vő sávból az ő oldalára áttérő autó elől, de az ott parkoló autókat
nem tudta elkerülni, és a Lambo gazdasági totálkárt szenvedett.
Talán ez a baleset is hozzájárult ahhoz, hogy most inkább két
Lotus Evora S-t szereztek be Angliából. A gyorshajtók nem jár-
nak túl jól az Evora S rendőrautóval sem, ami 4,8 másodperc
alatt éri el a 100 km/h-t álló helyzetből, végsebes-
sége pedig 270 km/h környékén alakul. Emellett
azon sem szabad meglepődni, ha a visszapillan-
tó tükörben a tuningolt Alfa Romeo sziluettje tű-
nik fel, ugyanis azokat sem nyugdíjazták még
Olaszországban.

Ugorjunk egy nagyot. Egyre többen választják
nyaralásul vagy éppen üzleti célul az Egyesült
Arab Emírségek dúsgazdag városát, Dubait. E
város jellemzője, hogy mindenben szeret kitűnni.
Nincs ez másképp a rendőrség autóflottájával
sem, ezért a világ legdrágább és leggyor-
sabb autóit állítják szolgálatba. Többek közt vá-

sároltak már Chevrolet Camarót, Bentley Continentalt, Merce-
des SLS-t, Ferrari FF-et, Lamborghini Aventadort, de a 77 pél-
dányban gyártott Aston Martin One-77-ből is sikerült beszerezni-
ük egyet.

A flotta legdrágább és leggyorsabb tagja a tavaly szolgálatba
állított Bugatti Veyron, amit 1,6 millió dollárért vásároltak. Nul-
láról százra 2,5 másodperc alatt gyorsul fel, a végsebessége pe-
dig 408 km/h. Ezek a luxusautók leginkább a rendőri erők presz-
tízsét szolgálják, illetve Dubai pályázik a 2020-as Expo megren-
dezésére és ezek a méregdrága és gyors autók is hozzájárulnak
a reklámhoz. Ennek ellenére vagy éppen ezért, nem érdemes uj-
jat húzni azon rendvédelmi erőkkel, aki ilyen gépekkel képesek
a nyomunkba eredni. Az is igaz, hogy e térségben igen sűrűn
fordulnak elő hasonló teljesítményű járművek a hétköznapi köz-
lekedésben, így kellenek a nagy teljesítményű csodaautók. Szó-
val, bárhol is járunk a világban, elindulás előtt tájékozódjunk az
adott térség közlekedési szabályairól, mert a KRESZ ugyan
nemzetközi és egységes, de a nemzetek előírásai között lénye-
ges különbségek tapasztalhatók.

k.z.t.

– Te, hallod, hogy a Bélát
kirúgták?

– Tényleg? Miért?
– Rajtakapták az egyik be-

tegével.

– Pedig milyen jó állator-
vos volt…

* * *
„Már látom a fényt az alag-

út végén... de miért dudál?“
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tósok a sebességhatárokról, éppen ezért legtöbb nem-
zet ezekre a helyekre koncentrálja elfogó vadászait. A
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tókat. Legrégebben a Porsche került állományba, de
BMW és a Mercedes is részét képezi az autópálya
rendőrség gépjárműparkjának.
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vő sávból az ő oldalára áttérő autó elől, de az ott parkoló autókat
nem tudta elkerülni, és a Lambo gazdasági totálkárt szenvedett.
Talán ez a baleset is hozzájárult ahhoz, hogy most inkább két
Lotus Evora S-t szereztek be Angliából. A gyorshajtók nem jár-
nak túl jól az Evora S rendőrautóval sem, ami 4,8 másodperc
alatt éri el a 100 km/h-t álló helyzetből, végsebes-
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des SLS-t, Ferrari FF-et, Lamborghini Aventadort, de a 77 pél-
dányban gyártott Aston Martin One-77-ből is sikerült beszerezni-
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A flotta legdrágább és leggyorsabb tagja a tavaly szolgálatba
állított Bugatti Veyron, amit 1,6 millió dollárért vásároltak. Nul-
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dezésére és ezek a méregdrága és gyors autók is hozzájárulnak
a reklámhoz. Ennek ellenére vagy éppen ezért, nem érdemes uj-
jat húzni azon rendvédelmi erőkkel, aki ilyen gépekkel képesek
a nyomunkba eredni. Az is igaz, hogy e térségben igen sűrűn
fordulnak elő hasonló teljesítményű járművek a hétköznapi köz-
lekedésben, így kellenek a nagy teljesítményű csodaautók. Szó-
val, bárhol is járunk a világban, elindulás előtt tájékozódjunk az
adott térség közlekedési szabályairól, mert a KRESZ ugyan
nemzetközi és egységes, de a nemzetek előírásai között lénye-
ges különbségek tapasztalhatók.
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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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