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XXVII. évf. 10. sz. 2017. Október

Szeretettel várunk minden hazai személyszállító vállalkozót 2017. november 14-én kedden,a Hungexpo 25-ös épületében megrendezésre kerülő TAXIS EXPO-ra!
 A belépés ingyenes, de az előzetes regisztrációhoz kötött, az alábbi módon: www.regisztracio.bkik.hu oldalon válaszd ki az eseménynaptárban a nov. 14-i Taxis Expo rendezvényt és töltsd ki a jelentkezési lapot.

A látogatók között értékes ajándékokat sorsolunk a helyszínen.
 További információ és részletes program a magazin 16. oldalán olvasható.

Egy szakmai nap, ami Érted és Rólad szól!

Szervező:  BKIK Ipari Tagozat
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2017. szeptember 15-én ülést tartott a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
(MKIK) Közlekedési és Logisztikai Kollégi-
umának Taxis Szekciója. A megbeszélé-
sen a résztvevők ismételten ösz-
szegezték azokat a műszaki
és technikai problémákat,
amelyeket az online pénztár-
gépekkel (opg) kapcsolat-
ban a nyár folyamán már je-
leztek a minisztérium illeté-
keseinek. 

Azokra a jelzett üzemelte-
tési problémákra, amelyek
szoftverhibából erednek, nagy valószínű-
séggel a gyártó, illetve forgalmazó által in-
dított szoftverfrissítés megoldást nyújt
majd. Ugyanakkor sok olyan probléma
van, melyek megnyugtató rendezése to-
vábbi hatósági egyeztetést igényel. 

Ezúton szeretnék felhívni az üzemelte-

tők (taxisok) figyelmét, hogy az GPS-es
online pénztárgép meghibásodása ese-
tén a pénztárgép üzemeltetője (taxis) kér-

heti a szerviztől cseregép
biztosítását, amelyet a szerviznek 8 napon
belül biztosítania kell. 

Továbbá az üzemeltető kötelessége
cseregépről gondoskodnia, abban az
esetben, ha a gép javítása a 15 napot
meghaladja. Ebből az következik, hogy
ha az üzemeltető (taxis) beviszi az online
pénztárgépét javításra, akkor a javítás
megkezdését követő 7. napon rá kell kér-
deznie, hogy várhatóan még hány napig
fog tartani a javítás?  Amennyiben ez az
időtartam több mint 8 nap, úgy rögtön je-
leznie kell a cseregép-igényét.

Abban az időszakban, amikor az online
pénztárgépe javítás alatt áll, az üzemeltető
(taxis) a nyugtaadási kötelezettségének
kézi nyugta adásával tehet eleget. 

TAXISOK VILÁGA
MEGJELENIK HAVONTA

ALAPÍTÓ FŐSZERKESZTŐ:

Berkó Károly

KIADÓ: Q-Betax Kft.

Kiadásért felelős:
Berkó Károly

Color Pack Nyomdaipari Rt.

Felelős vezető:

Zsukk László

ISSN 1786-5328

MEGVÁSÁROLHATÓ

A szerkesztőségben

és a BTI-ben
A kiadó a lapban megjelenő hirdetések 

tartalmáért felelősséget nem vállal!

A SZERKESZTŐSÉG CÍME:

1119 Bp., Vahot u. 6.

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

taxisokvilaga@taxisokvilaga.hu

TARTALOM
Forgalmirend-változások 4.
Katások és az áfa 4.
Taxisok kontra Budapest közút 5.
Ettől féltünk! 5.
Dróntaxik a légtérben 6.
Minden rendben? 6.
Itt tényleg tartsátok be 
a közlekedés szabályait! 7.
Ha majd nem kellesz... 7.
Sziasztok, Horgászok! 8.
Amiről nem beszélünk 13.
Nyissák meg a lezárt WC-ket! 13.
Tisztelt Főosztályvezető Úr! 14.
A tankolás is biztonsági kérdés 14.
Májustól nem elég a forgalmi 
az autózáshoz 15.
Taxis Expo Budapesten 16.
Tájékoztatás az adóhatóság 
fizetési értesítéséről 16.
Őrület! 17.
Sok a felesleges papírmunka 18.
Nagyméretű Budapest matricákat 
a budapesti taxikra? 18.
Norvégia a zászlóvivő 19.
Ötven helyett harminc lenne 
a maximum 19.
10 éve történt, 20 éve történt 20.
Követelmények 21.
Budapest balesetveszélyes 
kereszteződései 6. rész 22.
Toronyházi gondolatok 23.
Mit hordjunk a taxiban? 28.
Tisztelt Kollégák! 28.
Tudod vagy tippelsz? 31.
Ukrajnai útinapló 3. rész 34.

Havi aforizma 

Amikor a szeretet hatalma legyõzi a ha-

talom szeretetét, a világ meg fogja is-

merni a békét.              Jimi Hendrix
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MKIK Közlekedési és Logisztikai Kollégium Taxis Szekció:

115 napon túl k5 napon túl kööttelező elező 
a csera cserekészülékekészülék

Szerkesztőségünk igyekszik a legna-
gyobb gondossággal eljárni az infor-
mációk közlése során. A jelen szá-
munkban idézett jogszabályok és tájé-
koztatók a lapzártakor,  2017. 10. 10-én
hatályos állapotot tükrözik. Nem zárha-
tó ki azonban, hogy a lap megjelenésé-
ig ezek bármelyike kiegészítésre, mó-
dosításra vagy törlésre kerül. Nagyobb
változás esetén arról azonnal hírt
adunk weboldalunkon (taxisokvila-
ga.hu), illetve a Taxisok Világa face-
book profilján.

Új légitársaságok
Ferihegyen

Az elmúlt napokban három új
légitársaságot köszönthettünk
a Liszt Ferenc Nemzetközi repü-
lõtéren.

EASTERN
B Terminál 

Evelop Airlines
B Terminál 

VIP flights
B Terminál 
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IX. Kvassay Jenő út

Reggelente hosszú a sor befelé a csepeli „gyorsforgal-
mi” úton. Sokan úgy próbálnak gyorsabban haladni, hogy előre
sietnek egy jobb oldali kanyarodó sávban, lefordulnak jobbra a
Hajóállomás utcával szemközti utcába, majd egy záróvonalon ke-
resztül tovább haladnak egyenesen a Soroksári út felé. Most a
közlekedésszervezők fizikailag megakadályozták ezt a „sportsze-
rűtlen” előre jutást, nem lehet jobbra fordulni.
XI. Október 23. – Budafoki út 

Engedélyezték a visszafordulást az Október 23. útján az Allé be-
vásárlóközpont felé. Apró szépséghiba, hogy csak az útburkolati
jeleket festették fel, a jelzőlámpában nem cserélték ki a lencsét.
Majd figyelmeztetjük őket… 

XI. Beregszászi út
Nagyon balesetveszélyes volt a kihajtás a Beregszászi útról a Tö-
rökbálinti útra egy beláthatatlan kanyar miatt, ezért megtiltották a
kihajtást. A Beregszászi út felső szakasza zsákutca lett. Több he-
lyen lehet biztonságosan ráhajtani a Törökbálinti útra, például a
Sasadi útnál, egy jelzőlámpával biztosított csomópontban. 
XI. Törökbálinti út

A gyalogosok biztonsága érdekében, úgynevezett „középszige-
tes” gyalogátkelőhelyet alakítottak ki. Az új műtárgy mintaszerűen
ki lett táblázva. 
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FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

Lapunk előző számaiban már említettük,
hogy 2017 évtől elvált az áfa és a kata
összeghatára. Az alanyi áfamentes határ
évi 8 millió forint, míg „katázni” évi 12 mil-
lióig lehet. 

Azt, hogy milyen következményei vannak
a kataalanynál az alanyi áfamentesség el-
vesztésének, az alábbiakban részletezzük.

Az alanyi áfamentesség elvesztése ma-
ga után vonja a kataalanyt terhelő
áfafizetési, -nyilvántartási és -bevallási kö-

telezettség létrejöttét. A kataalanyt ettől az
időponttól kezdődően megilleti kiadásai
után az áfa levonási joga is, melyet számla
birtokában gyakorolhat is annak ellenére,
hogy költségeit nem köteles nyilvántartani,
csakis a bevételeit.

Ahhoz, hogy a kataalany szabályszerű-
en eleget tegyen áfabeli kötelezettségei-
nek, mindenekelőtt a törvényekben meg-
határozott nyilvántartást köteles vezetni.
Ennek az úgynevezett „áfanyilvántartás”-

nak alkalmasnak kell lennie arra, hogy ab-
ból az áfa alapja és összege megállapítha-
tó legyen.

A törvény konkrét tartalmi elemeket
nem ír elő a nyilvántartással kapcsolatban,
de az ellenőrzési gyakorlat már kialakítot-
ta ennek tartalmát (bizonylat száma, telje-
sítés dátuma, adó alapja és összege). 
Az áfafizetési kötelezettség megállapításá-
hoz feltétlenül javasolt könyvelő segítsé-
gét kérni

Katások és az áfa
– Az alanyi mentesség meghaladása –

XI. Október 23 út:
Engedélyezték a
visszafordulást a
Budafoki útnál

XI Törökbálinti út: Úgynevezett középszi-
get készült a gyalogosok védelmében

XI. Beregszászi út: Zsák-
utca lett a felső szakasz

IX. Kvassay Jenő utca:
Nem lehet jobbra for-
dulni a Hajóállomás ut-
cával szemközti utcába

– A fiatalok fele optimistán te-
kint a jövõbe. A másik fele nem
használ drogokat…
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VIII. Fiumei út 17.

• Nagyon sok helyen történt a taxiállomásokon útburkolatcsere,
köszönet érte. Itt viszont elmaradt a TAXIÁLLOMÁS útburkolati
jelek felfestése. Kérjük pótolni.
• Az év elején megrendelt burkolati jel felújítási munkálatok a ki-
vitelező kapacitás hiánya miatt csúszást szenvedett. Ígéretet kap-
tunk a mielőbbi, előreláthatóan őszi befejezésre. 

IX. Soroksári út 16.

• Jeleztük, hogy eltűnt a TAXIÁLLOMÁS jelzőtábla,
amit visszahelyeztek, ezért is köszönet. Azonban ismét eltűnt, új-
ból kérjük pótolni.
• A taxiállomás jelzőtáblái az úszó-világbajnokság befejeztével is-
mét az eredeti helyükre kerültek vissza. 

Agócs István igazgató
Halász Gyula taxiközlekedési osztályvezető

BUDAPEST KÖZÚT
Közlekedési Igazgatóság 

A taxiállomásokkal kapcsolatban 

Taxisok kontra Budapest közút

Az elmúlt években folyamato-
san jöttek a szigorítások a ta-
xis szakmában, és amennyivel
több a szigorítás, annyival töb-
ben próbálnak kibújni azok
alól. 

Például Budapesten a Nép-
liget autóbusz-állomásnál
megjelentek a szabadjelző
nélküli taxik. Miután a szabad-
jelző nélküli taxik NEM taxik,
így nem ellenőrzik, nem is el-
lenőrizhetik őket a Hatóságok.
Jeleztük az illetékeseknek,
hogy nem lesz jó a folyamat
vége. Egyre több lesz Buda-
pesten az engedély nélkül
szolgáltató „kolléga”!

Az V. kerületi Fővám téren
hónapok óta „háborítatlanul”
szolgáltatnak budapesti mi-
nősítéssel nem rendelkező
kollégák. A hírek szerint a
Budapesti Közlekedési Köz-
pont is tud a problémáról, de
nekik – állítólag – nincs jogo-
sultságuk visszavonni a
Taxiengedélyt!

Most a VI. kerületi Bajcsy-
Zsilinszky úton megjelentek a

sárga autók a taxiállomás előtt
várakozva. Természetesen
semmi sem tiltja, hogy valaki
sárgára
fesse/fóli-
áztassa az
autóját és
„véletlenül”
egy taxiállo-
más előtt
várakozzon.
Csak úgy…

De mi
tudjuk, hogy
jönnek a tu-
risták, a kül-
földiek, akik
annyit tud-
nak, hogy
Budapesten
a taxi három
éve sárga.
Tehát a sárga
autó az
TAXI… És
ezek a „kollégák” annyit kér-
nek, amennyit nem szégyell-
nek, ugyanis rájuk nem vonat-
kozik a taxirendelet. Hozzáte-
szem, néhány „igazi” taxis kol-

léga sem szé-
gyenlős… 

2017. szep-
tember 10-én délután 4 órakor
egy német turista a Keleti pá-
lyaudvar Kerepesi

úti olda-
láról a VI. kerületi Asbóth utcá-
ba szeretett volna eljutni, a
„drosztelső” 30 eurót kért. A
turista sokkalta az összeget,
hiszen még Németországban
is olcsóbb a taxi erre a néhány

kilométeres útra. A taxis kollé-
ga tudomásul vette, hogy nem
veszik igénybe a szolgáltatást,
javasolta, menjen a turista a
következő taxihoz. A német úri-

ember elbal-
lagott a kö-
vetkező taxi-
hoz, aki 40
(!) eurót kért
erre a né-
hány perces
útra… Végül
a  „kedves
utas” elbal-
lagott a
szemközti
Park szálló
előtti taxiál-
lomáshoz.
Az ott álló
taxis 1800
forintért, 6
euróért tel-
jesítette a
fuvart. Ha

nincs dugó, még kevesebb lett
volna a viteldíj… 

Mi, becsületes, korrekt taxi-
sok, ettől féltünk: Budapesten
elszabadul a pokol a taxis
szakmában.

Mészáros Szabolcs

IX. Soroksári út: Ismét eltűnt a jelzőtábla

VIII. Fiumei út: Hiányoznak
az útburkolati jelek

Ettől féltünk!

Nem szabálytalan sárga autóval a taxiállo-
más előtt várakozni, de fehér rendszámmal
onnan utast elvinni engedély nélkül tilos
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ki lett táblázva. 
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FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

Lapunk előző számaiban már említettük,
hogy 2017 évtől elvált az áfa és a kata
összeghatára. Az alanyi áfamentes határ
évi 8 millió forint, míg „katázni” évi 12 mil-
lióig lehet. 

Azt, hogy milyen következményei vannak
a kataalanynál az alanyi áfamentesség el-
vesztésének, az alábbiakban részletezzük.

Az alanyi áfamentesség elvesztése ma-
ga után vonja a kataalanyt terhelő
áfafizetési, -nyilvántartási és -bevallási kö-

telezettség létrejöttét. A kataalanyt ettől az
időponttól kezdődően megilleti kiadásai
után az áfa levonási joga is, melyet számla
birtokában gyakorolhat is annak ellenére,
hogy költségeit nem köteles nyilvántartani,
csakis a bevételeit.

Ahhoz, hogy a kataalany szabályszerű-
en eleget tegyen áfabeli kötelezettségei-
nek, mindenekelőtt a törvényekben meg-
határozott nyilvántartást köteles vezetni.
Ennek az úgynevezett „áfanyilvántartás”-

nak alkalmasnak kell lennie arra, hogy ab-
ból az áfa alapja és összege megállapítha-
tó legyen.

A törvény konkrét tartalmi elemeket
nem ír elő a nyilvántartással kapcsolatban,
de az ellenőrzési gyakorlat már kialakítot-
ta ennek tartalmát (bizonylat száma, telje-
sítés dátuma, adó alapja és összege). 
Az áfafizetési kötelezettség megállapításá-
hoz feltétlenül javasolt könyvelő segítsé-
gét kérni

Katások és az áfa
– Az alanyi mentesség meghaladása –

XI. Október 23 út:
Engedélyezték a
visszafordulást a
Budafoki útnál

XI Törökbálinti út: Úgynevezett középszi-
get készült a gyalogosok védelmében

XI. Beregszászi út: Zsák-
utca lett a felső szakasz

IX. Kvassay Jenő utca:
Nem lehet jobbra for-
dulni a Hajóállomás ut-
cával szemközti utcába

– A fiatalok fele optimistán te-
kint a jövõbe. A másik fele nem
használ drogokat…
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VIII. Fiumei út 17.

• Nagyon sok helyen történt a taxiállomásokon útburkolatcsere,
köszönet érte. Itt viszont elmaradt a TAXIÁLLOMÁS útburkolati
jelek felfestése. Kérjük pótolni.
• Az év elején megrendelt burkolati jel felújítási munkálatok a ki-
vitelező kapacitás hiánya miatt csúszást szenvedett. Ígéretet kap-
tunk a mielőbbi, előreláthatóan őszi befejezésre. 

IX. Soroksári út 16.

• Jeleztük, hogy eltűnt a TAXIÁLLOMÁS jelzőtábla,
amit visszahelyeztek, ezért is köszönet. Azonban ismét eltűnt, új-
ból kérjük pótolni.
• A taxiállomás jelzőtáblái az úszó-világbajnokság befejeztével is-
mét az eredeti helyükre kerültek vissza. 

Agócs István igazgató
Halász Gyula taxiközlekedési osztályvezető

BUDAPEST KÖZÚT
Közlekedési Igazgatóság 

A taxiállomásokkal kapcsolatban 

Taxisok kontra Budapest közút

Az elmúlt években folyamato-
san jöttek a szigorítások a ta-
xis szakmában, és amennyivel
több a szigorítás, annyival töb-
ben próbálnak kibújni azok
alól. 

Például Budapesten a Nép-
liget autóbusz-állomásnál
megjelentek a szabadjelző
nélküli taxik. Miután a szabad-
jelző nélküli taxik NEM taxik,
így nem ellenőrzik, nem is el-
lenőrizhetik őket a Hatóságok.
Jeleztük az illetékeseknek,
hogy nem lesz jó a folyamat
vége. Egyre több lesz Buda-
pesten az engedély nélkül
szolgáltató „kolléga”!

Az V. kerületi Fővám téren
hónapok óta „háborítatlanul”
szolgáltatnak budapesti mi-
nősítéssel nem rendelkező
kollégák. A hírek szerint a
Budapesti Közlekedési Köz-
pont is tud a problémáról, de
nekik – állítólag – nincs jogo-
sultságuk visszavonni a
Taxiengedélyt!

Most a VI. kerületi Bajcsy-
Zsilinszky úton megjelentek a

sárga autók a taxiállomás előtt
várakozva. Természetesen
semmi sem tiltja, hogy valaki
sárgára
fesse/fóli-
áztassa az
autóját és
„véletlenül”
egy taxiállo-
más előtt
várakozzon.
Csak úgy…

De mi
tudjuk, hogy
jönnek a tu-
risták, a kül-
földiek, akik
annyit tud-
nak, hogy
Budapesten
a taxi három
éve sárga.
Tehát a sárga
autó az
TAXI… És
ezek a „kollégák” annyit kér-
nek, amennyit nem szégyell-
nek, ugyanis rájuk nem vonat-
kozik a taxirendelet. Hozzáte-
szem, néhány „igazi” taxis kol-

léga sem szé-
gyenlős… 

2017. szep-
tember 10-én délután 4 órakor
egy német turista a Keleti pá-
lyaudvar Kerepesi

úti olda-
láról a VI. kerületi Asbóth utcá-
ba szeretett volna eljutni, a
„drosztelső” 30 eurót kért. A
turista sokkalta az összeget,
hiszen még Németországban
is olcsóbb a taxi erre a néhány

kilométeres útra. A taxis kollé-
ga tudomásul vette, hogy nem
veszik igénybe a szolgáltatást,
javasolta, menjen a turista a
következő taxihoz. A német úri-

ember elbal-
lagott a kö-
vetkező taxi-
hoz, aki 40
(!) eurót kért
erre a né-
hány perces
útra… Végül
a  „kedves
utas” elbal-
lagott a
szemközti
Park szálló
előtti taxiál-
lomáshoz.
Az ott álló
taxis 1800
forintért, 6
euróért tel-
jesítette a
fuvart. Ha

nincs dugó, még kevesebb lett
volna a viteldíj… 

Mi, becsületes, korrekt taxi-
sok, ettől féltünk: Budapesten
elszabadul a pokol a taxis
szakmában.

Mészáros Szabolcs

IX. Soroksári út: Ismét eltűnt a jelzőtábla

VIII. Fiumei út: Hiányoznak
az útburkolati jelek

Ettől féltünk!

Nem szabálytalan sárga autóval a taxiállo-
más előtt várakozni, de fehér rendszámmal
onnan utast elvinni engedély nélkül tilos
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Már megint Dubaj! Igaz, az innovációban jeleskedik
most a dúsgazdag város, ahol szeptember végén szállt
föl a koptertaxi, vagy ahogy más néven illetik, a drón-
taxi. A városvezetés úgy tervezi, hogy a tömegközleke-
dés részévé teszi ezeket a pilóta nélküli járműveket.
Nos, ez már tényleg a XXI. század, kérem.

Sikeres tesztrepülést hajtott végre szeptember 25-én az apró lé-
gi jármű, amivel Dubaj vezetése alapjaiban alakítaná át a város ta-
xizási szokásait. A kopteren nem utaztak még utasok, üresen tet-
te meg a kísérleti távot.

A dubaji közlekedési hatóság egy sor szabályt előírt az üzemel-
tetőknek, van például beépített biz-

tonsági ernyő, és kilenc, egymástól
független akkumulátor is a gépben. A járművet a német
Volocopter gyártja, és összesen 30 percet tud repülni 100
kilométer/órás sebességgel, azaz pont városi távok megté-
telére ideális.

A közlekedési hatóság tervei szerint a mini koptertaxi a vá-
ros tömegközlekedési rendszerébe illeszkedik majd, az utaz-
ni vágyók egy applikáció segítségével rendelhetik majd meg
a pilóta nélküli járművet.

Igaz, erre még várni kell, a hatóságok ötévnyi tesztelést
terveznek, mielőtt teljesen bevezetnék a járművet a helyi lég-
térbe. Nem ez az egyetlen légitaxi, aminek alkalmazásán

gondo l -
kodnak Dubajban, egy kínai modellt is tesztelnek, és
korábban lehetett arról is hallani, hogy az Uber is ter-
vez valamit a város egén, adta hírül az MTI. Cash

6

Sikeres tesztrepülés Dubajban

Dróntaxik a légtérben

Minden 
rendben?

Rendőri ellenőrzés – valószínű-
leg – egy közlekedési szabály-
sértés után az V. kerületi Fővám
téren, Budapesten. Közben –
két méterre – az intézkedő ha-
tóságtól, a taxiállomáson egy
budapesti minősítéssel nem
rendelkező „kolléga” várakozik
utasra. 

A kutya sem törődik vele… 
Minden rendben? 

Tóth Tibor

A rendőrök mögött békésen vár utasá-
ra a fővárosi engdéllyel jól látható mó-
don nem rendelkező taxis. Teheti...

Ha egy cica elszö-
kik otthonról, a nõk
azt gondolják, hogy
biztos kevés szere-
tetet kapott otthon.

Ha egy kutya el-
szökik otthonról, a
nõk azt gondolják,
hogy biztos kevés
szeretetet kapott
otthon.

Ha egy férj elszö-
kik otthonról, a nõk
azt gondolják, hogy
a férfiak mind mocs-
kos szemét disz-
nók…
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Rendszeresen hosszú a sor a Dózsa György úton a Thököly út előtt,
irányban, a Hősök tere felé. Néhányan megpróbálnak cselezni, hogy
ne kelljen végigvárni a sort, hamarabb tudjanak jobbra fordulni a Thö-
köly úton a Bosnyák tér felé. Ők az Istvánmezei útra fordulnak jobbra,
majd egy záróvonalat átlépve mennek a Thököly út felé.

Na, ezt a záróvonalon átlépést filmezik (!) a Közterület-felügyelők, a
park közepén felállított kamerával. Az külön témakör, hogy a járműve-
zetők ezzel a szabálytalansággal senkit sem zavarnak, senkit sem
tartanak fel. 

A szabály az szabály. Itt tényleg tartsátok be a közlekedés szabá-
lyait!                                                                              Tóth Tibor 
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Itt tényleg tartsátok be a közlekedés szabályait!
A park közepén ott áll-
nak a közterület-fel-
ügyelők a kamerával

Senkit sem zavarnak
a záróvonalon áthaj-
tók, de ez a szabály...

A díj ellenében végzett személyfuvarozás na-
gyon ősi mesterség, egyidős az ókori városok,
a kerekes járművek megjelenésével és az utak
építésével. Persze az „ülj fel, Vagabundusz, két
buznyákért elviszlek a gőzfürdőbe” kezdetű
2000 éves szállítási szerződéstől a mai napig,
a taxaméteres, tabletes, pénztárgépes, rádiós,
POS-terminálos és jogszabálytengeres taxizá-
sig óriási a szakma fejlődése (túlfejlődése?). 

Most ismét mocorog valami a taxizás világá-
ban, amire érdemes odafigyelnünk. Az Úr
2017-es évének szeptember hónapjában, an-
nak is a végén, egy lanyha esten nyomkodom
a tévé távirányítóját, és bejön a francia tévéhír-
adó, ahol talán 5 másodpercet tudok elcsípni
az egyik tudósításból. Betonplaccon áll egy
szép vonalú, hófehér franctudjami, olyan, mint
egy helikopter. Igen ám, de nem egy nagy át-
mérőjű, többlapátos propeller van a tetején,
hanem egy kör alakú keret, és abból 6 kisebb
propeller mered felfelé, mint a drónoknál. Ilyet
még nem láttam! Oldalán arab felirat (csak lus-
taságból nem fordítom le neked…) és alatta
egy nagy TAXI felirat latin betűkkel, majd a
„Dubai” szó is olvasható. Hogy kétségem ne
legyen, két hófehér kaftános, arab fejfedős
Ahmed száll be a gépbe, egyik sem látszik pi-
lótának. A sosem látott szerkezetecske puhán
a levegőbe emelkedik, láthatólag pilóta nélkül,
hiszen mindössze kétszemélyes az istenadta.
A gép egyértelműen távirányított. Aha, ez az,
amiről már olvastam egy rövidke, négysoros
tudósítást valamelyik újságban! 

Namármost! Ennek a repülő púderdoboz-
nak háromféle üzenete van számunkra.

1. Talán elképzelhető, hogy ebből a kezde-
ményezésből valamiféle világdivat lesz. (Az
UBER-ből is az lett.) 

2. Ebben az esetben a légitaxizás bizonyos
konkurenciát fog teremteni a földön futó taxi-
zásnak. 

3. Nem kell ember a légitaxi vezetéséhez, el-
megy az betáplált távirányítással is.

Nézzük ezt sorjában! Már sok jó találmány-
ból nem lett semmi és sok lehetetlennek tű-
nő találmány lett sikeres (lásd: autó, repülő-
gép). A légitaxizás nyilván nem úgy működne,
hogy a masina leszáll Mariska néni háza előtt
a Nefelejcs utcában, majd fellibbenve elviszi
őt a Fény utcai piacra, viszont sok vidékre irá-
nyuló fuvart vinne el a földiek orra elől. Már
most is van olyan utasbázis, amelyik mellény-
zsebből, lazán ki tudná fizetni a taxis repke-
dést, a vastagzsebű turistákról nem is beszél-
ve. Miután a légitaxizás elterjedése számos
nyitott kérdés megválaszolásának függvénye,
ez okból a részletekkel most nem is érdemes
foglalkozni. Ha már elmúltál hatvan, akkor
pláne. 

De van itt egy még nyugtalanítóbb verzió is.
A vezető nélküli autókra gondoltam. Az elmúlt
évtizedekben többször is olvastam itt-ott ilyen
fantom járművekről, de nem vettem komolyan.
Marhaság. Ez soha nem fog megvalósulni! Té-
vedtem. Már gőzerővel folynak a kísérletek,
próbapályák épülnek (nálunk is) már 1-2 ilyen

autót kiengedtek forgalomba és már a közle-
kedéspolitika is vigyázó szemét rávetette a té-
mára. 

Mi lesz ebből? 
Egy német újságban olvastam az egyik ame-

rikai kutatóközpont vezetőjének nyilatkozatát,
mely szerint először a nagyvárosokon belüli
taxiközlekedést szeretnék automatizálni, va-
gyis vezető nélküli taxijárműveket állítanának
forgalomba. Ha ebből is világdivat lesz, a taxi-
sofőr szakma is el fog süllyedni a gázlám-
pagyújtogató és a patkolókovács mellé. 

Ne legyen igazam. 
Egy taxis szomszédomat idézem: „még egy

betanított majomban is jobban bíznék, mint a
sofőrtelen autóban”:

Ami a vezető nélküli autókat illeti, van né-
hány kérdésem:

• Mennyibe fog kerülni egy érzékelőkkel,
elektronikákkal, plusz hidraulikákkal telepakolt
autó? Sok szerkezet = sok hibalehetőség.

• A navigáció hibája miatt bekövetkezett
balesetekért ki fog felelni? A gyártó? A tulaj-
donos? Vagy aki elindította? Aki üzemelteti?  

• Ki fog kereket cserélni? Ha megáll a ke-
reszteződésben és nem mozdul?

• Ha nem áll meg a vasúti kereszteződés-
ben? (A vezető nélküli 4-es metró sem állt meg
a megállóban.)

• Hogyan dönti el az elektronika, hogy a ku-
tyát, a gyereket vagy a trolibuszt üti-e el? 

• Ha beteg agyú hackerek nekivezetik a
vakegér autót bárminek? Vagy bárkinek?

Állj! A kérdések szinte vég nélkül folytatha-
tók. Lehet folytatni. 

Tóth I. Gábor

HA MAJD NEM KELLESZ…HA MAJD NEM KELLESZ…
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Minden 
rendben?

Rendőri ellenőrzés – valószínű-
leg – egy közlekedési szabály-
sértés után az V. kerületi Fővám
téren, Budapesten. Közben –
két méterre – az intézkedő ha-
tóságtól, a taxiállomáson egy
budapesti minősítéssel nem
rendelkező „kolléga” várakozik
utasra. 

A kutya sem törődik vele… 
Minden rendben? 

Tóth Tibor

A rendőrök mögött békésen vár utasá-
ra a fővárosi engdéllyel jól látható mó-
don nem rendelkező taxis. Teheti...
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kik otthonról, a nõk
azt gondolják, hogy
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Itt tényleg tartsátok be a közlekedés szabályait!
A park közepén ott áll-
nak a közterület-fel-
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Senkit sem zavarnak
a záróvonalon áthaj-
tók, de ez a szabály...
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fantom járművekről, de nem vettem komolyan.
Marhaság. Ez soha nem fog megvalósulni! Té-
vedtem. Már gőzerővel folynak a kísérletek,
próbapályák épülnek (nálunk is) már 1-2 ilyen

autót kiengedtek forgalomba és már a közle-
kedéspolitika is vigyázó szemét rávetette a té-
mára. 

Mi lesz ebből? 
Egy német újságban olvastam az egyik ame-

rikai kutatóközpont vezetőjének nyilatkozatát,
mely szerint először a nagyvárosokon belüli
taxiközlekedést szeretnék automatizálni, va-
gyis vezető nélküli taxijárműveket állítanának
forgalomba. Ha ebből is világdivat lesz, a taxi-
sofőr szakma is el fog süllyedni a gázlám-
pagyújtogató és a patkolókovács mellé. 

Ne legyen igazam. 
Egy taxis szomszédomat idézem: „még egy

betanított majomban is jobban bíznék, mint a
sofőrtelen autóban”:

Ami a vezető nélküli autókat illeti, van né-
hány kérdésem:

• Mennyibe fog kerülni egy érzékelőkkel,
elektronikákkal, plusz hidraulikákkal telepakolt
autó? Sok szerkezet = sok hibalehetőség.

• A navigáció hibája miatt bekövetkezett
balesetekért ki fog felelni? A gyártó? A tulaj-
donos? Vagy aki elindította? Aki üzemelteti?  

• Ki fog kereket cserélni? Ha megáll a ke-
reszteződésben és nem mozdul?

• Ha nem áll meg a vasúti kereszteződés-
ben? (A vezető nélküli 4-es metró sem állt meg
a megállóban.)

• Hogyan dönti el az elektronika, hogy a ku-
tyát, a gyereket vagy a trolibuszt üti-e el? 

• Ha beteg agyú hackerek nekivezetik a
vakegér autót bárminek? Vagy bárkinek?

Állj! A kérdések szinte vég nélkül folytatha-
tók. Lehet folytatni. 

Tóth I. Gábor

HA MAJD NEM KELLESZ…HA MAJD NEM KELLESZ…
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Megint eltelt egy év, ám Szeptember 13-án, az idén is meg-
rendezésre került a TaxiPlus Szőrős Kupa Horgászverseny
és a Német Ferenc Emlékverseny.

Mivel az elmúlt években keveset fogtunk, ezért idén a
Dunaharaszti JOKER TÓ-ra esett a választás. Ez jó döntés-
nek tűnt, mert idén 40 sporttárs nevezett.

Reggel
7 és fél 8 között mindenki megérkezett. A szabályok ismerte-
tése után megkezdtük a helyek sorsolását. A sporttársak a
nagy fogás reményével mentek a helyükre felkészülni. Termé-
szetesen fogyott rendesen a pálinkából és a sörből a büfénél
is, de vittek magukkal ki a „terepre” is.

9 órakor dudaszóra indult a verseny.
Sajnos az időjárási frontok nem nagyon voltak kegyesek a

horgászokhoz, mert a halak csak nem akartak enni. Pedig
sok-sok etetőanyag került be a vízbe. Teltek a percek, az óra ha-
ladt kíméletlenül előre, de nem voltak igazi fogások. Itt-ott egy-
egy keszeg került csak horogra. Úgy a verseny felénél azért egy
két termetesebb ponty is „partot ért”. 

Ami segített a hangulat szinten tartásában, az a lenge szél volt,
ami a horgászok irányába fújta az ebéd illatát. Kettő órakor duda-
szó jelezte a verseny végét, majd kezdődött a mérlegelés...

Sajnos nagyon sokan betliztek, vagyis nem fogtak semmit. Úgy
fele-fele arányban volt a szákokban hal. 

Amíg én összesítettem az eredményt, addig a nagyon finom
bográcsgulyást fogyasztották a kollégák. 

Ebéd után eredményt hirdettem:

TaxiPlus SZŐRŐS KUPA
1. Helyezett: Denhoffer András, City Taxi 864 2db hal 8.25 kg

2. Helyezett: Matalin János, Főtaxi 180 db hal 7.55 kg
3. Helyezett: Tóth Ákos, Taxi Plus 655 2 db hal 6.20 kg

Legnagyobb hal: Denhoffer András, City Taxi 864 6.00 kg

8

Sziasztok, Horgászok!Sziasztok, Horgászok!

Folytatás a 10. oldalon

A három nyertes

Gyülekező

Ha lett volna csapatverseny, a City Taxi csapata nyerte volna

Az ajándékok

A Joker tó
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Német Ferenc Emlékverseny
Matalin János, Főtaxi – 180 db hallal

Itt ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki el-
jött és megtisztelt jelenlétével!

Szeretnék köszönetet mondani a TaxiPlus tulajdonosának, Ve-
zetőségének a névhasználatért és a szponzorálásért!

Szeretném megköszönni a City Taxi SE Vezetőségének a ba-
rátunkról elnevezett: NÉMET FERENC Emlékverseny szponzorá-
lását!

Szeretném megköszönni Laczi Gyula (City Taxi 247) barátom-
nak a segítségét, tudását az ajándékok kiválasztásában és meg-
vásárlásában! 

Remélem, jövőre megint megrendezhetem a már hagyomá-
nyosnak nevezhető versenyt, melyen – ezt is remélem – leg-
alább ennyien megtiszteltek majd jelenlétetekkel!

Kívánok mindenkinek minden jót, balesetmentes közleke-
dést, valamint nem utolsósorban azt, hogy a következő találkozá-
sig is: 

GÖRBÜLJÖN A BOT!
SZIASZTOK:

Szőrös (Taxi Plus 626)

A bankigazgató rászól a biztonsági õrre, mert az öreg
ismét néhány percet késett a szolgálatból. 

– Pista bácsi! Vegye tudomásul, hogy a bankban a pon-
tosság ugyanolyan fontos, mint... mint mondjuk a kato-
naságnál! Volt maga katona? 

– Igen kérem, voltam. 
– Na, és mit mondott magának az ügyeletes tiszt, ami-

kor késve ment be a laktanyába? 
– Azt mondta, hogy: Alezredes elvtárs jelentem, a zász-

lóalj felsorakozott...

10

Folytatás a 8. oldalról
Koczka Lajos tombolanyertes

Denhoffer András

Tombolanyertes

Erdei Zoli tombolanyertes

Matalin János

Helyesbítés
Egri olvasónk telefonon hívta fel
figyelmünket arra, hogy a szep-
temberi számban megjelent
anyagban Tenerife neve helytele-

nül Teneriffeként jelent meg. Kö-
szönjük az észrevételt. Sajnos
sok kézen ment keresztül az
írás, de a hiba maradt.  

Olvasóinktól elnézést kérünk. 
A szerk.
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Taxis kolléga jelentkezett parkolótárcsa-ötletével szerkesztőségünknél.  Ahogy el-
mondta, már több alkalommal próbálták az ellenőrök büntetni azért, mert elszaladt a
mosdóba. (WC-re, toalettre stb.) Az eljárás (ok) végül is nem elmarasztalással zárul-
tak, viszont ettől még a probléma magmaradt. Ugyanis WC-re mindenkinek menni
kell, taxisnak, irodistának egyaránt. Ám, ahogy a kolléga elmesélte, a taxisnak azt java-
solják a BKK-ban, hogy keressen egy fizetős parkolót, dobjon be pénzt a parkoló--
automatába, majd fizessen még esetleg a vendéglátóhelyen, vagy a hotelben a mos-
dó-használatért is. Kollégánk ez úton visszakérdezett: mit szólnának az ilyen javaslatot

tevő irodisták a BKK-ban,
ha nekik is minden alkalom-
mal fizetni kellene a WC
használatáért? Például len-
ne egy vagy több automata
a BKK épületében, ahová a
mosdóhasználat
előtt pénzt kellene
bedobni? Termé-
szetesen a kérdés
abszurd, de akkor
a taxisnak miért ezt
javasolják? – kér-
dezte kollégánk.
Mindenesetre
szerkesztett egy
táblát, amit ilyen
esetekben elhe-
lyez a szélvédő
mögött, jelezve,

hogy nem családlátogatásra
ment.

Aztán abban is igaza van, hogy a BKK keretei
között működő BKV végállomásain a járművezetők
részére mosdóhelyiség van kialakítva. Nekik nem
kell bedobni pénzt, vagy parkolóhelyet keresni, ha
„szükséges”. Számukra minden végállomáson ez
az alapvető emberi jog biztosítva van.

A taxisoknak viszont nincs végállomásuk sehol a
városban. Ennek ellenére szükségük van időnként
egy-egy mellékhelyiség használatára munka köz-
ben, mert kiizzadni ugye nem mindent lehet… 

Kollégánk javaslata, hogy parkolótárcsákat le-
hessen elhelyezni a szélvédő mögött, amivel a taxis
„szükség esetén” rögzíteni tudná, mikor hagyta a
droszton az autóját, hogy „dolgát végezze”. Az el-
lenőrzést végző tudná, hogy perceken belül vissza-
tér a taxit vezető személy, mert csak a WC-re ug-
rott el. 

Nos, mi közreadtuk a javaslatot. Akár vitát is nyi-
tunk, ha lesz más javaslat.

A szerk. 
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AmirAmiről nem beszélünkől nem beszélünk

Nyissák meg a lezárt WC-ket!
Nemcsak a taxisok, de a turisták is bajban vannak Budapesten, mert kevés a nyilvá-
nos WC, erről már országos napilapok is cikkeznek. Pedig van a fővárosban több
tucat mellékhelyiség a metróállomásokon, azonban ezek zárva vannak a nagyközön-
ség előtt.

A mai fiatalok már nem is tudják, hogy a metróállomások és metróalagutak nem-
csak békeidőre, de háborús évekre is készültek. A föld alatt, a metróállomásokon
óvóhelyek vannak kialakítva, tucatnyi mellékhelyiséggel. Ezeket rendszeresen kar-
bantartják, csak éppen senki nem használja őket…

Persze, van még érdekesség a föld alatti világban. Például a MÁV vasúthálózata,
vágányhálózata össze van kötve a metróhálózattal a Keleti pályaudvarnál. A mozdony
a felszínről le tud menni az alagútba szükség esetén. Sőt! A 2-es és 3-as vonal ösz-
sze van kötve egy alagúttal a Deák tér alatt. Ha valaki vágányok csattogását hallja, az
nem a véletlen műve… Ott lehet(ne) az egyik alagútból átmenni a másik alagútba a
metró szerelvényeknek.

De térjünk vissza a WC-kre. Javasoltam, hogy a metróállomásokon lévő mellékhe-
lyiségeket adják ki vállalkozóknak, hasznosítsák őket. Jól járnának a turisták – és
persze – a taxisok, jól járnának a vállalkozók és jól járna a Budapest Közlekedési
Vállalat is, lenne egy kis plusz bevételük… A válasz rövidítve, szerkesztve. (Kiemelés
tőlem. J.P.)

Köszönettel vettük javaslatát, azonban a négy metróvonal közül csak az M2-es és az
M3-as vonalakon vannak olyan berendezések, amelyek polgári védelmi célokra alkal-
massá teszik a metróállomásokat.

Emellett több olyan állomás is van, ahol nem lehet megközelíteni a mellékhelyisé-
geket anélkül, hogy közben ne érintsünk olyan üzemi területeket, ahová biztonsági
okokból csak a BKV Zrt. munkavállalói léphetnek be. Emiatt sajnos nem lehet bérbe
adni ezeknek a helyiségeknek az üzemeltetését. 

Várkonyi Ágnes
Levelezési csoportkoordinátor 

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT

Köszönjük a választ.
Juhász Péter

Az ellenőrzést végző számára
is jól látható helyre van téve

A parkolótárcsa rög-
zíti a távozás idejét

A tábla egy alapvető emberi jogra
hívja fel a figyelmet, továbbá arra,
hogy a taxis csak a WC-re ugrott el
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A szerk. 
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AmirAmiről nem beszélünkől nem beszélünk

Nyissák meg a lezárt WC-ket!
Nemcsak a taxisok, de a turisták is bajban vannak Budapesten, mert kevés a nyilvá-
nos WC, erről már országos napilapok is cikkeznek. Pedig van a fővárosban több
tucat mellékhelyiség a metróállomásokon, azonban ezek zárva vannak a nagyközön-
ség előtt.

A mai fiatalok már nem is tudják, hogy a metróállomások és metróalagutak nem-
csak békeidőre, de háborús évekre is készültek. A föld alatt, a metróállomásokon
óvóhelyek vannak kialakítva, tucatnyi mellékhelyiséggel. Ezeket rendszeresen kar-
bantartják, csak éppen senki nem használja őket…

Persze, van még érdekesség a föld alatti világban. Például a MÁV vasúthálózata,
vágányhálózata össze van kötve a metróhálózattal a Keleti pályaudvarnál. A mozdony
a felszínről le tud menni az alagútba szükség esetén. Sőt! A 2-es és 3-as vonal ösz-
sze van kötve egy alagúttal a Deák tér alatt. Ha valaki vágányok csattogását hallja, az
nem a véletlen műve… Ott lehet(ne) az egyik alagútból átmenni a másik alagútba a
metró szerelvényeknek.

De térjünk vissza a WC-kre. Javasoltam, hogy a metróállomásokon lévő mellékhe-
lyiségeket adják ki vállalkozóknak, hasznosítsák őket. Jól járnának a turisták – és
persze – a taxisok, jól járnának a vállalkozók és jól járna a Budapest Közlekedési
Vállalat is, lenne egy kis plusz bevételük… A válasz rövidítve, szerkesztve. (Kiemelés
tőlem. J.P.)

Köszönettel vettük javaslatát, azonban a négy metróvonal közül csak az M2-es és az
M3-as vonalakon vannak olyan berendezések, amelyek polgári védelmi célokra alkal-
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Emellett több olyan állomás is van, ahol nem lehet megközelíteni a mellékhelyisé-
geket anélkül, hogy közben ne érintsünk olyan üzemi területeket, ahová biztonsági
okokból csak a BKV Zrt. munkavállalói léphetnek be. Emiatt sajnos nem lehet bérbe
adni ezeknek a helyiségeknek az üzemeltetését. 

Várkonyi Ágnes
Levelezési csoportkoordinátor 

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT

Köszönjük a választ.
Juhász Péter

Az ellenőrzést végző számára
is jól látható helyre van téve

A parkolótárcsa rög-
zíti a távozás idejét

A tábla egy alapvető emberi jogra
hívja fel a figyelmet, továbbá arra,
hogy a taxis csak a WC-re ugrott el
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A 176/2015. Korm. Rend. hatálybalépé-
se óta, egyre többször találkozunk azzal
a problémával, hogy a megyei Kormányhi-
vatalok nem egységesen, és nem egyér-
telműen értelmezik a jogszabályt Ma-
gyarországon. 

Több megyéből érkezett arra vonatko-
zó észrevétel, hogy a már 10 évnél idő-
sebb taxik egy részénél idén – a 2017-es
évben –, az időszakos műszaki vizsgán a
következő 1 éves perióduson túl a taxi-mi-
nősítő igazoló lapot is automatikusan
meghosszabbította a megyei közlekedési
Hatóság 1 évvel, annak ellenére, hogy a

jogszabály ezt már csak 2017. december
31-ig tette volna lehetővé. 

A csatolt levélből – amit Nyíregyházáról
kaptam a mai napon – a fenti probléma,
mint konkrét jelenség megállapítható. 

Jelenlegi adatok szerint kb. 200 (!) taxi-
gépkocsi-engedély esetében tévedtek
ebben az évben a megyei Kormányhiva-
talok, és kapták meg az érvényben lévő
Rendelet ellenére az újabb tevékenységi
igazolólapot.

Az elmúlt hetekben az országos érdek-
képviseletek (FUVOSZ, OTSZ) is meg-
osztottá váltak a fenti anomáliák kialakulá-
sa és megoldása miatt. 

Az OTSZ nem tartja etikusnak és jog-
szerűnek, ha a Hatóság – a saját tévedé-
séből, vagy akár mulasztásából adódóan
már kiadott – engedélyeket visszakéri,
mint egy babruhát, szintén a fenti jogsza-
bályi hivatkozásra a határidő lejárta előtt
mintegy 2-3 hónappal, okozva ezzel ko-
moly fejtörést a vállalkozóknak a gépjár-
műcserék miatt.

Kérem, szíveskedjék továbbítani az

észrevételeinket, és tisztelettel kérem az
NFM támogatását abban, hogy a már ki-
adott igazolások ne kerüljenek – erre va-
ló hivatkozással – visszavonásra.

Köszönettel
Metál Zoltán

elnök
Országos Taxis Szövetség
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Tisztelt 
Főosztályvezető Úr!

Ön tudja, melyik oldalon van a tanksapka?

A tankolás is biztonsági kérdés
A taxisok számára ez banális kérdés, de naponta látni olyan
autóst, aki nem tudja, melyik oldalon található az üzem-
anyagtartálya és a tanksapka, ez egyértelműnek tűnhet, pe-
dig nem is az. Abba hányan gondoltak bele, hogy biztonsági
kockázatot is felvethet, az autó melyik oldalán tankolunk.

Elöljáróban megjegyzem, semmi bajom a hölgy sofőrökkel, de az
esetek többségében velük fordul elő, hogy az autóikat vezetni szere-
tik és még a tankolást is másra bízzák. Ennek során találni példát ar-
ra, hogy a kútoszlop nem megfelelő – értsd közelebbi – oldalán áll-
nak meg üzemanyagot vételezni. Mentségükre szolgáljon, típuson-
ként változhat, hogy a jobb vagy a bal oldalon található a tanksapka.
A gyártók azonban annyi segítséget adnak – amit igen sokan nem
tudnak –, hogy a műszerfalon az üzemanyagot jelző piktogramon a
töltő cső azon az oldalon látható, ahol majd vételezni lehet a benzint
vagy gázolajat. 

A tankolás kapcsán egy valami egészen biztos: középen ma már
nem lehet a tanksapka. Ennek egészen egyszerű magyarázata az,
hogy balesetveszélyes. Az autó hátulját ért ütközéskor ugyanis köny-
nyen megsérülhet a zár, az üzemanyag pedig kifröccsenhet, rosz-
szabb esetben pedig be is lobbanhat. Hogy ehelyett melyik oldalt vá-
lasztják a gyártók, az már nem annyira egyértelmű.

A Volkswagen a személyautóknál például azért teszi a tanksapkát
az utas oldalára, mert ezzel is óvja a sofőrt.

A Toyota személyautóinak többségét ugyanakkor a bal oldalon kell
megtankolni, a gyártó ugyanis igyekszik a sofőr kényelmét szem előtt
tartani, vagyis azt, hogy ne kelljen neki megkerülni az autót. A jobb
oldali kormánnyal szerelt autókban hasonló megfontolásból a jobb
oldalra teszik a tanksapkát.

Emellett persze számos más, akár tervezési oka is lehet annak,
melyik cég, melyik oldal mellett dönt, de alapvetően a biztonság és
a kényelem az, ami mindkét esetben dominál. Egységesített szabá-
lyozás pedig egyelőre nem született, így a jövőben ez biztosan nem
fog változni. Addig is, akik váltott gépjárműveket használnak, tanko-
lás előtt tekintsenek a műszerfal piktogramjára, és annak megfelelő-
en álljanak a kútoszlophoz.

k.z.t.
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Májustól nem elég 
a forgalmi az autózáshoz

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

Az Európai Mobilitási
Hétre időzítve, a
BKIK Ipari Tagozat
által szervezett Vál-
lalkozói Fórumon ér-
tesültek először a
szakma megjelent
képviselői arról a
nemzetközileg előírt
jogszabály-változás-
ról, amely 2018 máju-
sától minden hazai
autóvezetőt érinteni
fog. Májustól a for-
galmi mellett más do-
kumentumra is szük-
ség lesz az autók-
ban.

Két aktuális, a főváros
közeledését érintő té-
mát tűzött napirendjére
a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Ipari Tagozatának el-
ső, őszi Vállalkozói Klubja. 

A közúti járművek műszaki megvizsgálásával és közúti ellenőr-
zésével összefüggésben várható jogszabályi változásokról
Gyurkovics Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Gép-
jármű-közlekedési és Vasúti Főosztályának közigazgatási ta-
nácsadója osztotta meg információit a jelenlévőkkel. Nevezete-
sen, hogy a forgalmi engedély mellett a műszaki vizsgála-
ti bizonyítványt is a kocsiban kell tartani a műszaki meg-
felelőség igazolására. Ehhez kapcsolódó változás, hogy min-
den közúti ellenőrnek műszaki vizsgabiztosi végzettséggel kell
rendelkeznie. A haszonjárművekre vonatkozóan – szintén uniós
előírásként – az hangzott el, hogy minimum 5%-ot el kell érnie az
ellenőrzéseik számának. Jelenleg ilyen jellegű kontroll nincs az
utakon. A 2014/45/EU irányelv a gépjárművek és pótkocsijaik
időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2014/47/EU irányelv az
Unió területén közlekedő haszonjárművek közlekedésre való al-
kalmasságának közúti műszaki ellenőrzéséről szóló útmutatá-
sának értelmében, a jövőben a közúti járművek műszaki meg-
vizsgálásával, forgalomba helyezésével és forgalomban tartásá-
val kapcsolatos, valamint az ezzel összefüggő közúti ellenőrzés-
re vonatkozó EU irányelvekre vonatkozó hazai rendeleteket a
fenti irányelvekhez kell igazítani. A hivatkozott számú EU-s irány-
elvek szerinti módosításokat követően tehát 2018. május 20-tól
kezdődően a gépjármű forgalmi engedély csupán a jármű
azonosítására fog szolgálni.

„A teherforgalmi és védett övezeti szabályozás aktuális kérdése-
iről Budapesten“ címmel Agócs István, a Budapest Közút Zrt.
Közlekedési Igazgatóságának igazgatója beszélt. 

Budapest korlátozott forgalmú övezeteibe hozzájárulás nélkül
behajthat:

• a KRESZ 14. § (12) n)-t) és z/2. pontjában említett jelzőtáb-

lánál a köztisztasági és közegészségügyi feladat vagy postai
gyűjtő- és kézbesítő szolgálat ellátására szolgáló járművel a tila-
lom ellenére be szabad hajtani, ha ez a feladat ellátása érdeké-
ben elkerülhetetlen; a feladat elvégzése után az utat minden jár-
műnek haladéktalanul el kell hagyni.

• a KRESZ 49. §-ban meghatározott, megkülönböztető fény-
és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt jármű,

• a KRESZ 50. § (1) bekezdés a), c), i), j), pontjában megha-
tározott tevékenységeket végző, figyelmeztető jelzéssel felsze-
relt, és azt jogszerűen használó jármű.

• a külön jogszabályban meghatározott, megengedett
össztömeget, tengelyterhelést, meghaladó, érvényes közútkeze-
lői hozzájárulással rendelkező jármű.

A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycso-
port-terhelést és méretet meghaladó járművek hozzájárulási be-
szerzése alól mentesülnek a BM nyilvántartásba vételüket köve-
tő egy évig:

• Kommunális jármű
• Autómentő jelleggel rendelkező jármű
• Katasztrófa-elhárításban résztvevő jármű
• Megkülönböztető jelzéssel kárelhárításban felvezetett jár-

mű
• Közútkezelő, vagy vele szerződésben álló partnere közútke-

zelésben részt vevő járművei
• Közforgalmú személyszállító jármű
• Mezőgazdasági járművek meghatározott köre
• Csuklós jármű

A rendezvény végén, az állófogadás keretei között a vendégek-
nek kötetlen beszélgetésekben lehetőségük nyílt az előadókkal
történő konzultációkra is. Sokan éltek is e lehetőséggel, és pon-
tosították, közösen értelmezték az elhangzottakat.

SJ
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ben elkerülhetetlen; a feladat elvégzése után az utat minden jár-
műnek haladéktalanul el kell hagyni.
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tározott tevékenységeket végző, figyelmeztető jelzéssel felsze-
relt, és azt jogszerűen használó jármű.
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mű
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• Közforgalmú személyszállító jármű
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A rendezvény végén, az állófogadás keretei között a vendégek-
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SJ
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A NAV minden, az adózók által bevallott, ter-
hére kiszabott, esetlegesen ellenőrzéssel
megállapított kötelezettségről és a teljesített
befizetésekről adónemenkénti részletezés-
ben egy áttekinthető nyilvántartást, ún. adó-
számlát vezet. Az adószámla adónemenkén-
ti vagy mindösszesen egyenlege lehet túlfi-
zetéses, vagy hátralékos is. Az ügyfélkapu-
val rendelkező adózók részére kizáró-
lag elektronikusan megküldött fizetési ér-
tesítés egy figyelemfelhívás, melyben a tarto-
zásról és esetleges túlfizetésről ad tájékoz-
tatást, jelezve, hogy az adó- és vámhatóság
foglalkozik a kialakult helyzettel. (Az adó-
számla megtekintéséhez kérd könyvelőd se-
gítségét.)

Amennyiben lejárt esedékességű, végre-
hajtható tartozás mutatkozik, az adó- és vám-
hatóság felhívhat annak rendezésére. E felhí-
vás jogszabály alapján nem kötelező, az adó-
és vámhatóság dönti el, hogy mely esetek-
ben él vele. Ha a rendelkezésre álló határidő-
ben az elmaradások nem rendezhetőek, fize-
tési kedvezményre (részletfizetés, fizetési ha-
lasztás, mérséklés) irányuló kérelem terjeszt-
hető elő. A fizetési kedvezményi eljárás ma-
gánszemély és egyéni vállalkozó adózók ré-
szére ingyenes. Részletfizetés alatt a fennál-
ló tartozás havonként, részletekben történő
megfizetését, fizetési halasztás alatt a fennál-
ló tartozás későbbi időpontban történő, egy-
összegű megfizetését kell érteni.

Magánszemély adózók tekintetében nem
csak a pótlék és a bírság, hanem egyéb tar-
tozás elengedésére is sor kerülhet, ha az
adó megfizetése az adózó és vele együtt élő
hozzátartozói megélhetését súlyosan veszé-
lyezteti. 

Azon adózók, akik elektronikus bevallás
benyújtására kötelesek (a vállalkozói kör
ilyen), kizárólag az Ügyfélkapun keresztül
küldhetik be a fizetési kedvezményi, mérsék-
lési kérelmeiket. 

Tartozással, valamint annak rendezésé-
vel kapcsolatban személyes egyeztetésre a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Ügyfélszolgá-
latán, ügyfélfogadási időben van lehető-
ség. 
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Nagy fába vágta fejszéjét a Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara. A Vállalkozói Napok rendezvénysorozat kerete-
in belül – hagyományteremtő szándékkal, először Magyaror-
szágon – Taxis Expo-t rendez. A rendezvény helyszínéül a
szervezők a könnyen megközelíthető, megfelelő számú par-
kolóhelyet biztosító Hungexpo területén lévő 25-ös pavilont
választották. (Cím: 1101 Budapest, Albertirsai út 10.) A par-
kolásra a 2-es kapuval szemben található ingyenes parkoló
van kijelölve. A 25-ös pavilon a 2-es kapun keresztül érhető
el.    

A BKIK szeretettel meghívja a hazai személytaxis és sze-
mélygépkocsis személyszállító vállalkozókat, vállalkozásokat
a szakmai találkozóval, fórumokkal egybekötött kiállításra.

Időpont: 2017. november 14. Kedd

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes re-
gisztrációhoz kötött.

A regisztráció menete: 
a regisztracio.bkik.hu oldalon keresd meg a november

hónapot, azon belül a 14-i taxis rendezvényt, és regisztrálj
ezen a címen legkésőbb 2017. november 9. 12.00. óráig.
Ezt követően a szervezők a jelentkezést már nem tudják el-
fogadni.

A tervezett részletes program:

9.00.-10.00.  Érkezés és a belépők átvétele
10.00.   Megnyitó
10.30.   Online pénztárgépek használatának tapaszta-

latai, miként értékeli az elmúlt időszakot a NAV (előadás,
majd fórum)

11.15. Szünet 
11.30. A Taxik és a taxisok ellenőrzései – fővárosi és

megyei tapasztalatok (előadás, majd fórum)
12.15. Szünet
12.30. Az elektromos és hibrid taxik üzemeltetésének

tapasztalatai és jövője (előadás majd fórum)
13.15.Szünet
13.30. Címkiadó rendszerekkel kapcsolatos tapaszta-

latok bemutatása (előadás majd fórum)
14.15. Ajándék-sorsolás – A kiállító partnereink által

felajánlott értékes nyeremények átadása. A sorsolásban
azon regisztrált vállalkozók vesznek részt, akik látogatóként
is jelen voltak a szakmai rendezvényünkön.

14.30. Büfé ebéd, majd kötetlen beszélgetés, a kiállí-
tók látogatása

Kiállítók: 
• Nagyobb hazai autóimportőrök (Volkswagen, Škoda,

Opel, Fiat, Peugeot, Citroën, Hyundai, Toyota és továb-
bi márkák) 

• Taxióra-gyártók, OPG-forgalmazók
• Gépjármű-fóliázók
• Oktatási és képzési centrumok
• BKK és Budapest Közút Zrt. 
• Gumiabroncs-kereskedők
• Nagyobb fuvarszervező irodák (állásbörze)
• BTI szolgáltatói iroda (könyvelés és adótanácsadás)

A BKIK és a szervezők szeretettel várnak minden érdek-
lődőt az ország minden szegletéből, Budapestről és vidék-
ről egyaránt! 

„Egy szakmai nap, ami Érted és Rólad szól!”

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

Ilyen még nem volt

Taxis Expo Budapesten

TT ájékájék oztozt atás az adóhatatás az adóhat óság fóság f iziz ee tési értési ér tt esítésesítés érér őlől
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Szavak, amelyeket NE-
HÉZ kimondani ittas álla-
potban:

– Manifesztáció
– Innovatív
– Prejudikáció

Szavak, amelyeket NA-
GYON nehéz kimondani
ittas állapotban:

– Dezoxiribonukleinsav
– Individualizmus
– Termékspecifikáció

Szavak, amelyeket LE-
HETETLEN kimondani ittas
állapotban:

– Köszönöm, de inkább
nem feküdnék most le ve-
led.

– Nem, nem kérek több
italt.

– Sajnálom, de az ilyen
szõke nagymellû nõ nem
az én esetem.

17

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

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

Őrület! 
A Magyar Államnak, ugyanúgy a bankoknak is vannak kiadásaik, ezeket a bevételekből fedezik.
De van, amikor értelmetlennek tűnik egy adott kiadás, és lehet, hogy kevesebb bevétellel, keve-
sebb adóval, kevesebb kamattal is működne a rendszer. 

Takarékossági okokból megszüntettem a betétszámlámat az egyik banknál. A bank munkatár-
sa felhívott és udvariasan megkérte, hogy fáradjak be hozzájuk, felvenni a számlán maradt kis
pénzemet. Utalni nem tudja, hiszen megszűnt a számlaszám… 

Természetesen felvettem a pénzt, hiszen minden forint számit. Mondjuk azt nem igazán értem,
hogy 475 forint felvételéért miért számolnak 132 forint pénzfelvételi díjat. Magyarul fizetnem kel-
lett azért, hogy a korábban átadott saját pénzemet visszakapjam. De a java csak ezután jött. Ké-
sőbb levelet hozott a postás. Az ügyintéző rosszul kalkulált, még 4 (!) forint maradt a megszünte-
tett betétszámlán. Miután az számlám már megszűnt, így a magyar államé lett a pénz…

Törvényi kötelezettségünket teljesítve, tájékoztatjuk, hogy a bankszámláján végzett tranzakciói
és felszámított díjak után Bankunknak 4 forint összegű illetékfizetési kötelezettsége keletkezett
a Magyar Állammal szemben. 

Gondoljunk bele a lelkes és törvénytisztelő bankalkalmazott elutalta a négy forintot Állam bá-
csinak. Az Állam bácsi, az apparátus egy embere elkönyveli a tételt, ennyivel lett gazdagabb az
Állam bácsi. Ezután levelet írt a bank nekem az utalásról. 

Mennyi idő, energia, munkaidő, így mennyi pénz ment el a 4 (!) forint utalgatásával és az azt
követő levelezgetéssel? Már nem is számolva postaköltséget, a papírköltséget, az internet költ-
séget… 

Nem lehetne egy józan ésszel meghatározott összeg alatt, mondjuk 1000 forint alatt, ne lehes-
sen utalgatni a maradék pénzt? Maradjon az adott banknál!

Tasnádi Áron
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sebb adóval, kevesebb kamattal is működne a rendszer. 

Takarékossági okokból megszüntettem a betétszámlámat az egyik banknál. A bank munkatár-
sa felhívott és udvariasan megkérte, hogy fáradjak be hozzájuk, felvenni a számlán maradt kis
pénzemet. Utalni nem tudja, hiszen megszűnt a számlaszám… 

Természetesen felvettem a pénzt, hiszen minden forint számit. Mondjuk azt nem igazán értem,
hogy 475 forint felvételéért miért számolnak 132 forint pénzfelvételi díjat. Magyarul fizetnem kel-
lett azért, hogy a korábban átadott saját pénzemet visszakapjam. De a java csak ezután jött. Ké-
sőbb levelet hozott a postás. Az ügyintéző rosszul kalkulált, még 4 (!) forint maradt a megszünte-
tett betétszámlán. Miután az számlám már megszűnt, így a magyar államé lett a pénz…

Törvényi kötelezettségünket teljesítve, tájékoztatjuk, hogy a bankszámláján végzett tranzakciói
és felszámított díjak után Bankunknak 4 forint összegű illetékfizetési kötelezettsége keletkezett
a Magyar Állammal szemben. 

Gondoljunk bele a lelkes és törvénytisztelő bankalkalmazott elutalta a négy forintot Állam bá-
csinak. Az Állam bácsi, az apparátus egy embere elkönyveli a tételt, ennyivel lett gazdagabb az
Állam bácsi. Ezután levelet írt a bank nekem az utalásról. 

Mennyi idő, energia, munkaidő, így mennyi pénz ment el a 4 (!) forint utalgatásával és az azt
követő levelezgetéssel? Már nem is számolva postaköltséget, a papírköltséget, az internet költ-
séget… 

Nem lehetne egy józan ésszel meghatározott összeg alatt, mondjuk 1000 forint alatt, ne lehes-
sen utalgatni a maradék pénzt? Maradjon az adott banknál!

Tasnádi Áron
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Érdekes kérdéssel keresett meg Tokár
Péter taxis kolléga (TAXI 4). Ő is látja, amit
mindenki, hogy egyre több Budapesten a
budapesti taxiengedéllyel nem rendelke-
ző taxis. A Főváros illetékes vezetői is lát-
ják a problémát, és ezért minden „mezítlá-
bas”, taxitársasághoz nem tartozó taxira
nagyméretű FÜGGETLEN SZOLGÁLTA-
TÓ matricákat kellett felhelyezni.

Azonban ilyen matricát bárki vásárolhat,
megjelentek Budapesten FÜGGETLEN
SZOLGÁLTATÓK, akiknek nincs is buda-
pesti taxiengedélyük…

A vizes világbajnokság idején az egyik
taxitársaság autóinak motorháztetejére
nagyméretű matricákat helyeztek el. Eze-
ket a taxikat már messziről fel lehetett is-
merni. Taxis kolléga javaslata az, hogy min-
den budapesti taxiengedéllyel rendelkező
taxi motorháztetejére nagyméretű BUDA-
PEST matricát helyezzenek el!

Amíg a FÜGGETLEN SZOLGÁLTATÓ
matrica engedély nélküli felhelyezése
semmilyen következménnyel nem jár, ad-
dig a BUDAPEST CÍMER felhelyezése
komoly büntetéssel járhat! Budapest cí-
mere védett, nem használhatja akárki!

Természetesen továbbítottam a kérést
az illetékeseknek. A válasz rövidítve, szer-
kesztve. (Kiemelés tőlem. J.P.)

A javaslatot, miszerint a budapesti enge-
déllyel rendelkező taxik motorháztetejére
Budapest címerét kellene kiragasztani,
nem támogatjuk. Egyrészt a megkülön-
böztetést szolgálja a Taxirendeletben elő-
írt sárga szín, a „minősített taxi / Licenced
Budapest taxi” felirat, a taxiállomás-hasz-
nálati megállapodás megkötését igazoló
matrica, másrészt ez a címer nagy valószí-
nűséggel ugyanúgy hamisítható, mint az
egyéb megkülönböztető jegyek.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a megkü-
lönböztetést szolgáló sárga szín, matrica
nem elegendő az engedéllyel nem rendel-
kező szolgáltatók kiszűréséhez, ezért el-
engedhetetlen a rendszeres ellenőr-
zés, a következetes, folyamatos el-
lenőri jelenlét. Az arra jogosult ható-
ságokkal együtt végzett közös ellen-
őrzések gyakoribbá tételével, és az
érintett helyszínekre koncentrálásá-
val igyekszünk az engedély nélküli
szolgáltatók jogsértő szolgáltatási
tevékenységét megakadályozni.

A személytaxival végzett személyszállí-
tási szolgáltatás és a személytaxi-szolgál-
tatást közvetítő és szervező szolgálat mű-
ködésének feltételeiről, a taxiállomások
létesítésének és igénybevételének rendjé-
ről és a személytaxi – szolgáltatás hatósá-

gi árairól szóló rendelet alapján 2017.
március 1. napjától kötelező a taxitár-
sasághoz nem tartozó taxi gépkocsikon ki-
helyezni a FÜGGETLEN SZOLGÁLTATÓ
/ FREELANCER feliratot.

Az engedély nélküli szolgáltatók ki-
szűrésében az ellenőrzések során
együttműködnek a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium Közúti Közlekedési
Ellenőrzési Főosztályának ellenőrei,
a Budapesti Közlekedési Központ
személyszállítási ellenőrei és a Buda-
pesti Rendőr-főkapitányság munka-
társai is. Engedély nélküli szolgálta-
tás megállapítása esetén az ellenőr-
ző hatóság a forgalmi engedélyt és a
rendszámot a helyszínen elveszi. Az
ellenőrzések végrehajtása napi rend-
szerességgel történik.

Fajcsák Lajos 
Mobilitásmenedzsment igazgató

BKK Zrt.
Dr. Rásó Hajnalka

Közlekedésszervezési szakértő
BKK Zrt.

Köszönjük a választ.
Juhász Péter
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Taxisként minden engedélycserénél újra kérik a szaktanfolyami
vizsgabizonyítványokat, a PÁV 2-t, a vállalkozói igazolványt (ami
a maga papír valójában már nincs is). Teszik ezt annak ellenére,
hogy ezen igazolások jó része nem évül el, és nem vonható visz-
sza. Például a tanfolyami bizonyítvány. Egyszer levizsgáztunk,
megkaptuk a bizonyítványt, azt már senki sem vonhatja tőlünk
vissza. Akkor meg minek kérik újból és újból? A PÁV igazolás
hasonlóképpen nem visszavonható (ill. csak nagyon speciális
esetben, de az nálunk nem jellemző). A vállalkozói létről meg
azért találták ki a közhiteles elektronikus nyilvántartást, hogy ne
kelljen erről is papírt írni. A hatóságok jó része ennek ellenére
ragaszkodik a kinyomtatott példányhoz. 

Pedig ha egyszer megkaptunk egy taxiengedélyt, és a gépko-
csira egy engedélykivonatot, valamint a fővárosban a
drosztengedélyt, az azt jelenti, hogy:

• van vállalkozásunk (egyéni vagy társas)
• van szaktanfolyami vállalkozói vizsgabizonyítványunk
• van szaktanfolyami taxivezetői vizsgabizonyítványunk
• erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezünk
• nincs (vagy legalább is a kiállítás időpontjában nem volt)

köztartozásunk
• rendelkezünk PÁV 1-es vagy 2-es minősítéssel
• orvosilag alkalmasak vagyunk a szakma gyakorlására (102-

es kód)
• a gépkocsi megfelel az előírt feltételeknek
• taxaméterünk hiteles

továbbá:
• nincs tartozásunk a helyi iparűzési adó tekintetében

• tarifánk megfelel a fővárosi előírásoknak
• gépkocsink színe, megjelenése, arculati elemei megfelelnek

a fővárosi előírásoknak
• megfizettük az előírt droszthasználati díjat
• jogosultak vagyunk a fővárosban fuvart vállalni

Mindössze két igazolás tehát – a taxiengedély és a
drosztengedély – bizonyítja, hogy e fenti feltételeknek maximáli-
san eleget tettünk. Különben nem is kaphattunk volna enge-
délyt. Akkor vajon miért kérik – sokszor közúti ellenőrzés során
is – a többi igazolványt, iratot, bizonyítványt? Talán a közlekedé-
si hatóság ellenőrzési ügyosztálya nem hiszi el, hogy a közleke-
dési hatóság engedélyezési ügyosztálya jól végzi a munkáját?

Sokszor halljuk, a „digitális állam” kifejezést. Ennek célja,
hogy a papíralapú ügyintézés minél jobban visszaszoruljon. Úgy
tűnik, nálunk ez még csak a szólamok szintjén működik… 

Engedjetek meg egy példát arra, hogy most a 21. században
hogy kellene működnie az adminisztrációnak: Családom néhány
tagja a közelmúltban Milánóban járt. Okostelefonon megrendel-
ték és kifizették a repülőjegyet és a szállást. A légitársaság visz-
szaigazolta szintén elektronikusan a foglalást, továbbá küldött
egy QR kódot. Beszállásnál csak ezt a kódot kellett bemutatni a
telefon képernyőjén, és a gép fedélzetén a helyükre kísérték
őket. A szállás elfoglalásánál szintén csak az elektronikus visz-
szaigazolásra volt szükség. Az egész utazás, repülőgépes hely-
foglalás és fizetés lebonyolódott anélkül, hogy akár csak egyet-
len kis papírfecnit kellett volna használni. Pedig egy ilyen repü-
lőútnak a logisztikája és lebonyolítása talán kissé bonyolultabb,
mint egy taxi engedélyezésé…

Az igazolás igazolásának igazolása

Sok a felesleges papírmunka

Nagyméretű Budapest matricákat a budapesti taxikra?
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2025-től betiltják az új belső égésű motoros autókat

Norvégia a zászlóvivő
Csökkentené az Unió lakott 
területen a sebességet

Ötven helyett harminc
lenne a maximum

Az Európai Unió közlekedési biztosa az-
zal a kezdeményezéssel állt elő, misze-
rint drasztikusan csökkenteni kellene la-
kott területen, ezen belül elsősorban a
városokban a sebességhatárt 50 km/h-
ról 30-ra. Felvetése nem okozott osztat-
lan sikert, ám hazai álláspont is érdekes
lehet a taxisok számára.
A szlovén Violeta Bulc, az Európai Unió közle-
kedési biztosa néhány hónapja elég bátor ötle-
tet vetett fel a döntéshozóknak. A szakember
szerint a halálos balesetek drasztikus csökken-
tését a városon belüli sebességhatár draszti-
kus csökkentésével lehetne elérni. Mindez azt
jelentené, hogy a jelenlegi 50 km/h-ra helyett
30 km/h-val lehetne a lakott területen – első-
sorban városokban – közlekedni.

A statisztikai adatok szerint hazánkban
2012 óta stagnált, majd emelkedett a szemé-
lyi sérüléssel járó közúti balesetek száma,
ezért a szakemberek szerint nem elvetendő a
30 km/h-s sebességhatárral ellátott övezetek
kiterjesztése.

A máltai nyilatkozatot aláírók azt vállalták,
hogy az ágazati szereplőkkel megvizsgálják,
milyen lehetőség nyílna a sebességkorláto-
zással ellátott övezetek kiterjesztésére. A
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szerint ezt
olyan területeken lenne érdemes alkalmazni,
„ahol emberek dolgoznak, kerékpároznak,
vagy ahol gyerekek játszanak.” A minisztéri-
um úgy látja, a korlátozott sebességű öveze-
tek további alkalmazása, terjesztése közleke-
désbiztonsági szempontból is támogatandó,
ugyanakkor szerintük mindez kockázattal is
jár. A sebességkorlátozás kiterjesztése adott
esetben fordítva is „elsülhet”, a torlódások
miatt ugyanis valószínűleg sokan szegnék
meg a közlekedési szabályokat, vagyis a
drasztikus sebességkorlátozást alaposan
meg kell fontolni, de ezek alapján Magyaror-
szágon egyelőre marad az 50 km/h-s sebes-
séghatár. Más kérdés, hogy a 30-as övezetek
kiterjesztésével hasonló célt lehetne elérni –
véli a minisztérium.

Érdemes azonban azon is elgondolkodni,
mindez hogyan érintené a taxisokat, a több-
nyire igencsak siető és késésben lévő utaso-
kat, szóval nem ártana erről egy szakmai kon-
zultáció a végső döntés kialakítása előtt. 

cash

Új energiastratégiát fogadtak el a norvég
pártok, melynek eredményeként 2025-től
betiltják az új belső égésű motorral szerelt
autók értékesítését. Gondolhatnánk, sok-
kal komolyabb gazdasági potenciállal ren-
delkeznek, megengedhetik, egyedi esetről
van szó. Ám követik őket az angol, a hol-
land, a német területen élők is, nem is
szólva Amerikáról, sőt Indiáról és Kínáról.

Több hónapja tárgyalnak már a norvég tör-
vényhozásban a belső égésű motorokkal sze-
relt autók betiltásáról, ám eddig nem született
megegyezés, most azonban mind a négy poli-
tikai pártnak egyaránt sikerült megállapodnia
az új energetikai stratégiában, amely kimond-
ja: 2025-től tilos új belső égésű motorral sze-
relt autót eladni az országban – derül ki az
Independent tudósításából. Norvégia ezzel a
legelkötelezettebben áll át az elektromos au-
tók oldalára, ami külön figyelemre méltó, hi-
szen a világ egyik legnagyobb olajexportőre.
Persze a skandináv ország így sem áll rosszul
az elektromos autók használata terén, jelenleg
az utakon közlekedő személyautók 24 százalé-
ka, vagyis nagyjából minden negyedik ilyen. Et-
től eltekintve hatalmas lépésről van szó, és
nemcsak azért, mert egy évtized alatt állhat be
nagyon komoly változás, hanem azért is, mert
példát mutathatnak a többi nemzetnek. Ahhoz,
hogy a kitűzött célt valóban tartani lehessen,
az elektromos autók piacának is fejlődnie kell,
ám ezzel valószínűleg nem lesz gond, hiszen
az autógyártók jó része az évtized végére elő-
rukkol valamilyen zéró emissziós motorral.

A skandináv állam azonban nem az egyedü-
li, ahol komoly megszorításokra számíthatnak
az autógyártók. Németország 2030-tól tervezi
ugyanezt, Hollandia, több amerikai tartomány-
nyal hasonló lépésre szánta el magát, míg az
Egyesült Királyság 2040-től áll le a dízel- és
benzinautók eladásával. 

A most bejelentett terv része a brit kormány
szélesebb körű, összesen 3 milliárd font költ-
ségvetéssel előirányzott több évtizedes környe-
zetvédelmi programjának. Az szeretnék, ha a
2040-es évtizedtől már csak elektromos, illetve
hibrid üzemű autók kerülhetnének forgalomba
Nagy-Britanniában.

A brit kormány a különösen szennyezőnek
tartott dízelautók számát már az átmeneti idő-
szakban is csökkenteni kívánja. Hamarosan
konzultáció kezdődik egy olyan kompenzációs
rendszer esetleges kidolgozásáról, amelynek
alapján a dízelüzemű autók tulajdonosai költ-
ségvetési vagy önkormányzati támogatást kap-
nának járműveik lecseréléséhez. Ez a program
már 2020-tól elkezdődne – ha a kormány úgy
dönt.

A dízelmotorral szerelt autók száma Nagy-
Britanniában az elmúlt másfél évtizedben a há-
romszorosára emelkedett, és tavaly elérte a 10
milliót. A korábbi kormányok a dízelüzem-
anyag-adójának csökkentésével még ösztö-
nözték az ilyen járművek vásárlását az alacso-
nyabb fogyasztás és a kisebb szén-dioxid-kibo-

csátás miatt, de az elmúlt években elvégzett
vizsgálatok kimutatták: jelentősen nőtt a dízel-
motorok egyéb szennyezőanyagai okozta meg-
betegedések és halálesetek száma a leg-
szennyezettebb levegőjű országrészekben,
köztük Londonban.

A BMW nem sokkal a kormányzati tervek is-
mertetése előtt bejelentette, hogy 2019-től el-
kezdi a népszerű Mini modellek elektromos
változatának gyártását Oxford mellett működő
üzemében. Az elektromos motorokat Német-
országban gyártják majd, és onnan szállítják
az angliai összeszerelő üzembe.

Az Independent beszámolója szerint a skót
parlament tagjai is arról döntöttek, hogy a ter-
vezett dátumnál nyolc évvel korábban, már
2032-től betiltják a benzin- és dízelüzemű új
autók árusítását. A döntés nemcsak a személy-
autókat, de a kisteherautókat is érinti.

A tervek szerint a következő években jelen-
tősen bővítenék az ország töltőhálózatát, vala-
mint az A9-es autópályát teljes hosszában
elektromosautó-baráttá építenék át.

Amerikában nyolc állam: Rhode Island, Kali-
fornia, Connecticut, Maryland, Massachu-
setts, New York, Oregon és Vermont csatlako-
zott a kezdeményezéshez, hogy csak és kizá-
rólag zéró emissziós járművek szeljék az uta-
kat.  Ennek köszönhetően 2050-re jelentős
mennyiségű, hagyományos hajtáslánccal sze-
relt autó tűnhet el a piacról, az autógyártókat
pedig még inkább arra sarkallják, hogy elekt-
romos autók fejlesztésén és gyártásán gon-
dolkodjanak. Például úgy, ahogy a Ford tette,
amely minden idők legnagyobb fejlesztésébe
kezdett.

A cél az, hogy az autók által kibocsátott
szennyező anyagokat globálisan 40 százalék-
kal csökkentsék, ezzel is gátat szabva a ten-
gerszint és hőmérséklet emelkedésének. Ez
egy igen komoly vállalás.

Felmerülhet a kérdés: mindez mennyiben
érint bennünket? Nos, annyi bizton kijelenthető,
hogy hazánk jó ideig nem fog hasonló szigorítá-
sokat bevezetni, ugyanakkor felvevő piaca lehet
azon használtautóknak, amelyeket az érintett or-
szágok gépjármű-tulajdonosai lecserélnek. Már
napjainkban is, soha nem látott mértékben jön-
nek ismét használt autók Magyarországra, min-
den elképzelést fölülmúlóan. Abban csak re-
ménykedhetünk, hogy nem mi leszünk Európa
rozsdatemetője.

k.z.t.
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Érdekes kérdéssel keresett meg Tokár
Péter taxis kolléga (TAXI 4). Ő is látja, amit
mindenki, hogy egyre több Budapesten a
budapesti taxiengedéllyel nem rendelke-
ző taxis. A Főváros illetékes vezetői is lát-
ják a problémát, és ezért minden „mezítlá-
bas”, taxitársasághoz nem tartozó taxira
nagyméretű FÜGGETLEN SZOLGÁLTA-
TÓ matricákat kellett felhelyezni.

Azonban ilyen matricát bárki vásárolhat,
megjelentek Budapesten FÜGGETLEN
SZOLGÁLTATÓK, akiknek nincs is buda-
pesti taxiengedélyük…

A vizes világbajnokság idején az egyik
taxitársaság autóinak motorháztetejére
nagyméretű matricákat helyeztek el. Eze-
ket a taxikat már messziről fel lehetett is-
merni. Taxis kolléga javaslata az, hogy min-
den budapesti taxiengedéllyel rendelkező
taxi motorháztetejére nagyméretű BUDA-
PEST matricát helyezzenek el!

Amíg a FÜGGETLEN SZOLGÁLTATÓ
matrica engedély nélküli felhelyezése
semmilyen következménnyel nem jár, ad-
dig a BUDAPEST CÍMER felhelyezése
komoly büntetéssel járhat! Budapest cí-
mere védett, nem használhatja akárki!

Természetesen továbbítottam a kérést
az illetékeseknek. A válasz rövidítve, szer-
kesztve. (Kiemelés tőlem. J.P.)

A javaslatot, miszerint a budapesti enge-
déllyel rendelkező taxik motorháztetejére
Budapest címerét kellene kiragasztani,
nem támogatjuk. Egyrészt a megkülön-
böztetést szolgálja a Taxirendeletben elő-
írt sárga szín, a „minősített taxi / Licenced
Budapest taxi” felirat, a taxiállomás-hasz-
nálati megállapodás megkötését igazoló
matrica, másrészt ez a címer nagy valószí-
nűséggel ugyanúgy hamisítható, mint az
egyéb megkülönböztető jegyek.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a megkü-
lönböztetést szolgáló sárga szín, matrica
nem elegendő az engedéllyel nem rendel-
kező szolgáltatók kiszűréséhez, ezért el-
engedhetetlen a rendszeres ellenőr-
zés, a következetes, folyamatos el-
lenőri jelenlét. Az arra jogosult ható-
ságokkal együtt végzett közös ellen-
őrzések gyakoribbá tételével, és az
érintett helyszínekre koncentrálásá-
val igyekszünk az engedély nélküli
szolgáltatók jogsértő szolgáltatási
tevékenységét megakadályozni.

A személytaxival végzett személyszállí-
tási szolgáltatás és a személytaxi-szolgál-
tatást közvetítő és szervező szolgálat mű-
ködésének feltételeiről, a taxiállomások
létesítésének és igénybevételének rendjé-
ről és a személytaxi – szolgáltatás hatósá-

gi árairól szóló rendelet alapján 2017.
március 1. napjától kötelező a taxitár-
sasághoz nem tartozó taxi gépkocsikon ki-
helyezni a FÜGGETLEN SZOLGÁLTATÓ
/ FREELANCER feliratot.

Az engedély nélküli szolgáltatók ki-
szűrésében az ellenőrzések során
együttműködnek a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium Közúti Közlekedési
Ellenőrzési Főosztályának ellenőrei,
a Budapesti Közlekedési Központ
személyszállítási ellenőrei és a Buda-
pesti Rendőr-főkapitányság munka-
társai is. Engedély nélküli szolgálta-
tás megállapítása esetén az ellenőr-
ző hatóság a forgalmi engedélyt és a
rendszámot a helyszínen elveszi. Az
ellenőrzések végrehajtása napi rend-
szerességgel történik.

Fajcsák Lajos 
Mobilitásmenedzsment igazgató

BKK Zrt.
Dr. Rásó Hajnalka

Közlekedésszervezési szakértő
BKK Zrt.

Köszönjük a választ.
Juhász Péter
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Taxisként minden engedélycserénél újra kérik a szaktanfolyami
vizsgabizonyítványokat, a PÁV 2-t, a vállalkozói igazolványt (ami
a maga papír valójában már nincs is). Teszik ezt annak ellenére,
hogy ezen igazolások jó része nem évül el, és nem vonható visz-
sza. Például a tanfolyami bizonyítvány. Egyszer levizsgáztunk,
megkaptuk a bizonyítványt, azt már senki sem vonhatja tőlünk
vissza. Akkor meg minek kérik újból és újból? A PÁV igazolás
hasonlóképpen nem visszavonható (ill. csak nagyon speciális
esetben, de az nálunk nem jellemző). A vállalkozói létről meg
azért találták ki a közhiteles elektronikus nyilvántartást, hogy ne
kelljen erről is papírt írni. A hatóságok jó része ennek ellenére
ragaszkodik a kinyomtatott példányhoz. 

Pedig ha egyszer megkaptunk egy taxiengedélyt, és a gépko-
csira egy engedélykivonatot, valamint a fővárosban a
drosztengedélyt, az azt jelenti, hogy:

• van vállalkozásunk (egyéni vagy társas)
• van szaktanfolyami vállalkozói vizsgabizonyítványunk
• van szaktanfolyami taxivezetői vizsgabizonyítványunk
• erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezünk
• nincs (vagy legalább is a kiállítás időpontjában nem volt)

köztartozásunk
• rendelkezünk PÁV 1-es vagy 2-es minősítéssel
• orvosilag alkalmasak vagyunk a szakma gyakorlására (102-

es kód)
• a gépkocsi megfelel az előírt feltételeknek
• taxaméterünk hiteles

továbbá:
• nincs tartozásunk a helyi iparűzési adó tekintetében

• tarifánk megfelel a fővárosi előírásoknak
• gépkocsink színe, megjelenése, arculati elemei megfelelnek

a fővárosi előírásoknak
• megfizettük az előírt droszthasználati díjat
• jogosultak vagyunk a fővárosban fuvart vállalni

Mindössze két igazolás tehát – a taxiengedély és a
drosztengedély – bizonyítja, hogy e fenti feltételeknek maximáli-
san eleget tettünk. Különben nem is kaphattunk volna enge-
délyt. Akkor vajon miért kérik – sokszor közúti ellenőrzés során
is – a többi igazolványt, iratot, bizonyítványt? Talán a közlekedé-
si hatóság ellenőrzési ügyosztálya nem hiszi el, hogy a közleke-
dési hatóság engedélyezési ügyosztálya jól végzi a munkáját?

Sokszor halljuk, a „digitális állam” kifejezést. Ennek célja,
hogy a papíralapú ügyintézés minél jobban visszaszoruljon. Úgy
tűnik, nálunk ez még csak a szólamok szintjén működik… 

Engedjetek meg egy példát arra, hogy most a 21. században
hogy kellene működnie az adminisztrációnak: Családom néhány
tagja a közelmúltban Milánóban járt. Okostelefonon megrendel-
ték és kifizették a repülőjegyet és a szállást. A légitársaság visz-
szaigazolta szintén elektronikusan a foglalást, továbbá küldött
egy QR kódot. Beszállásnál csak ezt a kódot kellett bemutatni a
telefon képernyőjén, és a gép fedélzetén a helyükre kísérték
őket. A szállás elfoglalásánál szintén csak az elektronikus visz-
szaigazolásra volt szükség. Az egész utazás, repülőgépes hely-
foglalás és fizetés lebonyolódott anélkül, hogy akár csak egyet-
len kis papírfecnit kellett volna használni. Pedig egy ilyen repü-
lőútnak a logisztikája és lebonyolítása talán kissé bonyolultabb,
mint egy taxi engedélyezésé…

Az igazolás igazolásának igazolása

Sok a felesleges papírmunka

Nagyméretű Budapest matricákat a budapesti taxikra?
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2025-től betiltják az új belső égésű motoros autókat

Norvégia a zászlóvivő
Csökkentené az Unió lakott 
területen a sebességet

Ötven helyett harminc
lenne a maximum

Az Európai Unió közlekedési biztosa az-
zal a kezdeményezéssel állt elő, misze-
rint drasztikusan csökkenteni kellene la-
kott területen, ezen belül elsősorban a
városokban a sebességhatárt 50 km/h-
ról 30-ra. Felvetése nem okozott osztat-
lan sikert, ám hazai álláspont is érdekes
lehet a taxisok számára.
A szlovén Violeta Bulc, az Európai Unió közle-
kedési biztosa néhány hónapja elég bátor ötle-
tet vetett fel a döntéshozóknak. A szakember
szerint a halálos balesetek drasztikus csökken-
tését a városon belüli sebességhatár draszti-
kus csökkentésével lehetne elérni. Mindez azt
jelentené, hogy a jelenlegi 50 km/h-ra helyett
30 km/h-val lehetne a lakott területen – első-
sorban városokban – közlekedni.

A statisztikai adatok szerint hazánkban
2012 óta stagnált, majd emelkedett a szemé-
lyi sérüléssel járó közúti balesetek száma,
ezért a szakemberek szerint nem elvetendő a
30 km/h-s sebességhatárral ellátott övezetek
kiterjesztése.

A máltai nyilatkozatot aláírók azt vállalták,
hogy az ágazati szereplőkkel megvizsgálják,
milyen lehetőség nyílna a sebességkorláto-
zással ellátott övezetek kiterjesztésére. A
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szerint ezt
olyan területeken lenne érdemes alkalmazni,
„ahol emberek dolgoznak, kerékpároznak,
vagy ahol gyerekek játszanak.” A minisztéri-
um úgy látja, a korlátozott sebességű öveze-
tek további alkalmazása, terjesztése közleke-
désbiztonsági szempontból is támogatandó,
ugyanakkor szerintük mindez kockázattal is
jár. A sebességkorlátozás kiterjesztése adott
esetben fordítva is „elsülhet”, a torlódások
miatt ugyanis valószínűleg sokan szegnék
meg a közlekedési szabályokat, vagyis a
drasztikus sebességkorlátozást alaposan
meg kell fontolni, de ezek alapján Magyaror-
szágon egyelőre marad az 50 km/h-s sebes-
séghatár. Más kérdés, hogy a 30-as övezetek
kiterjesztésével hasonló célt lehetne elérni –
véli a minisztérium.

Érdemes azonban azon is elgondolkodni,
mindez hogyan érintené a taxisokat, a több-
nyire igencsak siető és késésben lévő utaso-
kat, szóval nem ártana erről egy szakmai kon-
zultáció a végső döntés kialakítása előtt. 
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Új energiastratégiát fogadtak el a norvég
pártok, melynek eredményeként 2025-től
betiltják az új belső égésű motorral szerelt
autók értékesítését. Gondolhatnánk, sok-
kal komolyabb gazdasági potenciállal ren-
delkeznek, megengedhetik, egyedi esetről
van szó. Ám követik őket az angol, a hol-
land, a német területen élők is, nem is
szólva Amerikáról, sőt Indiáról és Kínáról.

Több hónapja tárgyalnak már a norvég tör-
vényhozásban a belső égésű motorokkal sze-
relt autók betiltásáról, ám eddig nem született
megegyezés, most azonban mind a négy poli-
tikai pártnak egyaránt sikerült megállapodnia
az új energetikai stratégiában, amely kimond-
ja: 2025-től tilos új belső égésű motorral sze-
relt autót eladni az országban – derül ki az
Independent tudósításából. Norvégia ezzel a
legelkötelezettebben áll át az elektromos au-
tók oldalára, ami külön figyelemre méltó, hi-
szen a világ egyik legnagyobb olajexportőre.
Persze a skandináv ország így sem áll rosszul
az elektromos autók használata terén, jelenleg
az utakon közlekedő személyautók 24 százalé-
ka, vagyis nagyjából minden negyedik ilyen. Et-
től eltekintve hatalmas lépésről van szó, és
nemcsak azért, mert egy évtized alatt állhat be
nagyon komoly változás, hanem azért is, mert
példát mutathatnak a többi nemzetnek. Ahhoz,
hogy a kitűzött célt valóban tartani lehessen,
az elektromos autók piacának is fejlődnie kell,
ám ezzel valószínűleg nem lesz gond, hiszen
az autógyártók jó része az évtized végére elő-
rukkol valamilyen zéró emissziós motorral.

A skandináv állam azonban nem az egyedü-
li, ahol komoly megszorításokra számíthatnak
az autógyártók. Németország 2030-tól tervezi
ugyanezt, Hollandia, több amerikai tartomány-
nyal hasonló lépésre szánta el magát, míg az
Egyesült Királyság 2040-től áll le a dízel- és
benzinautók eladásával. 

A most bejelentett terv része a brit kormány
szélesebb körű, összesen 3 milliárd font költ-
ségvetéssel előirányzott több évtizedes környe-
zetvédelmi programjának. Az szeretnék, ha a
2040-es évtizedtől már csak elektromos, illetve
hibrid üzemű autók kerülhetnének forgalomba
Nagy-Britanniában.

A brit kormány a különösen szennyezőnek
tartott dízelautók számát már az átmeneti idő-
szakban is csökkenteni kívánja. Hamarosan
konzultáció kezdődik egy olyan kompenzációs
rendszer esetleges kidolgozásáról, amelynek
alapján a dízelüzemű autók tulajdonosai költ-
ségvetési vagy önkormányzati támogatást kap-
nának járműveik lecseréléséhez. Ez a program
már 2020-tól elkezdődne – ha a kormány úgy
dönt.

A dízelmotorral szerelt autók száma Nagy-
Britanniában az elmúlt másfél évtizedben a há-
romszorosára emelkedett, és tavaly elérte a 10
milliót. A korábbi kormányok a dízelüzem-
anyag-adójának csökkentésével még ösztö-
nözték az ilyen járművek vásárlását az alacso-
nyabb fogyasztás és a kisebb szén-dioxid-kibo-

csátás miatt, de az elmúlt években elvégzett
vizsgálatok kimutatták: jelentősen nőtt a dízel-
motorok egyéb szennyezőanyagai okozta meg-
betegedések és halálesetek száma a leg-
szennyezettebb levegőjű országrészekben,
köztük Londonban.

A BMW nem sokkal a kormányzati tervek is-
mertetése előtt bejelentette, hogy 2019-től el-
kezdi a népszerű Mini modellek elektromos
változatának gyártását Oxford mellett működő
üzemében. Az elektromos motorokat Német-
országban gyártják majd, és onnan szállítják
az angliai összeszerelő üzembe.

Az Independent beszámolója szerint a skót
parlament tagjai is arról döntöttek, hogy a ter-
vezett dátumnál nyolc évvel korábban, már
2032-től betiltják a benzin- és dízelüzemű új
autók árusítását. A döntés nemcsak a személy-
autókat, de a kisteherautókat is érinti.

A tervek szerint a következő években jelen-
tősen bővítenék az ország töltőhálózatát, vala-
mint az A9-es autópályát teljes hosszában
elektromosautó-baráttá építenék át.

Amerikában nyolc állam: Rhode Island, Kali-
fornia, Connecticut, Maryland, Massachu-
setts, New York, Oregon és Vermont csatlako-
zott a kezdeményezéshez, hogy csak és kizá-
rólag zéró emissziós járművek szeljék az uta-
kat.  Ennek köszönhetően 2050-re jelentős
mennyiségű, hagyományos hajtáslánccal sze-
relt autó tűnhet el a piacról, az autógyártókat
pedig még inkább arra sarkallják, hogy elekt-
romos autók fejlesztésén és gyártásán gon-
dolkodjanak. Például úgy, ahogy a Ford tette,
amely minden idők legnagyobb fejlesztésébe
kezdett.

A cél az, hogy az autók által kibocsátott
szennyező anyagokat globálisan 40 százalék-
kal csökkentsék, ezzel is gátat szabva a ten-
gerszint és hőmérséklet emelkedésének. Ez
egy igen komoly vállalás.

Felmerülhet a kérdés: mindez mennyiben
érint bennünket? Nos, annyi bizton kijelenthető,
hogy hazánk jó ideig nem fog hasonló szigorítá-
sokat bevezetni, ugyanakkor felvevő piaca lehet
azon használtautóknak, amelyeket az érintett or-
szágok gépjármű-tulajdonosai lecserélnek. Már
napjainkban is, soha nem látott mértékben jön-
nek ismét használt autók Magyarországra, min-
den elképzelést fölülmúlóan. Abban csak re-
ménykedhetünk, hogy nem mi leszünk Európa
rozsdatemetője.

k.z.t.
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30 év New Yorkban taxisként
Tóni a 70-es évek elején Budapest nyolcadik kerületéből indult el
világot látni. Azóta, immár harminc éve taxizik New Yorkban. Vele
beszélgettünk.

– Hogyan lehet ma taxis valaki New Yorkban?
– Ha önálló akar lenni, akkor nagyon sok pénz szükséges. Ma

(2007-ben) egy medalion, vagyis taxiengedély 450 ezer dollárt ér.
Ez magyar pénzben több mint 80 millió forint!

– Ki lehet taxis?
– Az, aki már legalább egy éve a városban lakik, és rendelkezik

New York State Licence okmánnyal. Ez érthető is, hiszen kell egy
bizonyos helyismeret, városismeret. Ezt követően egy nagyon ala-
pos orvosi vizsgálaton kell részt venni, amelyben drog- és alkohol-
tesztet is végeznek. A vizsgálat évente ismétlődik. Ha a jelölt meg-
felelt, következik egy két hetes tanfolyam és vizsga. Aki megbukik,
annak újra az egész tanfolyami procedúrán át kell mennie. A gépko-
csi, amivel taxizni szeretne, maximum 5 éves lehet.  Műszaki vizsgá-
ra évente három alkalommal kell vinni, vagyis négyhavonta!

– Akinek nincs kezdőtőkéje, hogyan lehet taxis?
– Bérbe vesz egyet. Általában száz dollárt kérnek egy napra, és

persze te tankolsz. Ha ez a pénz megvan, a többi a tied. New York-
ban a legtöbb taxis indiai vagy pakisztáni. Általában az egész csa-
lád taxizik, apa, fia, testvérek, így nem ritka, hogy a kocsi 24 órán
kereszül megy. 

– Veszélyes a taxizás New Yorkban?
– A harminc év alatt kétszer fogtak rám fegyvert. Ilyenkor nem

szabad gondolkozni, azonnal át kell adni a pénzt! Nekem a felső

zsebemben mindig van egy csomó egydolláros, azt rögtön átadtam.
A többi pénz a kocsiban el van dugva. Volt hogy bizonyos okból sok
pénz volt nálam, azt elraktam a csomagtartóba a pótkerék alá…

– Mikor jobb taxizni?
– Télen több az utas. Ha a napszakokat nézzük, akkor éjszaka.

Több a borravaló. Az utas megmutatja, hogy ő aztán valaki! Nem-
egyszer kaptam már 5 dolláros fuvarra 50 dollárt!

– Köszönjük a beszélgetést.

Hatékonyabb működést vár a szakma a kamarától
Húsz évvel ezelőtt a kamarai tagság kötelező volt (akárcsak ma, bár
most „regisztrációnak” nevezik). Az akkori érdekképviseletek és taxitár-
saságok azonban messzemenően nem voltak megelégedve a műkö-
désével (akárcsak ma…).  Néhány év eltelte után azonban a kamara
„megrázta magát”, megszerezte a szükséges jogosítványokat, jó dön-
téseket hozott, egyszerűsítette a taxis szakma adminisztrációját, egyab-
lakos ügyintézést vezetett be, tehát elkezdett a vállalkozók javára mű-
ködni (akárcsak ma… Ja, nem!). Az akkori politikai érdekkörök azonban
nem méltányolták ezt, és megszüntették a kötelező tagságot.

Erről írt a Taxisok Világa 2007 októberében

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1997 októberében

20 éve történt

Meghal Jóska anyósa. A halottszemlén kérdezik, hogy
mi volt a halál oka.

– Hát, az orvos gombamérgezést állapított meg – mond-
ja Jóska.

– Na de akkor mik ezek a kék-zöld foltok a testén?
– Na jó, kicsit noszogatni kellett, mert nem akarta

megenni….
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Egy kisgép három embert szállít – egy tibeti lámát, a
világ legokosabb emberét, és egy hippit. Hirtelen a piló-
ta bejelenti három utasának: – Rossz híreim vannak. A
gép rövidesen le fog zuhanni! Most rögtön ki kell ugra-
nunk. Sajnos, csak három ejtõernyõnk van. Mivel én va-
gyok a pilóta, az egyik engem illet. Sok szerencsét! –
szól, és kiugrik a gépbõl. Ezután a világ legokosabb em-
bere szólal meg: – Mivel én vagyok a világon a legoko-
sabb, és nagyon értékes vagyok a civilizációnak, én ve-
szem el az egyik ejtõernyõt, és megmentem magam.
– Ezzel õ is kiugrik a gépbõl. A láma szelíden csak annyit
mond a hippinek: – Hosszú és gyümölcsözõ életet éltem,
nemsokára úgyis eljutok a nirvánába. Vedd el nyugod-
tan az utolsó ejtõernyõt. – Nyugi, öreg! – mondja a hip-
pi, miközben felcsatolja az ejtõernyõt a láma hátára. – A
világ legokosabb embere épp az elõbb ugrott ki a háti-
zsákommal.

Követelmények
2018. január elsejétől ismét új előírások lépnek életbe mind országosan, mind a fővárosban. Nehéz
kiigazodni a jogszabályok között, ezért az alábbiakban táblázatos formában foglaljuk össze a köve-
telményeket, külön bontva a budapesti és az országos rendelet által előírtakat.
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Ezek után nézzük, mi változik 2018-tól:
• Országosan maximum tízéves életkor Euro4-es, ezen

belül Budapesten legalább Euro5-ös környezetvédelmi nor-
mába sorolt gépkocsival végezhető taxiszolgáltatás

• Országosan minden taxiban kötelező a klímaberende-
zés megléte

• Országosan minden taxiban kötelező legalább az első
ülésekhez szerelt légzsák

• A taxiengedélyek (tevékenységi engedélyek) egysége-
sen öt évre lesznek érvényesek, a gépkocsikra engedély-ki-
vonatok készülnek

• Aki január elsején nem nem rendelkezik az új tevékeny-
ségi engedéllyel, az nem végezheti a szolgáltatást ezen en-
gedély beszerzéséig

• Aki január elsején nem rendelkezik az új taxivezetői en-
gedéllyel, az nem vezethet taxigépkocsit ezen engedély be-
szerzéséig

Folytatás a 22. oldalon

Előírás Budapesti Országos
Gépkocsi életkora Maximum 10 év Maximum 10 év

– Euro3 
Környezetvédelmi norma Euro4 Euro4 – 2018.01.01-től*

Euro5 – 2018.01.01-től –
Téli gumi 12.15-03.15-ig Nincs előírás
Klíma 03.15-10.15-ig 2018.01.01-től*
Légzsák Alkalmazkodva az országos rendelethez Két első üléshez 2018.01.01-től*
ABS Alkalmazkodva az országos rendelethez Kötelező
Teljesítmény Minimum 55 kW Nincs előírás
Tengelytáv Minimum 2550 mm Nincs előírás

hibrid és elektromos hajtású gépkocsi Nincs előírás
minimum 300 liter

Csomagtartó-méret Kombi vagy egyterű gépkocsi  
minimum 390 liter Nincs előírás
Minden egyéb gépkocsi 430 liter Nincs előírás
Alapdíj: 450 Ft Nincs országos előírás, 

Tarifa Kilométerdíj 280 Ft egyes településeken lehet 
Percdíj: 70 Ft meghatározott tarifa
RAL 1023 sárga szín, egyéb dekor elemek, Tevékenységi engedély száma
tarifatáblázatok a jobb oldali ajtón legalább 

Egységes megjelenés 4 cm magas karakterekkel
Taxiársasághoz nem tartozóknak
„Független szolgáltató – Freelancer” Nincs előírás
matrica az első ajtókon

Egységes szabadjelző Közlekedésszervező által meghatározott, Nincs előírás
vagy jóváhagyott jogvédett

POS-terminál kötelező Nincs előírás
„Nullás papírok” és erkölcsi bizonyítvány
birtokában megújított – öt évre szóló – 2018.01.01-től 2018.01.01-től
taxiengedély
Kiegészítő KRESZ- és taxis szakmai 
vizsga birtokában megújított taxivezetői 2018.01.01-től 2018.01.01-től
igazolvány

* A 2018.01.01-i hatálybalépés csak a rendelet megjelenésekor már üzemelő taxigépkocsikra vonatkozik, az ezt követően üzem-
be állított taxigépkocsikra minden követelmény azonnal érvényes!
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Munkahelyi felvételi
Egy munkahelyi felvételin a jelöltek

morális képességeire próbáltak követ-
keztetni egy kis teszt segítségével. A kér-
dés így szólt:

– Mész az úton az autóddal, amiben
rajtad kívül csak egyetlen utas fér el. Hir-
telen meglátsz egy buszmegállót, ahol
hárman állnak:

1. Egy öreg néni, aki láthatóan a halálán
van, orvosi segítségre lenne szüksége.

2. Egy nagyon régi kedves barátod, aki
egy ízben megmentette az életedet.

3. Álmaid nõje, akibe elsõ látásra sze-
relmes lettél.

A kérdés: melyiküket vinnéd el, ha tud-
juk, hogy csak egyet választhatsz közülük?

Ha a nénit, akkor esetleg sikerül meg-
mentened az életét.

Ha a régi barátod, akkor visszafizethe-
ted neki a régi tartozásodat.

Ha álmaid partnerét, akkor esetleg
egész hátralevõ életedet boldogságban
töltheted.

A teszt eredményes volt, felvették az
egyik jelöltet, holott nem szabályos vá-
laszt adott. Az ugyanis így szólt:

- Megállnék, odaadnám a régi ismerõ-
sömnek a kocsikulcsot, hogy vigye el az
öregasszonyt a kórházba, én pedig álma-
im nõjével megvárnám a buszt…

Tisztelt Kollégák!
A húzós napok után fáradtan, ké-
sőn, már nem sok idő marad a fő-
zésre. Ezért gyorsan kell összedob-
ni valamit.

Legyen egy gyors kínai a tányé-
ron. 

A sertéshúst vékony csíkokra vá-
gom, a hagymát, répát, és a piros
húsú paprikát felcsíkozom, a gom-
bát nagyobb darabokra aprítom.
Kevés mogyoró-olajon a húst meg-
pirítom, csak kevés sót, borsot hin-

tek rá, majd rádobom a zöldféléket, át-
keverem, pirítom tovább. Fűszerezem öt csillag fűszerkeverékkel, egy nagy kanál kínai
édes-savanyú-csípős szósszal, majd meglocsolom szójaszósszal is. Ja, a gombát csak a vé-
gén dobom rá, s az egészet már nem sokáig pirítom a saját levében, hogy a zöldségek rop-
panósak maradjanak. Az utolsó
percben adom hozzá az üvegtésztát,
amit előtte pár percig forró vízben
áztattam, majd leszűrtem. Együtt
kissé átforgatom még és készen is
van.

Hogy kiadósabb legyen, lehet
mellette egy zacskós rizst főzni, s
azzal tálalni.

Még annyit, hogy ehhez az étel-
hez bármilyen húst használhatunk,
ízlés szerint. Javaslom kipróbálásra.

Fakanalas jó étvágyat kívánok:
Soós István City 22

Azért hagyományos evő-
eszközökkel is jólesik

Gyorsan elkészíthetó és ízletes
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30 év New Yorkban taxisként
Tóni a 70-es évek elején Budapest nyolcadik kerületéből indult el
világot látni. Azóta, immár harminc éve taxizik New Yorkban. Vele
beszélgettünk.

– Hogyan lehet ma taxis valaki New Yorkban?
– Ha önálló akar lenni, akkor nagyon sok pénz szükséges. Ma

(2007-ben) egy medalion, vagyis taxiengedély 450 ezer dollárt ér.
Ez magyar pénzben több mint 80 millió forint!

– Ki lehet taxis?
– Az, aki már legalább egy éve a városban lakik, és rendelkezik

New York State Licence okmánnyal. Ez érthető is, hiszen kell egy
bizonyos helyismeret, városismeret. Ezt követően egy nagyon ala-
pos orvosi vizsgálaton kell részt venni, amelyben drog- és alkohol-
tesztet is végeznek. A vizsgálat évente ismétlődik. Ha a jelölt meg-
felelt, következik egy két hetes tanfolyam és vizsga. Aki megbukik,
annak újra az egész tanfolyami procedúrán át kell mennie. A gépko-
csi, amivel taxizni szeretne, maximum 5 éves lehet.  Műszaki vizsgá-
ra évente három alkalommal kell vinni, vagyis négyhavonta!

– Akinek nincs kezdőtőkéje, hogyan lehet taxis?
– Bérbe vesz egyet. Általában száz dollárt kérnek egy napra, és

persze te tankolsz. Ha ez a pénz megvan, a többi a tied. New York-
ban a legtöbb taxis indiai vagy pakisztáni. Általában az egész csa-
lád taxizik, apa, fia, testvérek, így nem ritka, hogy a kocsi 24 órán
kereszül megy. 

– Veszélyes a taxizás New Yorkban?
– A harminc év alatt kétszer fogtak rám fegyvert. Ilyenkor nem

szabad gondolkozni, azonnal át kell adni a pénzt! Nekem a felső

zsebemben mindig van egy csomó egydolláros, azt rögtön átadtam.
A többi pénz a kocsiban el van dugva. Volt hogy bizonyos okból sok
pénz volt nálam, azt elraktam a csomagtartóba a pótkerék alá…

– Mikor jobb taxizni?
– Télen több az utas. Ha a napszakokat nézzük, akkor éjszaka.

Több a borravaló. Az utas megmutatja, hogy ő aztán valaki! Nem-
egyszer kaptam már 5 dolláros fuvarra 50 dollárt!

– Köszönjük a beszélgetést.

Hatékonyabb működést vár a szakma a kamarától
Húsz évvel ezelőtt a kamarai tagság kötelező volt (akárcsak ma, bár
most „regisztrációnak” nevezik). Az akkori érdekképviseletek és taxitár-
saságok azonban messzemenően nem voltak megelégedve a műkö-
désével (akárcsak ma…).  Néhány év eltelte után azonban a kamara
„megrázta magát”, megszerezte a szükséges jogosítványokat, jó dön-
téseket hozott, egyszerűsítette a taxis szakma adminisztrációját, egyab-
lakos ügyintézést vezetett be, tehát elkezdett a vállalkozók javára mű-
ködni (akárcsak ma… Ja, nem!). Az akkori politikai érdekkörök azonban
nem méltányolták ezt, és megszüntették a kötelező tagságot.

Erről írt a Taxisok Világa 2007 októberében

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1997 októberében

20 éve történt

Meghal Jóska anyósa. A halottszemlén kérdezik, hogy
mi volt a halál oka.

– Hát, az orvos gombamérgezést állapított meg – mond-
ja Jóska.

– Na de akkor mik ezek a kék-zöld foltok a testén?
– Na jó, kicsit noszogatni kellett, mert nem akarta

megenni….
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Egy kisgép három embert szállít – egy tibeti lámát, a
világ legokosabb emberét, és egy hippit. Hirtelen a piló-
ta bejelenti három utasának: – Rossz híreim vannak. A
gép rövidesen le fog zuhanni! Most rögtön ki kell ugra-
nunk. Sajnos, csak három ejtõernyõnk van. Mivel én va-
gyok a pilóta, az egyik engem illet. Sok szerencsét! –
szól, és kiugrik a gépbõl. Ezután a világ legokosabb em-
bere szólal meg: – Mivel én vagyok a világon a legoko-
sabb, és nagyon értékes vagyok a civilizációnak, én ve-
szem el az egyik ejtõernyõt, és megmentem magam.
– Ezzel õ is kiugrik a gépbõl. A láma szelíden csak annyit
mond a hippinek: – Hosszú és gyümölcsözõ életet éltem,
nemsokára úgyis eljutok a nirvánába. Vedd el nyugod-
tan az utolsó ejtõernyõt. – Nyugi, öreg! – mondja a hip-
pi, miközben felcsatolja az ejtõernyõt a láma hátára. – A
világ legokosabb embere épp az elõbb ugrott ki a háti-
zsákommal.

Követelmények
2018. január elsejétől ismét új előírások lépnek életbe mind országosan, mind a fővárosban. Nehéz
kiigazodni a jogszabályok között, ezért az alábbiakban táblázatos formában foglaljuk össze a köve-
telményeket, külön bontva a budapesti és az országos rendelet által előírtakat.
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Ezek után nézzük, mi változik 2018-tól:
• Országosan maximum tízéves életkor Euro4-es, ezen

belül Budapesten legalább Euro5-ös környezetvédelmi nor-
mába sorolt gépkocsival végezhető taxiszolgáltatás

• Országosan minden taxiban kötelező a klímaberende-
zés megléte

• Országosan minden taxiban kötelező legalább az első
ülésekhez szerelt légzsák

• A taxiengedélyek (tevékenységi engedélyek) egysége-
sen öt évre lesznek érvényesek, a gépkocsikra engedély-ki-
vonatok készülnek

• Aki január elsején nem nem rendelkezik az új tevékeny-
ségi engedéllyel, az nem végezheti a szolgáltatást ezen en-
gedély beszerzéséig

• Aki január elsején nem rendelkezik az új taxivezetői en-
gedéllyel, az nem vezethet taxigépkocsit ezen engedély be-
szerzéséig

Folytatás a 22. oldalon

Előírás Budapesti Országos
Gépkocsi életkora Maximum 10 év Maximum 10 év

– Euro3 
Környezetvédelmi norma Euro4 Euro4 – 2018.01.01-től*

Euro5 – 2018.01.01-től –
Téli gumi 12.15-03.15-ig Nincs előírás
Klíma 03.15-10.15-ig 2018.01.01-től*
Légzsák Alkalmazkodva az országos rendelethez Két első üléshez 2018.01.01-től*
ABS Alkalmazkodva az országos rendelethez Kötelező
Teljesítmény Minimum 55 kW Nincs előírás
Tengelytáv Minimum 2550 mm Nincs előírás

hibrid és elektromos hajtású gépkocsi Nincs előírás
minimum 300 liter

Csomagtartó-méret Kombi vagy egyterű gépkocsi  
minimum 390 liter Nincs előírás
Minden egyéb gépkocsi 430 liter Nincs előírás
Alapdíj: 450 Ft Nincs országos előírás, 

Tarifa Kilométerdíj 280 Ft egyes településeken lehet 
Percdíj: 70 Ft meghatározott tarifa
RAL 1023 sárga szín, egyéb dekor elemek, Tevékenységi engedély száma
tarifatáblázatok a jobb oldali ajtón legalább 

Egységes megjelenés 4 cm magas karakterekkel
Taxiársasághoz nem tartozóknak
„Független szolgáltató – Freelancer” Nincs előírás
matrica az első ajtókon

Egységes szabadjelző Közlekedésszervező által meghatározott, Nincs előírás
vagy jóváhagyott jogvédett

POS-terminál kötelező Nincs előírás
„Nullás papírok” és erkölcsi bizonyítvány
birtokában megújított – öt évre szóló – 2018.01.01-től 2018.01.01-től
taxiengedély
Kiegészítő KRESZ- és taxis szakmai 
vizsga birtokában megújított taxivezetői 2018.01.01-től 2018.01.01-től
igazolvány

* A 2018.01.01-i hatálybalépés csak a rendelet megjelenésekor már üzemelő taxigépkocsikra vonatkozik, az ezt követően üzem-
be állított taxigépkocsikra minden követelmény azonnal érvényes!
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Munkahelyi felvételi
Egy munkahelyi felvételin a jelöltek

morális képességeire próbáltak követ-
keztetni egy kis teszt segítségével. A kér-
dés így szólt:

– Mész az úton az autóddal, amiben
rajtad kívül csak egyetlen utas fér el. Hir-
telen meglátsz egy buszmegállót, ahol
hárman állnak:

1. Egy öreg néni, aki láthatóan a halálán
van, orvosi segítségre lenne szüksége.

2. Egy nagyon régi kedves barátod, aki
egy ízben megmentette az életedet.

3. Álmaid nõje, akibe elsõ látásra sze-
relmes lettél.

A kérdés: melyiküket vinnéd el, ha tud-
juk, hogy csak egyet választhatsz közülük?

Ha a nénit, akkor esetleg sikerül meg-
mentened az életét.

Ha a régi barátod, akkor visszafizethe-
ted neki a régi tartozásodat.

Ha álmaid partnerét, akkor esetleg
egész hátralevõ életedet boldogságban
töltheted.

A teszt eredményes volt, felvették az
egyik jelöltet, holott nem szabályos vá-
laszt adott. Az ugyanis így szólt:

- Megállnék, odaadnám a régi ismerõ-
sömnek a kocsikulcsot, hogy vigye el az
öregasszonyt a kórházba, én pedig álma-
im nõjével megvárnám a buszt…

Tisztelt Kollégák!
A húzós napok után fáradtan, ké-
sőn, már nem sok idő marad a fő-
zésre. Ezért gyorsan kell összedob-
ni valamit.

Legyen egy gyors kínai a tányé-
ron. 

A sertéshúst vékony csíkokra vá-
gom, a hagymát, répát, és a piros
húsú paprikát felcsíkozom, a gom-
bát nagyobb darabokra aprítom.
Kevés mogyoró-olajon a húst meg-
pirítom, csak kevés sót, borsot hin-

tek rá, majd rádobom a zöldféléket, át-
keverem, pirítom tovább. Fűszerezem öt csillag fűszerkeverékkel, egy nagy kanál kínai
édes-savanyú-csípős szósszal, majd meglocsolom szójaszósszal is. Ja, a gombát csak a vé-
gén dobom rá, s az egészet már nem sokáig pirítom a saját levében, hogy a zöldségek rop-
panósak maradjanak. Az utolsó
percben adom hozzá az üvegtésztát,
amit előtte pár percig forró vízben
áztattam, majd leszűrtem. Együtt
kissé átforgatom még és készen is
van.

Hogy kiadósabb legyen, lehet
mellette egy zacskós rizst főzni, s
azzal tálalni.

Még annyit, hogy ehhez az étel-
hez bármilyen húst használhatunk,
ízlés szerint. Javaslom kipróbálásra.

Fakanalas jó étvágyat kívánok:
Soós István City 22

Azért hagyományos evő-
eszközökkel is jólesik

Gyorsan elkészíthetó és ízletes
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– Uram, önt meg kell operálnunk!
– Na, azt már nem! Akkor inkább

meghalok!
– Ó, azt a mûtét nem zárja ki…

22

Euro-besorolás
A taxigépkocsiknak 2018-tól újabb környezetvédelmi előírásoknak kell megfelelni-
ük mind Budapesten, mind országosan. A szabványos Eu-s forgalmi V.9-es rovatá-
ban találjuk meg azt a számot, amely a környezetvédelmi besorolást jelzi. A kód ér-
telmezéséhez az alábbi táblázat nyújt segítséget:

Forgalmi 
V.9-es rovatában
található kód Euro besorolás
0 Nem minősített
1 Nem minősített
2 Euro1
3 Euro1
4 Euro2
5 Tiszta gázüzemű, elektromos, vagy hibrid 
6 Euro3
7 Euro3
8 Euro3
9 Euro4 – Taxinak alkalmas Budapest kivételével
10 Euro4 – Taxinak alkalmas Budapest kivételével
11 Euro4 – Taxinak alkalmas Budapest kivételével
12 Euro5 – Taxinak alkalmas  Budapesten is 
13 Euro5 – Taxinak alkalmas  Budapesten is
14 Euro5 – Taxinak alkalmas  Budapesten is
15 Euro5 – Taxinak alkalmas  Budapesten is
16 Euro5 – Taxinak alkalmas  Budapesten is

Egy baleseti helyszínelő véleménye szerint, gyakorlatilag min-
den esetben ugyanazon ok miatt történik a baleset. A szabályo-
san vagy szabálytalanul balra forduló jármű ütközik az egyene-
sen haladóval. Hogy van ez? Nem ismerik a járművezetők a köz-
lekedés egyik alapszabályát, hogy az egyenesen haladó jármű-
nek van előnye a kanyarodó járművel szem-
ben?

Kifelé haladva a Thököly útról szabá-
lyosan be lehet fordulni balra a Mexikói
útra. A Thököly úton befelé haladva a
nagy csomópontokban (Bosnyák tér,
Róna utca, Amerikai út, Hungária körút)
sehol sem lehet balra fordulni, ezért so-
kan a csendes kis mellékutcánál a Mexi-
kói útnál próbálnak – szabálytalanul –
balra fordulni. 

Mindkét esetben akkor van gond, ami-
kor belső sávban, aránylag lassan közele-
dik egy BKV autóbusz. A kanyarodni
szándékozó járművezető látja az autó-
buszt és megpróbál előtte nagy sebes-
séggel balra fordulni. Csakhogy nem látja
az autóbusz takarásában a külső sávban
érkező, esetlegesen gyorsabban haladó
járművet, így törvényszerűen ütközik a két
jármű.

Egyetlen módon tudjuk megelőzni a bal-
esetet: várjuk meg, amíg a belső sávban
elhalad az autóbusz, és csak akkor kezd-
jük a balra fordulást, ha nem jön jármű a
külső sávban, vagy jön, de lemond az el-

sőbbségéről, például forgalmi okok miatt. Amennyiben egyene-
sen haladunk, mindig készüljünk egy váratlanul, szabálytalanul
elénk kanyarodó járműre. 

Juhász Péter

Most üres a pálya, baj akkor van, ha a belső sávban
haladó jármű kitakarja a külső sávban haladót
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A kalandregények nagy-
mesteréről 2.

Bosszú – három
vaskos kötetben
Alexandre Dumas, témát keresvén új regé-
nyéhez, izgatottan olvasta a párizsi rendőr-
kapitányság részletes jegyzőkönyvét, amely
egy (mai kifejezéssel) sorozatgyilkosról
szólt, a gyilkolásokat pedig egyéni bosszú
motiválta. Ezt olvasta: 

Françoise, a csinos, ámde szegény varga
cimboráival betért a csehóba. Néhány pohár
felhörpintése után elmesélte, hogy nősülni
készül, menyasszonya, Margarete nemcsak
szép, de gazdag is. Több se kellett a vidám
cimboráknak! Elhatározták, hogy megtréfál-
ják a jámbor Françoise-t. Így hát „tréfából”,
hogy az esküvő kissé elhalasztódjék, felje-
lentették őt, mint kémet, akit ráadásul az an-
golok fizetnek. El is kapták a kis vargát, hét
évet sóztak a szerencsétlenre. Igen ám, de a
börtön undorító nyirkos világában megis-
merkedett egy ott raboskodó milánói főpap-
pal, aki elárulta neki, hol találja eldugott tö-
mérdek kincseit, ha kiszabadul.

Françoise kiszabadult, és a gazdagságát
arra használta (pocsékolta), hogy válogatott
kegyetlenséggel bosszút állt volt cimboráin.

Ez a megtörtént eset lett Dumas új regé-
nyének alapja. Most már „csak” alakítani, for-
málni, dúsítani és színezni kell a történetet.
A kis vargából Edmond Dantes, a derék, jó-
ravaló tengerész lesz, Margaretéből Merce-
des, a milánói érsekből Faria abbé, a hely-
szín nem Párizs, hanem Marseille és így to-
vább. A címe pedig legyen annak a sziget-
nek a neve, amely a szerzőnek elbai kirándu-
lása során oly annyira megtetszett: Monte-
Cristo, teljes könyvcímmel: Monte Cristo
grófja.

Az 1845-ben újságban, folytatásokban,
majd a későbbiekben több vaskos kötet-
ben megjelent regény igen szép sikerhez
– és gazdag honoráriumhoz – juttatta szer-
zőjét.

Az olvasói siker mindmáig tart, és ezt res-
pektálni illik. Csak félve jegyzem meg: min-
dig idegenkedtem a józan és jóravaló tenge-
részből a bosszú angyalává vált „gróf” sze-
mélyétől, hidegvérű gyilkolhatnékjától, rideg
spekulációitól. Az meg különösen elidegení-
tett, hogy „dolga végeztével”, holtakat-romo-
kat hátrahagyva, búcsút intve a lejárt szava-
tosságú, elhervadt Mercedesének – lelép a
színről új szerelmével, egy igazán egzotikus
és igazán fiatalka leányzóval.

Nem vitás, jó ez a regény, fordulatos, izgal-
mas, ahogy az Olvasó elvárja. De bizony hi-

ányzik ebből A három testőrre oly jellemző
üdeség, frissesség, bájos humor, a karakte-
rek jellemzően franciás plasztikussága.

De ez még mind
semmi! 
Az ám, A három testőr! Azt folytatni kell, mert
elvárja, sőt követeli az olvasó! Ezért hát meg-
születik a folytatás, a Húsz év múlva, benne
korosodó és enyhén pocakosodó testőrök
várnak újabb megbízatásra (kapnak!), lova-
golnak, vívnak, kártyáznak, esznek-isznak,
ha jól emlékszem, főleg Angliában.

Dumas ráérzett arra, amire majd a „halivú-
di” filmesek: ha egy produkció sikeres, nyúz-
zuk tovább, amíg tart a rókabőr. No, még egy
történetet, aztán majd még egyet ugyan-
azokkal a szereplőkkel, és az olvasó máris
kézhez kapja a Brangelone vicomt-ot, amely-
ben az öreg, ősz D’Artagnan szinte már csak
messziről figyeli mások – túlzásba vitt terjen-
gősséggel megírt – kalandjait.

Hihetetlen energiával gyártja érdekesnél
érdekesebb regényeit a Dumas-team (mert
mint a múltkor megírtuk, a szerző „bedolgo-
zókat”, ötlethozókat alkalmaz). Idővel elhagy-
ván a már szinte kényszeressé vált
D’Artagnan- és testőrtémát, új világokba vi-
szi olvasóit. Így születnek sorra-rendre előbb
az Egy orvos feljegyzései, A királyné nyak-
éke, a Fekete tulipán, az Ange Pitou, A jávai
orvos, a Korzikai testvérek – de nincs értel-
me a további felsorolásnak. Alexandre Du-
mas a világirodalom egyik legtermékenyebb
írójává vált. Specialitása: történelmi kosz-
tümbe öltöztetve megjeleníteni az emberi
bátorságot, a hősiességet, a szenvedélyt,
vagy ellentétüket, a gyávaságot, gonoszsá-
got, álnokságot. Lényegében ez minden tör-
ténelmi kalandregény titka.

A kapós regény jól fizet. Alexandre gaz-
dag lett, oly annyira, hogy Párizstól nem
messze csudás villát építtetett fel privát
használatra. A villogóan fehér épületet elne-
vezi Monte Cristo villájának. Ma múzeum,
benne az író bútorai, emléktárgyai, könyvei
láthatóak kiállítva. No meg egy „eredeti” XIII.
Lajos korabeli testőr egyenruha, amint ott
lóg a fogason. Mintha D’Artagnan lógatta
volna oda munkája végeztével hazatérvén…

„Te vagy az én leg-
jobb alkotásom!” 
Az öregedő és egyre testesebb író hihetet-
len strapabírással folytatja „társadalmi” éle-
tét. Számomra elképzelhetetlen, hogyan bír-
ta energiával a regényírás mellett a szalo-
nokba járást, az intenzív szerelmi életet.

(Utolsó barátnője egy karcsú, hajlékony, fe-
kete hajú, húszéves műlovarnő volt. Az írótól,
aki akkor már hatvanadik évén is túlhaladt,
ez nem semmi teljesítmény.) Mondják: nem
volt benne semmiféle morális skrupulus. De
oly bájosan és szeretetre méltóan forgoló-
dott a „jobb társaságban” is, hogy mindenki
megbocsátotta „huncutságait”. Nem háza-
sodott meg, de volt két gyermeke, egy fiú és
egy leány, akikről tisztességgel gondosko-
dott. A fiú az Alexadre nevet kapta, tanult,
művelt ifjúvá vált, aki idővel választhatott: ap-
ja példáját követve író lesz, és csinos külse-
je, választékos modora lévén „hölgyek örö-
me”, kevés moralitással bíró „társasági fi-
csúr”. Az ifjabb Alexadre apja „repertoárjá-
ból” csak az írást választotta. Sikeres színpa-
di szerző lett, ám hírnevét igazából A kaméli-
ás hölgy című könyvének köszönhette.

Mind a két Dumas ismerte Marie
Dupplessis-t, az igazi kaméliás hölgyet, a
szépséges kurtizánt, akit a tüdőbetegség 23
éves korában elpusztított. Az idősebb
Alexandre fejcsóválva vette tudomásul a tün-
döklő lány halálhírét – látott ő már számtalan
hasonlót. Ám az ifjabbat mélyen megrendí-
tette. Szánta, áldozatnak tartotta, így bűnei-
től erkölcsileg fölmentette a „rosszlányt”.
Nem a leány a bűnös, hanem, akik „használ-
ták” – nagyjából erről szól Marie – a regény-
ben Margit – története.

Nos, az idősebb Alexandre fia regényé-
nek végkicsengését felfogván, akár meg is
haragudhatott volna az ifjabbra. Nem így tör-
tént. Az egyre öregebb, és egyre testesebb,
már sokat betegeskedő Alexandre büszke
volt fiára: „Te vagy az én legjobb alkotásom!”
– mondta neki elérzékenyülve.

Vidéken, fia házában érte az öreget a be-
tegség súlyosbodása. Már nem írt, inkább
olvasott. – Mit olvasol, apám? – kérdezte a
fiú. – A három testőrt, szeretek újra olvasni –
válaszolt az apa.  – És milyennek tartod? –
fagatta a fiú. – Egészen jó – bólintott az öreg
komoly meggyőződéssel.

Mondják: újra olvasta a Monte Cristo gróf-
ját is. Olvas, olvas, majd leteszi a könyvet, és
így szól halkan, csak úgy magának: – Eh, A
három testőr jobb…

1870 decemberében jött érte a halál, 68
éves korában. Kész csoda, hogy csak akkor,
mert szellemi és fizikai-biológiai erőpróbája
akár három embert is elemésztett volna.

A falu temetőjében helyezték nyugalomra.
2002-ben(!) kései olvasótábora, rajongói kí-
vánságára földi maradványait átvitték a pári-
zsi Pantheonba. Ott nyugszik kortársai,
Victor Hugo, Emile Zola mellett.

Ám éjjelente mindhárman kiülnek kőszar-
kofágjaikra, és bizonyossággal azon vitatkoz-
nak, hogy a regényírás mibenlétében melyi-
küknek is van igaza…
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Toronyházi gondolatok
Drávucz István szerkesztésében
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– Uram, önt meg kell operálnunk!
– Na, azt már nem! Akkor inkább

meghalok!
– Ó, azt a mûtét nem zárja ki…
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Euro-besorolás
A taxigépkocsiknak 2018-tól újabb környezetvédelmi előírásoknak kell megfelelni-
ük mind Budapesten, mind országosan. A szabványos Eu-s forgalmi V.9-es rovatá-
ban találjuk meg azt a számot, amely a környezetvédelmi besorolást jelzi. A kód ér-
telmezéséhez az alábbi táblázat nyújt segítséget:

Forgalmi 
V.9-es rovatában
található kód Euro besorolás
0 Nem minősített
1 Nem minősített
2 Euro1
3 Euro1
4 Euro2
5 Tiszta gázüzemű, elektromos, vagy hibrid 
6 Euro3
7 Euro3
8 Euro3
9 Euro4 – Taxinak alkalmas Budapest kivételével
10 Euro4 – Taxinak alkalmas Budapest kivételével
11 Euro4 – Taxinak alkalmas Budapest kivételével
12 Euro5 – Taxinak alkalmas  Budapesten is 
13 Euro5 – Taxinak alkalmas  Budapesten is
14 Euro5 – Taxinak alkalmas  Budapesten is
15 Euro5 – Taxinak alkalmas  Budapesten is
16 Euro5 – Taxinak alkalmas  Budapesten is

Egy baleseti helyszínelő véleménye szerint, gyakorlatilag min-
den esetben ugyanazon ok miatt történik a baleset. A szabályo-
san vagy szabálytalanul balra forduló jármű ütközik az egyene-
sen haladóval. Hogy van ez? Nem ismerik a járművezetők a köz-
lekedés egyik alapszabályát, hogy az egyenesen haladó jármű-
nek van előnye a kanyarodó járművel szem-
ben?

Kifelé haladva a Thököly útról szabá-
lyosan be lehet fordulni balra a Mexikói
útra. A Thököly úton befelé haladva a
nagy csomópontokban (Bosnyák tér,
Róna utca, Amerikai út, Hungária körút)
sehol sem lehet balra fordulni, ezért so-
kan a csendes kis mellékutcánál a Mexi-
kói útnál próbálnak – szabálytalanul –
balra fordulni. 

Mindkét esetben akkor van gond, ami-
kor belső sávban, aránylag lassan közele-
dik egy BKV autóbusz. A kanyarodni
szándékozó járművezető látja az autó-
buszt és megpróbál előtte nagy sebes-
séggel balra fordulni. Csakhogy nem látja
az autóbusz takarásában a külső sávban
érkező, esetlegesen gyorsabban haladó
járművet, így törvényszerűen ütközik a két
jármű.

Egyetlen módon tudjuk megelőzni a bal-
esetet: várjuk meg, amíg a belső sávban
elhalad az autóbusz, és csak akkor kezd-
jük a balra fordulást, ha nem jön jármű a
külső sávban, vagy jön, de lemond az el-

sőbbségéről, például forgalmi okok miatt. Amennyiben egyene-
sen haladunk, mindig készüljünk egy váratlanul, szabálytalanul
elénk kanyarodó járműre. 

Juhász Péter

Most üres a pálya, baj akkor van, ha a belső sávban
haladó jármű kitakarja a külső sávban haladót
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A kalandregények nagy-
mesteréről 2.

Bosszú – három
vaskos kötetben
Alexandre Dumas, témát keresvén új regé-
nyéhez, izgatottan olvasta a párizsi rendőr-
kapitányság részletes jegyzőkönyvét, amely
egy (mai kifejezéssel) sorozatgyilkosról
szólt, a gyilkolásokat pedig egyéni bosszú
motiválta. Ezt olvasta: 

Françoise, a csinos, ámde szegény varga
cimboráival betért a csehóba. Néhány pohár
felhörpintése után elmesélte, hogy nősülni
készül, menyasszonya, Margarete nemcsak
szép, de gazdag is. Több se kellett a vidám
cimboráknak! Elhatározták, hogy megtréfál-
ják a jámbor Françoise-t. Így hát „tréfából”,
hogy az esküvő kissé elhalasztódjék, felje-
lentették őt, mint kémet, akit ráadásul az an-
golok fizetnek. El is kapták a kis vargát, hét
évet sóztak a szerencsétlenre. Igen ám, de a
börtön undorító nyirkos világában megis-
merkedett egy ott raboskodó milánói főpap-
pal, aki elárulta neki, hol találja eldugott tö-
mérdek kincseit, ha kiszabadul.

Françoise kiszabadult, és a gazdagságát
arra használta (pocsékolta), hogy válogatott
kegyetlenséggel bosszút állt volt cimboráin.

Ez a megtörtént eset lett Dumas új regé-
nyének alapja. Most már „csak” alakítani, for-
málni, dúsítani és színezni kell a történetet.
A kis vargából Edmond Dantes, a derék, jó-
ravaló tengerész lesz, Margaretéből Merce-
des, a milánói érsekből Faria abbé, a hely-
szín nem Párizs, hanem Marseille és így to-
vább. A címe pedig legyen annak a sziget-
nek a neve, amely a szerzőnek elbai kirándu-
lása során oly annyira megtetszett: Monte-
Cristo, teljes könyvcímmel: Monte Cristo
grófja.

Az 1845-ben újságban, folytatásokban,
majd a későbbiekben több vaskos kötet-
ben megjelent regény igen szép sikerhez
– és gazdag honoráriumhoz – juttatta szer-
zőjét.

Az olvasói siker mindmáig tart, és ezt res-
pektálni illik. Csak félve jegyzem meg: min-
dig idegenkedtem a józan és jóravaló tenge-
részből a bosszú angyalává vált „gróf” sze-
mélyétől, hidegvérű gyilkolhatnékjától, rideg
spekulációitól. Az meg különösen elidegení-
tett, hogy „dolga végeztével”, holtakat-romo-
kat hátrahagyva, búcsút intve a lejárt szava-
tosságú, elhervadt Mercedesének – lelép a
színről új szerelmével, egy igazán egzotikus
és igazán fiatalka leányzóval.

Nem vitás, jó ez a regény, fordulatos, izgal-
mas, ahogy az Olvasó elvárja. De bizony hi-

ányzik ebből A három testőrre oly jellemző
üdeség, frissesség, bájos humor, a karakte-
rek jellemzően franciás plasztikussága.

De ez még mind
semmi! 
Az ám, A három testőr! Azt folytatni kell, mert
elvárja, sőt követeli az olvasó! Ezért hát meg-
születik a folytatás, a Húsz év múlva, benne
korosodó és enyhén pocakosodó testőrök
várnak újabb megbízatásra (kapnak!), lova-
golnak, vívnak, kártyáznak, esznek-isznak,
ha jól emlékszem, főleg Angliában.

Dumas ráérzett arra, amire majd a „halivú-
di” filmesek: ha egy produkció sikeres, nyúz-
zuk tovább, amíg tart a rókabőr. No, még egy
történetet, aztán majd még egyet ugyan-
azokkal a szereplőkkel, és az olvasó máris
kézhez kapja a Brangelone vicomt-ot, amely-
ben az öreg, ősz D’Artagnan szinte már csak
messziről figyeli mások – túlzásba vitt terjen-
gősséggel megírt – kalandjait.

Hihetetlen energiával gyártja érdekesnél
érdekesebb regényeit a Dumas-team (mert
mint a múltkor megírtuk, a szerző „bedolgo-
zókat”, ötlethozókat alkalmaz). Idővel elhagy-
ván a már szinte kényszeressé vált
D’Artagnan- és testőrtémát, új világokba vi-
szi olvasóit. Így születnek sorra-rendre előbb
az Egy orvos feljegyzései, A királyné nyak-
éke, a Fekete tulipán, az Ange Pitou, A jávai
orvos, a Korzikai testvérek – de nincs értel-
me a további felsorolásnak. Alexandre Du-
mas a világirodalom egyik legtermékenyebb
írójává vált. Specialitása: történelmi kosz-
tümbe öltöztetve megjeleníteni az emberi
bátorságot, a hősiességet, a szenvedélyt,
vagy ellentétüket, a gyávaságot, gonoszsá-
got, álnokságot. Lényegében ez minden tör-
ténelmi kalandregény titka.

A kapós regény jól fizet. Alexandre gaz-
dag lett, oly annyira, hogy Párizstól nem
messze csudás villát építtetett fel privát
használatra. A villogóan fehér épületet elne-
vezi Monte Cristo villájának. Ma múzeum,
benne az író bútorai, emléktárgyai, könyvei
láthatóak kiállítva. No meg egy „eredeti” XIII.
Lajos korabeli testőr egyenruha, amint ott
lóg a fogason. Mintha D’Artagnan lógatta
volna oda munkája végeztével hazatérvén…

„Te vagy az én leg-
jobb alkotásom!” 
Az öregedő és egyre testesebb író hihetet-
len strapabírással folytatja „társadalmi” éle-
tét. Számomra elképzelhetetlen, hogyan bír-
ta energiával a regényírás mellett a szalo-
nokba járást, az intenzív szerelmi életet.

(Utolsó barátnője egy karcsú, hajlékony, fe-
kete hajú, húszéves műlovarnő volt. Az írótól,
aki akkor már hatvanadik évén is túlhaladt,
ez nem semmi teljesítmény.) Mondják: nem
volt benne semmiféle morális skrupulus. De
oly bájosan és szeretetre méltóan forgoló-
dott a „jobb társaságban” is, hogy mindenki
megbocsátotta „huncutságait”. Nem háza-
sodott meg, de volt két gyermeke, egy fiú és
egy leány, akikről tisztességgel gondosko-
dott. A fiú az Alexadre nevet kapta, tanult,
művelt ifjúvá vált, aki idővel választhatott: ap-
ja példáját követve író lesz, és csinos külse-
je, választékos modora lévén „hölgyek örö-
me”, kevés moralitással bíró „társasági fi-
csúr”. Az ifjabb Alexadre apja „repertoárjá-
ból” csak az írást választotta. Sikeres színpa-
di szerző lett, ám hírnevét igazából A kaméli-
ás hölgy című könyvének köszönhette.

Mind a két Dumas ismerte Marie
Dupplessis-t, az igazi kaméliás hölgyet, a
szépséges kurtizánt, akit a tüdőbetegség 23
éves korában elpusztított. Az idősebb
Alexandre fejcsóválva vette tudomásul a tün-
döklő lány halálhírét – látott ő már számtalan
hasonlót. Ám az ifjabbat mélyen megrendí-
tette. Szánta, áldozatnak tartotta, így bűnei-
től erkölcsileg fölmentette a „rosszlányt”.
Nem a leány a bűnös, hanem, akik „használ-
ták” – nagyjából erről szól Marie – a regény-
ben Margit – története.

Nos, az idősebb Alexandre fia regényé-
nek végkicsengését felfogván, akár meg is
haragudhatott volna az ifjabbra. Nem így tör-
tént. Az egyre öregebb, és egyre testesebb,
már sokat betegeskedő Alexandre büszke
volt fiára: „Te vagy az én legjobb alkotásom!”
– mondta neki elérzékenyülve.

Vidéken, fia házában érte az öreget a be-
tegség súlyosbodása. Már nem írt, inkább
olvasott. – Mit olvasol, apám? – kérdezte a
fiú. – A három testőrt, szeretek újra olvasni –
válaszolt az apa.  – És milyennek tartod? –
fagatta a fiú. – Egészen jó – bólintott az öreg
komoly meggyőződéssel.

Mondják: újra olvasta a Monte Cristo gróf-
ját is. Olvas, olvas, majd leteszi a könyvet, és
így szól halkan, csak úgy magának: – Eh, A
három testőr jobb…

1870 decemberében jött érte a halál, 68
éves korában. Kész csoda, hogy csak akkor,
mert szellemi és fizikai-biológiai erőpróbája
akár három embert is elemésztett volna.

A falu temetőjében helyezték nyugalomra.
2002-ben(!) kései olvasótábora, rajongói kí-
vánságára földi maradványait átvitték a pári-
zsi Pantheonba. Ott nyugszik kortársai,
Victor Hugo, Emile Zola mellett.

Ám éjjelente mindhárman kiülnek kőszar-
kofágjaikra, és bizonyossággal azon vitatkoz-
nak, hogy a regényírás mibenlétében melyi-
küknek is van igaza…
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Toronyházi gondolatok
Drávucz István szerkesztésében
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Üzemanyagárak, 2017 (Ft/liter)

Időszak benzin gázolaj LPG autógáz
Január 348 366 201
Február 370 382 203
Március 370 379 214
Április 373 380 218
Május 354 355 217
Június 360 358 218
Július 356 354 215
Augusztus 339 339 214
Szeptember 343 343 212
Október 347 345 214

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

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

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

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

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

www.nav.gov.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

műnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt jármű-

nél 45%

Idõszak Százalék

2015.07.22 – 2016.03.22 1,35%

2016.03.23 – 2016.04.26 1,20%

2016.04.27 – 2016.05.24 1,05%

2016.05.25-tõl 0,90%

www.mnb.hu

Az adó- és járulékbevallások saját kezdemé-

nyezésbõl történõ utólagos módosítása (önre-

vízió) következtében fennálló különbözet után

a jegybanki alapkamatnak megfelelõ pótlékot

kell fizetni. Határidõn túli adó- és járulékfizetés

esetén az adóhatóság késedelmi pótlékként a

mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét

számítja fel.

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA

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

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

AA  BBTTII   kkíínnáállaattaa
Taxicentrum Információs és Szolgáltató Iroda

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

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

Két idõs ember beszélget a buszon:
– Képzelje, én már húsz éve utazom

ezen a buszon.
– Te jó Isten, hát hol szállt fel

maga…?

NOVEMBER 13.
(12-e vasárnapra esik.)

•  Havi járulékbevallás és -befizetés 

•  Kata-befizetés (fõállású, másodos, nyugdíjas egyaránt) 

Fontos határidõkFontos határidõk
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Fizetendő legkisebb járulékok 2017.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

Katás VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

OKTÓBER

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

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

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

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

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

Fõfoglalkozású Munkaviszony KATA PLUSZ*
vagy nyugdíj melletti

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

*Nem kötelezõ, választható adózási forma. 

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

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

Egészségügyi Szolgáltatási Járulék Nyugdíjjárulék

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

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

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

kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla
Költségvetési  

10032000-06056229 10032000-06056236számla száma
Költségkénti 

Teljes befizetett összeg Nem elszámolhatóelszámolhatóság

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ
(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért) 

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

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

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

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

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

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

Időszak benzin gázolaj LPG autógáz
Január 348 366 201
Február 370 382 203
Március 370 379 214
Április 373 380 218
Május 354 355 217
Június 360 358 218
Július 356 354 215
Augusztus 339 339 214
Szeptember 343 343 212
Október 347 345 214

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

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

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

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

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

www.nav.gov.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

műnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt jármű-

nél 45%

Idõszak Százalék

2015.07.22 – 2016.03.22 1,35%

2016.03.23 – 2016.04.26 1,20%

2016.04.27 – 2016.05.24 1,05%

2016.05.25-tõl 0,90%

www.mnb.hu

Az adó- és járulékbevallások saját kezdemé-

nyezésbõl történõ utólagos módosítása (önre-

vízió) következtében fennálló különbözet után

a jegybanki alapkamatnak megfelelõ pótlékot

kell fizetni. Határidõn túli adó- és járulékfizetés

esetén az adóhatóság késedelmi pótlékként a

mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét

számítja fel.

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA

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

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

AA  BBTTII   kkíínnáállaattaa
Taxicentrum Információs és Szolgáltató Iroda

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

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

Két idõs ember beszélget a buszon:
– Képzelje, én már húsz éve utazom

ezen a buszon.
– Te jó Isten, hát hol szállt fel

maga…?

NOVEMBER 13.
(12-e vasárnapra esik.)

•  Havi járulékbevallás és -befizetés 

•  Kata-befizetés (fõállású, másodos, nyugdíjas egyaránt) 

Fontos határidõkFontos határidõk
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Fizetendő legkisebb járulékok 2017.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

Katás VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

OKTÓBER

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

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

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

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

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

Fõfoglalkozású Munkaviszony KATA PLUSZ*
vagy nyugdíj melletti

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

*Nem kötelezõ, választható adózási forma. 

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

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

Egészségügyi Szolgáltatási Járulék Nyugdíjjárulék

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

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

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

kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla
Költségvetési  

10032000-06056229 10032000-06056236számla száma
Költségkénti 

Teljes befizetett összeg Nem elszámolhatóelszámolhatóság

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ
(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért) 

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

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

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

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

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

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

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

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

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

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

•  Iparûzési adó fizetési számlaszám:  11784009-15490012-03540000

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

A „nullás“ igazolás iránti 
kérelem január elsejétõl

illetékmentes!

Ügyfélfogadási idõ

H–CS: 08.00–16.00,  
P: 08.00–13.30

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

taxivizsga.budapestkozut.hu

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

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

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

06-1-3-255-255

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

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

Ügyfélfogadási idõ: 

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

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

BTI 
TAXICENTRUM

1119 Budapest, Vahot u. 6.  

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

Nagy Zoltán

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

Nyitva tartás: 

Hétfõtõl csütörtökig 
10.00–16.00 

Pénteken 10.00–14.00

Fõvárosi 
taxiengedély ügyek 

Nemzeti Közlekedési
Hatóság 

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

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

Nyitva tartás:  
Hétfõn és szerdán 

08.00–15.00
Kedden és csütörtökön

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

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

Ügyfélfogadás: 

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

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

Kamarai hozzájárulás befizetése: 

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

Ügyfélfogadás: 

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

Pest megyei 
taxiengedély ügyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság  

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

(06-1) 460-2249

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

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig 
07.30-15.30 

Pénteken 
07.30-12.30

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

Taxiállomásokkal kapcsolatos bejelentések 

• drosztfoglalók 
• civil autók 
• egyéb problémák

Hétfõtõl péntekig

06.00-20.00

NAV 
Nemzeti Adó-
és Vámhivatal 

Központi 
ügyfélszolgálatok 

és fõvárosi 
kirendeltségek

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 8.15–18.00

Kedd: 8.15–11.30

Szerda: 8.15–18.00

Csütörtök:  8.15–11.30

Péntek: 8.15–11.30

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

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

NAV 
Nemzeti Adó-
és Vámhivatal 

Pest megyei központi
ügyfélszolgálat 

és kirendeltségek

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ:       8.15–17.30

Kedd:        8.15–12.00

Szerda:      8.15–16.00

Csütörtök: 8.15–16.00

Péntek: Szünnap

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

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

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

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

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

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

•  Iparûzési adó fizetési számlaszám:  11784009-15490012-03540000

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

A „nullás“ igazolás iránti 
kérelem január elsejétõl

illetékmentes!

Ügyfélfogadási idõ

H–CS: 08.00–16.00,  
P: 08.00–13.30

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

taxivizsga.budapestkozut.hu

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

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

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

06-1-3-255-255

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

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

Ügyfélfogadási idõ: 

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

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

BTI 
TAXICENTRUM

1119 Budapest, Vahot u. 6.  

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

Nagy Zoltán

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

Nyitva tartás: 

Hétfõtõl csütörtökig 
10.00–16.00 

Pénteken 10.00–14.00

Fõvárosi 
taxiengedély ügyek 

Nemzeti Közlekedési
Hatóság 

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

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

Nyitva tartás:  
Hétfõn és szerdán 

08.00–15.00
Kedden és csütörtökön

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

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

Ügyfélfogadás: 

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

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

Kamarai hozzájárulás befizetése: 

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

Ügyfélfogadás: 

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

Pest megyei 
taxiengedély ügyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság  

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

(06-1) 460-2249

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

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig 
07.30-15.30 

Pénteken 
07.30-12.30

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

Taxiállomásokkal kapcsolatos bejelentések 

• drosztfoglalók 
• civil autók 
• egyéb problémák

Hétfõtõl péntekig

06.00-20.00

NAV 
Nemzeti Adó-
és Vámhivatal 

Központi 
ügyfélszolgálatok 

és fõvárosi 
kirendeltségek

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 8.15–18.00

Kedd: 8.15–11.30

Szerda: 8.15–18.00

Csütörtök:  8.15–11.30

Péntek: 8.15–11.30

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

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

NAV 
Nemzeti Adó-
és Vámhivatal 

Pest megyei központi
ügyfélszolgálat 

és kirendeltségek

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ:       8.15–17.30

Kedd:        8.15–12.00

Szerda:      8.15–16.00

Csütörtök: 8.15–16.00

Péntek: Szünnap

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

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

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

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

Nem öltözködési kérdésekről lesz szó – bár az is megérne egy szösz-
szenetet – hanem arról, hogy melyek azok a tartozékok, nyomtatvá-
nyok, egyéb dolgok, amit adott esetben kötelező, esetleg csak aján-
lott a taxiban tartani. Az alapot egy újsághír adta, amely szerint jövőre
európai uniós harmonizáció miatt változnak az előírások. Ne örülj,
nem könnyítések várhatók…

Célszerű, ha tartunk a kocsiban egy mappát, amelybe a hivatalos
iratokat helyezzük el. Közúti ellenőrzés esetén kérhetik a jogosítványt,
a forgalmit, a kötelező biztosítás igazolását, és a taxiengedélyt, ill. en-
gedély-kivonatot, egy átfogóbb taxiellenőrzés esetén azonban további
iratokat is be kell mutatnunk. Ezek egyike a taxaméter-napló, amit szin-
tén kötelező a kocsiban tartanunk. Sőt, 2017-től már a pénztárgép-
naplót is! Feltétlenül legyen nálunk arcképes taxivezetői igazolvá-
nyunk! Alkalmazott esetén célszerű, ha a munkaszerződésből egy má-
solat a kocsiban van. Néha kérik a vállalkozói igazolványt, meg a PÁV
2 minősítést. Álláspontom szerint ez nem más, mint hogy a hatóság
már saját ügykezelésében sem bízik meg. Miről is van szó? Ha rendel-
kezünk érvényes taxiengedéllyel, akkor az igazolja, hogy van PÁV 2 mi-
nősítésünk, igazolja, hogy van vállalkozási engedélyünk, igazolja, hogy
a megfelelő taxivezetői és -vállalkozói tanfolyamokat elvégeztük, abból
vizsgáztunk. A vállalkozói igazolványt egyébként a hatályos rendeletek
szerint a székhelyen, telephelyen kell tartani, ami meg ugye nem a
gépkocsi… 

A legnehezebben pótolható irat a PÁV 1 vagy PÁV 2 minősítés, eb-
ből mindenképpen csináltassunk több másolatot is. 

Évek óta tart a vita a hatóság és a szakma közt, hogy kell-e a taxi-
ban tartani panaszkönyvet („Vásárlók Könyve”), és ún. Ellenőrzési
Naplót. Véleményem szerint a vonatkozó rendeletek levezetéséből ki-
derül, hogy taxiban ezek nem szükségesek, többször írtunk is már ró-
la, mégis van, amikor a fogyasztóvédők hiányolják. Ezért aztán én azt
javaslom, hogy ahelyett, hogy az igazunkat védenénk mindenféle fel-
lebbezésekben meg bírósági eljárásokban, inkább dobjunk be a ko-
csiba egy – alig néhány száz forintba kerülő – Vásárlók Könyvét. Való-
színűleg soha sem lesz rá szükségünk, de a tudat megnyugtató lehet,
hogy rendelkezünk vele, ha esetleg ilyesmivel vegzálnának. 

Ha a helyi önkormányzat (fővárosban a BKK) végez ellenőrzést,
egyik sarkalatos pontja vizsgálódásának a tarifatáblázatok és
utastájékoztatók megléte és szabályos volta. 

Taxis brifkó: mindenki másképp csinálja. Van akinek a kisebb utazó-
táska méretű tárcájában minden benne van: abban hordja az „életét”.
Készpénz, taxicsekkek, névjegyek, igazolványok, ha kell, ha nem, min-
denféle szolgáltatók névjegyei, szórólapok, kisebb-nagyobb cetlik fel-
jegyzésekkel, amelyeknek a nagy részéről már azt sem tudni mit jelent
és miért van felírva, taxis számlatömbök ( a két hónappal ezelőtt betelt
is), pénztár nyitva tartás és megrendelők kódjai, bankkártyák és pont-
gyűjtő kártyák, fésű, sörnyitó, miegymás. Mások külön kis tárcában
tartják a készpénzt, egy másikban a különféle kártyákat, egy harmadik-

ban pedig az igazolvá-
nyokat. Ez azért jó,
mert kiszálláskor min-
dig meg kell számolni,
megvan-e mind. Aztán

van, aki nem használ pénztárcát, a papírpénz a mellényzsebben, az
apró a kardánboxban csörög, vagy a műszerfalról lelógó szütyőben.
Nincs egységes megoldás,  javaslat is talán csak  kettő: egyrészt a na-
gyobb címleteket (ha egyáltalán van) ne tartsd a pénztárcában, leg-
alábbis az utasok által látható helyen, másrészt akármilyen brifkód is
van, az ne legyen koszos, szakadt, rongyos, salátaszerű, csak azért,
mert nosztalgikusan ragaszkodsz hozzá. Neked a szívedhez nőtt, má-
sok, például utasod számára azonban undorító látvány. Pedig de sok
ilyet látni…

A pénztárgépek bevezetése kapcsán felmerült a külön kassza, vagy
a rendelet szerint „pénztároló eszköz” tartása is. Eleinte számonkérte
néhány túlbuzgó ellenőr a vállalkozási pénzek külön brifkóban tartá-
sát, hogy a napi forgalmat is ellenőrizni lehessen, mostanában már
úgy tudjuk, nincs ilyen kifogás. 

Az olyan triviális dolgokat már talán meg sem érdemes említeni,
hogy a taxisnál van írószerszám, lehetőleg több is, szabályos számla-
tömbbel rendelkezik, legalább egy kézi nyugtatömbje is van, amire a
pénztárgép meghibásodásakor lehet szükség, továbbá taxiórája, pénz-
tárgépe és POS-terminálja papírszalagaiból tartalékokat is tárol.

És végül néhány olyan dolog, ami ki fogja vívni utasaink elégedett-
ségét. Az a bizonyos „plusz”, amit nem kap meg mindenkitől. Egy ked-
vesével éppen most szakított pityergő hölgy értékelni fogja, ha egy
csomag papírzsebkendőt nyújtunk felé. Ha elered az eső, és utasun-
kat esernyővel kísérjük be a kapuig, el lesz ragadtatva. Egy ideális vál-
lalkozói környezetben az ehhez hasonló gesztusok meghatározóak le-
hetnek. Kár, hogy a mai helyzet mindennek inkább elmondható, mint
ideálisnak…

Tisztelt Kollégák!
Mostani receptemet megelőzendő, néhány gondolatot osztok meg ve-
letek. Időnként apropója van, hogy az ember megáll és elgondolkodik.
Most én is itt tartok, hogy összevág néhány évforduló: 35 éve lettem
személyszállító kisiparos, ahogy akkor mondták. Aztán 25 éve dolgo-
zom City matricával, és most 10 éve annak, hogy ezen újságunkban
recept írásra vetemedtem. Ez alatt az idő alatt számításaim szerint
mintegy 182 receptet osztottam meg az olvasókkal, a legtöbbet fotók-
kal illusztrálva. Főztem és tudósítottam néhány kontinensről, és sok or-
szágból. A palettán szerepelt mindenféle jószág, a tevétől a kenguru-
ig, a strucctól a muflonig, a fürjtől a nyúlig mindenféle, sőt még sokfé-
le hal, a cápától a pisztrángig, a ráktól a polipig mindenféle különle-
gesség is. Főztem Mongóliában, Angliában, Amerikában, Kínában. Vé-
gigettem Európát. Az évek alatt sokszor úgy tűnt, megakadok. Mi újat
mutassak, hogy ne ismételjem magam? Bár ennyi év alatt talán észre

Mit hordjunk a taxiban?
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sem venné az olvasó, de figyelek a munkámra, s a leltárt végigné-
zem, hogy ne ismételjek. Sokszor az utolsó pillanatban, az élet úgy
hozta, hogy előjött egy új ötlet, új recept. 

Igen, így most is akad egy finomnak ígérkező recept erre a ki-
sebb jubileumra.

Tehát most egy elő- és egy főétel szerepel palettánkon:
Az előétel konfitált kacsamell áfonyadzsemmel, manda-

rinnal, hozzá párolt galambszív tokaji aszúzselében.
A konfitálás maga egy igen lassú főzést jelent, amikor 100 fok

alatt tartjuk a hőmérsékletet, s így hosszabb időn át puhítjuk a
húst. Jelen esetben is így jártam el: a kacsamelleket kacsazsírban
tartottam melegen, kb. két órán át. A galambok történetét most
kihagynám, a lényeg, hogy a nyers szív megpárolódott. Majd két

deci tokaji aszúból – zselatin segítségével

– aszpikot főztem, s ebbe
ültettem a galambszíve-
ket. A tálalás menete,
hogy a kacsamellet fel-
szeleteltem, elhelyeztem a
mandarinszelettel, kapott
áfonyadzsemet, s mellette
elfért a formára kiszúrt
galambszíves zselé is.
Előételünk látványos, egy-
ben igen finom.

Most nézzük a főételt,
ami valahogy összejött a
fejemben s érlelődött egy
darabig: csirkepaprikás,
rozscipóban. Csirkecom-
bokból készült, apróra vágott
hagymát dobtam kevés liba-
zsírra, majd só, bors, paprika, a klasszikus alap. Ebben főtt a hús.
Itt a szaftjára kell figyelni, hogy krémes legyen, s mikor a tejföllel
behabarom, se túl sűrű, se túl híg ne legyen. A hússal nincs nagy
gond, mivel a gyenge csirkecomb elég hamar megpuhul. Az utolsó
néhány percben rádobjuk a csiperkegombát, imígyen összefor-
raljuk. 

Főztem hozzá orsótésztát, s amíg elkészült, a rozscipókat felvág-
tam, belüket kikapartam. Az így előkészített cipókba tettem a tész-
tából, ráhelyeztem a combot, gombát, s leöntöttem a bársonyos
szafttal. Még egy kevés tejföllel locsoltam, a tányért díszítettem, s
már kínáltam is. Mellé megérdemelten pezsgőt bontottam, szárazat,
hideget.

Bizakodással tekintve a következő tíz évre, konyhai sikereket és
fakanalas jó étvágyat kívánok:

Soós István City 22

Kacsamell mandarinnal, ga-
lambszív aszúzselében

Csirkepaprikás rozscipóban
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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!

Nem öltözködési kérdésekről lesz szó – bár az is megérne egy szösz-
szenetet – hanem arról, hogy melyek azok a tartozékok, nyomtatvá-
nyok, egyéb dolgok, amit adott esetben kötelező, esetleg csak aján-
lott a taxiban tartani. Az alapot egy újsághír adta, amely szerint jövőre
európai uniós harmonizáció miatt változnak az előírások. Ne örülj,
nem könnyítések várhatók…

Célszerű, ha tartunk a kocsiban egy mappát, amelybe a hivatalos
iratokat helyezzük el. Közúti ellenőrzés esetén kérhetik a jogosítványt,
a forgalmit, a kötelező biztosítás igazolását, és a taxiengedélyt, ill. en-
gedély-kivonatot, egy átfogóbb taxiellenőrzés esetén azonban további
iratokat is be kell mutatnunk. Ezek egyike a taxaméter-napló, amit szin-
tén kötelező a kocsiban tartanunk. Sőt, 2017-től már a pénztárgép-
naplót is! Feltétlenül legyen nálunk arcképes taxivezetői igazolvá-
nyunk! Alkalmazott esetén célszerű, ha a munkaszerződésből egy má-
solat a kocsiban van. Néha kérik a vállalkozói igazolványt, meg a PÁV
2 minősítést. Álláspontom szerint ez nem más, mint hogy a hatóság
már saját ügykezelésében sem bízik meg. Miről is van szó? Ha rendel-
kezünk érvényes taxiengedéllyel, akkor az igazolja, hogy van PÁV 2 mi-
nősítésünk, igazolja, hogy van vállalkozási engedélyünk, igazolja, hogy
a megfelelő taxivezetői és -vállalkozói tanfolyamokat elvégeztük, abból
vizsgáztunk. A vállalkozói igazolványt egyébként a hatályos rendeletek
szerint a székhelyen, telephelyen kell tartani, ami meg ugye nem a
gépkocsi… 

A legnehezebben pótolható irat a PÁV 1 vagy PÁV 2 minősítés, eb-
ből mindenképpen csináltassunk több másolatot is. 

Évek óta tart a vita a hatóság és a szakma közt, hogy kell-e a taxi-
ban tartani panaszkönyvet („Vásárlók Könyve”), és ún. Ellenőrzési
Naplót. Véleményem szerint a vonatkozó rendeletek levezetéséből ki-
derül, hogy taxiban ezek nem szükségesek, többször írtunk is már ró-
la, mégis van, amikor a fogyasztóvédők hiányolják. Ezért aztán én azt
javaslom, hogy ahelyett, hogy az igazunkat védenénk mindenféle fel-
lebbezésekben meg bírósági eljárásokban, inkább dobjunk be a ko-
csiba egy – alig néhány száz forintba kerülő – Vásárlók Könyvét. Való-
színűleg soha sem lesz rá szükségünk, de a tudat megnyugtató lehet,
hogy rendelkezünk vele, ha esetleg ilyesmivel vegzálnának. 

Ha a helyi önkormányzat (fővárosban a BKK) végez ellenőrzést,
egyik sarkalatos pontja vizsgálódásának a tarifatáblázatok és
utastájékoztatók megléte és szabályos volta. 

Taxis brifkó: mindenki másképp csinálja. Van akinek a kisebb utazó-
táska méretű tárcájában minden benne van: abban hordja az „életét”.
Készpénz, taxicsekkek, névjegyek, igazolványok, ha kell, ha nem, min-
denféle szolgáltatók névjegyei, szórólapok, kisebb-nagyobb cetlik fel-
jegyzésekkel, amelyeknek a nagy részéről már azt sem tudni mit jelent
és miért van felírva, taxis számlatömbök ( a két hónappal ezelőtt betelt
is), pénztár nyitva tartás és megrendelők kódjai, bankkártyák és pont-
gyűjtő kártyák, fésű, sörnyitó, miegymás. Mások külön kis tárcában
tartják a készpénzt, egy másikban a különféle kártyákat, egy harmadik-

ban pedig az igazolvá-
nyokat. Ez azért jó,
mert kiszálláskor min-
dig meg kell számolni,
megvan-e mind. Aztán

van, aki nem használ pénztárcát, a papírpénz a mellényzsebben, az
apró a kardánboxban csörög, vagy a műszerfalról lelógó szütyőben.
Nincs egységes megoldás,  javaslat is talán csak  kettő: egyrészt a na-
gyobb címleteket (ha egyáltalán van) ne tartsd a pénztárcában, leg-
alábbis az utasok által látható helyen, másrészt akármilyen brifkód is
van, az ne legyen koszos, szakadt, rongyos, salátaszerű, csak azért,
mert nosztalgikusan ragaszkodsz hozzá. Neked a szívedhez nőtt, má-
sok, például utasod számára azonban undorító látvány. Pedig de sok
ilyet látni…

A pénztárgépek bevezetése kapcsán felmerült a külön kassza, vagy
a rendelet szerint „pénztároló eszköz” tartása is. Eleinte számonkérte
néhány túlbuzgó ellenőr a vállalkozási pénzek külön brifkóban tartá-
sát, hogy a napi forgalmat is ellenőrizni lehessen, mostanában már
úgy tudjuk, nincs ilyen kifogás. 

Az olyan triviális dolgokat már talán meg sem érdemes említeni,
hogy a taxisnál van írószerszám, lehetőleg több is, szabályos számla-
tömbbel rendelkezik, legalább egy kézi nyugtatömbje is van, amire a
pénztárgép meghibásodásakor lehet szükség, továbbá taxiórája, pénz-
tárgépe és POS-terminálja papírszalagaiból tartalékokat is tárol.

És végül néhány olyan dolog, ami ki fogja vívni utasaink elégedett-
ségét. Az a bizonyos „plusz”, amit nem kap meg mindenkitől. Egy ked-
vesével éppen most szakított pityergő hölgy értékelni fogja, ha egy
csomag papírzsebkendőt nyújtunk felé. Ha elered az eső, és utasun-
kat esernyővel kísérjük be a kapuig, el lesz ragadtatva. Egy ideális vál-
lalkozói környezetben az ehhez hasonló gesztusok meghatározóak le-
hetnek. Kár, hogy a mai helyzet mindennek inkább elmondható, mint
ideálisnak…

Tisztelt Kollégák!
Mostani receptemet megelőzendő, néhány gondolatot osztok meg ve-
letek. Időnként apropója van, hogy az ember megáll és elgondolkodik.
Most én is itt tartok, hogy összevág néhány évforduló: 35 éve lettem
személyszállító kisiparos, ahogy akkor mondták. Aztán 25 éve dolgo-
zom City matricával, és most 10 éve annak, hogy ezen újságunkban
recept írásra vetemedtem. Ez alatt az idő alatt számításaim szerint
mintegy 182 receptet osztottam meg az olvasókkal, a legtöbbet fotók-
kal illusztrálva. Főztem és tudósítottam néhány kontinensről, és sok or-
szágból. A palettán szerepelt mindenféle jószág, a tevétől a kenguru-
ig, a strucctól a muflonig, a fürjtől a nyúlig mindenféle, sőt még sokfé-
le hal, a cápától a pisztrángig, a ráktól a polipig mindenféle különle-
gesség is. Főztem Mongóliában, Angliában, Amerikában, Kínában. Vé-
gigettem Európát. Az évek alatt sokszor úgy tűnt, megakadok. Mi újat
mutassak, hogy ne ismételjem magam? Bár ennyi év alatt talán észre

Mit hordjunk a taxiban?
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sem venné az olvasó, de figyelek a munkámra, s a leltárt végigné-
zem, hogy ne ismételjek. Sokszor az utolsó pillanatban, az élet úgy
hozta, hogy előjött egy új ötlet, új recept. 

Igen, így most is akad egy finomnak ígérkező recept erre a ki-
sebb jubileumra.

Tehát most egy elő- és egy főétel szerepel palettánkon:
Az előétel konfitált kacsamell áfonyadzsemmel, manda-

rinnal, hozzá párolt galambszív tokaji aszúzselében.
A konfitálás maga egy igen lassú főzést jelent, amikor 100 fok

alatt tartjuk a hőmérsékletet, s így hosszabb időn át puhítjuk a
húst. Jelen esetben is így jártam el: a kacsamelleket kacsazsírban
tartottam melegen, kb. két órán át. A galambok történetét most
kihagynám, a lényeg, hogy a nyers szív megpárolódott. Majd két

deci tokaji aszúból – zselatin segítségével

– aszpikot főztem, s ebbe
ültettem a galambszíve-
ket. A tálalás menete,
hogy a kacsamellet fel-
szeleteltem, elhelyeztem a
mandarinszelettel, kapott
áfonyadzsemet, s mellette
elfért a formára kiszúrt
galambszíves zselé is.
Előételünk látványos, egy-
ben igen finom.

Most nézzük a főételt,
ami valahogy összejött a
fejemben s érlelődött egy
darabig: csirkepaprikás,
rozscipóban. Csirkecom-
bokból készült, apróra vágott
hagymát dobtam kevés liba-
zsírra, majd só, bors, paprika, a klasszikus alap. Ebben főtt a hús.
Itt a szaftjára kell figyelni, hogy krémes legyen, s mikor a tejföllel
behabarom, se túl sűrű, se túl híg ne legyen. A hússal nincs nagy
gond, mivel a gyenge csirkecomb elég hamar megpuhul. Az utolsó
néhány percben rádobjuk a csiperkegombát, imígyen összefor-
raljuk. 

Főztem hozzá orsótésztát, s amíg elkészült, a rozscipókat felvág-
tam, belüket kikapartam. Az így előkészített cipókba tettem a tész-
tából, ráhelyeztem a combot, gombát, s leöntöttem a bársonyos
szafttal. Még egy kevés tejföllel locsoltam, a tányért díszítettem, s
már kínáltam is. Mellé megérdemelten pezsgőt bontottam, szárazat,
hideget.

Bizakodással tekintve a következő tíz évre, konyhai sikereket és
fakanalas jó étvágyat kívánok:

Soós István City 22

Kacsamell mandarinnal, ga-
lambszív aszúzselében

Csirkepaprikás rozscipóban
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1. Elhelyez-
hetik-e a
gép j á rmű -
vek sebes-
ségét ellen-
őrző autót,
illetve az er-
re szolgáló
b e r e n d e -

zést, olyan helyen, ahol a járművek meg-
állása vagy várakozása tilos? 
a) Igen, bárhol és bármikor.
b) Legfeljebb ott és úgy, hogy a gyalogos- és
járműforgalmat indokolatlan mértékben ne 
akadályozza. 
c) Nem.

2. Olyan úton közlekedik, ahol sem járda,
sem leállósáv, sem útpadka, sem kerék-
párút nincs. Hol kell mennie, ha gyalogo-
san az úttest szélén tolja kerékpárját? 
a) Lakott területen lehetőleg a menetirány sze-
rinti jobb oldalon, lakott területen kívül mindig
a bal oldalon a járműforgalommal szemben. 
b) A menetirány szerinti bal oldalon, a jármű-
forgalommal szemben.
c) A járműforgalom menetiránynak megfelelő-
en, az úttest jobb szélén.

3. Hogyan változik – a meg-
előző útszakaszhoz képest
– a taxi tengelyterhelése a
táblával jelzett úton?
a) Az első tengely terhelése
nő, a hátsó tengely terhelése
csökken. 
b) Az első tengely terhelése csökken, a hátsó
tengely terhelése nő. 
c) Mindkét tengely terhelése egyformán nő.

4. Előzéskor mekkora legyen az előző és
az előzendő gépkocsi sebességének kü-
lönbsége?
a) Legfeljebb 5–8 km/h. 
b) Legfeljebb 10–14 km/h.
c) Legalább 15–20 km/h. 

5. A közepén megállított autók vezetői
szabálysértést követnek el? 
a) Igen.
b) Csak akkor, ha 5 percnél hosszabb ideig
tartózkodnak egyhelyben. 
c) Nem.

6. Milyen gépkocsival vontatható az el-
romlott taxi, amelynek üzemifék-berende-
zése hibásodott meg?
a) Csak olyan járművel, amelynek tényleges
súlya eléri a taxi tényleges súlyát.
b) Csak olyan járművel, amelynek tényleges
súlya eléri a taxi tényleges súlyának a felét.
c) Csak olyan járművel, amelynek tényleges sú-
lya eléri a taxi tényleges súlyának a kétszeresét.

7. Parkolhat-e taxijával a
táblával megjelölt helyen,
ha mozgáskorlátozott uta-
sa azt kéri Öntől, hogy vár-
jon reá, amíg ő a közelben
lévő áruházban vásárol?
a) Igen, ha az illető az ott tartózkodás időtar-
tamára a taxi szélvédője mögé helyezi mozgás-
korlátozott-igazolványát.
b) Legfeljebb akkor, ha utasa megígéri, hogy 5
perc elteltével biztosan visszatér a taxihoz. 
c) Nem. 

8. A fehér autó megközelítheti-e a gyalog-
átkelőhelyet sebességének mérséklése
nélkül?

a) Igen, mert az egyik gyalogos már elhagyta
az úttest menetirány szerint jobb oldalát, a má-
sik pedig még nem lépett le a járdáról. 
b) Nem.

9. Szabad-e az úttest szélén várakozó ta-
xin tompított fényszórót használni?
a) Csak éjszaka.
b) Legfeljebb erős ködben vagy sűrű hóesés-
ben. 
c) Nem.

10. Milyen sebességgel ha-
ladhatnak a kerékpárosok
az ilyen táblával jelölt öve-
zetben?
a) Legfeljebb 10 km/h sebes-
séggel. 
b) Legfeljebb 20 km/h sebes-
séggel.
c) A számukra útburkolati jellel elválasztott
vagy eltérő színű burkolattal megjelölt részen
legfeljebb 20 km/h, egyéb helyen legfeljebb
10 km/h sebességgel.

11. Kell-e a balesettel érintett taxisnak az
eseményről a rendőrhatóságot (a legkö-
zelebbi rendőrt) haladéktalanul értesíte-
nie, ha utasa az ütközés következtében
sérülésről pa-
naszkodik?
a) Igen.
b) Csak akkor,
ha maga is in-
dokoltnak látja,
hogy szükség
van az utas or-
vosi vizsgálatá-
ra, illetve  rend-
őri intézkedésre.
c) Legfeljebb akkor, ha az utas feltétlenül ra-
gaszkodik az orvosi vizsgálathoz, illetve a
rendőri intézkedésre. 

12. Szabad-e a taxiban utast szállítania
olyan helyen, amely nem erre a célra van
kialakítva?
a) Igen.
b) Csak az utas erre vonatkozó külön kérése
esetében. 
c) Nem.

13. Melyik jelzőtábla tilal-
mát (hatályát) szünteti
meg a tábla?
a) A „Súlykorlátozás” jelzőtáb-
la hatályát.
b) A „Sebességkorlátozás” jel-
zőtábla hatályát. 
c) A „Legkisebb követési távolság” jelzőtábla
hatályát. 

14. Mivel kell számolnia, ha autója útját
idős ember keresztezi? 
a) Hogy türelmetlen, nehezen tűri haladásá-
nak korlátozását. 
b) Hogy kellő élettapasztalat birtokában jobb
közlekedési partner, mint a fiatalabb társai.
c) Hogy olykor figyelmetlen, lassabban ha-
lad, nem tudja megbecsülni a járművek se-
bességét.

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 38. oldalon találhatók.
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1. Elhelyez-
hetik-e a
gép j á rmű -
vek sebes-
ségét ellen-
őrző autót,
illetve az er-
re szolgáló
b e r e n d e -

zést, olyan helyen, ahol a járművek meg-
állása vagy várakozása tilos? 
a) Igen, bárhol és bármikor.
b) Legfeljebb ott és úgy, hogy a gyalogos- és
járműforgalmat indokolatlan mértékben ne 
akadályozza. 
c) Nem.

2. Olyan úton közlekedik, ahol sem járda,
sem leállósáv, sem útpadka, sem kerék-
párút nincs. Hol kell mennie, ha gyalogo-
san az úttest szélén tolja kerékpárját? 
a) Lakott területen lehetőleg a menetirány sze-
rinti jobb oldalon, lakott területen kívül mindig
a bal oldalon a járműforgalommal szemben. 
b) A menetirány szerinti bal oldalon, a jármű-
forgalommal szemben.
c) A járműforgalom menetiránynak megfelelő-
en, az úttest jobb szélén.

3. Hogyan változik – a meg-
előző útszakaszhoz képest
– a taxi tengelyterhelése a
táblával jelzett úton?
a) Az első tengely terhelése
nő, a hátsó tengely terhelése
csökken. 
b) Az első tengely terhelése csökken, a hátsó
tengely terhelése nő. 
c) Mindkét tengely terhelése egyformán nő.

4. Előzéskor mekkora legyen az előző és
az előzendő gépkocsi sebességének kü-
lönbsége?
a) Legfeljebb 5–8 km/h. 
b) Legfeljebb 10–14 km/h.
c) Legalább 15–20 km/h. 

5. A közepén megállított autók vezetői
szabálysértést követnek el? 
a) Igen.
b) Csak akkor, ha 5 percnél hosszabb ideig
tartózkodnak egyhelyben. 
c) Nem.

6. Milyen gépkocsival vontatható az el-
romlott taxi, amelynek üzemifék-berende-
zése hibásodott meg?
a) Csak olyan járművel, amelynek tényleges
súlya eléri a taxi tényleges súlyát.
b) Csak olyan járművel, amelynek tényleges
súlya eléri a taxi tényleges súlyának a felét.
c) Csak olyan járművel, amelynek tényleges sú-
lya eléri a taxi tényleges súlyának a kétszeresét.

7. Parkolhat-e taxijával a
táblával megjelölt helyen,
ha mozgáskorlátozott uta-
sa azt kéri Öntől, hogy vár-
jon reá, amíg ő a közelben
lévő áruházban vásárol?
a) Igen, ha az illető az ott tartózkodás időtar-
tamára a taxi szélvédője mögé helyezi mozgás-
korlátozott-igazolványát.
b) Legfeljebb akkor, ha utasa megígéri, hogy 5
perc elteltével biztosan visszatér a taxihoz. 
c) Nem. 

8. A fehér autó megközelítheti-e a gyalog-
átkelőhelyet sebességének mérséklése
nélkül?

a) Igen, mert az egyik gyalogos már elhagyta
az úttest menetirány szerint jobb oldalát, a má-
sik pedig még nem lépett le a járdáról. 
b) Nem.

9. Szabad-e az úttest szélén várakozó ta-
xin tompított fényszórót használni?
a) Csak éjszaka.
b) Legfeljebb erős ködben vagy sűrű hóesés-
ben. 
c) Nem.

10. Milyen sebességgel ha-
ladhatnak a kerékpárosok
az ilyen táblával jelölt öve-
zetben?
a) Legfeljebb 10 km/h sebes-
séggel. 
b) Legfeljebb 20 km/h sebes-
séggel.
c) A számukra útburkolati jellel elválasztott
vagy eltérő színű burkolattal megjelölt részen
legfeljebb 20 km/h, egyéb helyen legfeljebb
10 km/h sebességgel.

11. Kell-e a balesettel érintett taxisnak az
eseményről a rendőrhatóságot (a legkö-
zelebbi rendőrt) haladéktalanul értesíte-
nie, ha utasa az ütközés következtében
sérülésről pa-
naszkodik?
a) Igen.
b) Csak akkor,
ha maga is in-
dokoltnak látja,
hogy szükség
van az utas or-
vosi vizsgálatá-
ra, illetve  rend-
őri intézkedésre.
c) Legfeljebb akkor, ha az utas feltétlenül ra-
gaszkodik az orvosi vizsgálathoz, illetve a
rendőri intézkedésre. 

12. Szabad-e a taxiban utast szállítania
olyan helyen, amely nem erre a célra van
kialakítva?
a) Igen.
b) Csak az utas erre vonatkozó külön kérése
esetében. 
c) Nem.

13. Melyik jelzőtábla tilal-
mát (hatályát) szünteti
meg a tábla?
a) A „Súlykorlátozás” jelzőtáb-
la hatályát.
b) A „Sebességkorlátozás” jel-
zőtábla hatályát. 
c) A „Legkisebb követési távolság” jelzőtábla
hatályát. 

14. Mivel kell számolnia, ha autója útját
idős ember keresztezi? 
a) Hogy türelmetlen, nehezen tűri haladásá-
nak korlátozását. 
b) Hogy kellő élettapasztalat birtokában jobb
közlekedési partner, mint a fiatalabb társai.
c) Hogy olykor figyelmetlen, lassabban ha-
lad, nem tudja megbecsülni a járművek se-
bességét.

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 38. oldalon találhatók.
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Fõnök kérdezi a szõke titkárnõjét:
– És mondja, meg van elégedve a helyzetével itt a vállalat-

nál?
– Igen, fõnök, csak a hamutartó nyomja a vállam…

* * *
Lány a barátnõjéhez:
– Te a helyemben férjhez mennél Ottóhoz?
– Nézz már a tükörbe! Én a te helyedben bárkihez férjhez

mennék…
* * *

Két vasutas italozás közben azon tanakodik, hogy lehet-e va-
jon túlvilág, és ha van, akkor van-e ott is vasút. Az eszmecsere
végén megegyeznek, hogy amelyikük elõbb meghal, az valami-
lyen módon tudatja az életben maradottal hogy mi a helyzet.
Egy kis idõ elteltével az egyikük visszaadja a lelkét az úrnak. A
temetés után a túlélõ vasutas álmából arra riad, hogy volt kol-
légája az ágya mellett áll:

– Ne ijedj meg, csak én vagyok! Tudod megbeszéltük, hogy
megjelenünk egymásnak halálunk után, hogy tudassuk, mi van
odaát!

– Ja! Tényleg, aztán mi van?
– Hááát…! Tulajdonképpen van egy jó, meg egy rossz hírem.

Melyikkel kezdjem?
– Kezdd a jó hírrel.
– Képzeld, a másvilágon is van vasút! Ugyanúgy mennek

a vonatok, mint a földön, én például ott is a Szombathelyi For-
galmi Csomópont III-as számú váltóállító központjában dolgo-
zom.

– Hát ez nagyon jó, akkor mi a rossz hír?
– Hétfõre te is ki vagy írva mûszakra!

* * *
– Mi az, használat elõtt merev, amíg igénybe veszik nedves,

ha már nem kell, akkor csöpög és lóg? 
– Esernyõ.
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ÉBRESZTŐ

Ha még nem voltál nálunk akkor nincs mit tenni, mint jelentkezni a Kamionsulinál,
ahol 1 nap alatt áteshetsz a képzésen és utána rögtön a vizsgán is. 

A gyorstalpaló tanfolyam, a hatósági vizsga és okmányok együttes díja: 26.000 Ft. 

... ha még nem újítottad meg a személytaxi vezető igazolványodat!

HA KIMARADSZ TÉNYLEG LEMARADSZ...

HA KIMARADSZ TÉNYLEG LEMARADSZ,
mert 2018. január 1-től érvénytelenek lesznek a  jelenlegi engedélyeid! 

Jelentkezni a 06309005562 vagy 06304581723 számon tudsz.
Hívd MOST!

otsz_hirdetes_augusztus_2.ai   1   2017.08.13.   18:38:23

A hogy New York, vagy ép-
pen Budapest utcaképét
meghatározzák a sárga ta-

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

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

24

Athéni útinapló 1. rész

A taxizásról

Athéni kollégánk szakmai lapunkat tanulmányozza
Aegina szigetén minden taxi ezüst színű

Egy athéni taxiállomás

Ha szabad a taxi, a felirat
világít a szélvédő mögött

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

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

vendégeit hivatalos part-
nerként a Főtaxi szállítja. 

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

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

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

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

Nekik is gratulálunk!

24

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

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

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

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

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

Haltenberger
Samu, az alapító

Tankolnak egy taxit a
Kerepesi úti  garázsban
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Fõnök kérdezi a szõke titkárnõjét:
– És mondja, meg van elégedve a helyzetével itt a vállalat-

nál?
– Igen, fõnök, csak a hamutartó nyomja a vállam…

* * *
Lány a barátnõjéhez:
– Te a helyemben férjhez mennél Ottóhoz?
– Nézz már a tükörbe! Én a te helyedben bárkihez férjhez

mennék…
* * *

Két vasutas italozás közben azon tanakodik, hogy lehet-e va-
jon túlvilág, és ha van, akkor van-e ott is vasút. Az eszmecsere
végén megegyeznek, hogy amelyikük elõbb meghal, az valami-
lyen módon tudatja az életben maradottal hogy mi a helyzet.
Egy kis idõ elteltével az egyikük visszaadja a lelkét az úrnak. A
temetés után a túlélõ vasutas álmából arra riad, hogy volt kol-
légája az ágya mellett áll:

– Ne ijedj meg, csak én vagyok! Tudod megbeszéltük, hogy
megjelenünk egymásnak halálunk után, hogy tudassuk, mi van
odaát!

– Ja! Tényleg, aztán mi van?
– Hááát…! Tulajdonképpen van egy jó, meg egy rossz hírem.

Melyikkel kezdjem?
– Kezdd a jó hírrel.
– Képzeld, a másvilágon is van vasút! Ugyanúgy mennek

a vonatok, mint a földön, én például ott is a Szombathelyi For-
galmi Csomópont III-as számú váltóállító központjában dolgo-
zom.

– Hát ez nagyon jó, akkor mi a rossz hír?
– Hétfõre te is ki vagy írva mûszakra!

* * *
– Mi az, használat elõtt merev, amíg igénybe veszik nedves,

ha már nem kell, akkor csöpög és lóg? 
– Esernyõ.
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ÉBRESZTŐ

Ha még nem voltál nálunk akkor nincs mit tenni, mint jelentkezni a Kamionsulinál,
ahol 1 nap alatt áteshetsz a képzésen és utána rögtön a vizsgán is. 

A gyorstalpaló tanfolyam, a hatósági vizsga és okmányok együttes díja: 26.000 Ft. 

... ha még nem újítottad meg a személytaxi vezető igazolványodat!

HA KIMARADSZ TÉNYLEG LEMARADSZ...

HA KIMARADSZ TÉNYLEG LEMARADSZ,
mert 2018. január 1-től érvénytelenek lesznek a  jelenlegi engedélyeid! 

Jelentkezni a 06309005562 vagy 06304581723 számon tudsz.
Hívd MOST!

otsz_hirdetes_augusztus_2.ai   1   2017.08.13.   18:38:23
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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!
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V. Alkotmány utca

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

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

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

XIII. Margitsziget 

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

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

XXII. Nagytétényi út – Rózsakert utca sa-
rok

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

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

Juhász Péter

43

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

* * *
– Plátói szerelem = kí-

vülrõl nyalogatni a lek-
város üveget.

* * *

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

Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban

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

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

HH íívvdd  bb iizzaa lloommmmaall
II lldd iikkóó tt

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

vagy hagyhatsz üzenetet a 
vermesi@citromail.hu 

e-mail címen is.

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

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

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

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

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

Margitsziget. Tessék komolyan venni 
a változásra figyelmeztető jelzőcetlit

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

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

ket ellenőrizzenek?! 

15

Mi ezért fizetünk?

Civil autók a taxiállomásokon

Ha szólunk nekik, még meg is sértődnek

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

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

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

– Tanárnõ, merre van
Gyatra?

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

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

* * *
Egy takarítónõ feljelen-

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

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

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

* * *
A szõke nõ bemegy a

McDonald's-ba:
– Kérek 2 dl kólát, 1

hamburgert és egy kis
sültkrumplit.

– Itt fogyasztja? – kérdi
az eladó.

– Nem, ott a hátsó asz-
talnál.

Képek:
Horváth
András 
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A jelentkező
minőségi szolgáltatókat,

várólista alapján értesítjük.

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

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

Fax: +36 1 235 5404 • www.6x6taxi.hu

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

Legszívesebben felsorolnám az összes

26

Ma már történelem...

Nagy nyüzsi a bárpultnál

Gabcsi, az összejövetel lelke és mo-
torja (az összképet Suta rontja...) Sztorizgatás...
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A hogy New York, vagy ép-
pen Budapest utcaképét
meghatározzák a sárga ta-

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

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

24

Athéni útinapló 1. rész

A taxizásról

Athéni kollégánk szakmai lapunkat tanulmányozza
Aegina szigetén minden taxi ezüst színű

Egy athéni taxiállomás

Ha szabad a taxi, a felirat
világít a szélvédő mögött

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

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

vendégeit hivatalos part-
nerként a Főtaxi szállítja. 

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

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

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

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

Nekik is gratulálunk!

24

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

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

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

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

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

Haltenberger
Samu, az alapító

Tankolnak egy taxit a
Kerepesi úti  garázsban
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Ukrajna mindennapi életében a legfontosabb tényező – ahogy
már az útinapló első részében szóba került –, hogy ebben az or-
szágban 2017-ben még mindig folyik a háború! Tulajdonképpen
állóháború a szakadárok és a kormányerők között. A harcok
Kelet-Ukrajnában folynak, Nyugat-Ukrajnában, a Kárpátalján béke
van, de érezni a feszültséget, hiszen magyar fiatalok is részt

vesznek a harcokban. Ott-tartózkodásunkkor, egy
hét alatt két magyar fiatal vesztette az életét a há-
borúban. Ellentmondóak a hírek, hogy önkéntesen
harcoltak, vagy behívó parancs alapján. Egy közle-
kedési szaklapban semmi politika, de azt meg kell
említeni, hogy Ukrajna fővárosában, Kijev főterén,
a Majdan téren, három évvel ezelőtt a tüntető tö-
megbe lőttek. Ma sem tudni, ki adta ki a tűzparan-
csot. Így azt sem lehet tudni, hogy „igazi”, vagy
megfizetett „forradalmárok” voltak a téren. Egye-
sek szerint autóbuszokon szállítottak embereket a
térre és fizetséget kaptak ezért, de az ellenkező-
jéről is pletykáltak…
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A fizetség meg nagyon fontos, mert Ukrajna
nagyon szegény ország. A nyugdíjak hihetetlenül alacsonyak,
10–15.000 forintnak megfelelő összeg, az átlagfizetés 30-
–40.000 forintnyi hrivnya között mozog. Ezért aztán mindenki
úgy csinál „mellékest”, ahogy tud. A városokban, a falvakban
mindenhol árusok, mindent eladnak, amit tudnak. Gyümölcs,
zöldség, kézi szőttes, palackos bor, széles a kínálat. Ehhez jön,
mint bevételi forrás a csempészet sokaknak. Gondoljunk bele,
egy doboz cigaretta 250 forintnak megfelelő öszszegbe kerül.
Magyarországon 1000 forint. 750 forint (!) a különbözet. Egy
kartonnál 15.000 forint! Ha két kartont átcsempész a határon,
30.000 forintot keres. Egyhavi fizetést. A benzin is jó „bolt”,
bár nem akkora, mint a cigaretta. 250 forint körül van egy liter
benzin, Magyarországon körülbelül 100 forinttal több. 50 liter
áthozatalával, eladásával 5.000 forintot keres. És ez még nem
is csempészet. Egy időben a magyar oldalon, a magyar illeté-

kesek felírták a ko-
csik rendszámát, kilométeróra-állását és a benzin mennyiségét.
Kifelé ugyanaz… Feltűnő volt, ha valaki ment 10 kilométert, és
eltűnt 50 liter benzin… De abbahagyták az ilyenfajta ellenőrzést,
mert a kilométerórát nemcsak visszafelé, hanem előre is lehet
tekerni… 

Jellemző a vásárlóerőre, a szegénységre, hogy a nagy nyugati
üzletláncok, élelmiszerláncok – például ALDI, Penny Market,
Lidl, TESCO, McDonald’s, Burger King – még meg sem jelen-
tek Ukrajnában. Elméletileg még van fémpénz, de a gyakorlat-
ban már nincs használatban. Ugyanis a legkisebb papírpénz, az
1 hrivnya, 10 forintot ér.

Ukrajna összességében izgalmas ország. Félig Európa, félig
Ázsia. Nagyon szeretnének az Unióhoz csatlakozni, de amíg tart
a háború, erre biztosan nem lesz lehetőség…. 

Juhász Péter
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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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1. Helyes a „B” válasz. A közúti forgalom ellenőr-
zése során azt a járművet, amelyben a közúti forga-
lom ellenőrzését végző berendezés üzemel, a köz-
úton úgy kell elhelyezni, hogy a gyalogos- és jármű-
forgalmat indokolatlan mértékben ne akadályozza. 
2. Helyes a „C” válasz. Ha az úton sem járda, sem
leállósáv, sem útpadka, sem kerékpárút nincs – vagy
az a gyalogosok közlekedésére alkalmatlan –, a ke-
rékpárt tolni, lakott területen kívül és belül is, a me-
netirány szerinti jobb oldal szélén kell. 
3. Helyes a „B” válasz. A tábla jelentése:
„Veszélyes emelkedő”. Az ilyen helyen az emelkedő
irányú erő a jármű súlyerejéből fakad. Az alsó ten-
gely terhelése megnő, a felsőé csökken, ezért a hát-
sókerék-hajtású gépkocsi hegymenetben kedve-
zőbb, mint az elsőkerék-hajtású.
4. Helyes a „C” válasz. Előzéskor az előző és az
előzendő gépkocsi sebességének különbsége leg-
alább 15–20 km/h legyen, hogy a manőver ne hú-
zódjon el, ne tartson sokáig. Természetesen a jármű
sebességét ilyen esetben is csak a KRESZ-ben
meghatározott sebbességértékek meghaladása nél-
kül növelhetjük.
5. Helyes az „A” válasz. Városaink parkolóhely-hi-
ányának megoldásaként a közlekedés gyakorlatá-
ban sok helyen tekintik megoldásnak a képen látha-
tó várakozási formát. A szokásjog azonban nem le-
galizálja a gyakorlatot. 
6. Helyes az „A” válasz. Az elromlott taxi, amely-
nek üzemifék-berendezése hibásodott meg, csak
olyan járművel vontatható, amelynek tényleges súlya
eléri a taxi tényleges súlyát.
7. Helyes az „A” válasz. A tábla a mozgáskorláto-
zottakat szállító járművek részére fenntartott várako-
zóhelyet jelzi. A várakozási jogosultság azt a mozgá-
sában korlátozott személyt, valamint a mozgásában
korlátozott személyeket szállító jármű vezetőjét illeti
meg, aki a mozgásában korlátozott személy parkolá-
si igazolványáról szóló kormányrendelet szerint a

parkolási igazolványt a járműben elhelyezte.
8. Helyes a „B” válasz.  A jármű vezetőjének a ki-
jelölt gyalogos-átkelőhelyet csak fokozott óvatosság-
gal és olyan sebességgel szabad megközelítenie,
hogy járművével, amennyiben szükséges, a zebra
előtt még meg tudjon állni. Az adott esetben a jár-
dán álló gyalogos bármikor az úttestre léphet, ezért
az autóvezető köteles lassítással felkészülni az el-
sőbbség megadására. A zebrához gyorsan közele-
dő autó megijesztheti a gyalogost, ezért a járdáról
előre is léphet.
9. Helyes a „B” válasz. Álló járművön – forgalmi
okból megálló járművet kivéve – tompított fényszó-
rót csak erős ködben vagy sűrű hóesésben szabad
használni.
10. Helyes a „C” válasz. A „Gyalogos és kerékpá-
ros övezet (zóna)” olyan terület kezdetét jelzi, amely-
nek útjai gyalogosok és kerékpárosok közlekedésé-
re szolgálnak. Kerékpárosoknak az út számukra bur-
kolati jellel elválasztott vagy eltérő színű burkolattal
megjelölt részén legfeljebb 20 km/h, egyéb helyen
pedig legfeljebb 10 km/h sebességgel szabad köz-
lekedni.
11. Helyes az „A” válasz. Ha a baleset személyi
sérülést okozott, a balesetről a rendőrhatóságot (a
legközelebbi rendőrt) haladéktalanul értesítenie
kell. A személyi sérülés nem mindig jár látható káro-
sodással, ezért azt is annak kell tekinteni, ha az utas
fájdalomra, mozgási nehézségre panaszkodik.
12. Helyes a „C” válasz. Személyt szállítani csak
a taxi e célra kialakított ülőhely részén szabad. 
13. Helyes a „B” válasz. A „Sebességkorlátozás
vége” jelzőtábla a „Sebességkorlátozás” tilalmi táb-
la hatályát oldja fel.
14. Helyes a „C” válasz. Az idősek körében átla-
gosan több súlyos közlekedési baleset történik,
mint a fiatalabb korosztályokban. A javakorabeli em-
berek azért sérülnek meg súlyosabban, mert gyen-
gébb a fizikai állapotuk, hosszabb a reakcióidőjük.

Az élemedett kor velejárója a hallás és a látás képes-
ségének romlása, a fizikai gyengeség, a lelassulás
és a figyelmetlenség. A mozgásszervi és egyéb
problémáik miatt lassan haladnak át az úttesten.
Gyakran bizonytalanok, rosszul mérik fel a járművek
távolságát, sebességét, kilátást gátló akadály (na-
gyobb álló jármű stb.) mögül, váratlanul lépnek az út-
testre.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

Meggyesi Imre
1955–2017

Ismét elment egy régi barát! A maszek
taxi kezdetétől, az utolsó pillanatig a
szakmánkban jeleskedett.

A hőskorban, a diszpécserközpon-
tok indulásánál, telefonozott, diszpé-
cserkedett, taxizott.

Búcsúzunk tőled, Imre, 
nyugodj békében!

A City Taxi, a Budapest Taxi, a Taxi-
Plus, és a 6X6 Taxi névében:

Tamás Miklós
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INSIGNIA

1Automatikusan működik 8 km/h és 80 km/h között. A rendszer működéséről az opel.hu oldalon olvashat részletesen.
2Az OnStar opcionális felszereltség, és az Opel nem vállal felelősséget a szolgáltatásból eredő problémákért. A szolgáltatás 
aktiválásához az OnStar Europe-nál létrehozott fiók szükséges, mely a General Motors tulajdona. A próbaidőszak után 
a szolgáltatás díjköteles. A szolgáltatások használatához mobilhálózati lefedettség és elérhetőség szükséges.
Kombinált használat esetén az új Opel Insignia átlagfogyasztása: 4,0-8,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 105-199 g/km a jelenleg 
hatályos szabályozás (715/2007/EK rendelet és a 692/2008/EK rendelet) szerint. A megadott átlagos fogyasztási adatok 
kizárólag a többi gépjárműtípussal történő összehasonlítás célját szolgálják, és eltérhetnek a tényleges fogyasztástól, 
amelyet többek között az opcionális kiegészítők, az  útviszonyok és vezetési stílus nagy mértékben befolyásolnak. A képen 
látható autó illusztráció és opcionális kiegészítőkkel van felszerelve.

  Kategóriaelső LED Mátrix fényszórók

  Automatikus vészfékezés gyalogosfelismeréssel1

  24/7  csatlakozási és szervizasszisztens2

Új Opel

Ismerje meg a Taxi Expo rendezvényen!

OP_7223_204x290_New_Insignia_print_TaxisokVilaga.indd   1 06/10/17   16:33
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sókerék-hajtású gépkocsi hegymenetben kedve-
zőbb, mint az elsőkerék-hajtású.
4. Helyes a „C” válasz. Előzéskor az előző és az
előzendő gépkocsi sebességének különbsége leg-
alább 15–20 km/h legyen, hogy a manőver ne hú-
zódjon el, ne tartson sokáig. Természetesen a jármű
sebességét ilyen esetben is csak a KRESZ-ben
meghatározott sebbességértékek meghaladása nél-
kül növelhetjük.
5. Helyes az „A” válasz. Városaink parkolóhely-hi-
ányának megoldásaként a közlekedés gyakorlatá-
ban sok helyen tekintik megoldásnak a képen látha-
tó várakozási formát. A szokásjog azonban nem le-
galizálja a gyakorlatot. 
6. Helyes az „A” válasz. Az elromlott taxi, amely-
nek üzemifék-berendezése hibásodott meg, csak
olyan járművel vontatható, amelynek tényleges súlya
eléri a taxi tényleges súlyát.
7. Helyes az „A” válasz. A tábla a mozgáskorláto-
zottakat szállító járművek részére fenntartott várako-
zóhelyet jelzi. A várakozási jogosultság azt a mozgá-
sában korlátozott személyt, valamint a mozgásában
korlátozott személyeket szállító jármű vezetőjét illeti
meg, aki a mozgásában korlátozott személy parkolá-
si igazolványáról szóló kormányrendelet szerint a

parkolási igazolványt a járműben elhelyezte.
8. Helyes a „B” válasz.  A jármű vezetőjének a ki-
jelölt gyalogos-átkelőhelyet csak fokozott óvatosság-
gal és olyan sebességgel szabad megközelítenie,
hogy járművével, amennyiben szükséges, a zebra
előtt még meg tudjon állni. Az adott esetben a jár-
dán álló gyalogos bármikor az úttestre léphet, ezért
az autóvezető köteles lassítással felkészülni az el-
sőbbség megadására. A zebrához gyorsan közele-
dő autó megijesztheti a gyalogost, ezért a járdáról
előre is léphet.
9. Helyes a „B” válasz. Álló járművön – forgalmi
okból megálló járművet kivéve – tompított fényszó-
rót csak erős ködben vagy sűrű hóesésben szabad
használni.
10. Helyes a „C” válasz. A „Gyalogos és kerékpá-
ros övezet (zóna)” olyan terület kezdetét jelzi, amely-
nek útjai gyalogosok és kerékpárosok közlekedésé-
re szolgálnak. Kerékpárosoknak az út számukra bur-
kolati jellel elválasztott vagy eltérő színű burkolattal
megjelölt részén legfeljebb 20 km/h, egyéb helyen
pedig legfeljebb 10 km/h sebességgel szabad köz-
lekedni.
11. Helyes az „A” válasz. Ha a baleset személyi
sérülést okozott, a balesetről a rendőrhatóságot (a
legközelebbi rendőrt) haladéktalanul értesítenie
kell. A személyi sérülés nem mindig jár látható káro-
sodással, ezért azt is annak kell tekinteni, ha az utas
fájdalomra, mozgási nehézségre panaszkodik.
12. Helyes a „C” válasz. Személyt szállítani csak
a taxi e célra kialakított ülőhely részén szabad. 
13. Helyes a „B” válasz. A „Sebességkorlátozás
vége” jelzőtábla a „Sebességkorlátozás” tilalmi táb-
la hatályát oldja fel.
14. Helyes a „C” válasz. Az idősek körében átla-
gosan több súlyos közlekedési baleset történik,
mint a fiatalabb korosztályokban. A javakorabeli em-
berek azért sérülnek meg súlyosabban, mert gyen-
gébb a fizikai állapotuk, hosszabb a reakcióidőjük.

Az élemedett kor velejárója a hallás és a látás képes-
ségének romlása, a fizikai gyengeség, a lelassulás
és a figyelmetlenség. A mozgásszervi és egyéb
problémáik miatt lassan haladnak át az úttesten.
Gyakran bizonytalanok, rosszul mérik fel a járművek
távolságát, sebességét, kilátást gátló akadály (na-
gyobb álló jármű stb.) mögül, váratlanul lépnek az út-
testre.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

Meggyesi Imre
1955–2017

Ismét elment egy régi barát! A maszek
taxi kezdetétől, az utolsó pillanatig a
szakmánkban jeleskedett.

A hőskorban, a diszpécserközpon-
tok indulásánál, telefonozott, diszpé-
cserkedett, taxizott.

Búcsúzunk tőled, Imre, 
nyugodj békében!

A City Taxi, a Budapest Taxi, a Taxi-
Plus, és a 6X6 Taxi névében:

Tamás Miklós

Folytatás a 36. oldalról

Külön kamera
figyeli a közle-
kedést, és kü-
lön a közbiz-
tonságot

A magyar piacon is
kapható zárjegyes, vagy
a nélküli ukrán cigaretta

Nyugat-Ukrajnában minden-
hol elfogadják a forintot

Sok helyen látni kétnyelvű utcanévtáblát
Nyilvános WC egy
benzinkútnál
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INSIGNIA

1Automatikusan működik 8 km/h és 80 km/h között. A rendszer működéséről az opel.hu oldalon olvashat részletesen.
2Az OnStar opcionális felszereltség, és az Opel nem vállal felelősséget a szolgáltatásból eredő problémákért. A szolgáltatás 
aktiválásához az OnStar Europe-nál létrehozott fiók szükséges, mely a General Motors tulajdona. A próbaidőszak után 
a szolgáltatás díjköteles. A szolgáltatások használatához mobilhálózati lefedettség és elérhetőség szükséges.
Kombinált használat esetén az új Opel Insignia átlagfogyasztása: 4,0-8,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 105-199 g/km a jelenleg 
hatályos szabályozás (715/2007/EK rendelet és a 692/2008/EK rendelet) szerint. A megadott átlagos fogyasztási adatok 
kizárólag a többi gépjárműtípussal történő összehasonlítás célját szolgálják, és eltérhetnek a tényleges fogyasztástól, 
amelyet többek között az opcionális kiegészítők, az  útviszonyok és vezetési stílus nagy mértékben befolyásolnak. A képen 
látható autó illusztráció és opcionális kiegészítőkkel van felszerelve.

  Kategóriaelső LED Mátrix fényszórók

  Automatikus vészfékezés gyalogosfelismeréssel1

  24/7  csatlakozási és szervizasszisztens2

Új Opel

Ismerje meg a Taxi Expo rendezvényen!
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3.542.500 FT+ÁFA - TÓL*

CITROËN C4 PICASSO 
COLLECTION 1.6 BLUEHDI EURO6

 
1 ÉVES, KEVESET FUTOTT MAGYARORSZÁGI AUTÓK

CITROËN M5 CENTER - 1194 BUDAPEST, ANDRÉ CITROËN U. 1., TEL.: 06 1 358 5858

citroen.hu

*Felszereltség: 2 zónás digitáis klíma berendezés, ESP, 6 légzsák, első elektromos ablakemelők + elektromosan állítható tükör, bluetooth-os rádió, tempomat, pótkerék. 
Ajánlatunk tájékoztató jellegű, a készlet erejéig érvényes, a fotó illusztráció. Részletekről érdeklődjön értékesítő kollégáinknál.
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