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ÉBRESZTŐ
Jelentkezz a Kamionsulinál, ahol 1 nap alatt áteshetsz a képzésen és  a vizsgán. 

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

Jelentkezni a 06309005562 vagy 06304581723 számon tudsz. Hívd MOST!

HA KIMARADSZ TÉNYLEG LEMARADSZ,
mert 2018. január 1-től érvénytelenek lesznek a  jelenlegi engedélyeid! 
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Bár 2017-ben az alanyi áfa-mentes
határt hatmillióról nyolcmillióra
emelték, sokaknak ez is kevés. Jó
néhány taxis túl fogja lépni ezt a
bevételt és „beleesik” az áfa-kör-
be. Vajon mennyire fog ez fájni? 

Az áfa-határ túllépésének ese-
tén követendő eljárást, nem
meglepő módon, az áfa-tör-
vény szabályozza (2007. évi
CXXVII. törvény az általános
forgalmi adóról). Ennek ér-
telmében amennyiben a vál-
lalkozás bevétele meghalad-
ja a mentességre jogosító
nyolcmillió forintos értékha-
tárt, azt az adóhatóságnak a
megfelelő nyomtatványon jelen-
teni kell, és a továbbiakban a bevétel fe-
lettes részére áfát kell fizetni. Ez a sza-
bály azonban csak az áfa-körbe bekerü-
lés évére vonatkozik, a következő két tel-
jes évben már a bevétel mértékétől füg-
getlenül az első forinttól áfa-alany a vállal-
kozó! Az ismételt alanyi mentességet
csak két teljes adóév után választhatja,
persze csak úgy, ha nem haladja meg az
aktuális áfa-határt: „…alanyi adómentes-
ség választására vonatkozó joggal a meg-
szűnés évét követő második naptári év
végéig nem élhet.”

A taxiszolgáltatás az a vállalkozás,
amely bevételét tekintve igen heterogén.
Vannak másodos, és nyugdíj melletti kol-
légák, akik évente csak egy-két millió fo-
rintos forgalmat bonyolítanak, csekélyke
jövedelmüket kiegészítendő. Vannak „át-
lag” taxisok 2-5 milliós bevétellel, és van-
nak a „munkagépek”, akik folyamatosan
az alanyi áfa-mentes határon billegnek.
Néhányan közülük ebben az évben már
át is fogják lépni ezt a határt. Ők vajon
mire számíthatnak?

Így elöljáróban kijelenthetjük: nem sok
jóra. A vonatkozó törvény szerint a taxi-
szolgáltatás áfa-kulcsa 27%. Áfa-fizetés
esetén lehetőség van a költségek után le-

vonni az adót (vagyis ezzel csökkenteni a
fizetendő áfát), ám ebben mindenféle
korlátok vannak. A legnagyobb költség-té-
tel, az üzemanyag után például egyáltalán
nem érvényesíthető a levonás. A munka-
eszközként használt gépkocsinál –

igen ke-
mény feltételek mellett – ugyan alkal-

mazhatjuk a levonást, de csak akkor, ha
áfás számlánk van róla. Magánszemélytől
vásárolt használt autónál pedig ilyenünk
nincs. A javításra és karbantartásra vonat-
kozó költségek áfája, ill. csak annak 50%-
a szintén levonható. Persze, ha van szám-
la…

Nem sok tételünk van tehát, amiből le-
vont áfát érvényesíthetünk. Talán csak a
társasági tagdíj és a drosztdíj ilyen, a né-
hány elhanyagolható apróság mellett.
Jobb tehát abból kiindulni, hogy szinte a
teljes bevételünk után forgalmi adót kell
fizetnünk. 

Az áfa kulcsa „visszafelé” számítva
21,26%. Vagyis például 100.000 Ft. a
27%-os áfával együtt 127.000 Ft, de ha
ebből a bruttó összegből visszafelé szá-
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3

Szerkesztőségünk igyekszik a legna-
gyobb gondossággal eljárni az infor-
mációk közlése során. A jelen szá-
munkban idézett jogszabályok és tájé-
koztatók a lapzártakor, 2017. 09. 11-
én hatályos állapotot tükrözik. Nem
zárható ki azonban hogy a lap megje-
lenéséig ezek bármelyike kiegészítés-
re, módosításra vagy törlésre kerül.
Nagyobb változás esetén arról azon-
nal hírt adunk weboldalunkon
(taxisokvilaga.hu), illetve a Taxisok Vi-
lága facebook profilján.

Ráfázunk, ha áfázunk?
Ha igen, mennyire?
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mítjuk ki a forgalmi adót, 21,26%-al kell
szoroznunk (127.000 x 21,26% = 27.000) 

Feltételezve, hogy költségeinkből a mi-
nimálisan leírható áfát érvényesítjük, szá-
moljunk az egyszerűség kedvéért 20 szá-
zalékkal. Ez annyit jelent, hogy minden
bevételünkből 20% azonnal „elvész”.
Vagyis áfa jogcímen befizetésre kerül. 

A hátrányoknak nincs még vége. Ha
átalányadót alkalmazunk, és úgy lépjük át
az alanyi adómentes határt, akkor az áfa
mellett a járulékaink növekedésével is
számolnunk kell. (Átalányadót ebben a te-
vékenységi körben 15 millió forintig alkal-
mazhatunk). Tehát átalányos áfások le-
szünk. Mit jelent ez mondjuk havi egymil-
lió forint bevétel esetén? Főállásúak lé-
vén a bevételünk 20%-a minősül jövede-
lemnek. Ha már áfa-alanyok vagyunk, ak-
kor a nettó, áfa-mentes jövedelmet, 800
ezer forintot kell számításba vennünk.
Fenti példából kiindulva ez (800.000 x
20%) 160.000 Ft. Ami bizony magasabb,
mint az eddig alkalmazott 127.500 forin-
tos minimálbér, a járulékok tehát emel-
kedni fognak, mégpedig a következőkép-
pen:

Nyugdíjjárulék 12.750 Ft helyett
16.000 Ft

Szociális hozzájárulási adó 31.556
Ft helyett 35.200 Ft

Az egészségügyi járulék ez esetben
nem változik, mert azt már most is a mini-
málbér másfélszerese (191.250 Ft) után
fizetjük.

KATA adóalanyok esetén „csak” az áfa-
fizetési kötelezettség lép be, egészen 12
millió forintig, mert az a KATA határa.
Pontosabban átlépése esetén már olyan
magas a „büntetőadó”, hogy az már vég-
képp nem éri meg. Többek között ezért
számoltuk a példát évi 12 millió, havi egy-
millió árbevételre – és nem azért, mert ez
jellemző lenne a taxis szakmában.

Van megoldás? 
Hát lenne több is! Például ha az alanyi

mentes határt a pénzügyi kormányzat 10-
12 millióra emelné. Sajnos nem látunk er-
re irányuló törekvést. Egy másik megol-
dás lehet, ha elérjük, hogy – legalább
Budapesten – a fix tarifa kerüljön bruttó-
sításra. Emeljük meg 20-27 százalékkal.
Mármint hogy a Főváros a rendeletével.
(Ám tudomásunk szerint erre sincs szán-

dék jelenleg). Akkor a taxis nem járna
rosszabbul, sőt több munkával többet is
keresne. Hogy aztán utasaink mennyire
tolerálnák ezt az emelést, azt előre nem
tudhatjuk…

Végső esetben, ha nem akarunk áfát fi-
zetni, kénytelenek leszünk év közben,
vagy az év végén szabadságra menni.
Mondjuk 7 990 000 forintos bevételnél
abbahagyjuk a tevékenységünket. De-
cemberben. Van, aki már novemberben.
Hogy aztán az év végi ünnepek alatt ki
fogja az utasokat szállítani, az még a jövő
titka…

Azonban van egy még ennél is egysze-
rűbb, minden feltételnek megfelelő meg-
oldás. Ha már nincs más törvényes lehe-
tőség, nyugodjunk bele! Igen, fogadjuk
el, hogy ezentúl áfát fizetünk. Kétségte-
len, hogy nem esik jól, ha a havi bevéte-
lünkből 20 százalékról le kell mondanunk
Ugyanakkor nem kell folyton a göngyölt
bevételt vizsgálni, nem kell idegesked-
nünk az év vége közeledtével, nem korlá-
toz semmi, hogy többet dolgozzunk, ezál-
tal többet is keressünk. 

-oli-
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II. Pasaréti út

Busz-sávot alakítottak ki a Pasaréti út elején, a Szilágyi Erzsébet
fasornál, felgyorsítva így a BKV autóbuszok és a taxik közleke-
dését. 
X. Gyárdűlő 
Fizető parkolós lesz a Zágrábi út, Somfa út környéke Kőbányán,
az úgynevezett Gyárdűlő városrészben. Több helyen változik a
forgalmi rend, az eddig kétirányú utcákból egyirányú utcákat
alakítanak ki, hogy több jármű férhessen el a parkolókban. 
XI. Naprózsa utca
Sokan használták a csendes kis utcácskát a Budaörsi út felől a
Gazdagréti lakótelepre haladók, hogy kikerüljék a Budaörsi út –
Gazdagréti út találkozásánál lévő csomópontot. Most egyirányú
lett „kifelé” az utca Budaörsi út felőli szakasza, így nem lehet
menni a „kertek alatt”, el kell menni a következő csomópontig. 

XVIII. Havanna lakótelep
Újabb kereszteződésben lett körforgalom, ezúttal a Havanna la-
kótelep melletti Margó Tivadar – Baross utca találkozásánál, ez-
zel felgyorsult és biztonságosabb lett a közlekedés. Újabb és
újabb körforgalmakat alakítanak ki a fővárosban, ezekről folya-
matosan beszámolunk. 

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

II. Pasaréti út: Busz-sávot ala-
kítottak ki az utca elején

XVIII. Havanna lakótelep:
Újabb helyszínen alakítot-
tak ki körforgalmat

XI. Naprózsa utca: Egy-
irányú lett az utca eddig
kétirányú szakasza
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Ukrajna közlekedésére a legjellemzőbb az utak katasztrofális álla-
pota. Állítólag vannak még falvak 2017-ben (!), amelyek nem közelít-
hetők meg személygépkocsival, csak teherautóval vagy terepjáró-
val. Rengeteg a földút, de a szilárd burkolatú utak is nagyon rossz
minőségűek. Tulajdonképpen csak a nagyvárosokat összekötő tran-
zitutak elfogadható állapotúak. Persze csak az ottani útviszonyok-
hoz képest… Nem véletlen, hogy egy 200 kilométeres útra 5-6 órát
terveznek.

Lakott területen nagyon rossz a közvilágítás, így nemcsak a ká-
tyúkra kell vigyázni, de a sötétben imbolygó ittas gyalogosokra, ke-

rékpárosokra is.  Csapatban, vagy egyedül bóklá-
szó állatokra, lovakra, marhákra nemcsak lakott
területen, de lakott területen kívül is számítani
kell. 

Az autópark elöregedett, legtöbb a szocializ-
mus éveiből maradt jármű, mellet-
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Ajándék CheAjándék Chevrvroleole tt

Tizenegy település ajándékozta a Chevrolet Traxot, amelyet
2017. augusztus 19-én, a Budakeszi Családi Napon vettek át a
Pest megyei rendőrök. A Budakörnyéki Önkormányzati Társulás
tagtelepüléseinek (Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi,
Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Telki,
Tinye, Tök) polgármesterei, valamint a térség országgyűlési kép-
viselője, Csenger-Zalán Zsolt adta át a szolgálati gépkocsit a
Budaörsi Rendőrkapitányságnak. A rendőri jelleggel ellátott au-
tót 2017. augusztus 19-én, a Budakeszi Családi Napon Horváth
Lajos r. ezredes, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi
rendőrfőkapitány-helyettese és Pál Adrián r. alezredes, a Buda-
örsi Rendőrkapitányság vezetője vette át.

Ígéret szép szó!
A Déli pályaudvar Alkotás utcai oldalától dolgozó kollégák jelezték,
hogy rendszeresen ki kell állni, majd vissza kell állni a taxiállomásra,
mert civil autók parkolnak a járdán és ki akarnak állni a parkolóhelyről.
Természetesen megkerestem a közlekedésszervezőket, hogy fessenek
fel útburkolati jeleket, amelyekkel megtiltanák a járdán való parkolást.
Azt a választ kaptuk, erre nincs szükség, a járdán csak akkor szabad
parkolni, ha azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi.

Ezután megkerestem az illetékes kerületi Közterület-felügyeletet,
pénzbírságokkal, büntetésekkel próbálják betartatni a közlekedés sza-
bályait a járdán parkoló autók vezetőivel. Ők megígérték az intézke-
dést hónapokkal ezelőtt, ahogy erről már beszámoltunk.

Most örömmel számolhatok be arról, hogy rendszeres az ellenőrzés
és az esetleges büntetés, a járda megtisztult, a taxisoknak nem kell fo-
lyamatosan kiállniuk a taxiállomásról, majd visszaállni.

„Az ígéret szép szó, ha betartják úgy jó!”
Köszönet. Juhász Péter

Eltűntek a szabálytalanul parkoló
autók a taxiállomás mellől a járdáról

Ukrajnai 
útinapló

2. rész: A közlekedésről

Gyalogátkelőhely jelké-
pes útburkolati jelekkel

35-40 éves autóroncsok a közutakon
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mítjuk ki a forgalmi adót, 21,26%-al kell
szoroznunk (127.000 x 21,26% = 27.000) 
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nimálisan leírható áfát érvényesítjük, szá-
moljunk az egyszerűség kedvéért 20 szá-
zalékkal. Ez annyit jelent, hogy minden
bevételünkből 20% azonnal „elvész”.
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A hátrányoknak nincs még vége. Ha
átalányadót alkalmazunk, és úgy lépjük át
az alanyi adómentes határt, akkor az áfa
mellett a járulékaink növekedésével is
számolnunk kell. (Átalányadót ebben a te-
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-oli-
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II. Pasaréti út

Busz-sávot alakítottak ki a Pasaréti út elején, a Szilágyi Erzsébet
fasornál, felgyorsítva így a BKV autóbuszok és a taxik közleke-
dését. 
X. Gyárdűlő 
Fizető parkolós lesz a Zágrábi út, Somfa út környéke Kőbányán,
az úgynevezett Gyárdűlő városrészben. Több helyen változik a
forgalmi rend, az eddig kétirányú utcákból egyirányú utcákat
alakítanak ki, hogy több jármű férhessen el a parkolókban. 
XI. Naprózsa utca
Sokan használták a csendes kis utcácskát a Budaörsi út felől a
Gazdagréti lakótelepre haladók, hogy kikerüljék a Budaörsi út –
Gazdagréti út találkozásánál lévő csomópontot. Most egyirányú
lett „kifelé” az utca Budaörsi út felőli szakasza, így nem lehet
menni a „kertek alatt”, el kell menni a következő csomópontig. 

XVIII. Havanna lakótelep
Újabb kereszteződésben lett körforgalom, ezúttal a Havanna la-
kótelep melletti Margó Tivadar – Baross utca találkozásánál, ez-
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újabb körforgalmakat alakítanak ki a fővárosban, ezekről folya-
matosan beszámolunk. 
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II. Pasaréti út: Busz-sávot ala-
kítottak ki az utca elején

XVIII. Havanna lakótelep:
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Ukrajna közlekedésére a legjellemzőbb az utak katasztrofális álla-
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tyúkra kell vigyázni, de a sötétben imbolygó ittas gyalogosokra, ke-

rékpárosokra is.  Csapatban, vagy egyedül bóklá-
szó állatokra, lovakra, marhákra nemcsak lakott
területen, de lakott területen kívül is számítani
kell. 

Az autópark elöregedett, legtöbb a szocializ-
mus éveiből maradt jármű, mellet-
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tük jellemzőek a szomszédos országból be-
hozott használt autók. Ugyanakkor megjelen-
tek az utakon a hatalmas, méregdrága nyu-
gati terepjárók, luxusautók. A forgalomirányí-
tó jelzőlámpáknál a zöld jelzés után villog a
zöld, figyelmeztetve ezzel arra, hogy újabb
jelzés következik, a gyalogosoknak szóló jel-
zőlámpánál ugyanúgy, mint a járművezetők-
nek szóló jelzőlámpáknál is. 

További beszéd helyett jöjjenek a képek.
Legközelebb – az útinapló harmadik, befeje-
ző részében – az ukrajnai mindennapi élet-
ről. 

Juhász Péter

6

Lényegesen olcsóbb az
üzemanyag, mint nálunk

Az országutak is döbbenetes állapotban vannak

Katasztrófális az
úthálózat lakott
területen belül is

Mint Né-
metország-
ban, fémla-
pon zöld
nyíl mutat-
ja, hogy ti-
los jelzés-
nél is sza-
bad jobbra
fordulni

Már csak 12
másodpercig
szabad az át-
kelés, utána
villogni kezd
a zöld

A rendszám megmutatja, hogy a jármű
hova való. Ez például Kárpátaljáról

Számláló mutatja a
gyalogosoknak, med-
dig piros még a lámpa

Sajátságos Gyalogát-
kelőhely jelzőtábla

Még 16 másodpercig zöld a
lámpa, utána villogni fog a zöld
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Egy kislányt mindig az apukája viszi autó-
val az iskolába reggelente. Egyik nap azon-
ban a papa beteg lesz, így az anyuka ülteti
be a kocsiba a kicsit. Este, amikor hazajön
az iskolából, a kislány boldogan újságolja:

– Képzeld, papa, ma a mami vitt az iskolá-
ba, és útközben nem találkoztunk egyetlen
baromarcúval meg köcsöggel sem!

* * *
„Amíg nem volt Facebook, csak a csalá-

dod tudta, hogy hülye vagy…”

7

Mintaszerű gyalogátkelőhely

Nagyon sok a földút is

Számláló mutatja, meddig lesz piros a lámpa

Számítani kell szokat-
lan útakadályokra is

Modern rendőrautó
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A korábbi évek gyakorlatának megfelelően, a taxitársaságok a le-
hetőségeikhez mérten idén is igyekeztek a SZIGET fesztivál ven-
dégeinek taxiigényeit kiszolgálni. A City Taxi a SZIGET belső
drosztján várta az utasokat. 

Rendhagyó beszámoló 

a SZIGET fesztivál taxiszolgáltatásáról és a Hajógyári szigetről

2017, Hajógyár utca, az ELSŐ DUNA-GŐZHAJÓZÁS
TÁRSASÁG székháza.
Budapest egyik legrégibb nagyüzeme volt az Óbudai
Hajógyár. Gróf Széchenyi István kezdeményezésére
jött létre 1835-ben, amikor az Első Duna-gőzhajózási
Társaság (DGT/DDSG) az Óbudai-szigetet megszerez-
te. Az itt készült első hajót – az Árpád oldalkerekes,
fa testű gőzhajót – 1836-ban bocsátották vízre. 1844.
augusztus 10-én a Széchenyi nevét viselő gőzhajó
avatásán itt hangzott fel először nemzeti imádsá-
gunk, a Magyar Himnusz nyilvános közünnepen! És
még egy érdekesség: 1917-ben 4 tengeralattjáró is
készült a hajógyárban. A 25. Sziget fesztivál minden-
kori eseményeit figyelmen kívül hagyva érdemes
a Hajógyár történelmét és az épület homlokzatán lé-
vő domborműveket is megtekinteni!

Elkészült a droszt.
Várjuk a beköltöző
szigetlakókat

Color Party után az uta-
sokat felkészítettük a
szállításra

Pár perc pihenés a
kora esti órákban

Két híd vezet a szigetre. Ezek közül a régebbi a Hajógyári
híd, azaz H-híd. Hívják még egyszerűen kis hídnak is (ré-
gebben: Remmel híd, a Hajógyár egyik igazgatója után el-
nevezve, melyet később átneveztek Munkás hídnak).
(1895-ben itt építették Közép-Európa első úszódokkját,
amely egyedülálló módon villamos üzemű volt. Tervezője,
1895-ben szabadalmaztatta. Ezen keresztül lehetett be-
jutni Óbudáról a hajógyár területére. 1858-ban készült el
az első állandó híd, egy fa toló-híd, melyet 1884-ben eme-
lőhídra cseréltek. A helyén 1968 óta egy egyszerű beton-
híd áll

1953, a Hajógyári-sziget emelőhídja, azaz a Remmel híd

Folytatás a 10. oldalon
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1953, a Hajógyári-sziget emelőhídja, azaz a Remmel híd

Folytatás a 10. oldalon
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A jó párkap-
csolat négy
alapszabálya:

1. Olyan nõt
kell találni, aki
jól fõz és tisz-
tán tartja a la-
kást.

2. Olyan nõt
kell találni, aki
sok pénzt ke-
res.

3. Olyan nõt
kell találni, aki
jó az ágyban.

4. És ami a
legfontosabb:
meg kell olda-
ni, hogy ez a 3
nõ véletlenül
se tudjon egy-
másról…

A fiatal, kezdõ ügyvéd,
aki apjától örökölte a jogi
praxisát, örvendezve siet
haza a jó hírrel:

– Képzeld, papa! Sike-
rült lezárnom azt a régi
ügyet!

– Lezárni! – kiáltja kar-
jait égnek emelve az apja.
– Öt éve élünk belõle, õ
meg csak úgy lezárja!

* * *
– Atyám, egy ideje nem

hordok alsónemût, nem
tudom, hogy ezzel vét-
keztem-e?

– Bizony, lányom! Ezért
most rögtön három mi-
atyánk és húsz cigány-
kerék…

10

A Budapest Taxi a – korábbi nevén Jégtörő
utca – most Ángel Sanz-Brizről, a „buda-
pesti angyalként ismert” spanyol diploma-
táról elnevezett úton kialakított utasbeszál-
lítási pontról szolgáltatott. 

A 6x6 Taxi, a TAXI 2000 és a Taxi Plus a Mo-
zaik utcai VW parkolóból indította az utasokkal
teli autókat.

A SZIGET fesztivál idén is rengeteg vendé-
get vonzott, ezért éjszakánként nagyon sokan
utaztak taxival. Megemlíthetnénk a statisztikák
számait, de inkább szeretném Popovits And-
rás, City 424 kollégánk, „Ilyen is volt Buda-
pest” honlapján megjelenített fotókat, illusztrá-
ciókat továbbítani a részetekre. Érdemes a
nagy rohanás után megtekinteni a hajógyári szi-
get épületeinek történetét, korabeli fényképeit.

Ha van pár percetek, kattintsatok a
www.ilyenisvoltbudapest.hu oldalra, az alábbi
képeken kívül sok érdekes épület történetét is-
merhetjük meg.

Bősz Péter

1927, Hajógyár utca, balra a hajógyári villamossági köz-
pont – korábban kazánház

1924, Az Óbudai Hajógyár kapuja a Remmel
hídról fényképezve

2017, Hajógyár utca, balra a hajógyári villamossági központ – ko-
rábban kazánház –, jobbra a központi irodaépület napjainkban

Az elmúlt években egyre több a 65 év fö-
löttiek között a balesetet előidézők szá-
ma. Ez is közrejátszik abban a tervezet-
ben, amely 68 éves kor fölött csak igen
szigorú orvosi vizsgálatot és ismételt
vizsgát követően engedélyezné e korosz-
tálynak a gépjárművezetést. Informáci-
ónk szerint a jogszabályváltozást akár
már ősszel elfogadhatják a döntéshozók.

Már 5 éve is előterjesztették az időskorúak jogo-
sítványával kapcsolatos terveket, azonban akkor
ez nem került napirendre. Most finomítottak rajta,
és ezúttal már ősszel döntés születhet: ki vehet
részt a forgalomban!

Köztudott, hogy Magyarországon az utóbbi 6-
8 évben elszaporodtak a 65 év felettiek által
személyautóval és kerékpárral okozott balese-
tek.

A tervek szerint 68 éves
kor az, amit határként húz-
hatnak meg, ezután csak
nagyon szigorú egészség-
ügyi kontroll, és ismételt

KRESZ vizsga esetén lehet tovább gyakorolni a
vezetést. Kiemelt figyelmet fordítanak majd a hal-
lás és látás, valamint a neurológiai vizsgálatokra,
tesztekre.

A jogosítvány megszerzésének alsó korhatára
ezzel egy időben 16 éves korra módosulhat, de-
rül ki az előterjesztésből.

Többen értetlenül állnak már a tervek előtt is,
hiszen több statisztika azt támasztja alá, hogy
pontosan a 22–32 éves korosztály okozza a leg-
több balesetet Magyarországon, ehhez társulnak
még a „hétvégi” autósok, akik főúton 50 km/h se-
bességgel poroszkálva, másokat feltartva, és ve-
szélyeztetve közlekednek az utakon.

Ilyen, és ehhez hasonló tervek több európai or-
szág napirendjén szerepelnek, így nem lenne
meglepő, ha hazánk csatlakozna a kezdeménye-
zéshez.

k.z.t.

Egyre több balesetet okoznak az idősebbek

68 év lehet a felső korhatár

Folytatás a 8. oldalról
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XIII. Margitsziget

Útburkolati munkálatok miatt megszüntették a Margitsziget
egyetlen taxiállomását. A munkálatok véget értek, kérjük vissza a
drosztot. 
A taxiállomás helyreállítása megtörtént. 
VI. Bajcsy-Zsilinszky út

Kidöntötték a TAXIÁLLLOMÁS jelzőtáblát a Nyugati tér előtti ta-
xiállomáson. Kérjük a jelzőtáblaoszlopot visszahelyezni eredeti
helyzetébe. 
A taxiállomást jelző tábla helyreállítása megtörtént. 
VIII. Illés utca

A 11,2 méter hosszú taxiállomáson – a jelzőtábla szerint – 5 (!)
taxi állhat meg. A gyakorlatban még három taxi sem fér el. Vagy a
férőhelyszámot kellene csökkenteni, vagy a taxiállomást kellene
meghosszabbítani. 
Az útburkolat felfestése megrendelésre került.
X. Kővágó utca 

Ha járművek parkolnak a taxiállomással szemközti oldalon, ak-
kor a taxik már nem tudnak megállni a droszton, mert nem ma-
rad egy forgalmi sáv. Kérjük a megállást megtiltani az út túlolda-
lán. 
A megoldás érdekében egyeztetést kezdeményezünk a helyszín
forgalomtechnikai kezelőivel.
A sárga szín megfelelősségének vizsgálata 
Taxis kollégák panaszkodnak arra, hogy a Budapest Közút minő-
sítésén nagyon szigorúan veszik a színkódokat. Már néhány szá-
zalékos eltérésnél nem felel meg a taxi a minősítésen, pedig az
utcán járva, figyelve a taxikat, szemmel látható eltérések vannak
az eredeti fóliák és a javított fóliák között. Ott nem probléma a
színeltérés? 

A Fővárosi Közgyűlés a Taxirendeletben 2013. évben meghatá-
rozta a Budapest főváros közigazgatási területén szolgáltatásra

jogosult színét, amelynek ellenőrzésére a taxiállomás-üzemel-

13

A taxiállomásokkal kapcsolatban 

Taxisok kontra Budapest közút

Nyilvánvaló a színeltérés a fóliáknál. Ez szabályos...

X. Kővágó utca: Parkoló au-
tók miatt nem lehet hasz-
nálni a taxiállomást

XIII. Margitszi-
get: Helyére ke-
rült a jelzőtábla

VI. Bajcsy-Zsilinszky út: El-
dőlt a Taxiállomás jelzőtábla

VIII. Illés utca:
Vagy a felfestés,
vagy a férőhely
nem stimmel...
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tetési  közszolgáltatások keretében a Budapest Közút Zrt. jogo-
sult és köteles. A Budapest Közút Zrt. segíti a vállalkozásokat ab-
ban, hogy a jogszabályi feltételeknek eleget tudjanak tenni,
ugyanakkor elvégzi objektív eszközökkel és módszerekkel azt a
vizsgálatot, amely a taxik rendeleti megfelelősségét igazolja. 

A közlekedésszervező Budapesti Központ 2013-ban a Szelle-
mi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál kezdeményezte a taxirendelet-
ben meghatározott védjegyek lajstromba vételét. Ezt megelőző-
en, a védjegyek kiadásának alapfeltételeként kiadta a „Minősített
budapesti taxi” tanúsító védjegy szabályzatot, amely alkalmazása
alapfeltétele a taxik bal első ajtón történő védjegy elhelyezésé-
nek. A szabályzat tartalmazza az emberi szemmel már felismerhe-
tő kellő szélességű tolerancia mértékét, amely jelen védjegy vi-
szonylatában nem változtatható. 

A színek nem megfelelősségének oka többnyire, a jármű szí-
nezésekor a műbizonylattal megkapott kezelési tájékoztatóban
lévő felhasználási útmutatótól történő eltérés, vagy eleve nem
megfelelő színezés alkalmazása. Ennek ellenére, amennyiben a
színező réteg megfelelő minőséggel rendelkezett a készítéskor
(ez néhány kivételtől eltekintve jellemző), úgy a szín tolerancián
kívüliséget a felület túlzott elszennyeződése okozza, amely egy
egyszerű kezelési eljárással korrigálható. Amennyiben olyan a
jármű színezése, amely nem külső térre tervezett, ebben az eset-
ben nem tudja hosszú időn keresztül teljesíteni a színre vonatko-
zó elvárásokat. Ezeknek a fóliáknak a bekerülési költsége
(anyagárban) a jó minőségű, tartó fóliáknak negyede, és nem
csoda, hogy nem képes elviselni a napfény károsító hatását. A jó
minőségű fóliákról megállapítható ma már, hogy hosszú időn ke-
resztül képesek ellátni a feladatukat a kellő szín megőrzése mel-
lett is. Gyakorlati méréseink szerint, a kültérre gyártott fóliák álta-
lában az eltelt 4 év alatt nem károsodtak a színűket tekintve oly
mértékben, hogy a színvizsgálat eredményére döntő hatással
lennének. Ugyanakkor elmondható, hogy a színezett járműveket
a színező műhelyek által biztosított kezelési utasítások szerint
volna szükséges ápolni, megelőzhető volna a felületbe diffundá-
lódó szennyeződés okozta elszürkülésük (a beküldött képen jól
látható), amely egyszerű és szakszerű karbantartással a minősí-
tést megelőzően eredményesen tisztítható. 

Az elmúlt időszakban olyan „NEM MEGFELELT” eredményű
szemle nem volt, amelynek oka a sárga szín hibája lett volna. Kö-
szönhető ez az eredmény annak a vizsgálatnak, amelyet a megfe-
lelőségi vizsgálat elvégzése előtt a jogszerű állapotnak történő

megfeleltetés elősegíté-
se okán minden esetben
elvégzünk azért, hogy a
vállalkozóknak ne okoz-
zunk a „bukás” miatt
többletköltséget.

Az, hogy egy hatályos
rendelkezésnek szüksé-
ges megfelelni, az egy ál-
talános elvárás. Ez alól
sem ok, sem lehetőség
nincs felmentést biztosí-
tani, ezért a fent írt véd-
jegy felragasztásának
alapjául szolgáló véd-
jegyszabályzatban foglal-
taktól történő eltérésre,
„enyhítésre” a Budapest
Közút Zrt.-nek nincs lehe-
tősége.

Agócs István, 
igazgató

Halász Gyula, 
taxiközlekedési 

osztályvezető

Végül ismét egy köszönet:

XXII. Városház tér

Budafokról dolgozó kollégák jelezték, hogy civil autók miatt nem
tudják használni a drosztot. A Budapest Közút illetékese ígéretet
tett arra, hogy az „idegeneket”  kiszorítják. A tilalmi táblát kihe-
lyezték, köszönet érte. 
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Tarifa-számítások
A maximált taxitarifa 2000-ben volt utoljára módosítva. Az azóta eltelt
7 évben (2007-ben vagyunk!) változás, emelés nem történt. A taxis
érdekképviseleti szervezetek számításokkal alátámasztott szakmai
anyagot adtak be a fővárosnak, hogy legalább az éves infláció mér-
tékével emelkedjen a maximált viteldíj mértéke. A KSH inflációs ada-
taival számolva 2007-ben a következőképpen kellett volna megálla-
pítani a maximált tarifát: 

Alapdíj: 480 Ft
Viteldíj 384 Ft/km
Várakozás 96 Ft/perc
Vajon az azóta eltelt tíz évben nem volt pénzromlás…?

Győrben rend van
Üdítő kivétel volt a Győrben készült riport, a sok panaszkodó, felhá-
borodó, intézkedést követelő cikk között. Győrben ugyanis a taxizás-
ban rend van, a kollégák elégedettek – nyilatkozott az Ipartestület
vezetője. Vajon mi lehet a titkuk?
A példa azt mutatja, hogy kiemelkedő szerepe van a kapcsolatok-
nak. Az Ipartestület és a taxisok közötti jó kapcsolat annak az ered-
ménye, hogy az Ipartestület szintén jó kapcsolatokat épít ki a helyi
hatóságokkal, a taxisok életét és munkáját érintő összes szervezet-
tel. Lebonyolították a taxis tanfolyamokat és vizsgákat. Megállapod-
tak a közlekedésfelügyelettel, hogy a taxigépkocsik vizsgáztatását
igény szerint, akár szombat, vasárnap is végzik. A helyi önkormány-
zattal történt megegyezés lehetővé tette, hogy a taxiállomás kezelé-
sét átvehesse az ipartestület oly módon, hogy a taxiállomások terü-
letét bérli az önkormányzattól, és az ezekre való beállást – megfele-
lő díj ellenében – biztosítja a taxisoknak. Ez egyben a szakmai szű-
rést és a létszámkorlátozást is lehetővé tette. A Győri Ipartestület
szolgáltatásokat nyújtott – és ezt a taxisok méltányolták. Elismerésü-
ket leginkább arról lehetett lemérni, hogy 1997-ben  a Győrben dol-
gozó taxisok 100%-a ipartestületi tag volt…

Most, 2017-ben, 20 év után a fenti példa nyomán nem lehetne, hogy
az amúgy a kötelező regisztrációs díjat beszedő/behajtó kamara te-
gyen valami hasznosat a taxisok érdekében? Csak költői kérdés volt…

Erről írt a Taxisok Világa 2007 szeptemberében

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1997 szeptemberében

20 éve történt

XXII. Városház tér: Tud-
juk használni a taxiállo-
mást, köszönet érte
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A taxis kollégák több javaslattal is éltek. (Az „akkor dolgozom, amikor
akarok, vállalkozó vagyok nem csicska”-féle véleményeket itt nem rész-
letezzük). Egyik ötlet az volt, hogy tegyük érdekeltté a taxisokat a meg-
szokottól eltérő munkarendben való tevékenységre. Például vezessük
be az éjszakai, de még inkább a hétvégi, ünnepnapi tarifákat. Hiszen
a munkavállalók is kapnak vasárnapi pótlékot, nem is keveset! A vállal-
kozóknak ez miért ne járna? 

Két ellenvetésem van: egyrészt a ma a fővárosban alkalmazott fix ta-
rifa egyszerű, egyértelmű, ellenőrizhető. Véleményem szerint a leg-
utóbbi 25 év legnagyobb vívmánya volt, hogy ezt elérte a szakma. Ne
felejtsük el a néhány évvel ezelőtti aláígérgetéseket, amikor nagyrészt
önköltség alatt „kellett” dolgozniuk a vállalkozóknak az öldöklő piaci
verseny miatt. Ma ez már a múlté, becsüljük meg a fix tarifánkat, és ne
kívánjuk túlbonyolítani.

A másik ellenvetés a vasárnapi (ünnepnepi stb.) pótlékot hiányolók-
nak szól. Igen, a munkavállalók kapnak ilyen esetben bérpótlékot. A
BKV buszsofőrök, villamos- és metróvezetők is. Sőt, ha taxis vállalko-
zóként alkalmazottad van, neki is jár(na) a bérpótlék! De attól, hogy ők
vasárnap többet keresnek, még nem lett drágább a buszjegy! Ugyan-
annyiért utazhatsz a villamoson, meg a metrón! Ezt a bérpótlékot majd
a vállalat a saját körein belül kigazdálkodja. 

Taxis vállalkozóként te magad vagy a vállalat. Neked kell biztosíta-
nod azt a vállalkozási bevételt, amelyből megfelelő jövedelmet tudsz
kivenni. Sokszor volt már szó ezeken a hasábokon arról, hogy a vállal-
kozás bevétele nem egyenlő a jövedelemmel. Abból költségek vannak,
adókat és járulékokat kell fizetni, társasági tagdíjat meg drosztdíjat, és
csak a megmaradó összegből tudsz gazdálkodni. Ha ez kevés, növel-
ni kell a bevétel mértékét. Akár néhány hétvégi nap feláldozásával is…

A másik ötlet – megjegyzem, nekem is régi vesszőparipám –, a kiál-
lási díj fogalma, illetve annak alkalmazása. Olyan régen nem használ-
juk már, hogy a fiatalabb kollégák talán nincsenek is tisztában a jelen-
tésével. És a jelentőségével! 

Nézzük először logikai oldalról: ha egy megrendelő azt szerette vol-
na, hogy a lakása előtt tudjon beszállni a taxiba, és ezért telefonon
megrendelte, az nyilván többe kellett hogy kerüljön neki, mintha elbal-
lag a legközelebbi drosztra, vagy az utcán nekiáll integetni. A házhoz
menő megrendelt taxi egy plusz szolgáltatás volt, ennek megfelelően
plusz díja is volt. Ezt neveztük kiállási díjnak. 

A taxis oldaláról szintén logikus volt: ha megkapta a címet és vissza-
igazolta, onnantól kezdve ő nem volt szabad! Foglalt volt, nem állhatott
be drosztra, nem vehetett fel integető utast, ő már fuvarban volt, csak
még nem ült benn az utas! Nyilvánvaló volt, hogy ezt valakinek finan-
szírozni kellett, és természetesen ez csak a megrendelő lehetett. 

A kiállási díjat úgy 1984-85-ig egységesen alkalmazta mindenki emlé-
keim szerint. Viszont a gombamód szaporodó fuvarszervező társaságok
között kialakult némi verseny. Érdekes módon akkor még a tarifával való
játszadozás, annak csökkentése nem merült fel, majdnem mindenki egy-

ségesen 7 Ft-os kilométerdíjat alkalmazott. Igen,
7 (hét) forint! Aztán egy akkori társaságvezető-
nek, menedzsernek (bár még üzletkötőnek hív-
ták) kipattant a fejéből egy ötlet: nyerjünk meg

úgy egy szállodát, éttermet, szórakozóhelyet, hogy ha bennünket rendel-
nek a vendégeknek, akkor a személyzetnek, és hangsúlyozottan csak a
személyzetnek „üres órával” állunk ki. Vagyis nem alkalmazzuk a kiállási
díjat. Az akkori fuvarszámok és kereseti lehetőségek mellett ezt a taxi-
sok bátran bevállalták. Ma már látjuk, óriási hiba volt!

Később a mindjobban kiélesedő versenyben már nemcsak a sze-
mélyzetnek, hanem a vendégnek is hajlandóak voltunk kiállni üresen.
A többiek persze követték, hiszen senki nem akart elveszteni megren-
delőt. Néhány év alatt eljutottunk odáig, hogy mindenkinek, minden
esetben üres órával állunk ki, manapság már várunk is néhány percet
óra nélkül. Ezzel párhuzamosan alakult ki az a másik eljárás, hogy
nemcsak hogy nem kellett a plusz szolgáltatást megfizetni, hanem
még mi adtunk (adunk) pénzt azért, hogy minket rendeljenek (jutalék,
„pacsipénz”, nevezd, ahogy akarod…). Na, ez volt a másik óriási hiba!

Ma már időnként komoly összegeket fizetünk csak azért, hogy elvi-
hessük az utast. Ma már ingyen vállaljuk (jobban mondva társaságunk
„kényszerít” rá), hogy akár a „világ végéről” is odaguruljunk, ha fontos
a megrendelő. Ma már nem számolhatunk fel plusz díjat, ha a 6-7 sze-
mélyes kocsit kérnek, ha állatot kell szállítani, vagy ha gyerekülés
szükséges. Sajnos, ezt elszúrtuk még úgy harminc évvel ezelőtt… 

Hogy végül is mi a megoldás? Sajnos nem tudom. Viszont Guszti
barátom, aki hajlamos minden kérdést egészen különleges szemszög-
ből vizsgálni, azt mondta, hogy ez az egész nem probléma. Ha nem
lenne megrendelési lehetőség, csak az utcán lehetne taxikat vadászni,
valószínűleg ugyanígy lenne 5-10% utazni vágyó, aki nem jut taxihoz.
És ebben igazat kell adnom neki…

Nagy Zoltán

Újabb minősítés nélküli taxi 
Ez hogy lehet? Ezt miért engedik meg? 

Helyszín: Terézváros, Nagymező utcai droszt, fényes nappal, háborí-
tatlanul. 

Neki nem kerül pénzébe a droszthasználat, azt ugye a többi
jogkövető fővárosi taxis helyette is befizeti, de ugye az ilyen apróság
kit érdekel rajtunk kívül… 

Egy drosztdíjat (is) fizető fővárosi taxis

Mi a megoldás?

Tegnap rám mosolygott a szerencse, de aztán jobban
megnézett, és inkább elsírta magát…

A Taxisok Világa júliusi számában megjelent „Hivatalnok
taxisok” című cikk kapcsán kaptam hideget-meleget. In-
kább hideget… Emlékeztetőül: a cikkben azt elemeztük,
hogy a taxis vállalkozók egy jelentős része „hivatalnok-
ként”, vagyis hétköznaponként 8-tól 4-ig, 9-től 5-ig, esetleg
valami hasonló munkarendben végzi a tevékenységét, mi-
közben az utasok este, éjszaka, meg hétvégén is szeretné-
nek taxit kapni. A diszpécserszolgálatok a felvett címek 5-
10%-át kénytelenek lemondani, kapacitás hiányában. Ez az
5-10% a már felvett, tehát „megígért” címekre vonatkozik, a
fel sem vett rendelések száma ennek többszöröse is lehet.
A kedves megrendelő tehát telefonon hív egy taxit, meg-
ígérik neki, hogy menni fog, aztán 20-25 perc elteltével vis-
szahívják, hogy sajnos mégsem. A társaságba vetett biza-
lom vész el így, de vajon mi lehetne a megoldás?
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tetési  közszolgáltatások keretében a Budapest Közút Zrt. jogo-
sult és köteles. A Budapest Közút Zrt. segíti a vállalkozásokat ab-
ban, hogy a jogszabályi feltételeknek eleget tudjanak tenni,
ugyanakkor elvégzi objektív eszközökkel és módszerekkel azt a
vizsgálatot, amely a taxik rendeleti megfelelősségét igazolja. 

A közlekedésszervező Budapesti Központ 2013-ban a Szelle-
mi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál kezdeményezte a taxirendelet-
ben meghatározott védjegyek lajstromba vételét. Ezt megelőző-
en, a védjegyek kiadásának alapfeltételeként kiadta a „Minősített
budapesti taxi” tanúsító védjegy szabályzatot, amely alkalmazása
alapfeltétele a taxik bal első ajtón történő védjegy elhelyezésé-
nek. A szabályzat tartalmazza az emberi szemmel már felismerhe-
tő kellő szélességű tolerancia mértékét, amely jelen védjegy vi-
szonylatában nem változtatható. 

A színek nem megfelelősségének oka többnyire, a jármű szí-
nezésekor a műbizonylattal megkapott kezelési tájékoztatóban
lévő felhasználási útmutatótól történő eltérés, vagy eleve nem
megfelelő színezés alkalmazása. Ennek ellenére, amennyiben a
színező réteg megfelelő minőséggel rendelkezett a készítéskor
(ez néhány kivételtől eltekintve jellemző), úgy a szín tolerancián
kívüliséget a felület túlzott elszennyeződése okozza, amely egy
egyszerű kezelési eljárással korrigálható. Amennyiben olyan a
jármű színezése, amely nem külső térre tervezett, ebben az eset-
ben nem tudja hosszú időn keresztül teljesíteni a színre vonatko-
zó elvárásokat. Ezeknek a fóliáknak a bekerülési költsége
(anyagárban) a jó minőségű, tartó fóliáknak negyede, és nem
csoda, hogy nem képes elviselni a napfény károsító hatását. A jó
minőségű fóliákról megállapítható ma már, hogy hosszú időn ke-
resztül képesek ellátni a feladatukat a kellő szín megőrzése mel-
lett is. Gyakorlati méréseink szerint, a kültérre gyártott fóliák álta-
lában az eltelt 4 év alatt nem károsodtak a színűket tekintve oly
mértékben, hogy a színvizsgálat eredményére döntő hatással
lennének. Ugyanakkor elmondható, hogy a színezett járműveket
a színező műhelyek által biztosított kezelési utasítások szerint
volna szükséges ápolni, megelőzhető volna a felületbe diffundá-
lódó szennyeződés okozta elszürkülésük (a beküldött képen jól
látható), amely egyszerű és szakszerű karbantartással a minősí-
tést megelőzően eredményesen tisztítható. 

Az elmúlt időszakban olyan „NEM MEGFELELT” eredményű
szemle nem volt, amelynek oka a sárga szín hibája lett volna. Kö-
szönhető ez az eredmény annak a vizsgálatnak, amelyet a megfe-
lelőségi vizsgálat elvégzése előtt a jogszerű állapotnak történő

megfeleltetés elősegíté-
se okán minden esetben
elvégzünk azért, hogy a
vállalkozóknak ne okoz-
zunk a „bukás” miatt
többletköltséget.

Az, hogy egy hatályos
rendelkezésnek szüksé-
ges megfelelni, az egy ál-
talános elvárás. Ez alól
sem ok, sem lehetőség
nincs felmentést biztosí-
tani, ezért a fent írt véd-
jegy felragasztásának
alapjául szolgáló véd-
jegyszabályzatban foglal-
taktól történő eltérésre,
„enyhítésre” a Budapest
Közút Zrt.-nek nincs lehe-
tősége.

Agócs István, 
igazgató

Halász Gyula, 
taxiközlekedési 

osztályvezető

Végül ismét egy köszönet:

XXII. Városház tér

Budafokról dolgozó kollégák jelezték, hogy civil autók miatt nem
tudják használni a drosztot. A Budapest Közút illetékese ígéretet
tett arra, hogy az „idegeneket”  kiszorítják. A tilalmi táblát kihe-
lyezték, köszönet érte. 
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Tarifa-számítások
A maximált taxitarifa 2000-ben volt utoljára módosítva. Az azóta eltelt
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ban rend van, a kollégák elégedettek – nyilatkozott az Ipartestület
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rést és a létszámkorlátozást is lehetővé tette. A Győri Ipartestület
szolgáltatásokat nyújtott – és ezt a taxisok méltányolták. Elismerésü-
ket leginkább arról lehetett lemérni, hogy 1997-ben  a Győrben dol-
gozó taxisok 100%-a ipartestületi tag volt…

Most, 2017-ben, 20 év után a fenti példa nyomán nem lehetne, hogy
az amúgy a kötelező regisztrációs díjat beszedő/behajtó kamara te-
gyen valami hasznosat a taxisok érdekében? Csak költői kérdés volt…

Erről írt a Taxisok Világa 2007 szeptemberében
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ségesen 7 Ft-os kilométerdíjat alkalmazott. Igen,
7 (hét) forint! Aztán egy akkori társaságvezető-
nek, menedzsernek (bár még üzletkötőnek hív-
ták) kipattant a fejéből egy ötlet: nyerjünk meg

úgy egy szállodát, éttermet, szórakozóhelyet, hogy ha bennünket rendel-
nek a vendégeknek, akkor a személyzetnek, és hangsúlyozottan csak a
személyzetnek „üres órával” állunk ki. Vagyis nem alkalmazzuk a kiállási
díjat. Az akkori fuvarszámok és kereseti lehetőségek mellett ezt a taxi-
sok bátran bevállalták. Ma már látjuk, óriási hiba volt!

Később a mindjobban kiélesedő versenyben már nemcsak a sze-
mélyzetnek, hanem a vendégnek is hajlandóak voltunk kiállni üresen.
A többiek persze követték, hiszen senki nem akart elveszteni megren-
delőt. Néhány év alatt eljutottunk odáig, hogy mindenkinek, minden
esetben üres órával állunk ki, manapság már várunk is néhány percet
óra nélkül. Ezzel párhuzamosan alakult ki az a másik eljárás, hogy
nemcsak hogy nem kellett a plusz szolgáltatást megfizetni, hanem
még mi adtunk (adunk) pénzt azért, hogy minket rendeljenek (jutalék,
„pacsipénz”, nevezd, ahogy akarod…). Na, ez volt a másik óriási hiba!

Ma már időnként komoly összegeket fizetünk csak azért, hogy elvi-
hessük az utast. Ma már ingyen vállaljuk (jobban mondva társaságunk
„kényszerít” rá), hogy akár a „világ végéről” is odaguruljunk, ha fontos
a megrendelő. Ma már nem számolhatunk fel plusz díjat, ha a 6-7 sze-
mélyes kocsit kérnek, ha állatot kell szállítani, vagy ha gyerekülés
szükséges. Sajnos, ezt elszúrtuk még úgy harminc évvel ezelőtt… 

Hogy végül is mi a megoldás? Sajnos nem tudom. Viszont Guszti
barátom, aki hajlamos minden kérdést egészen különleges szemszög-
ből vizsgálni, azt mondta, hogy ez az egész nem probléma. Ha nem
lenne megrendelési lehetőség, csak az utcán lehetne taxikat vadászni,
valószínűleg ugyanígy lenne 5-10% utazni vágyó, aki nem jut taxihoz.
És ebben igazat kell adnom neki…

Nagy Zoltán

Újabb minősítés nélküli taxi 
Ez hogy lehet? Ezt miért engedik meg? 

Helyszín: Terézváros, Nagymező utcai droszt, fényes nappal, háborí-
tatlanul. 

Neki nem kerül pénzébe a droszthasználat, azt ugye a többi
jogkövető fővárosi taxis helyette is befizeti, de ugye az ilyen apróság
kit érdekel rajtunk kívül… 

Egy drosztdíjat (is) fizető fővárosi taxis

Mi a megoldás?

Tegnap rám mosolygott a szerencse, de aztán jobban
megnézett, és inkább elsírta magát…

A Taxisok Világa júliusi számában megjelent „Hivatalnok
taxisok” című cikk kapcsán kaptam hideget-meleget. In-
kább hideget… Emlékeztetőül: a cikkben azt elemeztük,
hogy a taxis vállalkozók egy jelentős része „hivatalnok-
ként”, vagyis hétköznaponként 8-tól 4-ig, 9-től 5-ig, esetleg
valami hasonló munkarendben végzi a tevékenységét, mi-
közben az utasok este, éjszaka, meg hétvégén is szeretné-
nek taxit kapni. A diszpécserszolgálatok a felvett címek 5-
10%-át kénytelenek lemondani, kapacitás hiányában. Ez az
5-10% a már felvett, tehát „megígért” címekre vonatkozik, a
fel sem vett rendelések száma ennek többszöröse is lehet.
A kedves megrendelő tehát telefonon hív egy taxit, meg-
ígérik neki, hogy menni fog, aztán 20-25 perc elteltével vis-
szahívják, hogy sajnos mégsem. A társaságba vetett biza-
lom vész el így, de vajon mi lehetne a megoldás?
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• Jelenleg országosan mintegy
5000–5500 taxis és személy-
gépkocsis személyszállító ren-
delkezik a már megújított enge-
déllyel. Ebből a fővárosi adatok
szerint kb. 2500–3000 taxi-
vezetői igazolványt még cserélni
kell. Ami az autócseréket illeti,
eddig 7500–8000 autót cserél-
tek ki a rendeletben előírt korú
autóra. A fővárosban kb. 700–
750 taxit kellene még lecserélni.
Ebből persze az következik,
hogy a többség ugyan eleget
tett a Fővárosi, illetve Kormány-
rendeletben előírt, a gépjármű-
vek cseréjére vonatkozó előírá-
soknak, de viszont még nem újí-
totta meg a személytaxis, illetve
a személygépkocsis személy-
szállítói (fényképes) igazolvá-
nyát. E nélkül január 1-jét követő-
en nem lehet majd szolgáltatni! 
• Sok esetben azt látja a ha-
landó ember, hogy a hivata-
lok arról is kérnek papírt,
ami ott van a gépükben. A
taxisokról szinte minden
szükséges adat beszerezhe-
tő lenne központilag. Miért
nem lehet akkor ezt a folya-
matot egyszerűsíteni?
• Tényleg lenne még mit változ-
tatni ezeken a bürokratikus fo-
lyamatokon. Évekkel ezelőtt, és
azóta is minden lehetséges fóru-
mon jeleztük, hogy a hivatalok a
hivataloktól kérnek még mindig
papír alapú igazolásokat úgy,

hogy a vállalkozók a hivatalok
között rohangálnak olyan igazo-
lásokkal, amit maguk a hivatalok
is beszerezhetnének egymás-
tól, akár digitális csatornákon
keresztül is. Ha valaki nagyon
ragaszkodna a törvényben is
biztosított egyszerűsített ügy-
intézéshez, akkor erre már
lenne lehetősége, de ezt
személyesen és írásban is
kérvényezni kell a Kormány-
hivatalnál, majd 2-3 hét eltelté-
vel, amikor megérkeznek a
visszaigazolások, a NAV, erköl-
csi bizonyítvány, PÁV-vizsga, 0-
ás papírok, stb., ismét sorba kel-
lene állni az engedélycseréhez.
Ezt a megoldást nagyon keve-

sen használják ki, túl bonyolult,
ennél egyszerűbbre lenne szük-
ség. Ám azért azt említsük meg

itt, hogy történt pozitív elmozdu-
lás is, amit még csak azok ismer-
hetnek, akik 2017. július 1. után
kezdtek bele Budapesten a taxi-
járműcserébe. A budapesti taxi-
sok évtizedek óta látták és ta-
pasztalták, hogy milyen áldatlan

és kiszolgáltatott módon „inté-
ződtek” a folyamatok a Visegrádi
utcában. Egy több évtizedes be-

tonfalat sikerült közösen le-
bontanunk a Fővárosi Kor-
mányhivatal vezetőjének, dr.
György István kormánymeg-
bízott segítségével. Neveze-
tesen, a BKIK–OTSZ közös
kérésének eleget téve meg-
szüntették a fővárosi központi
okmányiroda monopolhelyze-

tét a kizárólagos taxi-ügyintézés-
re vonatkozóan. Azaz a nyár kö-
zepétől bármelyik budapesti
Kormányablaknál lehet ezentúl
taxiügyeket intézni. A tevékeny-
ségi engedélyeket persze to-
vábbra a Fővárosi Kormányhiva-
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A papírok beszerzését
egy eredményes vizsgának
kellene megelőzni.

Mint köztudott (?),  2017. december 31-íg minden taxivezetői igazol-
ványt le kell cserélni, amelyet 2016 előtt adtak ki, ugyanis ezt hatá-
rozta meg egy 2015-ös kormányrendelet.

Nagyon sok taxis kolléga úgy gondolja: „Beviszem a régi igazol-
ványt, meg két fényképet, aztán kihozom az újat.” Számukra rossz hí-
rem van: nem lesz ilyen egyszerű! Nagyon nem… Minden (!) okmányt
be kell szerezni, ami kell egy taxivállalkozás elindításakor, vagy egy
esetleges kocsicserénél! Nézzük szó szerint a Közlekedési Hatóság
tájékoztatóját: 

A személytaxi-szolgáltatási tevékenységi engedély kérelem
benyújtásához a 176 / 2015. (VII. 7.) Kormányrendelet alap-
ján az alábbiakban felsoroltak szükségesek
1. Vállalkozás tekintetében:
– Egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány vagy nyilvántartási

számot tartalmazó hatósági bizonyítvány
– Társas vállalkozás esetén 30 napnál nem régebbi közhiteles cég-

kivonat, mely tartalmazza a végezni kívánt tevékenységet (ha nem
főtevékenységként végzi a „személyszállítást”, akkor NAV bejegy-
zés a tevékenység bejelentéséről)

– NAV igazolás (együttes!!!), hogy nincs köztartozása
– Székhely szerint illetékes önkormányzat igazolása, hogy nincs köz-

tartozása
– Fővárosi önkormányzat igazolása az iparűzési adó befizetéséről

Az igazolások 30 napnál nem lehetnek régebbiek!
– Ügyvezető(k) hatósági erkölcsi bizonyítványa(i) (90 napig érvé-

nyes, a büntetetlen előélet igazolása)
– Aláírási címpéldány (cégek, társas vállalkozások esetében!)
2. Szakmai vezető tekintetében:
– Hatósági erkölcsi bizonyítvány (90 napig érvényes, a büntetetlen

előélet igazolása) 
– Személytaxis személyszállítói vállalkozói vizsgabizonyítvány
– Munkaszerződés, amennyiben alkalmazottként végzi a tevékenységet 
3. Gépkocsivezető tekintetében
– Személytaxi-vezetői szakvizsga igazolvány, továbbképzési

szaktanfolyami igazolás
– Legalább 2 éves érvényes vezetői engedély 102 – es bejegyzés-

sel / II. Eü. csop. igazolás
– PÁV II. vagy PÁV I. igazolása (gépkezelői bizonyítvány, vagy hatá-

rozat a PÁV minősítésről)
– 2 db igazolványkép
– Munkaszerződés, amennyiben alkalmazottként végzi a tevékenysé-

get / Vállalkozástól nyilatkozat
– betöltött 21 életév
4. Gépjármű tekintetében:
– Forgalmi engedély
– Törzskönyv (a tulajdonjog igazolásához)
– Nem saját tulajdonú, ill. lízingelt gépkocsi esetén üzemeltetési jog-

Milyen okmányok kellenek az igazolványcseréhez?

Tanfolyam, vizsga, autócsere

Vészesen fogy 
Szeptember végét írunk, így az évből már csak három hónap van hátra. Mindez elsősor-
ban azokat a kollégákat kellene, hogy mozgósítsa, akik még bele sem kezdtek a sze-
mélytaxi-vezetői igazolvány cseréjéhez szükséges képzésbe, és így a kötelező vizsgát
sem tették le. Márpedig január 1-jét követően már csak a megújított engedéllyel lehet
majd Magyarország területén taxit vezetni. Ugyanakkor a vizsgát követően a „Személyta-
xi-szolgáltatás tevékenységi engedély” kiváltása sem egyszerű feladat. Előzetesen na-
gyon sok papírt kell beszerezni és egy adott időpontban bemutatni ahhoz, hogy 2018. ja-
nuár 1-től a megfelelő engedélyek birtokában szolgáltatni lehessen. E mellett azoknak is
dönteni kell, akik EURO 5-ösnél alacsonyabb környezetvédelmi besorolású autóval dol-
goznak jelenleg a fővárosban, illetve az ország területén 10 évnél idősebb taxival szol-
gáltatnak. Nekik a vizsgák és az engedélyek kiváltása mellett az autócserét is le kell bo-
nyolítani év végéig. Tehát sokak számára húzós időszak következik. Figyelembe kell
venni azt is, hogy az év végén, úgy december közepétől egyre kevesebb helyen lehet
majd ügyet intézni, az ünnepek alatt pedig a hivatalok sem lesznek nyitva. Arról, hogy
hány kollégát érintenek ezek a feladatok, Metál Zoltánt, az OTSZ elnökét kérdeztük:

„
„
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tal kezeli. (Mozaik u.) 
• A papírok beszerzését egy
eredményes vizsgának kelle-
ne megelőzni. erről nem túl
bíztató hírek keringenek.
Lesz erre elég idő?
• Sajnos sokan az „Ej, ráérünk
arra még” szemléletet képvise-
lik, és úgy gondolják, hogy bő-
ven elég az utolsó negyedévben
átesni a képzésen és a vizsgán.
Ezzel csak az a gond, hogy a
képzési centrumok úgy indíthat-
nak tanfolyamot és hatósági
vizsgát, ha a vállalkozó legalább
14-16 nappal a tanfolyami indu-
lása előtt már bejelentkezett és
igazolta magát a meglévő okmá-
nyaival. Ha sikeres vizsgát tesz,
akkor a vizsga napját követő 2-4
héten belül kapja készhez a ha-
tósági okmányát, amit be kell
mutatni 2 fénykép csatolásával a
Kormányhivatalban. A tapaszta-
latok azt támasztják alá, hogy a
tanfolyamokon részt vevő kollé-
gák 90%-a sikeres vizsgát tesz.
A pótvizsgára természetesen
korlátlanul van lehetőség – egy
újabb vizsgadíj befizetését köve-
tően –, de ez további 1-1 héttel
szűkíti az amúgy is rövid hátralé-
vő határidőt. Aki tehát még ed-
dig nem volt képzésen, az saját

érdekében gyorsan intézze,
mert ha közúti ellenőrzésen
2018. január 1. után megállítják
a hatóság ellenőrei, akkor jogo-
sulatlan tevékenység gyakorlása
miatt súlyos pénzbüntetésre
számíthat.
• Komoly gondok vannak a
pénztárgépekkel is. Például
nincs cserekészülék, ha a ja-
vítás elhúzódik, de vannak
egyéb gondok is.
• Már az év elején az MKIK-ban
tartottunk egy kibővített taxis
szakmai kollégiumi egyeztetést
azokról a felmerült tapasztala-
tokról és problémákról, melyek
az ország minden szegletéből
beérkező vélemények alapján
felmerültek. Az észrevételeinkre
ugyan kaptunk egy válaszlevelet
helyettes államtitkár úrtól, de
úgy gondoljuk, hogy továbbra is
fennállnak azok a gondok, amit
csak a rendszer felügyeletét
gyakorló NGM képes kielégítő
módon orvosolni, ezért a szemé-
lyes találkozót továbbra is szor-
galmazzuk. 
• A taxióra és a pénztárgép
által kibocsátott nyugtákkal
kapcsolatban tavaly decem-
berben jogszabályváltozást
ígértek. Szeptember van, de

ebből még semmi sem lát-
szik. Tudsz valami közeleb-
bit?
• Igen.  A szakmai érdekképvi-
seletek és a kamarák javaslatára
az  NFM elkészítette a jogszabá-
lyi változtatást, de bizonyos EU
törvényességi, jogrendi folyama-
tok miatt csak nemrég járt le az
a határidő, ami eddig nem tette
lehetővé a szabályozás pontosí-
tását a kettős bizonylatolás meg-
szüntetésére és egyszerűsítésé-
re. Valószínű, hogy a következő
negyedévben ez a jogszabályi
változás mielőbb megjelenik.
• Úgy hallottuk, hogy akinek
megvan az új tevékenységi
engedélye, az ezt követően
autócserénél kedvező hely-
zetbe kerül, mert nem kell a
papírokat újból beszereznie.
• Az elmúlt években, ha vidéken

valaki 10-15 évenként egyszer
cserélt autót, akkor neki eddig
semmilyen módon nem kellett
igazolnia a szolgáltatási tevé-
kenységének folyamatos műkö-
dését, ezt elég volt csak a gép-
járműcserénél bemutatni. Ez a
176/2015. Kormány Rend. sze-
rint úgy változott, hogy az újon-
nan kiadott tevékenyégi enge-
dély korlátozottan 5 év időszak-
ra szól. Ha ezen időszakon belül
mégis valaki gépjárművet kíván
cserélni, akkor ezentúl nem kell
a szokásos „0”-ás papírokkal ro-
hangálni a hivatalok között, mert
a tevékenységi engedélye a fel-
tüntetett dátumig érvényes. te-
hát az új engedély jelentős köny-
nyebbséget jelent majd az eset-
leges járműcserénél.
• Köszönöm a tájékoztatást!

-kó-

Egy kabaréban hasbeszélõ lép fel, a térdén egy kis bá-
bu, a mutatvány lényege, hogy a bábu válaszol a mû-
vésznek. Emelkedik a hangulat, a hasbeszélõ egymás
után mondatja bábujával a jobbnál jobb szõkenõs vicce-
ket, amikor felháborodva feláll egy platinahajú:

– Na, idefigyeljen! Elegem van abból, hogy a férfiak a
humor ürügyén semmibe veszik a nõk jogait és méltó-
ságukat! Mibõl gondolják, hogy a hajszínnek bármi kö-
ze lenne az intelligenciához? Ezt kikérem magamnak a
többi nõ nevében is!

A hasbeszélõ meghökken, majd elkezd szabadkozni.
A szõke ráförmed:

– Uram, maga maradjon csendben! Ahhoz a kis szar-
házihoz beszélek, ott a térdén!
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az idő

viszony igazolása (bérleti szerződés, pénzintézeti hozzájárulás,
hogy a kérelmező taxiként üzemeltetheti a járművet)
A kérelmet az eredeti okmányok bemutatásával kell be-

nyújtani!
Annyi a könnyebbség, hogy az előzetes bejelentkezésnél, az idő-

pont foglalásnál (Telefon: 06/1/430-2745) megmondja az ügyintéző,
hogy mely adatok vannak már bent a gépben, azaz melyik okmányt
már nem kell bemutatni.  De az erkölcsi bizonyítványt és az adóigazo-
lásokat (kerületi, fővárosi, országos) mindenképpen be kell szerezni! 

A megadott e-mail címre elküldik az összes, szükséges nyomtat-
ványt, amit ki kell tölteni. Izgalmas kérdés, mi lesz azokkal a kollégák-
kal, akik otthon nem tudnak nyomtatni, vagy nincs is elektronikus le-
vélcímük. Ráadásul lesznek buktatók is. A Közlekedési Hatóság pre-
cízen elküldte a különböző biztosítóknak benyújtandó formanyomtat-
ványt, amely kitöltése és lepecsételése után a biztosító igazolja, hogy
rendben van a baleseti fedezet biztosítás. Az Allianz Biztosító mun-
katársa udvariasan közölte, nyugodtan dobjam a papírkosárba az el-
küldött nyomtatványt, majd ő kinyomtatja a saját, hivatalos igazolásu-
kat, miszerint rendben van a fedezet biztosítás…

Végül az anyagiakról, mert bizonyos költséggel is jár a folyamat. 

Személytaxis engedély kivonat kiadása 3.400 forint
Személytaxi vezetői igazolvány kiadása 1.118 forint
Személytaxi szolgáltatói engedély kiadása 5.591 forint
Összesen 10.110 forint

Dübörög az idő, közeledik a december 31. Október, novem-
ber, és a decemberi munkanapok!

Még nagyon sok kollégának el kell végezni a taxis tanfolya-
mot és be kell szerezni a hiányzó okmányokat! Aki lemarad,
kimarad a jövő év első hónapjaiból. Talán érdemes meg-
fontolni…

És végül a hab a tortán:
hogy a taxiigazolvány cserével egy időben megváltozik a taxi-
engedély száma is. Kisebb baj az, hogy le kell kaparni a taxi oldalá-
ról a régi engedélyszámot és fel kell ragasztani az új engedélyszá-
mot. Nagyobb baj, hogy a forgalmi engedélyben is törölni kell a régi
engedélyszámot és be kell írni az újat. A körülbelüli 20 másodperces
művelet 20 percig tartott, a 40 perces várakozás után…

Azt sem lehet érteni, hogy a III. kerületi Kormányhivatal (Mozaik ut-
ca) kérelmével – taxi engedélyszám átírása – miért kell elmenni egy
másik Kormányhivatalhoz? Miért nem írhatja be az egyik Kormányhi-
vatal a változást, miért kell elmenni egy másikhoz?

A taxiengedély átírásakor az ügyintéző 20 percig telefonált, mert
még nem találkozott ezzel a sületlenséggel, nem is értette az egé-
szet... 

Miért kell megváltoztatni a taxiengedély számát, ha nem változott
sem a taxis személye, sem a taxi autó, sem taxi autó rendszáma? 

A lényeg, hogy bejegyezték az új taxiengedély-számot, a mutatvány
2.300 forintba került. Az indoklás szerint: „Záradék elrendelése,
törlése, ha nem kell forgalmi engedélyt és törzskönyvet kiál-
lítani” 

No comment…
Juhász Péter
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• Jelenleg országosan mintegy
5000–5500 taxis és személy-
gépkocsis személyszállító ren-
delkezik a már megújított enge-
déllyel. Ebből a fővárosi adatok
szerint kb. 2500–3000 taxi-
vezetői igazolványt még cserélni
kell. Ami az autócseréket illeti,
eddig 7500–8000 autót cserél-
tek ki a rendeletben előírt korú
autóra. A fővárosban kb. 700–
750 taxit kellene még lecserélni.
Ebből persze az következik,
hogy a többség ugyan eleget
tett a Fővárosi, illetve Kormány-
rendeletben előírt, a gépjármű-
vek cseréjére vonatkozó előírá-
soknak, de viszont még nem újí-
totta meg a személytaxis, illetve
a személygépkocsis személy-
szállítói (fényképes) igazolvá-
nyát. E nélkül január 1-jét követő-
en nem lehet majd szolgáltatni! 
• Sok esetben azt látja a ha-
landó ember, hogy a hivata-
lok arról is kérnek papírt,
ami ott van a gépükben. A
taxisokról szinte minden
szükséges adat beszerezhe-
tő lenne központilag. Miért
nem lehet akkor ezt a folya-
matot egyszerűsíteni?
• Tényleg lenne még mit változ-
tatni ezeken a bürokratikus fo-
lyamatokon. Évekkel ezelőtt, és
azóta is minden lehetséges fóru-
mon jeleztük, hogy a hivatalok a
hivataloktól kérnek még mindig
papír alapú igazolásokat úgy,

hogy a vállalkozók a hivatalok
között rohangálnak olyan igazo-
lásokkal, amit maguk a hivatalok
is beszerezhetnének egymás-
tól, akár digitális csatornákon
keresztül is. Ha valaki nagyon
ragaszkodna a törvényben is
biztosított egyszerűsített ügy-
intézéshez, akkor erre már
lenne lehetősége, de ezt
személyesen és írásban is
kérvényezni kell a Kormány-
hivatalnál, majd 2-3 hét eltelté-
vel, amikor megérkeznek a
visszaigazolások, a NAV, erköl-
csi bizonyítvány, PÁV-vizsga, 0-
ás papírok, stb., ismét sorba kel-
lene állni az engedélycseréhez.
Ezt a megoldást nagyon keve-

sen használják ki, túl bonyolult,
ennél egyszerűbbre lenne szük-
ség. Ám azért azt említsük meg

itt, hogy történt pozitív elmozdu-
lás is, amit még csak azok ismer-
hetnek, akik 2017. július 1. után
kezdtek bele Budapesten a taxi-
járműcserébe. A budapesti taxi-
sok évtizedek óta látták és ta-
pasztalták, hogy milyen áldatlan

és kiszolgáltatott módon „inté-
ződtek” a folyamatok a Visegrádi
utcában. Egy több évtizedes be-

tonfalat sikerült közösen le-
bontanunk a Fővárosi Kor-
mányhivatal vezetőjének, dr.
György István kormánymeg-
bízott segítségével. Neveze-
tesen, a BKIK–OTSZ közös
kérésének eleget téve meg-
szüntették a fővárosi központi
okmányiroda monopolhelyze-

tét a kizárólagos taxi-ügyintézés-
re vonatkozóan. Azaz a nyár kö-
zepétől bármelyik budapesti
Kormányablaknál lehet ezentúl
taxiügyeket intézni. A tevékeny-
ségi engedélyeket persze to-
vábbra a Fővárosi Kormányhiva-
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A papírok beszerzését
egy eredményes vizsgának
kellene megelőzni.

Mint köztudott (?),  2017. december 31-íg minden taxivezetői igazol-
ványt le kell cserélni, amelyet 2016 előtt adtak ki, ugyanis ezt hatá-
rozta meg egy 2015-ös kormányrendelet.

Nagyon sok taxis kolléga úgy gondolja: „Beviszem a régi igazol-
ványt, meg két fényképet, aztán kihozom az újat.” Számukra rossz hí-
rem van: nem lesz ilyen egyszerű! Nagyon nem… Minden (!) okmányt
be kell szerezni, ami kell egy taxivállalkozás elindításakor, vagy egy
esetleges kocsicserénél! Nézzük szó szerint a Közlekedési Hatóság
tájékoztatóját: 

A személytaxi-szolgáltatási tevékenységi engedély kérelem
benyújtásához a 176 / 2015. (VII. 7.) Kormányrendelet alap-
ján az alábbiakban felsoroltak szükségesek
1. Vállalkozás tekintetében:
– Egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány vagy nyilvántartási

számot tartalmazó hatósági bizonyítvány
– Társas vállalkozás esetén 30 napnál nem régebbi közhiteles cég-

kivonat, mely tartalmazza a végezni kívánt tevékenységet (ha nem
főtevékenységként végzi a „személyszállítást”, akkor NAV bejegy-
zés a tevékenység bejelentéséről)

– NAV igazolás (együttes!!!), hogy nincs köztartozása
– Székhely szerint illetékes önkormányzat igazolása, hogy nincs köz-

tartozása
– Fővárosi önkormányzat igazolása az iparűzési adó befizetéséről

Az igazolások 30 napnál nem lehetnek régebbiek!
– Ügyvezető(k) hatósági erkölcsi bizonyítványa(i) (90 napig érvé-

nyes, a büntetetlen előélet igazolása)
– Aláírási címpéldány (cégek, társas vállalkozások esetében!)
2. Szakmai vezető tekintetében:
– Hatósági erkölcsi bizonyítvány (90 napig érvényes, a büntetetlen

előélet igazolása) 
– Személytaxis személyszállítói vállalkozói vizsgabizonyítvány
– Munkaszerződés, amennyiben alkalmazottként végzi a tevékenységet 
3. Gépkocsivezető tekintetében
– Személytaxi-vezetői szakvizsga igazolvány, továbbképzési

szaktanfolyami igazolás
– Legalább 2 éves érvényes vezetői engedély 102 – es bejegyzés-

sel / II. Eü. csop. igazolás
– PÁV II. vagy PÁV I. igazolása (gépkezelői bizonyítvány, vagy hatá-

rozat a PÁV minősítésről)
– 2 db igazolványkép
– Munkaszerződés, amennyiben alkalmazottként végzi a tevékenysé-

get / Vállalkozástól nyilatkozat
– betöltött 21 életév
4. Gépjármű tekintetében:
– Forgalmi engedély
– Törzskönyv (a tulajdonjog igazolásához)
– Nem saját tulajdonú, ill. lízingelt gépkocsi esetén üzemeltetési jog-

Milyen okmányok kellenek az igazolványcseréhez?

Tanfolyam, vizsga, autócsere

Vészesen fogy 
Szeptember végét írunk, így az évből már csak három hónap van hátra. Mindez elsősor-
ban azokat a kollégákat kellene, hogy mozgósítsa, akik még bele sem kezdtek a sze-
mélytaxi-vezetői igazolvány cseréjéhez szükséges képzésbe, és így a kötelező vizsgát
sem tették le. Márpedig január 1-jét követően már csak a megújított engedéllyel lehet
majd Magyarország területén taxit vezetni. Ugyanakkor a vizsgát követően a „Személyta-
xi-szolgáltatás tevékenységi engedély” kiváltása sem egyszerű feladat. Előzetesen na-
gyon sok papírt kell beszerezni és egy adott időpontban bemutatni ahhoz, hogy 2018. ja-
nuár 1-től a megfelelő engedélyek birtokában szolgáltatni lehessen. E mellett azoknak is
dönteni kell, akik EURO 5-ösnél alacsonyabb környezetvédelmi besorolású autóval dol-
goznak jelenleg a fővárosban, illetve az ország területén 10 évnél idősebb taxival szol-
gáltatnak. Nekik a vizsgák és az engedélyek kiváltása mellett az autócserét is le kell bo-
nyolítani év végéig. Tehát sokak számára húzós időszak következik. Figyelembe kell
venni azt is, hogy az év végén, úgy december közepétől egyre kevesebb helyen lehet
majd ügyet intézni, az ünnepek alatt pedig a hivatalok sem lesznek nyitva. Arról, hogy
hány kollégát érintenek ezek a feladatok, Metál Zoltánt, az OTSZ elnökét kérdeztük:

„
„
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tal kezeli. (Mozaik u.) 
• A papírok beszerzését egy
eredményes vizsgának kelle-
ne megelőzni. erről nem túl
bíztató hírek keringenek.
Lesz erre elég idő?
• Sajnos sokan az „Ej, ráérünk
arra még” szemléletet képvise-
lik, és úgy gondolják, hogy bő-
ven elég az utolsó negyedévben
átesni a képzésen és a vizsgán.
Ezzel csak az a gond, hogy a
képzési centrumok úgy indíthat-
nak tanfolyamot és hatósági
vizsgát, ha a vállalkozó legalább
14-16 nappal a tanfolyami indu-
lása előtt már bejelentkezett és
igazolta magát a meglévő okmá-
nyaival. Ha sikeres vizsgát tesz,
akkor a vizsga napját követő 2-4
héten belül kapja készhez a ha-
tósági okmányát, amit be kell
mutatni 2 fénykép csatolásával a
Kormányhivatalban. A tapaszta-
latok azt támasztják alá, hogy a
tanfolyamokon részt vevő kollé-
gák 90%-a sikeres vizsgát tesz.
A pótvizsgára természetesen
korlátlanul van lehetőség – egy
újabb vizsgadíj befizetését köve-
tően –, de ez további 1-1 héttel
szűkíti az amúgy is rövid hátralé-
vő határidőt. Aki tehát még ed-
dig nem volt képzésen, az saját

érdekében gyorsan intézze,
mert ha közúti ellenőrzésen
2018. január 1. után megállítják
a hatóság ellenőrei, akkor jogo-
sulatlan tevékenység gyakorlása
miatt súlyos pénzbüntetésre
számíthat.
• Komoly gondok vannak a
pénztárgépekkel is. Például
nincs cserekészülék, ha a ja-
vítás elhúzódik, de vannak
egyéb gondok is.
• Már az év elején az MKIK-ban
tartottunk egy kibővített taxis
szakmai kollégiumi egyeztetést
azokról a felmerült tapasztala-
tokról és problémákról, melyek
az ország minden szegletéből
beérkező vélemények alapján
felmerültek. Az észrevételeinkre
ugyan kaptunk egy válaszlevelet
helyettes államtitkár úrtól, de
úgy gondoljuk, hogy továbbra is
fennállnak azok a gondok, amit
csak a rendszer felügyeletét
gyakorló NGM képes kielégítő
módon orvosolni, ezért a szemé-
lyes találkozót továbbra is szor-
galmazzuk. 
• A taxióra és a pénztárgép
által kibocsátott nyugtákkal
kapcsolatban tavaly decem-
berben jogszabályváltozást
ígértek. Szeptember van, de

ebből még semmi sem lát-
szik. Tudsz valami közeleb-
bit?
• Igen.  A szakmai érdekképvi-
seletek és a kamarák javaslatára
az  NFM elkészítette a jogszabá-
lyi változtatást, de bizonyos EU
törvényességi, jogrendi folyama-
tok miatt csak nemrég járt le az
a határidő, ami eddig nem tette
lehetővé a szabályozás pontosí-
tását a kettős bizonylatolás meg-
szüntetésére és egyszerűsítésé-
re. Valószínű, hogy a következő
negyedévben ez a jogszabályi
változás mielőbb megjelenik.
• Úgy hallottuk, hogy akinek
megvan az új tevékenységi
engedélye, az ezt követően
autócserénél kedvező hely-
zetbe kerül, mert nem kell a
papírokat újból beszereznie.
• Az elmúlt években, ha vidéken

valaki 10-15 évenként egyszer
cserélt autót, akkor neki eddig
semmilyen módon nem kellett
igazolnia a szolgáltatási tevé-
kenységének folyamatos műkö-
dését, ezt elég volt csak a gép-
járműcserénél bemutatni. Ez a
176/2015. Kormány Rend. sze-
rint úgy változott, hogy az újon-
nan kiadott tevékenyégi enge-
dély korlátozottan 5 év időszak-
ra szól. Ha ezen időszakon belül
mégis valaki gépjárművet kíván
cserélni, akkor ezentúl nem kell
a szokásos „0”-ás papírokkal ro-
hangálni a hivatalok között, mert
a tevékenységi engedélye a fel-
tüntetett dátumig érvényes. te-
hát az új engedély jelentős köny-
nyebbséget jelent majd az eset-
leges járműcserénél.
• Köszönöm a tájékoztatást!

-kó-

Egy kabaréban hasbeszélõ lép fel, a térdén egy kis bá-
bu, a mutatvány lényege, hogy a bábu válaszol a mû-
vésznek. Emelkedik a hangulat, a hasbeszélõ egymás
után mondatja bábujával a jobbnál jobb szõkenõs vicce-
ket, amikor felháborodva feláll egy platinahajú:

– Na, idefigyeljen! Elegem van abból, hogy a férfiak a
humor ürügyén semmibe veszik a nõk jogait és méltó-
ságukat! Mibõl gondolják, hogy a hajszínnek bármi kö-
ze lenne az intelligenciához? Ezt kikérem magamnak a
többi nõ nevében is!

A hasbeszélõ meghökken, majd elkezd szabadkozni.
A szõke ráförmed:

– Uram, maga maradjon csendben! Ahhoz a kis szar-
házihoz beszélek, ott a térdén!
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az idő

viszony igazolása (bérleti szerződés, pénzintézeti hozzájárulás,
hogy a kérelmező taxiként üzemeltetheti a járművet)
A kérelmet az eredeti okmányok bemutatásával kell be-

nyújtani!
Annyi a könnyebbség, hogy az előzetes bejelentkezésnél, az idő-

pont foglalásnál (Telefon: 06/1/430-2745) megmondja az ügyintéző,
hogy mely adatok vannak már bent a gépben, azaz melyik okmányt
már nem kell bemutatni.  De az erkölcsi bizonyítványt és az adóigazo-
lásokat (kerületi, fővárosi, országos) mindenképpen be kell szerezni! 

A megadott e-mail címre elküldik az összes, szükséges nyomtat-
ványt, amit ki kell tölteni. Izgalmas kérdés, mi lesz azokkal a kollégák-
kal, akik otthon nem tudnak nyomtatni, vagy nincs is elektronikus le-
vélcímük. Ráadásul lesznek buktatók is. A Közlekedési Hatóság pre-
cízen elküldte a különböző biztosítóknak benyújtandó formanyomtat-
ványt, amely kitöltése és lepecsételése után a biztosító igazolja, hogy
rendben van a baleseti fedezet biztosítás. Az Allianz Biztosító mun-
katársa udvariasan közölte, nyugodtan dobjam a papírkosárba az el-
küldött nyomtatványt, majd ő kinyomtatja a saját, hivatalos igazolásu-
kat, miszerint rendben van a fedezet biztosítás…

Végül az anyagiakról, mert bizonyos költséggel is jár a folyamat. 

Személytaxis engedély kivonat kiadása 3.400 forint
Személytaxi vezetői igazolvány kiadása 1.118 forint
Személytaxi szolgáltatói engedély kiadása 5.591 forint
Összesen 10.110 forint

Dübörög az idő, közeledik a december 31. Október, novem-
ber, és a decemberi munkanapok!

Még nagyon sok kollégának el kell végezni a taxis tanfolya-
mot és be kell szerezni a hiányzó okmányokat! Aki lemarad,
kimarad a jövő év első hónapjaiból. Talán érdemes meg-
fontolni…

És végül a hab a tortán:
hogy a taxiigazolvány cserével egy időben megváltozik a taxi-
engedély száma is. Kisebb baj az, hogy le kell kaparni a taxi oldalá-
ról a régi engedélyszámot és fel kell ragasztani az új engedélyszá-
mot. Nagyobb baj, hogy a forgalmi engedélyben is törölni kell a régi
engedélyszámot és be kell írni az újat. A körülbelüli 20 másodperces
művelet 20 percig tartott, a 40 perces várakozás után…

Azt sem lehet érteni, hogy a III. kerületi Kormányhivatal (Mozaik ut-
ca) kérelmével – taxi engedélyszám átírása – miért kell elmenni egy
másik Kormányhivatalhoz? Miért nem írhatja be az egyik Kormányhi-
vatal a változást, miért kell elmenni egy másikhoz?

A taxiengedély átírásakor az ügyintéző 20 percig telefonált, mert
még nem találkozott ezzel a sületlenséggel, nem is értette az egé-
szet... 

Miért kell megváltoztatni a taxiengedély számát, ha nem változott
sem a taxis személye, sem a taxi autó, sem taxi autó rendszáma? 

A lényeg, hogy bejegyezték az új taxiengedély-számot, a mutatvány
2.300 forintba került. Az indoklás szerint: „Záradék elrendelése,
törlése, ha nem kell forgalmi engedélyt és törzskönyvet kiál-
lítani” 

No comment…
Juhász Péter
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Az Egyesült Államokban évente több mint 2,5 millió ember-
rel történik közlekedési baleset, amelyek 64 százalékában a
mobiltelefonálás is közrejátszik. Ha vezetés közben SMS-
ezünk vagy csetelünk, hatszor nagyobb esélyünk van a bal-
esetre, mint ha ittasan ülnénk a volán mögé.

Vezetés közben szigorúan tilos a mobiltelefon használata, és akár
több tízezer forintos bírság is járhat érte, mégis rengeteg autóst lát-
ni telefonnal a kezében. Egy autóipari szolgáltató cég által készített
felmérés szerint nőtt azoknak a gépkocsivezetőknek a száma, akik
vezetés közben mobiloznak. 2014-ben még csak 8 százalék vallotta
ezt, míg 2016-ban már a megkérdezettek harmada. Mára a vezetés
közbeni mobilozás az egyik vezető halálok az utakon. Amerikában
négyből egy autóbalesetet a vezetés közbeni SMS-ezés okoz.

Az Egyesült Államokban évente közel félmillió ember sérül vagy
hal meg vezetés közbeni mobilhasználat miatt. Friss kutatási adatok
szerint sokkal több közlekedési balesetet okoznak a mobilozó sofő-
rök, mint amennyiről a statisztikák beszámolnak. Gyakran ki sem de-
rül, hogy ez áll-e a háttérben, mivel a rendőrségnek általában nincse-
nek megfelelő erőforrásai és hatásköre ennek kivizsgálására.

Óberling József, az ORFK közlekedésrendészeti főosztályának ve-
zetője ezzel kapcsolatban elmondta: – Statisztikai adatgyűjtés kizáró-
lag a személysérüléses balesetek vonatkozásában folyik, de nem ter-
jed ki arra, hogy az egyes, balesetet eredményező közlekedési sza-
bályszegések milyen figyelemelvonó tevékenységre vezethetőek vis-
sza. 

Itthon tehát a telefonáló autósok „bűneiről” nincs pontos kimutatá-
sa a rendőrségnek, pedig elég sok baleset mögött állhat ez, például
figyelmetlenség vagy a követési távolság be nem tartása esetén.

Az autós balesetek során az ütközések többsége 3 másodpercen
belül következik be, miután a vezető figyelme elkalandozik. Egy rövid
SMS elolvasásakor átlagosan 5 másodpercig „vakon vezetünk”. Csak
hogy érzékeltessük az arányokat: ha 90 km/óra átlagsebességgel au-
tózva olvasunk el egy SMS-t, akár egy futballpályányi távolságot is ha-
ladhatunk anélkül, hogy bármit is látnánk a környezetünkből.

Az elmúlt években számos kampány indult már azért, hogy az au-
tósok figyelmét felhívja arra, mennyire veszélyes vezetés közben

mobilozni. Ettől függetlenül a
mai napig sokan megteszik,
pedig köztudott, hogy a
KRESZ tiltja, a rendőrök pe-
dig keményen büntetnek ér-

te. Fontos tudni azonban, hogy nemcsak akkor kaphatunk csekket,
ha vezetés közben nyomkodjuk a mobilt.

A pontos szabályozás szerint:
„A gépkocsi vezetője menet közben kézben tartott mobil rádióte-

lefont nem használhat. A kétkerekű, továbbá gépkocsinak nem mi-
nősülő háromkerekű jármű vezetője menet közben – ideértve a for-
galmi okból történő megállást is – kézben tartott mobil rádiótelefont
nem használhat.”

A szakemberek szerint mindez azt jelenti, hogy nem csak a telefo-
nálást és/vagy az SMS üzenetküldést bünteti a rendőr, hanem a mo-
biltelefon bármilyen okból történő kézbentartását. Ezek alapján az
autós „a forgalmi okból történő megállás”, például piros jelzőlámpa
esetén kézbe veheti a mobilt, a motorosoknak viszont ez tilos – hív-
ja fel a figyelmet a DAS Jogsegély szervezet szakértője.

A Kúria 2014-es döntése értelmében az is szabályszegésnek minő-
sül, ha valaki elutasít egy bejövő hívást. „Egy rendőri igazoltatás során
ezért sem lehet arra hivatkozni, hogy nem telefonált a vezető, és nem
lehet kérni, hogy ellenőrizze az eljáró rendőr a híváslistát, mivel pusz-
tán a telefon kézbentartásával megvalósítja a járművezető a szabály-
sértést, függetlenül attól, hogy milyen célból tartotta magánál azt.”

Mi akkor a helyzet a navigációs alkalmazás használatával? Ez is ti-
los, hiszen a KRESZ a mobiltelefon kézben tartását bünteti. Ugyan-
akkor az autóba beépített navigációs eszköz használata engedélye-
zett, ami a DAS szerint teljesen logikátlan.

A rendőrök helyszíni bírságként 10 ezer forintos büntetést adhat-
nak a mobil használatáért. Ha az autós nem ismeri el felelősségét, fel-
jelentik, és szabálysértési eljárást indítanak vele szemben, melyben
őt terheli a bizonyítási kötelezettség az ártatlanságát illetően. Bizonyí-
tékként ez esetben az utasok tanúvallomásai, vagy belső fedélzeti ka-
mera szolgálhat. Ha a vezető nem tudja bizonyítani ártatlanságát és
megállapítják felelősségét a szabálysértési eljárásban, 20 ezer forint
összegű pénzbírság megfizetésére kötelezik.

A telefon kézben tartása a bírságolás mellett 3 büntető pont kisza-
bását is maga után vonja. Mindezek ismeretében érdemes átgondol-
ni, hogy vezetés közben mikor is kapunk kedvenc mobilunkért, ha
csörög vagy üzenetünk érkezik, nem is szólva a híváskezdeménye-
zésről. k.z.t.
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Kényszerhelyzetben sokan döntenek úgy,
hogy mivel tartozásuk miatt egyéni vállalko-
zóként nem kapnának taxiengedélyt, vala-
mely rokonukat jelentik be – általában mun-
kaviszony melletti – vállalkozónak, és az ő
alkalmazottjaként tevékenykednek. Ez az el-
járás használható, és működik is, egészen
addig, míg ebben az új jogviszonyban is el-
kezdenek tartozásokat felhalmozni. Ilyenkor
ugyanis már a rokon főállású fizetése is ve-
szélyben lehet! 

Az alkalmazottként dolgozó taxis munka-
bére pedig – amennyiben minden bejelen-
tés megfelelően megtörtént – hamarosan a
végrehajtó tudomására jut, és a régi, már el-
feledettnek vélt tartozás is letiltásra kerül.
Arról már nem is beszélve, ha nemcsak köz-
tartozásról, hanem banki hitelről, szolgálta-
tási díj elmaradásról (pl. telefonszámla),
vagy akár gyermek tartásdíjról van szó. 

A bírósági végrehajtásról szóló törvény
részletesen szabályozza a munkabérből tör-
ténő levonás eseteit, annak lehetséges mér-
tékét, az esetleges mentességet, és a sor-

rendet. A végrehajtási eljárásban munkabér-
nek olyan juttatás minősül, melyet személyi
jövedelemadó-fizetési kötelezettség terhel.

A törvény szerint a munkabér nettó ösz-
szegének legfeljebb a 33 százalékát lehet
levonni, kivéve a tartásdíjat, amely esetén
50 százalék erejéig terjedhet a levonható
hányad. 

A végrehajtási törvény ugyanakkor tartal-
maz egy garanciális szabályt, amely szerint
mentes a végrehajtás alól az öregségi nyug-
díj legalacsonyabb összegének megfelelő
rész, jelenleg 28.500 forint. Ez a mentes-
ség azonban nem áll fenn a gyermektartás-
díj esetén.

A  törvény meghatározza, hogy az egyes
követeléseket milyen sorrendben kell levon-
ni. A végrehajtás során befolyt összegből
mindenekelőtt a végrehajtási költséget – az
eljárás kezdeményezésével, elrendelésével
és foganatosításával kapcsolatos költséget
– kell érvényesíteni. Ezt követően a sorrend
a következő:

1. gyermektartásdíj

2. jogszabályon alapuló egyéb tartásdíj,
3. munkavállalói munkabér,
4. a büntető- és szabálysértési eljárásban

megállapított, az állam javára fizetendő ösz-
szeg,

5. adó-, társadalombiztosítási- és egyéb
köztartozás,

6. egyéb követelés,
7. a végrehajtási eljárásban kiszabott

rendbírság.
A sorrendben előbb álló követelés teljes

kielégítése után lehet a sorrendben hát-
rébb lévő követelést kielégíteni.

Most térjünk vissza a bevezetőben elm-
lítettekre. Mi történik, ha a – most már alkal-
mazottként dolgozó taxis – továbbra sem fi-
zeti a rá vonatkozó járulékokat? Pontosab-
ban nem ő nem fizeti, hanem munkáltatója
(feleség, gyerek, egyéb rokon). A tartozást
nem az ő kettő-, vagy négy órás bejelenté-
séből adódó munkabéréből fogják letiltani,
hanem a munkáltatóéból. Nagyon vigyáz-
zunk erre, mert az adóhatóság nem mérle-
gelhet – akár a feleség, egyéb rokon főál-
lásban megkeresett, a vállalkozással volta-
képpen semmilyen kapcsolatban nem lévő
béréből is foganatosíthat letiltást!

Letiltás a munkabérből

Minden negyedik balesethez köze van a telefonnak

A mobil nagyobb veszély, mint az alkohol
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Már 2017 elején érkeztek a szakmai ér-
dekképviseletekhez olyan észrevételek,
vélemények, melyek az OPG bevezetését
követően szinte sokkolták a készülékeket
használó taxisokat. Ezeket összegyűjtve
az MKIK és az OTSZ is továbbította a
NGM helyettes államtitkárának, amire a
nemrég érkezett válasz alább olvasható.
Ám előbb lássuk a taxisok felvetéseit:

1. az akkumulátor állandó töltést igé-
nyel, mivel egy töltés után is csak nagyon
rövid ideig tudják üzemeltetni a készülé-
ket;

2. a készülék nem jelzi ki az akkumulá-
tor töltöttségi szintjét, így nincs visszajel-
zés, hogy mikor kellene töltőre helyezni a
teljes lemerülés előtt;

3. van olyan típus, amelyiknél, ha bizo-
nyos szint alá esik a töltöttség, akkor ki-
kapcsol, és csak szervizben tudják újrain-
dítani (néha még ott sem);

4. a készülék gyakran lefagy;
5. 2-3 hétig tartanak a javítások, a szer-

vizek nem tudnak cserekészüléket biztosí-
tani;

6. a készüléken a gombok nem világíta-
nak, ez az éjszakai használatot nehezíti;

7. a készülék kezelési útmutatójában az
áll, hogy –5 °C és +40 °C közötti hőmér-
séklet-tartományban használható, +40 °C
foknál magasabb hőmérsékleten sem tá-
rolni, sem üzemeltetni nem szabad. Ez a
hőmérséklet-tartomány a nyári időszakban
biztosan nem tartható. Félő, hogy további
műszaki problémákat fog okozni a túlme-
legedés, ezért a készülék nyári üzemelte-
tése és tárolása során erre különöskép-
pen oda kell figyelni;

8. van olyan készüléktípus, amelyiknél a
tényleges napi forgalom összesített adata
nem egyezik a napi záráson található „ös-
szesen” adattal, közben az adóhatóság
szervere felé a jó adatot továbbítja a pénz-
tárgép, tehát csak az üzemeltető kerül
megtévesztésre. Amit leginkább azért tar-
tunk aggályosnak, mert az üzemeltető
könyvelésének alapbizonylata a napi záró-
blokk, és ha ezen téves, vagy rossz adat
szerepel, akkor a vállalkozás nyilvántartá-
sában is hibás adat kerül rögzítésre.

Metál Zoltán
elnök

Országos Taxis Szövetség

Tisztelt Főtitkár Úr! 
Tisztelt Elnök Úr!

Köszönettel megkaptam a taxikban
használt online pénztárgépek működ-
tetésének tapasztalatait összegző, il-
letve a működtetéssel összefüggő
felvetéseket tartalmazó, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara (a to-

vábbiakban: MKIK) levelét, amelyben
foglaltakkal kapcsolatban az alábbi-
akról szeretném tájékoztatni Önöket,
és egyúttal a késedelmes válaszért
szíves elnézésüket kérem. 

Mindenekelőtt magam is fontosnak tar-
tom azoknak a tapasztalatoknak az össze-
gyűjtését és értékelését, amelyek rávilágí-
tanak az online pénztárgépek taxikban va-
ló használata során felmerült problémák-
ra. A szakmai körökből érkező visszajelzé-
sek rendkívül értékesek, hiszen azok lé-
nyegében az üzemeltetők gyakorlati ta-
pasztalatait közvetítik. Az MKIK leveléből
kitűnik, hogy az utóbbi időszakban java-
részt műszaki problémák merültek fel az
online pénztárgép használatával össze-
függésben, ezért szükségesnek tartottuk
a vázolt problémák áttekintését, amelyhez
a pénztárgépeket engedélyező hatóság,
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a
továbbiakban: NAV) szakmai álláspontját

is kértük. A jelzett műszaki problémákkal
kapcsolatban a következők mondhatók el.

• Az online pénztárgépek taxikban való
rögzíthetősége vonatkozásában a pénztár-
gépek műszaki követelményeiről, a nyugta-
kibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgal-
mazásáról, használatáról és szervizelésé-
ről, valamint a pénztárgéppel rögzített ada-
tok adóhatóság felé történő szolgáltatásá-
ról szóló 48/2013. (XI.15.) NGM rendelet
(a továbbiakban: Pénztárgép-rendelet) nem
tartalmaz előírást. A jogszabály kifejezett
célja – amint azt a címe is mutatja –, hogy
azokat a legfontosabb műszaki paraméte-
reket tartalmazza, amelyek mindenképpen
szükségesek olyan pénztárgép kialakításá-
hoz, amely képes biztonságos módon kap-
csolódni a NAV szerveréhez, és az adato-
kat az előírt struktúrában továbbítani. A
pénztárgép azon jellemzői tekintetében,
amelyekről a Pénztárgép-rendelet nem tar-
talmaz előírást, a gyártó dönti, döntheti el,
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A taxisok észrevételei alapján

Pénztárgép-problémák

A Corvin sétány számozásáról 3.

Már kétszer írtunk a Corvin sé-
tány számozásáról, de jeleztük, ahogy újabb épületek készülnek el, folyamatosan jelezzük az
új számozásokat. Azoknak, akik nem olvasták az első két részt, nagyon röviden a lényegről.
A Corvin sétányt ugyanúgy képzeljük el, mint egy normál utcát. A jobb oldalon  (jelen eset-
ben az Üllői út felől) vannak a páratlan számok, a bal oldalra esnek a (jelen esetben a Prá-
ter utca felől) a páros számok.

A számozás a Corvin bevásárlóközpontnál kezdődik, így az 1-es és 2-es számok, a Futó
utcánál vannak, a 3-as és a 4-es számot a Nagytemplom utcánál keressük. Ami újdonság,
elkészült egy új épület a Leonardo da Vinci utcánál, az Üllői út felől, ami természetesen az
5-ös számot kapta. Ha elkészül a párja a sétány túloldalán, az a 6-os számot kapja majd.

Érdekesség, hogy a kerületi Önkormányzat határozata alapján a Leonardo da Vinci utca
39. és a Corvin sétány 5/D új számozása egységesen Corvin sétány 5/B.

Információ a lakóknak és persze a taxisoknak 
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Az Egyesült Államokban évente több mint 2,5 millió ember-
rel történik közlekedési baleset, amelyek 64 százalékában a
mobiltelefonálás is közrejátszik. Ha vezetés közben SMS-
ezünk vagy csetelünk, hatszor nagyobb esélyünk van a bal-
esetre, mint ha ittasan ülnénk a volán mögé.

Vezetés közben szigorúan tilos a mobiltelefon használata, és akár
több tízezer forintos bírság is járhat érte, mégis rengeteg autóst lát-
ni telefonnal a kezében. Egy autóipari szolgáltató cég által készített
felmérés szerint nőtt azoknak a gépkocsivezetőknek a száma, akik
vezetés közben mobiloznak. 2014-ben még csak 8 százalék vallotta
ezt, míg 2016-ban már a megkérdezettek harmada. Mára a vezetés
közbeni mobilozás az egyik vezető halálok az utakon. Amerikában
négyből egy autóbalesetet a vezetés közbeni SMS-ezés okoz.

Az Egyesült Államokban évente közel félmillió ember sérül vagy
hal meg vezetés közbeni mobilhasználat miatt. Friss kutatási adatok
szerint sokkal több közlekedési balesetet okoznak a mobilozó sofő-
rök, mint amennyiről a statisztikák beszámolnak. Gyakran ki sem de-
rül, hogy ez áll-e a háttérben, mivel a rendőrségnek általában nincse-
nek megfelelő erőforrásai és hatásköre ennek kivizsgálására.

Óberling József, az ORFK közlekedésrendészeti főosztályának ve-
zetője ezzel kapcsolatban elmondta: – Statisztikai adatgyűjtés kizáró-
lag a személysérüléses balesetek vonatkozásában folyik, de nem ter-
jed ki arra, hogy az egyes, balesetet eredményező közlekedési sza-
bályszegések milyen figyelemelvonó tevékenységre vezethetőek vis-
sza. 

Itthon tehát a telefonáló autósok „bűneiről” nincs pontos kimutatá-
sa a rendőrségnek, pedig elég sok baleset mögött állhat ez, például
figyelmetlenség vagy a követési távolság be nem tartása esetén.

Az autós balesetek során az ütközések többsége 3 másodpercen
belül következik be, miután a vezető figyelme elkalandozik. Egy rövid
SMS elolvasásakor átlagosan 5 másodpercig „vakon vezetünk”. Csak
hogy érzékeltessük az arányokat: ha 90 km/óra átlagsebességgel au-
tózva olvasunk el egy SMS-t, akár egy futballpályányi távolságot is ha-
ladhatunk anélkül, hogy bármit is látnánk a környezetünkből.

Az elmúlt években számos kampány indult már azért, hogy az au-
tósok figyelmét felhívja arra, mennyire veszélyes vezetés közben

mobilozni. Ettől függetlenül a
mai napig sokan megteszik,
pedig köztudott, hogy a
KRESZ tiltja, a rendőrök pe-
dig keményen büntetnek ér-

te. Fontos tudni azonban, hogy nemcsak akkor kaphatunk csekket,
ha vezetés közben nyomkodjuk a mobilt.

A pontos szabályozás szerint:
„A gépkocsi vezetője menet közben kézben tartott mobil rádióte-

lefont nem használhat. A kétkerekű, továbbá gépkocsinak nem mi-
nősülő háromkerekű jármű vezetője menet közben – ideértve a for-
galmi okból történő megállást is – kézben tartott mobil rádiótelefont
nem használhat.”

A szakemberek szerint mindez azt jelenti, hogy nem csak a telefo-
nálást és/vagy az SMS üzenetküldést bünteti a rendőr, hanem a mo-
biltelefon bármilyen okból történő kézbentartását. Ezek alapján az
autós „a forgalmi okból történő megállás”, például piros jelzőlámpa
esetén kézbe veheti a mobilt, a motorosoknak viszont ez tilos – hív-
ja fel a figyelmet a DAS Jogsegély szervezet szakértője.

A Kúria 2014-es döntése értelmében az is szabályszegésnek minő-
sül, ha valaki elutasít egy bejövő hívást. „Egy rendőri igazoltatás során
ezért sem lehet arra hivatkozni, hogy nem telefonált a vezető, és nem
lehet kérni, hogy ellenőrizze az eljáró rendőr a híváslistát, mivel pusz-
tán a telefon kézbentartásával megvalósítja a járművezető a szabály-
sértést, függetlenül attól, hogy milyen célból tartotta magánál azt.”

Mi akkor a helyzet a navigációs alkalmazás használatával? Ez is ti-
los, hiszen a KRESZ a mobiltelefon kézben tartását bünteti. Ugyan-
akkor az autóba beépített navigációs eszköz használata engedélye-
zett, ami a DAS szerint teljesen logikátlan.

A rendőrök helyszíni bírságként 10 ezer forintos büntetést adhat-
nak a mobil használatáért. Ha az autós nem ismeri el felelősségét, fel-
jelentik, és szabálysértési eljárást indítanak vele szemben, melyben
őt terheli a bizonyítási kötelezettség az ártatlanságát illetően. Bizonyí-
tékként ez esetben az utasok tanúvallomásai, vagy belső fedélzeti ka-
mera szolgálhat. Ha a vezető nem tudja bizonyítani ártatlanságát és
megállapítják felelősségét a szabálysértési eljárásban, 20 ezer forint
összegű pénzbírság megfizetésére kötelezik.

A telefon kézben tartása a bírságolás mellett 3 büntető pont kisza-
bását is maga után vonja. Mindezek ismeretében érdemes átgondol-
ni, hogy vezetés közben mikor is kapunk kedvenc mobilunkért, ha
csörög vagy üzenetünk érkezik, nem is szólva a híváskezdeménye-
zésről. k.z.t.
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Kényszerhelyzetben sokan döntenek úgy,
hogy mivel tartozásuk miatt egyéni vállalko-
zóként nem kapnának taxiengedélyt, vala-
mely rokonukat jelentik be – általában mun-
kaviszony melletti – vállalkozónak, és az ő
alkalmazottjaként tevékenykednek. Ez az el-
járás használható, és működik is, egészen
addig, míg ebben az új jogviszonyban is el-
kezdenek tartozásokat felhalmozni. Ilyenkor
ugyanis már a rokon főállású fizetése is ve-
szélyben lehet! 

Az alkalmazottként dolgozó taxis munka-
bére pedig – amennyiben minden bejelen-
tés megfelelően megtörtént – hamarosan a
végrehajtó tudomására jut, és a régi, már el-
feledettnek vélt tartozás is letiltásra kerül.
Arról már nem is beszélve, ha nemcsak köz-
tartozásról, hanem banki hitelről, szolgálta-
tási díj elmaradásról (pl. telefonszámla),
vagy akár gyermek tartásdíjról van szó. 

A bírósági végrehajtásról szóló törvény
részletesen szabályozza a munkabérből tör-
ténő levonás eseteit, annak lehetséges mér-
tékét, az esetleges mentességet, és a sor-

rendet. A végrehajtási eljárásban munkabér-
nek olyan juttatás minősül, melyet személyi
jövedelemadó-fizetési kötelezettség terhel.

A törvény szerint a munkabér nettó ösz-
szegének legfeljebb a 33 százalékát lehet
levonni, kivéve a tartásdíjat, amely esetén
50 százalék erejéig terjedhet a levonható
hányad. 

A végrehajtási törvény ugyanakkor tartal-
maz egy garanciális szabályt, amely szerint
mentes a végrehajtás alól az öregségi nyug-
díj legalacsonyabb összegének megfelelő
rész, jelenleg 28.500 forint. Ez a mentes-
ség azonban nem áll fenn a gyermektartás-
díj esetén.

A  törvény meghatározza, hogy az egyes
követeléseket milyen sorrendben kell levon-
ni. A végrehajtás során befolyt összegből
mindenekelőtt a végrehajtási költséget – az
eljárás kezdeményezésével, elrendelésével
és foganatosításával kapcsolatos költséget
– kell érvényesíteni. Ezt követően a sorrend
a következő:

1. gyermektartásdíj

2. jogszabályon alapuló egyéb tartásdíj,
3. munkavállalói munkabér,
4. a büntető- és szabálysértési eljárásban

megállapított, az állam javára fizetendő ösz-
szeg,

5. adó-, társadalombiztosítási- és egyéb
köztartozás,

6. egyéb követelés,
7. a végrehajtási eljárásban kiszabott

rendbírság.
A sorrendben előbb álló követelés teljes

kielégítése után lehet a sorrendben hát-
rébb lévő követelést kielégíteni.

Most térjünk vissza a bevezetőben elm-
lítettekre. Mi történik, ha a – most már alkal-
mazottként dolgozó taxis – továbbra sem fi-
zeti a rá vonatkozó járulékokat? Pontosab-
ban nem ő nem fizeti, hanem munkáltatója
(feleség, gyerek, egyéb rokon). A tartozást
nem az ő kettő-, vagy négy órás bejelenté-
séből adódó munkabéréből fogják letiltani,
hanem a munkáltatóéból. Nagyon vigyáz-
zunk erre, mert az adóhatóság nem mérle-
gelhet – akár a feleség, egyéb rokon főál-
lásban megkeresett, a vállalkozással volta-
képpen semmilyen kapcsolatban nem lévő
béréből is foganatosíthat letiltást!

Letiltás a munkabérből

Minden negyedik balesethez köze van a telefonnak

A mobil nagyobb veszély, mint az alkohol
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Már 2017 elején érkeztek a szakmai ér-
dekképviseletekhez olyan észrevételek,
vélemények, melyek az OPG bevezetését
követően szinte sokkolták a készülékeket
használó taxisokat. Ezeket összegyűjtve
az MKIK és az OTSZ is továbbította a
NGM helyettes államtitkárának, amire a
nemrég érkezett válasz alább olvasható.
Ám előbb lássuk a taxisok felvetéseit:

1. az akkumulátor állandó töltést igé-
nyel, mivel egy töltés után is csak nagyon
rövid ideig tudják üzemeltetni a készülé-
ket;

2. a készülék nem jelzi ki az akkumulá-
tor töltöttségi szintjét, így nincs visszajel-
zés, hogy mikor kellene töltőre helyezni a
teljes lemerülés előtt;

3. van olyan típus, amelyiknél, ha bizo-
nyos szint alá esik a töltöttség, akkor ki-
kapcsol, és csak szervizben tudják újrain-
dítani (néha még ott sem);

4. a készülék gyakran lefagy;
5. 2-3 hétig tartanak a javítások, a szer-

vizek nem tudnak cserekészüléket biztosí-
tani;

6. a készüléken a gombok nem világíta-
nak, ez az éjszakai használatot nehezíti;

7. a készülék kezelési útmutatójában az
áll, hogy –5 °C és +40 °C közötti hőmér-
séklet-tartományban használható, +40 °C
foknál magasabb hőmérsékleten sem tá-
rolni, sem üzemeltetni nem szabad. Ez a
hőmérséklet-tartomány a nyári időszakban
biztosan nem tartható. Félő, hogy további
műszaki problémákat fog okozni a túlme-
legedés, ezért a készülék nyári üzemelte-
tése és tárolása során erre különöskép-
pen oda kell figyelni;

8. van olyan készüléktípus, amelyiknél a
tényleges napi forgalom összesített adata
nem egyezik a napi záráson található „ös-
szesen” adattal, közben az adóhatóság
szervere felé a jó adatot továbbítja a pénz-
tárgép, tehát csak az üzemeltető kerül
megtévesztésre. Amit leginkább azért tar-
tunk aggályosnak, mert az üzemeltető
könyvelésének alapbizonylata a napi záró-
blokk, és ha ezen téves, vagy rossz adat
szerepel, akkor a vállalkozás nyilvántartá-
sában is hibás adat kerül rögzítésre.

Metál Zoltán
elnök

Országos Taxis Szövetség

Tisztelt Főtitkár Úr! 
Tisztelt Elnök Úr!

Köszönettel megkaptam a taxikban
használt online pénztárgépek működ-
tetésének tapasztalatait összegző, il-
letve a működtetéssel összefüggő
felvetéseket tartalmazó, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara (a to-

vábbiakban: MKIK) levelét, amelyben
foglaltakkal kapcsolatban az alábbi-
akról szeretném tájékoztatni Önöket,
és egyúttal a késedelmes válaszért
szíves elnézésüket kérem. 

Mindenekelőtt magam is fontosnak tar-
tom azoknak a tapasztalatoknak az össze-
gyűjtését és értékelését, amelyek rávilágí-
tanak az online pénztárgépek taxikban va-
ló használata során felmerült problémák-
ra. A szakmai körökből érkező visszajelzé-
sek rendkívül értékesek, hiszen azok lé-
nyegében az üzemeltetők gyakorlati ta-
pasztalatait közvetítik. Az MKIK leveléből
kitűnik, hogy az utóbbi időszakban java-
részt műszaki problémák merültek fel az
online pénztárgép használatával össze-
függésben, ezért szükségesnek tartottuk
a vázolt problémák áttekintését, amelyhez
a pénztárgépeket engedélyező hatóság,
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a
továbbiakban: NAV) szakmai álláspontját

is kértük. A jelzett műszaki problémákkal
kapcsolatban a következők mondhatók el.

• Az online pénztárgépek taxikban való
rögzíthetősége vonatkozásában a pénztár-
gépek műszaki követelményeiről, a nyugta-
kibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgal-
mazásáról, használatáról és szervizelésé-
ről, valamint a pénztárgéppel rögzített ada-
tok adóhatóság felé történő szolgáltatásá-
ról szóló 48/2013. (XI.15.) NGM rendelet
(a továbbiakban: Pénztárgép-rendelet) nem
tartalmaz előírást. A jogszabály kifejezett
célja – amint azt a címe is mutatja –, hogy
azokat a legfontosabb műszaki paraméte-
reket tartalmazza, amelyek mindenképpen
szükségesek olyan pénztárgép kialakításá-
hoz, amely képes biztonságos módon kap-
csolódni a NAV szerveréhez, és az adato-
kat az előírt struktúrában továbbítani. A
pénztárgép azon jellemzői tekintetében,
amelyekről a Pénztárgép-rendelet nem tar-
talmaz előírást, a gyártó dönti, döntheti el,
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A taxisok észrevételei alapján

Pénztárgép-problémák

A Corvin sétány számozásáról 3.

Már kétszer írtunk a Corvin sé-
tány számozásáról, de jeleztük, ahogy újabb épületek készülnek el, folyamatosan jelezzük az
új számozásokat. Azoknak, akik nem olvasták az első két részt, nagyon röviden a lényegről.
A Corvin sétányt ugyanúgy képzeljük el, mint egy normál utcát. A jobb oldalon  (jelen eset-
ben az Üllői út felől) vannak a páratlan számok, a bal oldalra esnek a (jelen esetben a Prá-
ter utca felől) a páros számok.

A számozás a Corvin bevásárlóközpontnál kezdődik, így az 1-es és 2-es számok, a Futó
utcánál vannak, a 3-as és a 4-es számot a Nagytemplom utcánál keressük. Ami újdonság,
elkészült egy új épület a Leonardo da Vinci utcánál, az Üllői út felől, ami természetesen az
5-ös számot kapta. Ha elkészül a párja a sétány túloldalán, az a 6-os számot kapja majd.

Érdekesség, hogy a kerületi Önkormányzat határozata alapján a Leonardo da Vinci utca
39. és a Corvin sétány 5/D új számozása egységesen Corvin sétány 5/B.

Információ a lakóknak és persze a taxisoknak 

ujtaxi.qxd  9/13/17 08:23  Page 19



hogy milyen megoldást alkalmaz, illetve al-
kalmaz-e egyáltalán megoldást. A rögzíthe-
tőség tipikusan ilyen jellemző. Tudomá-
sunk szerint van olyan pénztárgépgyártó,
amely alakított ki megoldást a rögzíthető-
ségre vonatkozóan. Az ugyanakkor más
kérdés, hogy az nem vált népszerűvé a fel-
használók körében. Természetesen lehet
vizsgálni, hogy a pénztárgép rögzíthetősé-
ge – mint műszaki követelmény – megje-
lenjen-e (megjelenhet-e) jogi szabályozás
szintjén. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy
olyan egységes szabályozás kialakítása,
amely valamennyi gépjárműtípus sajátossá-
gaira képes figyelemmel lenni, meglehető-
sen nehéz.

• A Pénztárgép-rendelet 3. melléklet
GD) pont 2. alpontja értelmében a pénz-
tárgép akkumulátorának egy feltöltéssel
legalább 300 db nyugta kibocsátására
kell alkalmasnak lennie. Ennek a feltétel-
nek a teljesülését az engedélyező ható-
ság a típusvizsgálat során vizsgálja, olyan
géptípus, amely nem felel meg ennek a
követelménynek, nem kaphat forgalmazá-
si engedélyt. A szabályból következően
egyebekben a nyugtaszám lehet egy
olyan irányadó paraméter, amely segíthet
annak jelzésében, hogy mikor van szük-
ség a következő töltésre, mindazonáltal a
gyártóktól származó információk szerint a
következő szoftververziókban valószínű-
leg már elérhető lesz a töltöttségi szint ki-
jelzése. Természetesen a feltöltésnek a
kezelői leírásban foglaltak szerint kell tör-
ténni. Nem megfelelően végrehajtott töl-
tés esetén a pénztárgép saját akkumuláto-
ra töltődik fel, az AEE akkumulátora nem.
Ilyen esetben a használat során a helyte-
len töltés miatt az AEE rövid idő alatt le-
merítheti a pénztárgép akkumulátorát. Ha
az AEE akkumulátora teljesen lemerül – a
biztonságos és üzemszerű működés érde-
kében – csak egy meghatározott töltöttsé-
gi szint felett üzemel újra, amely a tele-
kommunikációs informatikai eszközöknél
természetes, elvárt jelenség. Továbbá a
Pénztárgép rendelet 3. melléklet GD).
pont 4. alpont szerint amennyiben az AEE
működése az akkumulátorának alacsony
töltöttségi szintje miatt nem biztosítható, a
pénztárgépnek blokkolt állapotba kell ke-
rülnie. Ez a blokkolt állapot a szerviz által
oldható fel (Pénztárgép-rendelet 3. mel-
léklet D) pont 3. alpont). 

• A pénztárgép gyakori lefagyását ille-
tően elmondható, hogy az ismereteink
szerint főleg az A195-ös típusú gépekre
volt jellemző, amely hibát a forgalmazó a
közelmúltban szoftverfrissítéssel javította.

• A javítás idejére cserekészülék biztosí-
tása – az üzemeltető kérésére – a forgal-
mazó kötelezettsége. A Pénztárgép rende-
let 42. § (1) bekezdése értelmében a for-
galmazónak a bejelentéstől számított 8 na-
pon belül biztosítania kell a cserekészülé-
ket. Amennyiben a gyakorlati tapasztalatok

azt mutatják, hogy 8 napon belül nem törté-
nik meg a cseregép biztosítása, úgy a konk-
rét esetet javasolt jelezni a NAV felé.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a for-
galmazó jogszabálysértő módon járt el az
adott esetben, annak jogkövetkezményeit a
NAV-nak áll módjában megállapítani.

• A kijelző (gombok) világítása tekinte-
tében ugyancsak lehet vizsgálni, hogy
szükséges-e annak műszaki követelmény-
ként való előírása, szem előtt tartva azt is,
hogy olyan szabály ne szaporítsa a jogi
előírások számát, amelyre nincs feltétle-
nül szükség. A világító gombok tekinteté-
ben így pl. felvetődhet, hogy az tulajdon-
képpen egy kényelmi funkció, vagy olyan
paraméter, amely nélkül a pénztárgép mű-
ködtetése nem valósítható meg.

• Minden elektronikai eszköz tekinteté-
ben szerepel a kezelési leírásban az a hő-
mérséklettartomány, amelyre a készüléket
tervezték. A pénztárgépek esetében ez
–5 °C és +40 °C közötti tartományt je-
lent. Ez azt jelenti, hogy az adott tarto-
mányban az eszköz biztosan képes mű-
ködni, de nem jelenti azt, hogy a tartomá-
nyon kívül biztosan nem.

• Annak hátterében, hogy adott pénz-
tárgéptípusnál a tényleges napi forgalom
összesített adata nem egyezik a napi zárá-

son található összesen adattal, adott eset-
ben nem kizárt, hogy szoftver hiba áll. Ezt
azonban az adott gyártó, illetve forgalma-
zó felé indokolt jelezni az esetleges hiba
azonosítása és kijavítása érdekében. Ter-
mészetesen az is lehetséges, hogy nem
szoftverhiba áll a háttérben. Fontos pl.
tudni, hogy a szabályok értelmében az
utólag sztornózott bizonylatok összege
nem csökkenti sem a napi forgalom, sem
a göngyölített forgalom értékét, hanem kü-
lön gyűjtőben jelenik meg, amit a könyve-
léskor figyelembe kell venni.

Összegezve az előzőeket, ismételten
szeretném megköszönni eddigi segítő
együttműködésüket, szakmai javaslataikra
a jövőben is számítok. 

Megítélésem szerint a személyes
egyeztetést célszerű az év utolsó negye-
dére időzíteni annak érdekében, hogy mi-
nél szélesebb körű tapasztalatok álljanak
rendelkezésre és közösen áttekinthessük
az esetlegesen módosítást igénylő kérdé-
seket. 

Üdvözlettel: 
Izer Norbert

adószabályozásért és számvitelért
felelős helyettes államtitkár

Nemzetgazdasági Minisztérium
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Tilos-e a sebességmérést villogással jelezni?

Hírek, álhírek a közösségi oldalakon
Évtizedek óta bevált gyakorlat,
hogy a sofőrök jelzik egymásnak,
hogy figyeljenek a sebességükre,
mert traffipax van a közelben.
Többnyire ehhez a távolsági fény-
szóróval villantanak egymásnak a
közlekedők. A téma nagyon nép-
szerű a neten is, a Facebookon
már tucatszor végigfutott komoly
kommentfolyamot generálva. Hi-
vatalos állásfoglalást viszont se-

hol nem találni, ezért érdemes utánajárni, mit írnak erről a szabályok: „Tilos a közúti
közlekedés hatósági ellenőrzését megakadályozni, megzavarni, valamint az ellenőr-
zés eredményét befolyásolni, ide nem értve az ellenőrzést előre jelző eszközök hasz-
nálatát.”

A villogás tekinthető-e az ellenőrzést befolyásoló, illetve előre jelző eszköznek? Azért
mégis csak akad olyan sajtóorgánum, ami megkereste a rendőrséget, akik ekképpen re-
agáltak: „a villogástól függetlenül, az ellenőrző berendezés képes a mellette elhaladó
jármű haladási sebességét a valóságnak megfelelően megállapítani, a jelzés pedig a
közúti közlekedés hatósági ellenőrzését nem akadályozza vagy zavarja, illetve az ellen-
őrzés eredményét nem befolyásolja.” Ennek alapján tehát: nem, a villogás nem tekinthe-
tő az ellenőrzést magát befolyásoló eszköznek.

A másik kérdés: szankcionálható-e bármilyen módon a villogás, milyen mértékű és faj-
tájú bírság szabható ki érte? A válaszból kiderül: a villogás a KRESZ szerint akkor jog-
sértő, ha azzal a többi autóst elvakítjuk. Viszont, ha a rendőr tudomására jut ilyen, akkor
egyedileg akár, a körülmények alapján, dönthet úgy, hogy a villogás elvakította a többi
autóst, akkor már büntethet. Helyszínen 15 ezer forintra, feljelentés esetén pedig akár
30 ezerre is, a rendelkezéshez tartozó bírságtáblázat alapján.

Az azért elgondolkodtató, amennyiben nappal történik, miként bizonyítja a hatóság a
villantás tényét, nem is beszélve az elvakításról. Tehát megér egy meccset magasabb fó-
rumra elvinni az ügyet, ami akár precedens értékű is lehet a későbbiekre nézve.

k.z.t.

Időről időre felröppennek hírek és álhírek
a különböző közösségi oldalakon, és eze-
ken heteken, hónapokon keresztül képes
rágódni nem csak az X és Y generáció, de
a több évtizedes vezetési rutinnal rendel-
kező „öreg motorosok” is. A nyár ilyen
közérdeklődésre számot tartó kérdése
volt: büntethető-e, ha a sebességmérést
villogással jelzem közlekedőtársamnak?
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A Budapest Közút információs anyaggal
próbál segíteni a budapesti taxisoknak, mi-
lyen papírokat kell vinni a taxik minősítésé-
hez az Asztalos Sándor utcai telephelyre.
Ha már szóba került a telephely, meg kell
említeni, hogy az elmúlt hónapokban sok-
kal jobb lett a légkör, barátiabb lett a han-
gulat. Korábban azt lehetett érezni, hogy
ez egy HATÓSÁG, mostanában inkább a
SZOLGÁLTATÁSÉ a főszerep…

EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ESETÉBEN
– Minden írat eredetiben kell
– Működőképes POS-terminál kell

HOSSZABBÍTÁS
• Adóigazolás (30 napnál nem régebbi)

Fővárostól 
• Órahitelesítés
• Tevékenységi engedély másolat és ere-

deti Tevékenységi engedélykivonat (vagy
eredeti Taxiengedély)

• Forgalmi engedély
• Aktuális rendszámra taxitársasággal

megállapodás, igazolás, igazolvány
• Igazolólap a jármű megfelelőségéről 
• Egyéni vállalkozói igazolvány, vagy igazo-

lás másolatban
• Amennyiben nem az üzembentartó jár el,

meghatalmazás 

Első üzembe helyezés, üzembentartó
váltás, budapesti kiterjesztés 

• Sétálópapír  (igazolás a szolgáltatói
rendszámról), vagy Tevékenységi enge-
dély másolat és eredeti Tevékenységi en-
gedélykivonat 

• Adóigazolás (30 napnál nem régebbi)
Fővárostól

• Órahitelesítés
• Forgalmi engedély
• Aktuális rendszámra taxitársasággal

megállapodás, igazolás, igazolvány
• Igazolólap a jármű megfelelőségéről (ki-

véve fehér rendszámnál)
• Egyéni vállalkozói igazolvány, vagy igazo-

lás másolatban

• Amennyiben nem az üzembentartó jár el,
meghatalmazás

Taxitársaság váltás
• Forgalmi engedély
• Aktuális rendszámra taxitársasággal

megállapodás, igazolás, igazolvány
• Amennyiben nem az üzembentartó jár el,

maghatalmazás

Célszerű megcsinálni az „Előzetes minősí-
tést”. Be lehet menni a minősítőkhöz, nem
az irodába, a minősítőkhöz. Az ő engedé-
lyük után be kell állni a telephelyre. Megné-
zik – műszerrel – a taxi színét, a gumi mély-
ségét és a taxi állapotát. Az esetleges hibá-
kat ki lehet javítani a tényleges minősítésig,
így ha gond van, az nem kerül pénzbe. 

Horváth András
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hogy milyen megoldást alkalmaz, illetve al-
kalmaz-e egyáltalán megoldást. A rögzíthe-
tőség tipikusan ilyen jellemző. Tudomá-
sunk szerint van olyan pénztárgépgyártó,
amely alakított ki megoldást a rögzíthető-
ségre vonatkozóan. Az ugyanakkor más
kérdés, hogy az nem vált népszerűvé a fel-
használók körében. Természetesen lehet
vizsgálni, hogy a pénztárgép rögzíthetősé-
ge – mint műszaki követelmény – megje-
lenjen-e (megjelenhet-e) jogi szabályozás
szintjén. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy
olyan egységes szabályozás kialakítása,
amely valamennyi gépjárműtípus sajátossá-
gaira képes figyelemmel lenni, meglehető-
sen nehéz.

• A Pénztárgép-rendelet 3. melléklet
GD) pont 2. alpontja értelmében a pénz-
tárgép akkumulátorának egy feltöltéssel
legalább 300 db nyugta kibocsátására
kell alkalmasnak lennie. Ennek a feltétel-
nek a teljesülését az engedélyező ható-
ság a típusvizsgálat során vizsgálja, olyan
géptípus, amely nem felel meg ennek a
követelménynek, nem kaphat forgalmazá-
si engedélyt. A szabályból következően
egyebekben a nyugtaszám lehet egy
olyan irányadó paraméter, amely segíthet
annak jelzésében, hogy mikor van szük-
ség a következő töltésre, mindazonáltal a
gyártóktól származó információk szerint a
következő szoftververziókban valószínű-
leg már elérhető lesz a töltöttségi szint ki-
jelzése. Természetesen a feltöltésnek a
kezelői leírásban foglaltak szerint kell tör-
ténni. Nem megfelelően végrehajtott töl-
tés esetén a pénztárgép saját akkumuláto-
ra töltődik fel, az AEE akkumulátora nem.
Ilyen esetben a használat során a helyte-
len töltés miatt az AEE rövid idő alatt le-
merítheti a pénztárgép akkumulátorát. Ha
az AEE akkumulátora teljesen lemerül – a
biztonságos és üzemszerű működés érde-
kében – csak egy meghatározott töltöttsé-
gi szint felett üzemel újra, amely a tele-
kommunikációs informatikai eszközöknél
természetes, elvárt jelenség. Továbbá a
Pénztárgép rendelet 3. melléklet GD).
pont 4. alpont szerint amennyiben az AEE
működése az akkumulátorának alacsony
töltöttségi szintje miatt nem biztosítható, a
pénztárgépnek blokkolt állapotba kell ke-
rülnie. Ez a blokkolt állapot a szerviz által
oldható fel (Pénztárgép-rendelet 3. mel-
léklet D) pont 3. alpont). 

• A pénztárgép gyakori lefagyását ille-
tően elmondható, hogy az ismereteink
szerint főleg az A195-ös típusú gépekre
volt jellemző, amely hibát a forgalmazó a
közelmúltban szoftverfrissítéssel javította.

• A javítás idejére cserekészülék biztosí-
tása – az üzemeltető kérésére – a forgal-
mazó kötelezettsége. A Pénztárgép rende-
let 42. § (1) bekezdése értelmében a for-
galmazónak a bejelentéstől számított 8 na-
pon belül biztosítania kell a cserekészülé-
ket. Amennyiben a gyakorlati tapasztalatok

azt mutatják, hogy 8 napon belül nem törté-
nik meg a cseregép biztosítása, úgy a konk-
rét esetet javasolt jelezni a NAV felé.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a for-
galmazó jogszabálysértő módon járt el az
adott esetben, annak jogkövetkezményeit a
NAV-nak áll módjában megállapítani.

• A kijelző (gombok) világítása tekinte-
tében ugyancsak lehet vizsgálni, hogy
szükséges-e annak műszaki követelmény-
ként való előírása, szem előtt tartva azt is,
hogy olyan szabály ne szaporítsa a jogi
előírások számát, amelyre nincs feltétle-
nül szükség. A világító gombok tekinteté-
ben így pl. felvetődhet, hogy az tulajdon-
képpen egy kényelmi funkció, vagy olyan
paraméter, amely nélkül a pénztárgép mű-
ködtetése nem valósítható meg.

• Minden elektronikai eszköz tekinteté-
ben szerepel a kezelési leírásban az a hő-
mérséklettartomány, amelyre a készüléket
tervezték. A pénztárgépek esetében ez
–5 °C és +40 °C közötti tartományt je-
lent. Ez azt jelenti, hogy az adott tarto-
mányban az eszköz biztosan képes mű-
ködni, de nem jelenti azt, hogy a tartomá-
nyon kívül biztosan nem.

• Annak hátterében, hogy adott pénz-
tárgéptípusnál a tényleges napi forgalom
összesített adata nem egyezik a napi zárá-

son található összesen adattal, adott eset-
ben nem kizárt, hogy szoftver hiba áll. Ezt
azonban az adott gyártó, illetve forgalma-
zó felé indokolt jelezni az esetleges hiba
azonosítása és kijavítása érdekében. Ter-
mészetesen az is lehetséges, hogy nem
szoftverhiba áll a háttérben. Fontos pl.
tudni, hogy a szabályok értelmében az
utólag sztornózott bizonylatok összege
nem csökkenti sem a napi forgalom, sem
a göngyölített forgalom értékét, hanem kü-
lön gyűjtőben jelenik meg, amit a könyve-
léskor figyelembe kell venni.

Összegezve az előzőeket, ismételten
szeretném megköszönni eddigi segítő
együttműködésüket, szakmai javaslataikra
a jövőben is számítok. 

Megítélésem szerint a személyes
egyeztetést célszerű az év utolsó negye-
dére időzíteni annak érdekében, hogy mi-
nél szélesebb körű tapasztalatok álljanak
rendelkezésre és közösen áttekinthessük
az esetlegesen módosítást igénylő kérdé-
seket. 

Üdvözlettel: 
Izer Norbert

adószabályozásért és számvitelért
felelős helyettes államtitkár

Nemzetgazdasági Minisztérium
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Tilos-e a sebességmérést villogással jelezni?

Hírek, álhírek a közösségi oldalakon
Évtizedek óta bevált gyakorlat,
hogy a sofőrök jelzik egymásnak,
hogy figyeljenek a sebességükre,
mert traffipax van a közelben.
Többnyire ehhez a távolsági fény-
szóróval villantanak egymásnak a
közlekedők. A téma nagyon nép-
szerű a neten is, a Facebookon
már tucatszor végigfutott komoly
kommentfolyamot generálva. Hi-
vatalos állásfoglalást viszont se-

hol nem találni, ezért érdemes utánajárni, mit írnak erről a szabályok: „Tilos a közúti
közlekedés hatósági ellenőrzését megakadályozni, megzavarni, valamint az ellenőr-
zés eredményét befolyásolni, ide nem értve az ellenőrzést előre jelző eszközök hasz-
nálatát.”

A villogás tekinthető-e az ellenőrzést befolyásoló, illetve előre jelző eszköznek? Azért
mégis csak akad olyan sajtóorgánum, ami megkereste a rendőrséget, akik ekképpen re-
agáltak: „a villogástól függetlenül, az ellenőrző berendezés képes a mellette elhaladó
jármű haladási sebességét a valóságnak megfelelően megállapítani, a jelzés pedig a
közúti közlekedés hatósági ellenőrzését nem akadályozza vagy zavarja, illetve az ellen-
őrzés eredményét nem befolyásolja.” Ennek alapján tehát: nem, a villogás nem tekinthe-
tő az ellenőrzést magát befolyásoló eszköznek.

A másik kérdés: szankcionálható-e bármilyen módon a villogás, milyen mértékű és faj-
tájú bírság szabható ki érte? A válaszból kiderül: a villogás a KRESZ szerint akkor jog-
sértő, ha azzal a többi autóst elvakítjuk. Viszont, ha a rendőr tudomására jut ilyen, akkor
egyedileg akár, a körülmények alapján, dönthet úgy, hogy a villogás elvakította a többi
autóst, akkor már büntethet. Helyszínen 15 ezer forintra, feljelentés esetén pedig akár
30 ezerre is, a rendelkezéshez tartozó bírságtáblázat alapján.

Az azért elgondolkodtató, amennyiben nappal történik, miként bizonyítja a hatóság a
villantás tényét, nem is beszélve az elvakításról. Tehát megér egy meccset magasabb fó-
rumra elvinni az ügyet, ami akár precedens értékű is lehet a későbbiekre nézve.

k.z.t.

Időről időre felröppennek hírek és álhírek
a különböző közösségi oldalakon, és eze-
ken heteken, hónapokon keresztül képes
rágódni nem csak az X és Y generáció, de
a több évtizedes vezetési rutinnal rendel-
kező „öreg motorosok” is. A nyár ilyen
közérdeklődésre számot tartó kérdése
volt: büntethető-e, ha a sebességmérést
villogással jelzem közlekedőtársamnak?
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A Budapest Közút információs anyaggal
próbál segíteni a budapesti taxisoknak, mi-
lyen papírokat kell vinni a taxik minősítésé-
hez az Asztalos Sándor utcai telephelyre.
Ha már szóba került a telephely, meg kell
említeni, hogy az elmúlt hónapokban sok-
kal jobb lett a légkör, barátiabb lett a han-
gulat. Korábban azt lehetett érezni, hogy
ez egy HATÓSÁG, mostanában inkább a
SZOLGÁLTATÁSÉ a főszerep…

EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ESETÉBEN
– Minden írat eredetiben kell
– Működőképes POS-terminál kell

HOSSZABBÍTÁS
• Adóigazolás (30 napnál nem régebbi)

Fővárostól 
• Órahitelesítés
• Tevékenységi engedély másolat és ere-

deti Tevékenységi engedélykivonat (vagy
eredeti Taxiengedély)

• Forgalmi engedély
• Aktuális rendszámra taxitársasággal

megállapodás, igazolás, igazolvány
• Igazolólap a jármű megfelelőségéről 
• Egyéni vállalkozói igazolvány, vagy igazo-

lás másolatban
• Amennyiben nem az üzembentartó jár el,

meghatalmazás 

Első üzembe helyezés, üzembentartó
váltás, budapesti kiterjesztés 

• Sétálópapír  (igazolás a szolgáltatói
rendszámról), vagy Tevékenységi enge-
dély másolat és eredeti Tevékenységi en-
gedélykivonat 

• Adóigazolás (30 napnál nem régebbi)
Fővárostól

• Órahitelesítés
• Forgalmi engedély
• Aktuális rendszámra taxitársasággal

megállapodás, igazolás, igazolvány
• Igazolólap a jármű megfelelőségéről (ki-

véve fehér rendszámnál)
• Egyéni vállalkozói igazolvány, vagy igazo-

lás másolatban

• Amennyiben nem az üzembentartó jár el,
meghatalmazás

Taxitársaság váltás
• Forgalmi engedély
• Aktuális rendszámra taxitársasággal

megállapodás, igazolás, igazolvány
• Amennyiben nem az üzembentartó jár el,

maghatalmazás

Célszerű megcsinálni az „Előzetes minősí-
tést”. Be lehet menni a minősítőkhöz, nem
az irodába, a minősítőkhöz. Az ő engedé-
lyük után be kell állni a telephelyre. Megné-
zik – műszerrel – a taxi színét, a gumi mély-
ségét és a taxi állapotát. Az esetleges hibá-
kat ki lehet javítani a tényleges minősítésig,
így ha gond van, az nem kerül pénzbe. 

Horváth András
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A kalandregények
nagymesteréről 

Ősök és hősök 
Történt, hogy a nagy Napóleon bukása és a
Bourbonok visszatérése hírére így szólt egy
francia anya francia kisfiához: – Gyerme-
kem, eljött az ideje, hogy visszavedd őseid
nevét, a Davy de la Pailleterie-t. A márki rang
sok lehetőséget ad majd számodra.

– Az én nevem Dumas, és az is marad!
– válaszolta a fiú. – Nincs szükségem is-
meretlen nagyapám nevére. 

A márki nagypapa Haitin szolgálta a
franciák királyát. Feleségül vette saját rab-
szolgalányát, az ébenfekete szépségű
Marie Dumas-t, aki 1762-ben szült neki
egy kreol kismárkit, Thomast. De már
Thomas sem akart márki lenni, felcsapott
katonának, fölvette anyja nevét, és idővel
sok-sok csata után ő lett a híres Dumas tá-
bornok, a nagy Napóleon sok tehetséges
tábornoka közül az egyik.

Szép szál termetű, kreol bőrű, villogó
szemű vitéz volt (láttam a róla készült fest-
ményt: úgy ül fickándozó lován, oly pecke-
sen, cifrán, mint valami latin-amerikai sza-
badsághős). Élete, hőstettei és hányatta-
tása külön történetben megörökítve. Egy-
szerű leányt vett feleségül, aki 1802. július
24-én szül is neki fiúgyermeket. A kicsi az
Alexandre nevet kapta. Így is fogja majd
megismerni őt a világ: Alexandre Dumas.

Alexandre idővel magas, izmos, csinos
fiatalemberré serdült, apjára, a tábornokra
hasonlított. A haiti nagymamájától a söté-
tebb arcszínt és a bozontos, gödör hajko-
ronát örökölte. Bár csak négyéves volt,
amikor Dumas tábornok hosszas szenve-
dés után meghalt, apja nevére mindenhol
tisztelettel emlékeztek, és ez bizony ko-
moly segítséget jelentett kezdődő társasá-
gi életében. Amit aztán alaposan ki is
használ, a jó kedélyű, szellemes fiatalem-
bert minden szalonban szívesen látják.

Párizs az Párizs 
Na jó, de Párizsban az élet igencsak költ-
séges, Dumas-ék pedig szegények.
Alexandre-nak munkába kell állnia, ám
nem ért semmihez. Az iskoláit ugyan elvé-
gezte, de hogyan tovább? Kevés idejű
kényszeres hivatalkodás után a színházak
környékére téved, itt véli a megoldást. Kri-
tikákat ír, majd kisebb színdarabokat, köny-
nyen eljátszható jeleneteket. Egyre benn-
fentesebb, egyre ismertebb lesz ebben a
sajátos világban.

Színdarabírás, színpad, nézőközönség?
Ez mind-mind nagyszerű, de a legnagysze-
rűbbek, a legcsodálatosabbak a színész-
nők, akár ifjacskák, akár éltesebbek! A jó-
képű Dumas-kölyöknek nem is igen állnak
ellen, és ő kapva kap minden alkalmon, ne
tagadjuk, hiszen ő sem tagadta: falta a nő-
ket, egyiket a másik után. Ezt a tevékeny-
ségét élete szó szerinti legvégéig híven és
rendíthetetlenül megtartotta. 

Ám a színházi siker már nem elégíti ki,
mást is ki kell próbálni, véli – csapjunk be-
le például a regényírásba.

Hogyan? Csak úgy kapásból? Nem, de-
hogy! Mert Alexandre időközben nem
csak a színházzal, színésznőcskékkel törő-
dött. Olvasott, könyvtárakban búvárkodott,
levéltárakban kutatgatott, érdekelte a tör-
ténelem, imádta a történelmi regényeket,
elsősorban Walter Scott kalandos törté-
neteit. És mivel már bejáratos volt az úgy-
nevezett „magasabb körökhöz”, hallhatott
a királyi udvar szokásairól, a pletykákról és
így tovább…

Több mint három
testőr!
A marseille-i könyvtárban kezébe került
egy különleges könyv, ez volt a címe:
D’Artagnan úr, a királyi első testőrezred
kapitányának emlékiratai. No, ez már vala-
mi, gondolhatta, és szólt egyik barátjának,
dolgozzák ki együtt a történetet. (Az az
igazság, hogy Dumas majd minden regé-
nyénél alkalmazott bedolgozókat. Hogyan
is lehetett volna másként tíz év alatt több
tízezer oldalt megírni?)

A három testőr 1844-ben jelent meg
folytatásokban, az eredetihez képest per-
sze változtatásokkal. Athos, Porthos,
Aramis és D’Artagnan (valóságban haj-
dan létező testőrök) a XIV. Lajos korából
átkerültek egy királlyal előbbre, a XIII. La-
joshoz, átemelve ide az úgyszintén létező
möszjő Treville testőrkapitány atyaian
megértő alakját, és komoly intrikusi sze-
rephez juttatva a ravaszróka Richelieu bí-
borost (aki egyébként korszakának kirá-
lyánál is nagyobb eszű személyisége
volt).

A regényt mindenki ismeri, magam a
nyári förtelmes forróságban újra olvastam.
Most már nem csak az ismert kalandokat
élveztem újra. Hohó!, van ám ebben a re-
gényben más is! Például igazi karakteroló-
gia, a négy francia égtáj négy karaktere
vív, lovagol, udvarol, kártyázik, eszik-iszik
és a többi, hiteles kosztümökben, többé-

kevésbé megbízható hitelességű környe-
zetben.

A három plusz egy testőrben a kívána-
tosnak tartott (elvárt) francia nemzeti eré-
nyek csillognak: Athos a kevés szavú férfi-
asság, a titokzatossággal párosult egye-
nesség, Porthos maga a franciás élet-
öröm, a bőbeszédűség és nagy-
bendőjűség, Aramis az előkelőség, finom-
ság. Hát D’Artagnan? Ő a kalandkedvelő,
nőhódító, furfangos és nagyratörő, bájos
és huncut francia.

Ide írom a kedvenc jelenetemet: a há-
rom testőr éppen vívni készül a suhanc vi-
déki kis D’Artagnannal (tetszenek emlé-
kezni?), ám megjelennek a bíboros nem
éppen jóindulatú, de annál izgágább test-
őrei. No, most mi legyen? Idézünk a
könyvből: „– Öten vannak, mi meg csak
hárman – mondta Athos halkan…”, mire
D’Artagnan: „ – Uraim, ha megengedik,
helyesbítenem kell szavaikat! Azt mond-
ták, hogy csak hárman vannak, szerintem
négyen vagyunk!...” Majd a már négy test-
őr miszlikbe szabdalja a hepciáskodó bí-
borosi gárdát, és ezzel kezdetét veszi fő-
hősünk karrierje.

A könyv hatalmas sikert aratott.
Alexandre-hoz dől a pénz, egyesek már
színpadra is képzelik, lássuk ott is a négy
testőrt! De erre még várni kell.

Akkor hát addig is nézzünk csak körül,
hol találunk egy jó, izgalmas történetet,
amit majd a bedolgozókkal, „segédekkel”
ki lehet terebélyesíteni. Aki él és mozog
(persze a baráti körben), mindenki hozzon
ötletet, bármi jöhet, majd átdolgozzuk, át-
írjuk, színesítjük, bonyolítjuk, éljen az Ol-
vasó!

Alexandre maga is lázas kutatómunká-
ba kezd. Ő bukkan rá arra a párizsi rend-
őrségi jegyzőkönyvre, amelyen az olvasha-
tó, hogy valaki bosszúállásból csúnya és
irgalmatlan bűnök sokaságát követte el.
Hopp, ez a történet éppen nekem való,
nosza gyerünk, munkára fel, ebből bizony
új regény lesz!...

De mi legyen a címe? Némi fejtörés
után eszébe jutott, hogy valamikor, jóval
korábban kirándulást tett Elba szigetére.
Fönn a magasból lenézve meglátott a tá-
volban egy másik, a tengerből kiemelkedő
kúp alakú szigetet.

– Ez milyen sziget? Mi a neve? – kér-
dezte kísérőjét.

– Ez Monte Cristo szigete – válaszolta
a kísérő.

– Monte Cristo, micsoda fura név! Meg-
jegyzem magamnak, talán jó lesz valame-
lyik regényemhez…

(Folytatás a következő számban.)
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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

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.

– Jobb, ha eltûnsz. Megjött a fér-
jem.

– Hol a hátsó kijárat?
– Nincs hátsó kijárat.
– Hol akarod, hogy legyen?

OKTÓBER 12.
•  Havi járulékbevallás és -befizetés 
•  KATA befizetés (fõállású, másodos, nyugdíjas egyaránt) 
•  Személyi jövedelemadó-elõleg harmadik negyedévi összegének fizetése 
•  Nyugdíj melletti vállalkozók adóelõleg- és járulékfizetése

Fontos határidõkFontos határidõk
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A kalandregények
nagymesteréről 

Ősök és hősök 
Történt, hogy a nagy Napóleon bukása és a
Bourbonok visszatérése hírére így szólt egy
francia anya francia kisfiához: – Gyerme-
kem, eljött az ideje, hogy visszavedd őseid
nevét, a Davy de la Pailleterie-t. A márki rang
sok lehetőséget ad majd számodra.

– Az én nevem Dumas, és az is marad!
– válaszolta a fiú. – Nincs szükségem is-
meretlen nagyapám nevére. 

A márki nagypapa Haitin szolgálta a
franciák királyát. Feleségül vette saját rab-
szolgalányát, az ébenfekete szépségű
Marie Dumas-t, aki 1762-ben szült neki
egy kreol kismárkit, Thomast. De már
Thomas sem akart márki lenni, felcsapott
katonának, fölvette anyja nevét, és idővel
sok-sok csata után ő lett a híres Dumas tá-
bornok, a nagy Napóleon sok tehetséges
tábornoka közül az egyik.

Szép szál termetű, kreol bőrű, villogó
szemű vitéz volt (láttam a róla készült fest-
ményt: úgy ül fickándozó lován, oly pecke-
sen, cifrán, mint valami latin-amerikai sza-
badsághős). Élete, hőstettei és hányatta-
tása külön történetben megörökítve. Egy-
szerű leányt vett feleségül, aki 1802. július
24-én szül is neki fiúgyermeket. A kicsi az
Alexandre nevet kapta. Így is fogja majd
megismerni őt a világ: Alexandre Dumas.

Alexandre idővel magas, izmos, csinos
fiatalemberré serdült, apjára, a tábornokra
hasonlított. A haiti nagymamájától a söté-
tebb arcszínt és a bozontos, gödör hajko-
ronát örökölte. Bár csak négyéves volt,
amikor Dumas tábornok hosszas szenve-
dés után meghalt, apja nevére mindenhol
tisztelettel emlékeztek, és ez bizony ko-
moly segítséget jelentett kezdődő társasá-
gi életében. Amit aztán alaposan ki is
használ, a jó kedélyű, szellemes fiatalem-
bert minden szalonban szívesen látják.

Párizs az Párizs 
Na jó, de Párizsban az élet igencsak költ-
séges, Dumas-ék pedig szegények.
Alexandre-nak munkába kell állnia, ám
nem ért semmihez. Az iskoláit ugyan elvé-
gezte, de hogyan tovább? Kevés idejű
kényszeres hivatalkodás után a színházak
környékére téved, itt véli a megoldást. Kri-
tikákat ír, majd kisebb színdarabokat, köny-
nyen eljátszható jeleneteket. Egyre benn-
fentesebb, egyre ismertebb lesz ebben a
sajátos világban.

Színdarabírás, színpad, nézőközönség?
Ez mind-mind nagyszerű, de a legnagysze-
rűbbek, a legcsodálatosabbak a színész-
nők, akár ifjacskák, akár éltesebbek! A jó-
képű Dumas-kölyöknek nem is igen állnak
ellen, és ő kapva kap minden alkalmon, ne
tagadjuk, hiszen ő sem tagadta: falta a nő-
ket, egyiket a másik után. Ezt a tevékeny-
ségét élete szó szerinti legvégéig híven és
rendíthetetlenül megtartotta. 

Ám a színházi siker már nem elégíti ki,
mást is ki kell próbálni, véli – csapjunk be-
le például a regényírásba.

Hogyan? Csak úgy kapásból? Nem, de-
hogy! Mert Alexandre időközben nem
csak a színházzal, színésznőcskékkel törő-
dött. Olvasott, könyvtárakban búvárkodott,
levéltárakban kutatgatott, érdekelte a tör-
ténelem, imádta a történelmi regényeket,
elsősorban Walter Scott kalandos törté-
neteit. És mivel már bejáratos volt az úgy-
nevezett „magasabb körökhöz”, hallhatott
a királyi udvar szokásairól, a pletykákról és
így tovább…

Több mint három
testőr!
A marseille-i könyvtárban kezébe került
egy különleges könyv, ez volt a címe:
D’Artagnan úr, a királyi első testőrezred
kapitányának emlékiratai. No, ez már vala-
mi, gondolhatta, és szólt egyik barátjának,
dolgozzák ki együtt a történetet. (Az az
igazság, hogy Dumas majd minden regé-
nyénél alkalmazott bedolgozókat. Hogyan
is lehetett volna másként tíz év alatt több
tízezer oldalt megírni?)

A három testőr 1844-ben jelent meg
folytatásokban, az eredetihez képest per-
sze változtatásokkal. Athos, Porthos,
Aramis és D’Artagnan (valóságban haj-
dan létező testőrök) a XIV. Lajos korából
átkerültek egy királlyal előbbre, a XIII. La-
joshoz, átemelve ide az úgyszintén létező
möszjő Treville testőrkapitány atyaian
megértő alakját, és komoly intrikusi sze-
rephez juttatva a ravaszróka Richelieu bí-
borost (aki egyébként korszakának kirá-
lyánál is nagyobb eszű személyisége
volt).

A regényt mindenki ismeri, magam a
nyári förtelmes forróságban újra olvastam.
Most már nem csak az ismert kalandokat
élveztem újra. Hohó!, van ám ebben a re-
gényben más is! Például igazi karakteroló-
gia, a négy francia égtáj négy karaktere
vív, lovagol, udvarol, kártyázik, eszik-iszik
és a többi, hiteles kosztümökben, többé-

kevésbé megbízható hitelességű környe-
zetben.

A három plusz egy testőrben a kívána-
tosnak tartott (elvárt) francia nemzeti eré-
nyek csillognak: Athos a kevés szavú férfi-
asság, a titokzatossággal párosult egye-
nesség, Porthos maga a franciás élet-
öröm, a bőbeszédűség és nagy-
bendőjűség, Aramis az előkelőség, finom-
ság. Hát D’Artagnan? Ő a kalandkedvelő,
nőhódító, furfangos és nagyratörő, bájos
és huncut francia.

Ide írom a kedvenc jelenetemet: a há-
rom testőr éppen vívni készül a suhanc vi-
déki kis D’Artagnannal (tetszenek emlé-
kezni?), ám megjelennek a bíboros nem
éppen jóindulatú, de annál izgágább test-
őrei. No, most mi legyen? Idézünk a
könyvből: „– Öten vannak, mi meg csak
hárman – mondta Athos halkan…”, mire
D’Artagnan: „ – Uraim, ha megengedik,
helyesbítenem kell szavaikat! Azt mond-
ták, hogy csak hárman vannak, szerintem
négyen vagyunk!...” Majd a már négy test-
őr miszlikbe szabdalja a hepciáskodó bí-
borosi gárdát, és ezzel kezdetét veszi fő-
hősünk karrierje.

A könyv hatalmas sikert aratott.
Alexandre-hoz dől a pénz, egyesek már
színpadra is képzelik, lássuk ott is a négy
testőrt! De erre még várni kell.

Akkor hát addig is nézzünk csak körül,
hol találunk egy jó, izgalmas történetet,
amit majd a bedolgozókkal, „segédekkel”
ki lehet terebélyesíteni. Aki él és mozog
(persze a baráti körben), mindenki hozzon
ötletet, bármi jöhet, majd átdolgozzuk, át-
írjuk, színesítjük, bonyolítjuk, éljen az Ol-
vasó!

Alexandre maga is lázas kutatómunká-
ba kezd. Ő bukkan rá arra a párizsi rend-
őrségi jegyzőkönyvre, amelyen az olvasha-
tó, hogy valaki bosszúállásból csúnya és
irgalmatlan bűnök sokaságát követte el.
Hopp, ez a történet éppen nekem való,
nosza gyerünk, munkára fel, ebből bizony
új regény lesz!...

De mi legyen a címe? Némi fejtörés
után eszébe jutott, hogy valamikor, jóval
korábban kirándulást tett Elba szigetére.
Fönn a magasból lenézve meglátott a tá-
volban egy másik, a tengerből kiemelkedő
kúp alakú szigetet.

– Ez milyen sziget? Mi a neve? – kér-
dezte kísérőjét.

– Ez Monte Cristo szigete – válaszolta
a kísérő.

– Monte Cristo, micsoda fura név! Meg-
jegyzem magamnak, talán jó lesz valame-
lyik regényemhez…

(Folytatás a következő számban.)

22

Toronyházi gondolatok
Drávucz István szerkesztésében

ujtaxi.qxd  9/13/17 08:23  Page 22

23

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

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.

– Jobb, ha eltûnsz. Megjött a fér-
jem.

– Hol a hátsó kijárat?
– Nincs hátsó kijárat.
– Hol akarod, hogy legyen?

OKTÓBER 12.
•  Havi járulékbevallás és -befizetés 
•  KATA befizetés (fõállású, másodos, nyugdíjas egyaránt) 
•  Személyi jövedelemadó-elõleg harmadik negyedévi összegének fizetése 
•  Nyugdíj melletti vállalkozók adóelõleg- és járulékfizetése

Fontos határidõkFontos határidõk
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Fizetendő legkisebb járulékok 2017.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

SZEPTEMBER

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

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

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

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

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

Fõfoglalkozású Munkaviszony KATA PLUSZ*
vagy nyugdíj melletti

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

*Nem kötelezõ, választható adózási forma. 

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

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

Egészségügyi Szolgáltatási Járulék Nyugdíjjárulék

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

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

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

kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla
Költségvetési  

10032000-06056229 10032000-06056236számla száma
Költségkénti 

Teljes befizetett összeg Nem elszámolhatóelszámolhatóság

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ
(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért) 

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

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

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

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

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

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

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

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

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

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

•  Iparûzési adó fizetési számlaszám:  11784009-15490012-03540000

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

A „nullás“ igazolás iránti 
kérelem január elsejétõl

illetékmentes!

Ügyfélfogadási idõ

H–CS: 08.00–16.00,  
P: 08.00–13.30

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

taxivizsga.budapestkozut.hu

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

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

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

06-1-3-255-255

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

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

Ügyfélfogadási idõ: 

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

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

BTI 
TAXICENTRUM

1119 Budapest, Vahot u. 6.  

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

Nagy Zoltán

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

Nyitva tartás: 

Hétfõtõl csütörtökig 
10.00–16.00 

Pénteken 10.00–14.00

Fõvárosi 
taxiengedély ügyek 

Nemzeti Közlekedési
Hatóság 

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

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

Nyitva tartás:  
Hétfõn és szerdán 

08.00–15.00
Kedden és csütörtökön

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

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

SZEPTEMBER

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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Itt van az ősz,
itt van újra! 

Az ősz első csalhatatlan jele: autó az árokban a
repülőtérre vezető út mellett, az úgynevezett pa-
rabolikában...  

Hiába a sebességkorlátozás, vannak, akik
nyomják „ezerrel”! 
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Fontosabb NAV számlaszámok
Adónem kód Adónem rövid megnevezése Számlaszám
103 NAV Személyi jövedelemadó 10032000-06056353
124 NAV Egészségbiztosítási Alap

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

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

Fõállású átalányadózó vállalkozó Nyugdíj melletti* átalányadózó vállalkozó

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

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

Befizetési számlák elnevezése NAV Személyi jövedelemadó NAV Személyi jövedelemadó

Befizetési számlák számlaszáma 10032000-06056353 10032000-06056353

Költségkénti elszámolhatóság Nem elszámolható Nem elszámolható

FIZETENDÕ NEGYEDÉVES ADÓELÕLEGEK
Az adózás rendjéről szóló törvény értelmében az egyéni vál-
lalkozó negyedévenként, a negyedévet követő hó 12-ik napjá-
ig adóelőleget köteles fizetni. Adóelőleget abban a negyed-

évben kell fizetni először, amikor összege eléri, vagy megha-
ladja a 10.000 forintot. A további negyedévekben már ösz-
szegtől függetlenül fizetni kell. 

*Az átalányadózó vállalkozók a nyugdíjba vonulás évében még végig a főállásúakra vonatkozó 20%-os (kedvezőbb) jövedelemszámítást al-
kalmazhatják.Tételes adózóknál a személyi jövedelem-kivét mellett más elemeket is figyelembe kell venni az adóelőleg számítás során, javasol-
juk ezért szakképzett könyvelő igénybevételét.

Fizetési határidõ a tárgynegyedévet követõ hó 12-e. 
A harmadik negyedév tekintetében 2017. október 12-e. 

A részeg felszáll a villamosra, és rá-
ordít a bal oldalon ülõ utasokra: 

– Hülyék! 
Aztán ráordít a jobb oldalon ülõkre is: 
– Házasságtörõk! 
Az egyik jobb oldali utas erre felhá-

borodva felugrik: 
– Mit képzel maga?! Húsz éve va-

gyok házas, de még egyszer sem csal-
tam meg a feleségem! 

– Akkor üljön át a másik oldalra!
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Kereskedelmi 
és Iparkamara 
1016 Budapest 
Krisztina krt. 99. 
Tel.: (06-1) 488-2000

Kamarai hozzájárulás befizetése: 
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A részeg felszáll a villamosra, és rá-
ordít a bal oldalon ülõ utasokra: 

– Hülyék! 
Aztán ráordít a jobb oldalon ülõkre is: 
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borodva felugrik: 
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Még mindig sokan alig várják a
nyugdíjat, arra gondolva, hogy ak-
kor legalább kevesebb járulékot
kell fizetni, és még némi pénz is
érkezik az államtól. Tehát kicsit
könnyebb lesz dolgozni, kicsit
több marad meg a bevételből. At-
tól tartok, végletesen félreértel-
mezzük ezt a dolgot…

A nyugdíj fogalmát valamikor az
ipari forradalom időszakában dol-
gozták ki, és hellyel-közzel min-
den országban, ahol alkalmazzák,
az alapelv ugyanaz. Vagyis az ál-
lam azzal honorálja a ledolgozott
éveket, hogy idős korban ellátja
polgárát, azért, hogy öregen, be-
tegen ne kényszerüljön munkára
megélhetése érdekében. Pihen-
jen, horgásszon, foglalkozzon az
unokáival, vagy járja be a világot
turistaként. Bizonyos országok-
ban ez az így működik. Bizonyos
kereseti kategóriákban szintén.
Mi pedig, ebben az országban és
ebben a szakmában azzal azono-
sítjuk a nyugdíjat, hogy változatlan
munkaintenzitás mellett legalább

kevesebb járulékot kell majd
fizetnünk…

Eleinte persze működik a do-
log, mert bár idősek, de még erő-
sek és egészségesek vagyunk.
Legkésőbb ebben a szakaszban
kellene megvizsgálnunk azt, hogy
mi történne, ha csak a nyugdíj len-
ne! Ha valamilyen okból nem tud-
nánk folytatni vállalkozásunkat. A
megszokott életnívón meg tud-
nánk élni csupán az államtól ka-
pott juttatásból? Gyanítom, hogy
100-ból 90-en nem. Pedig min-
denkinek el fog jönni az a kor,
amikor már abbahagyni kénysze-
rül szakmája gyakorlását. Az idő
kegyetlen…

A nemzetközi tapasztalat azt
mutatja, hogy aki egész életében
dolgozott, pénzt keresett, az a
nyugdíjban majdnemhogy tönkre-
megy. Kialakított egy életstílust,
és azt kívánja folytatni idős korá-
ban is, csakhogy az kompromisz-
szumok nélkül nem megy. Vagy az
igényekből kell visszavenni, vagy
tovább dolgozni. Esetleg a tarta-

lékokat felélni (ha van…). Nálunk a
helyzet még elkeserítőbb, hiszen
abból a nyugdíjból, amit kapunk
(sok-sok év minimálbéres járulék-
fizetés után) nemhogy kompro-
misszumokkal, hanem sehogy
sem lehet megélni. Egy átlagos
taxis 2017-ben 65-70 ezer forint
nyugdíjra számíthat. Ez az összeg
gyanítom hidegebb téli hónapok-
ban még a gázszámlára sem elég.
A megoldás: tovább dolgozni. De
tényleg csak ez a megoldás…?

Többször írtunk már az öngon-
doskodás szükségességéről, és
ez a téma időszerűbb, mint vala-
ha. A jóságos, gondoskodó állam
már a múlté, magunknak kell meg-
tennünk mindent, hogy idős ko-
runk a nyugalom jegyében teljen
és ne a pénzügyek miatti aggó-
dással. Néha egészen megdöb-
benek, hogy hetvenéves kor körü-
li emberek azon mérgelődnek,
hogy már nem kapnak hitelt a
banktól. Ember, gondolkozz! Mi-
lyen hitelt? Hát te örökké fogsz él-
ni?! Éppen a fordítottját kell ten-
nünk, ha békés öregkort szeret-
nénk magunknak. Megszabadulni
a hitelektől, a tartozásoktól. Min-
den energiánkkal azon legyünk,
hogy mire elérjük azt a kort, ami-

kor nyugállományba vonulunk,
már semmiféle tartozásunk ne le-
gyen. Ismerek olyan kollégát, aki-
nek köztartozását részletekben
vonják a nyugdíjából. Évek óta!
Abból a minimális összegből,
amit havonta alamizsnaként kap
az államtól, még le is vonnak! Ne
kerüljünk ilyen helyzetbe!

A hitelektől való megszabadulás
mellett némi tartalékot is fel kell
halmoznunk. Tudom, hogy ez ke-
mény dió, mert még a megélhetés-
re sem jut mindig. Mindazonáltal
elengedhetetlen. Mindenkinek
vannak olyan kiadásai, amelyek fe-
leslegesek, esetleg károsak is,
csak hát megszokta… A napilapok,
a kávék, az esti egy-két sör, időn-
ként kis nasi a cukrászdából. A do-
hányzásról, túlzott alkoholizálásról
már nem is beszélve! Nyilván min-
denkinek megvan a maga felesle-
ges kiadása. Pedig ezt a – sokszor
apróságnak tűnő – pénzt, haszno-
sabb célokra is fordíthatná. Ön-
kéntes nyugdíjpénztárra, megtaka-
rításra, egyébre. Minél idősebbek
vagyunk, annál gyorsabban megy
az idő. Az a néhány év a nyugdíjas
korig hamar eltelik. El kellene ér-
nünk, hogy ne álljunk ott hitelekkel
terhelten, megtakarítás nélkül…

Nyugdíjba mész
De meg is tudsz élni belőle?
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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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kor legalább kevesebb járulékot
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Vezessen Velünk Ön is! 
jelentkezzen a Főtaxi Flottájába

 most jelentős franchise díj
 kedVezménnyel!

További információért kérjük forduljon az 
ügyfélszolgálathoz személyesen, telefonon, vagy az alábbi 

e-mail címen keresztül: ugyfelszolgalat@fotaxi.hu.

A Hungaroring Classic
szállítópartnere a Főtaxi.

1. Mi a leállósáv? 
a) Az úttest szélén megállított járművek által el-
foglalt valamennyi útfelület. 
b) Az útnak az úttesttel azonos szintben levő,
attól útburkolati jellel elválasztott és útburko-
lattal ellátott része.
c) Az útnak az úttesttel egy szintben lévő, attól
korláttal vagy növényzettel elválasztott, aszfalt
vagy beton burkolatú kizárólag parkolásra
szolgáló helye. 

2. Milyen jelzés lesz az út-
kereszteződés előtt, ha ezt
a táblakombinációt látja? 
a) Csak az „Állj! Elsőbbség-
adás kötelező” jelzőtábla kö-
vetkezhet. 
b) Csak az „Elsőbbségadás
kötelező” jelzőtábla következ-
het.
c) Az „Elsőbbségadás kötelező” vagy az „Állj!
Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla is követ-
kezhet. 

3. Vétett-e a vonatkozó megállási tilalom
ellen a személygépkocsi vezetője, ami-
kor a köz-
utat keresz-
tező kerék-
párút szélé-
től nem ha-
gyott sza-
badon 5
méter távol-
ságot?
a) Igen. 
b) Nem

4. Milyen időközönként kell a taxisnak el-
lenőriznie autója rendszámtábláinak
meglétét illetve állapotát?
a) Mindig a napi első elindulás előtt. 
b) Csak az olyan alkalommakkor, amikor taxi
üzemmódban utast fog felvenni taxijába.
c) Legfeljebb hetente egyszer. 

5. Behajthat-e az ilyen táb-
lával jelzett útszakaszra a
kis tehergépkocsi, ha ko-
csiszekrénye nyitott? 
a) Igen.
b) Csak akkor, ha a megenge-

dett legnagyobb össztömege nem több mint
2.500 kilogramm.
c) Nem.

6. Mi a helyes magatartás az ilyen vasúti
átjárón való áthaladás előtt?
a) Fokozott óvatossággal, szükség esetén a
járművet megállítva kell a vezetőnek meggyő-
ződnie arról, hogy közeledik-e vasúti jármű.

b) Az át-
járó előtt
meg kell
állni, és
csak ez
után sza-
bad a sí-
nekre rá-
hajtani.
c) Ha
semmilyen tiltó vagy sebességet korlátozó jel-
zést nem kötelezi tempója mérséklésére, ak-
kor késedelem és körültekintés nélkül halad-
hat át a vasúti átjárón.

7. Hol szabad folyamatosan haladnia az
olyan úton, amelyen három, egymástól
elkülönített úttest van?
a) Bármelyik úttesten, mindkét irányban.
b) Csak a középső úttesten. 
c) Vagy a középső, vagy a menetirány szerinti
jobb szélső úttesten. 

8. Mire figyelmezteti a ta-
xist az ilyen tábla?
a) Arra, hogy az úttest csú-
szóssá válhat.
b) Arra, hogy az út kompátke-
lőhelybe torkollik, ahol csú-

szásveszélyre kell számítani. 
c) Arra, hogy az út közvetlenül vízparton vagy
szakadék mellett vezet. 

9. Taxijával legalább milyen távolságban
kell követnie az elől haladó gépkocsit?
a) Nem ki-
sebb tá-
volságra,
mint taxija
fék távo l -
sága.
b) Leg-
a l á b b
olyan tá-
volságra,
hogy az
elől haladó hirtelen fékezése esetén is meg
tudjon mögötte állni. 
c) Legfeljebb akkorát, mint az Ön taxijának a
fékútja.

10. A forgalmat útkereszteződésben irá-
nyító rendőr jobb karját vízszintesen ma-
ga elé nyújtja, bal karjával pedig maga
elé int. A balról érkező járművek milyen
irányban haladhatnak tovább?
a) A rendőr előtt balra bekanyarodva vagy –
jelzőtáblával jelzett tilalom hiányában – egye-
nesen vagy jobbra bekanyarodva.
b) Csak balra bekanyarodva, a rendőr mögött.
c) Csak balra bekanyarodva, a rendőr előtt.

11. Bekanyarodhat-e a ke-
rékpáros balra az ilyen táb-
lával jelzett útkeresztező-
désben?
a) Igen, ugyanugy, mint bárme-
lyik más jármű. 
b) Nem, ha balra kíván tovább-
haladni, a kerékpárról leszállva
(gyalogosan) a keresztező út menetirány sze-
rinti jobb oldalán közlekedő járművekhez kell
besorolnia, és az útkereszteződésben áthalad-
nia. 

12. Közlekedhet-e az autóbusz forgalmi
sávban a halottszállító gépkocsi?
a) Igen.
b) Csak
akkor, ha
r ö g z í t e t t
üzemmódú
megkülön-
böztető jel-
zést adó
készüléket
szere l tek
fel. 
c) Nem.

13. Adhat-e hangjelzést előzési szándéka
jelzésére?
a) Igen, az éjszakai órák kivételével még lakott
területen is.
b) Csak lakott területen kívül. 
c) Nem. 

14. Haladhat-e tovább egyenesen a járda-
szegéllyel párhuzamosan? 
a) Igen, de ez esetben előbb jobbra, majd bal-
ra kell irányjelzést adnia. 
b) Nem.

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 35. oldalon találhatók.
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Vezessen Velünk Ön is! 
jelentkezzen a Főtaxi Flottájába

 most jelentős franchise díj
 kedVezménnyel!
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3. Vétett-e a vonatkozó megállási tilalom
ellen a személygépkocsi vezetője, ami-
kor a köz-
utat keresz-
tező kerék-
párút szélé-
től nem ha-
gyott sza-
badon 5
méter távol-
ságot?
a) Igen. 
b) Nem

4. Milyen időközönként kell a taxisnak el-
lenőriznie autója rendszámtábláinak
meglétét illetve állapotát?
a) Mindig a napi első elindulás előtt. 
b) Csak az olyan alkalommakkor, amikor taxi
üzemmódban utast fog felvenni taxijába.
c) Legfeljebb hetente egyszer. 

5. Behajthat-e az ilyen táb-
lával jelzett útszakaszra a
kis tehergépkocsi, ha ko-
csiszekrénye nyitott? 
a) Igen.
b) Csak akkor, ha a megenge-

dett legnagyobb össztömege nem több mint
2.500 kilogramm.
c) Nem.

6. Mi a helyes magatartás az ilyen vasúti
átjárón való áthaladás előtt?
a) Fokozott óvatossággal, szükség esetén a
járművet megállítva kell a vezetőnek meggyő-
ződnie arról, hogy közeledik-e vasúti jármű.

b) Az át-
járó előtt
meg kell
állni, és
csak ez
után sza-
bad a sí-
nekre rá-
hajtani.
c) Ha
semmilyen tiltó vagy sebességet korlátozó jel-
zést nem kötelezi tempója mérséklésére, ak-
kor késedelem és körültekintés nélkül halad-
hat át a vasúti átjárón.

7. Hol szabad folyamatosan haladnia az
olyan úton, amelyen három, egymástól
elkülönített úttest van?
a) Bármelyik úttesten, mindkét irányban.
b) Csak a középső úttesten. 
c) Vagy a középső, vagy a menetirány szerinti
jobb szélső úttesten. 

8. Mire figyelmezteti a ta-
xist az ilyen tábla?
a) Arra, hogy az úttest csú-
szóssá válhat.
b) Arra, hogy az út kompátke-
lőhelybe torkollik, ahol csú-

szásveszélyre kell számítani. 
c) Arra, hogy az út közvetlenül vízparton vagy
szakadék mellett vezet. 

9. Taxijával legalább milyen távolságban
kell követnie az elől haladó gépkocsit?
a) Nem ki-
sebb tá-
volságra,
mint taxija
fék távo l -
sága.
b) Leg-
a l á b b
olyan tá-
volságra,
hogy az
elől haladó hirtelen fékezése esetén is meg
tudjon mögötte állni. 
c) Legfeljebb akkorát, mint az Ön taxijának a
fékútja.

10. A forgalmat útkereszteződésben irá-
nyító rendőr jobb karját vízszintesen ma-
ga elé nyújtja, bal karjával pedig maga
elé int. A balról érkező járművek milyen
irányban haladhatnak tovább?
a) A rendőr előtt balra bekanyarodva vagy –
jelzőtáblával jelzett tilalom hiányában – egye-
nesen vagy jobbra bekanyarodva.
b) Csak balra bekanyarodva, a rendőr mögött.
c) Csak balra bekanyarodva, a rendőr előtt.

11. Bekanyarodhat-e a ke-
rékpáros balra az ilyen táb-
lával jelzett útkeresztező-
désben?
a) Igen, ugyanugy, mint bárme-
lyik más jármű. 
b) Nem, ha balra kíván tovább-
haladni, a kerékpárról leszállva
(gyalogosan) a keresztező út menetirány sze-
rinti jobb oldalán közlekedő járművekhez kell
besorolnia, és az útkereszteződésben áthalad-
nia. 

12. Közlekedhet-e az autóbusz forgalmi
sávban a halottszállító gépkocsi?
a) Igen.
b) Csak
akkor, ha
r ö g z í t e t t
üzemmódú
megkülön-
böztető jel-
zést adó
készüléket
szere l tek
fel. 
c) Nem.

13. Adhat-e hangjelzést előzési szándéka
jelzésére?
a) Igen, az éjszakai órák kivételével még lakott
területen is.
b) Csak lakott területen kívül. 
c) Nem. 

14. Haladhat-e tovább egyenesen a járda-
szegéllyel párhuzamosan? 
a) Igen, de ez esetben előbb jobbra, majd bal-
ra kell irányjelzést adnia. 
b) Nem.

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 35. oldalon találhatók.
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Amikor először megláttam, az első látásra lenyűgözött. Nem akar-
tam hinni a szemeimnek. Ez a TIPO már nem az a TIPO, melyet
évtizedekkel ezelőtt a szemünk megszokott.
Természetesen azonnal megjelent előttem is a visszatérő igények
listája, melyet kollégáimtól már hosszú évek óta rendszeresen
visszahallok. Nevezetesen:

1. Legyen nagy és tágas, hogy a 4 utas tényleg kényelmesen
elférjen benne, persze úgy, hogy a mögöttem ülő térde ne a hátam
közepén éreztesse velem azt, hogy elkelne még 1-2 cm a lábtérnél.

Megkértem a nagyobb növésű kollégákat – akik szintén a szkep-
tikusok csapatát erősítik –, hogy üljenek be hátra és próbáljuk ki
ezt a külsejében teljesen megújult TIPO-t. Hihetetlen, de be- és el-
fértünk.

2. Legyen szép. A felfrissült külső és belső desing tényleg jót
tett a FIAT-nak. A belső anyagfelhasználás igényes. Nincs műanyag-
érzet, nincs kopogó, sercegő és rezgő zaj, még egyenetlen burko-
latú úton sem.

3. Ne fogyasszon sokat. Az általunk kipróbált, dízelmotorral
szerelt tesztautó megfelelően dinamikus városban és városon kívül

egyaránt. Az
alapfelszereltség
igen pazar. A
nagy és látványos
érintőképernyőn

szinte minden és
gyorsan beállítha-
tó, még a mobil-
telefonos blue-
tooth-kapcsolat
is.

A fogyasztása
nálunk 6 l/100
km alakult, úgy
hogy többször ki-
élveztük a nyoma-
tékot az indulá-
soknál és az elő-
zéseknél is.

4. A csomag-
tartóba úgy fér-

32

Végre egy autó, melynek elérhető az ára is

FIAT TIPO TAXI
Az utóbbi években az Országos Taxis Szövetség rendszere-
sen lehetőséget biztosított számunkra olyan tesztautók ki-
próbálására, melyet a hazai gépjármű-importőrök bocsátot-
tak rendelkezésünkre. Így kerültem a TIPO-val kapcsolatba.
Néhány sorban a véleményem az autóról:
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jenek el – az akár „amerikai” – bőröndök, hogy előtte
ne keljen tervezőasztalon lemodellezni a csomagok
behelyezését. Az alap 550 literes rakodótér erre tény-
leg alkalmas.

5. Mennyibe kerül. Ez mindig az adott taxis igénye
szerint a legkényesebb kérdés. Egy biztos, hogy ez az
autó hosszú távú munkavégzésre és kényelmes uta-
zásra egyaránt alkalmas, hiszen 4 millió Ft-tól már el-
érhető benzines motorokkal is. 

Köszönjük a tesztautót.
Bauer Zoltán, City Taxi műszaki vezető

Most pedig következzen egy olyan kolléga vé-
leménye, aki már ezzel az autóval dolgozik:

Szia, Zoli, köszönöm a megkeresésed!
A FIAT TIPO-t 2016. 04. hóban vettem 0 km-el, szalonból.

Az eltelt másfél évben, a 68 000 km alatt, amit beletettem, a
kötelező szervizeken és egy-két izzón kívül, nem kellett a jár-
műhöz hozzányúlni. Az 1.4 16V szívómotor városban szépen
teszi a dolgát, autópályán a normál tempó sem akadály. 

Nem a legtakarékosabb motor, de cserébe megbízható.
Városban 8,5 l/100 km az átlag, de a gazdaságos üzemelte-
tés egy LPG gázszettel megoldható, így 10 l/100 km-rel le-
het számolni. 

Én a Dunakeszi Medic-cart ajánlom LPG beszerelés ügy-
ben, ott nagyon korrekt munkát végeznek. 

A váltó pontos, de az első négy fokozat elég rövid, gondo-
lom a nyomatékszegénységet ellensúlyozandó. 

A futómű strapabíró és kényelmes, én 16"-os keréknél nem
raknék rá nagyobbat. 

A beltér kényelmes, nagy lábteret biztosít hátul is.
Üdv. 

Péter Zsolt 866
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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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Amikor először megláttam, az első látásra lenyűgözött. Nem akar-
tam hinni a szemeimnek. Ez a TIPO már nem az a TIPO, melyet
évtizedekkel ezelőtt a szemünk megszokott.
Természetesen azonnal megjelent előttem is a visszatérő igények
listája, melyet kollégáimtól már hosszú évek óta rendszeresen
visszahallok. Nevezetesen:

1. Legyen nagy és tágas, hogy a 4 utas tényleg kényelmesen
elférjen benne, persze úgy, hogy a mögöttem ülő térde ne a hátam
közepén éreztesse velem azt, hogy elkelne még 1-2 cm a lábtérnél.

Megkértem a nagyobb növésű kollégákat – akik szintén a szkep-
tikusok csapatát erősítik –, hogy üljenek be hátra és próbáljuk ki
ezt a külsejében teljesen megújult TIPO-t. Hihetetlen, de be- és el-
fértünk.

2. Legyen szép. A felfrissült külső és belső desing tényleg jót
tett a FIAT-nak. A belső anyagfelhasználás igényes. Nincs műanyag-
érzet, nincs kopogó, sercegő és rezgő zaj, még egyenetlen burko-
latú úton sem.

3. Ne fogyasszon sokat. Az általunk kipróbált, dízelmotorral
szerelt tesztautó megfelelően dinamikus városban és városon kívül

egyaránt. Az
alapfelszereltség
igen pazar. A
nagy és látványos
érintőképernyőn

szinte minden és
gyorsan beállítha-
tó, még a mobil-
telefonos blue-
tooth-kapcsolat
is.

A fogyasztása
nálunk 6 l/100
km alakult, úgy
hogy többször ki-
élveztük a nyoma-
tékot az indulá-
soknál és az elő-
zéseknél is.

4. A csomag-
tartóba úgy fér-
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Végre egy autó, melynek elérhető az ára is

FIAT TIPO TAXI
Az utóbbi években az Országos Taxis Szövetség rendszere-
sen lehetőséget biztosított számunkra olyan tesztautók ki-
próbálására, melyet a hazai gépjármű-importőrök bocsátot-
tak rendelkezésünkre. Így kerültem a TIPO-val kapcsolatba.
Néhány sorban a véleményem az autóról:
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jenek el – az akár „amerikai” – bőröndök, hogy előtte
ne keljen tervezőasztalon lemodellezni a csomagok
behelyezését. Az alap 550 literes rakodótér erre tény-
leg alkalmas.

5. Mennyibe kerül. Ez mindig az adott taxis igénye
szerint a legkényesebb kérdés. Egy biztos, hogy ez az
autó hosszú távú munkavégzésre és kényelmes uta-
zásra egyaránt alkalmas, hiszen 4 millió Ft-tól már el-
érhető benzines motorokkal is. 

Köszönjük a tesztautót.
Bauer Zoltán, City Taxi műszaki vezető

Most pedig következzen egy olyan kolléga vé-
leménye, aki már ezzel az autóval dolgozik:

Szia, Zoli, köszönöm a megkeresésed!
A FIAT TIPO-t 2016. 04. hóban vettem 0 km-el, szalonból.

Az eltelt másfél évben, a 68 000 km alatt, amit beletettem, a
kötelező szervizeken és egy-két izzón kívül, nem kellett a jár-
műhöz hozzányúlni. Az 1.4 16V szívómotor városban szépen
teszi a dolgát, autópályán a normál tempó sem akadály. 

Nem a legtakarékosabb motor, de cserébe megbízható.
Városban 8,5 l/100 km az átlag, de a gazdaságos üzemelte-
tés egy LPG gázszettel megoldható, így 10 l/100 km-rel le-
het számolni. 

Én a Dunakeszi Medic-cart ajánlom LPG beszerelés ügy-
ben, ott nagyon korrekt munkát végeznek. 

A váltó pontos, de az első négy fokozat elég rövid, gondo-
lom a nyomatékszegénységet ellensúlyozandó. 

A futómű strapabíró és kényelmes, én 16"-os keréknél nem
raknék rá nagyobbat. 

A beltér kényelmes, nagy lábteret biztosít hátul is.
Üdv. 

Péter Zsolt 866
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A hogy New York, vagy ép-
pen Budapest utcaképét
meghatározzák a sárga ta-

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

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

A taxizásról

Athéni kollégánk szakmai lapunkat tanulmányozza
Aegina szigetén minden taxi ezüst színű

Egy athéni taxiállomás

Ha szabad a taxi, a felirat
világít a szélvédő mögött

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

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

vendégeit hivatalos part-
nerként a Főtaxi szállítja. 

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

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

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

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

Nekik is gratulálunk!
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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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Több tízezer kereszteződés van Budapesten és tulajdonképpen
valamennyi kereszteződés balesetveszélyes. De vannak keresz-
teződések, ahol – különböző okok miatt – az átlagosnál több a

baleset. Érdekesség, hogy
egy-egy helyszínen rendszeresen ugyanaz a baleseti ok, ezt a
közlekedésszervezők is tudják, és ahol lehet, intézkednek is. 

Az angyalföldi Gogol utca az átlagosnál szélesebb, és ebben
rejlik a balesetveszély. Rendszeresen van ilyen esemény a He-
gedűs Gyula utca sarkán éppúgy, mint a Pannónia utca sarkán.
Miért? 

Általában a járművezető figyeli az előtte levő útszakaszt, előt-
te a látómezőben az információk, a baleseti veszélyekre utaló
jelzések, például jelzőtáblák. Egy adott kereszteződéshez érve
már egyszerre nem tudja befogadni az információkat a látóme-
ző korlátozott szélessége miatt, ezért elkezd jobbra-balra tekin-
getni, nézi, nem lép le például gyalogos a járdáról. Alaphelyzet-
ben azonban a járművezető csak néz előre mereven, és azt lát-
ja, ami a látómezejébe esik. Minél gyorsabban vezet, annál job-
ban összeszűkül a látómező, és az út szélén lévő információkat
nem veszi észre!

Ehhez jön hozzá, ha menetközben a járművezető nézi
a telefonját. Ilyenkor „fél szemmel” a készüléket látja, így
csak a látómező közepében lévő dolgokat veszi észre,
esetleg nem látja az út szélén lévő STOP-táblát! Hason-
lóan tragédiához vezethet, ha lefele néz, miközben teker-
geti a rádió gombjait, és elhalad olyan jelzések mellett,
amelyek a baleseti veszélyhelyzetre figyelmeztetnek.

A közlekedésszervezők ebben a kereszteződésben is
mindent megtettek a balesetek csökkentése érdekében.

A „mellékúton” többször megismételték a figyelemfelhívó jelzé-
seket, a „főúton” haladókat meg arra kérik, csökkentsék a se-
bességet, ezzel is csökkentve a balesetek bekövetkeztét, illetve
súlyosságát.  

Juhász Péter 
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Vásárlási tanácsokat, sminket is kérhet az utas

Női taxik Párizsban
Egyre gyakrabban érkeznek olyan hírek, hogy a taxiba magá-
nyosan beülő nőket zaklatták, megerőszakolták a sofőrök.
Párizsban egy új társaság sajátos megoldással próbál leszá-
molni a problémával.

A francia fővárosban sem ritka, hogy egy női utas áldozatként száll ki a
taxiból, ezért elindították az első, csak nőket foglalkoztató taxiláncot –
írja a The Local.

A Women nevű vállalatot jegyző Sarra Boubchir is megtapasztalta
már, milyen kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet egy nő egy taxiban: egy al-
kalommal egy sofőr szexuális jellegű kérdéseket tett fel neki, és mikor ő
nem válaszolt a közeledésére, a férfi egyszerűen kitette őt az út szélén.

Boubchir azt szeretné elérni, hogy minden nő félelem nélkül, nyu-
godtan utazhasson, de úgy látja, ezt most csak azzal garantálhatják, ha
a volánok mögött is nők ülnek. A párizsi cég a fuvar mellett plusz költ-
ségért más szolgáltatásokat is nyújt: a sofőr vásárlási tanácsokat, egy
üveg vizet vagy éppen sminkkészletet is ad a női utasoknak, és a
Women-taxik a várakozások szerint rövidesen más francia városokban
is megjelennek – tudtuk meg a francia lap beszámolójából. Cash

Budapest balesetveszélyes kereszteződései: 5. rész: 

XIII. Pannónia út–Gogol utca sarok

A közlekedésszervezők lassítás-
ra kérik a főúton haladókat is

Nagyon széles az alárendelt
út, így esetleg kieshetnek a
látómezőből a veszélyre fi-
gyelmeztető információk
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Már megint a feleségem döntötte el, hová megyünk nyaralni. La
Palma!... „De anyukám, Teneriffén már voltunk!” „De La Palmán még
nem!” – jött a logikus válasz.

Te, aki most ott dekkolsz utasra várva valahol egy utcában és a Ta-

xisok Világát böngészed, egy kicsit se restelld, ha nem tudod, hol is ke-
resd ezt a szigetet! Vedd elő az Európa térképet, és külön kis keretben
alul megtalálod az Afrika partjaitól 100-500 kilométerre eső Kanári-szi-
geteket. Igen, az ott balra, a legtávolabbi, falevél alakú sziget, az La
Palma. Kevesen ismerik.

Elindultunk, átszállás Madridban, ahol 4 óriási terminál van, a miénk
2 kilométer hosszú. (Igen, annyi!). Nem késtük le a csatlakozást, irány
La Palma! Az Iberia 240 fős A321 típusú Airbus-án kaja csak pénzért

van, az ülésközök és az ülések po-

1. Helyes a „B” válasz. A leállósáv az útnak
az úttesttel azonos szintben levő, attól útbur-
kolati jellel elválasztott és útburkolattal ellátott
része. 
2. Helyes az „A” válasz. Az „Állj! Elsőbb-
ségadás kötelező” jelzőtábla előjelzésére az
„Elsőbbségadás kötelező” táblával azonos
ábrájú – „STOP” feliratot és az előjelzett táb-
la távolságát feltüntető – kiegészítő táblával
ellátott táblakombináció szolgál. 
3. Helyes az „A” válasz. A kerékpárút és
más út azonos szintben való kereszteződése,
egymásba torkollása, illetve elágazása is útke-
reszteződésnek minősül. Tilos megállni az út-
kereszteződésben és az úttestek széleinek
metszéspontjától számított 5 méter távolsá-
gon belül. 
4. Helyes az „A” válasz. A jármű vezetője,
mielőtt a járművel a telephelyről elindul, köte-
les többek között a gépkocsi rendszámtáblái-
nak a meglétét, állapotát – az adott körülmé-
nyek között indokolt módon – ellenőrizni.
5. Helyes a „C” válasz. A „Tehergépkocsi-
val behajtani tilos” tábla azt jelzi, hogy az útra
tehergépkocsival – kivéve a legfeljebb 3.500
kilogramm megengedett legnagyobb
össztömegű, zárt kocsiszekrényű tehergépko-
csit – valamint vontatóval mezőgazdasági von-
tatóval és lassú járművel behajtani tilos. 
6. Helyes az „A” válasz. Biztosítatlan vasúti
átjáróra taxival ráhajtani csak abban az eset-
ben szabad, ha a taxis meggyőződött arról,
hogy az átjáró felé vasúti jármű egyik irányból
sem közeledik, és azon folyamatosan – meg-
állás nélkül – legalább 5 km/h átlagsebes-
séggel át lehet haladni.

7. Helyes a „C” válasz. Olyan úton, ame-
lyen három, egymástól elkülönített úttest van,
járművel a középső és a menetirány szerinti
jobb szélső úttesten szabad közlekedni. Az
ilyen út középső úttestjén kétirányú, a szélső
úttestjén egyirányú forgalom van.
8. Helyes a „C” válasz. A „Rakpart vagy me-
redek part” tábla azt jelzi, hogy az út közvetle-
nül vízparton vagy szakadék mellett vezet. 
9. Helyes a „B” válasz. Járművel másik jár-
művet csak olyan távolságban szabad követni,
amely elegendő ahhoz, hogy az elől haladó
jármű mögött – ennek hirtelen fékezése ese-
tében is – meg lehessen állni.
10. Helyes az „A” válasz. Ha a rendőr jobb
karját vízszintesen maga elé nyújtja, bal karjá-
val pedig maga elé int. A balról érkező jármű-
vek – a rendőr előtt – balra bekanyarodhat-
nak; a jelzés nem tiltja a balról érkező jármű-
vek egyenes irányban való továbbhaladását
vagy jobbra bekanyarodását.
11. Helyes a „B” válasz. A „Kerékpáros
közvetett kapcsolat” tábla azt jelzi, hogy az út-
kereszteződésnél a kerékpárosnak, amennyi-
ben balra kíván továbbhaladni, a kerékpárról
leszálva, a keresztező út menetirány szerinti
jobb oldalán közlekedő járművekhez kell be-
sorolnia, és az útkereszteződésben áthalad-
nia
12. Helyes a „C” válasz. A halottszállító
gépkocsi nem tartozik a gépjárművek azon
csoportjába, amelyek engedélyt kaptak az au-
tóbusz forgalmi sávban való haladásra.
13. Helyes a „B” válasz. Az előzési szán-
dék jelzése céljából lakott területen kívül sza-
bad hangjelzést adni. 

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése Molnár György 
(URH 1909 ) 

1952 – 2017

Hosszan tartó, súlyos betegség után
veszítettük el kollégánkat. Több
mint két évtizedet töltött a „kocká-
sok” nagy családjában.

Gyászolják felesége, gyermekei,
unokája, barátai, taxis kollégái.

FŐTAXI ZRT. 

14. Helyes az „A” válasz. A képen látható he-
lyen az autóbusz részére terelővonallal jelöltek
ki megállóhelyet. Ha a taxis át kíván hajtani az
így megjelölt területen, akkor a terelővonal átlé-
pését kellő időben irányjelzéssel kell jeleznie.

LA PALMA, A MEGLEPETÉSEK SZIGETELA PALMA, A MEGLEPETÉSEK SZIGETE
Egyenruhában

Parkolás lehúzott ablakkal
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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

ujtaxi.qxd  3/11/15 08:18  Page 5

27

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 

6

Olcsó kiegészítés,egyszerű megoldás… 

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

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

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

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

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

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

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

- oli -

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

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

legét, s már azon gondolkod-
t a m ,

mi-
kor is kell elkezdenem a köte-

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

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

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

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

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

Soós István City 22

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

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

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

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

2 kg kacsaszárnytő
0,5 kg kacsaszív, máj

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

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

szevágva
2 fej hagyma összevág-

va
1 fej fokhagyma aprítva

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

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

A nyári szezon kötelező
kelléke a bogrács

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

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

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

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

Jó étvágyat! 

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

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

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

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

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

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

– Fölborút?
Hát erre a fiú is ki-

veszi a szájából a pi-

pát, s válaszol emí-
gyen:

– Föl a.
Méregeti a koma a

szekeret, aztán kér-
di:

– Kéne-é segítség?
Vállat ránt a fiú:

– Kén biz a.
Szippant egyet a

koma:
– Híjjak segítsé-

get?
Füst kieresztve:
– Híjjá.
Újabb szippantás:

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

most?
Füst, felelet:
– A szekír alatt.

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

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

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

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

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

kívül nettó 15 Ft/perc díjon beszélünk mobiltelefon!
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         Békés, boldog       Karácsonyi  Ünnepeket 

és sikerekben  gazdag          Új Évet kívánunk 

           minden Taxis                         Kollégának!

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

A Mobil Taxi csapata

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zástól olyan fáradtak lettünk,

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

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

Taxiból kamionba 3. rész

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

Bika a hegyoldalban

Nizza felé

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

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

Már a vámosok is itt állnak meg

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

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

A legnagyobb probléma most számunkra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tudják Önök, hány kolléga
dolgozik agyvérzés, infarktus
után? 

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

Szakmai részletekről most

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

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

Megérkezett az első válasz:

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

Dr. Komáromi Endre 
divízióvezető

Forgalombiztonság, Taxi 
és Parkolásszervező Divízió

Köszönjük a választ. Várjuk a kö-
vetkező választ… 

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

Lehet, hogy túl fiatal vagyok?
Vagy túl öreg…

Juhász Péter

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

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

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

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

vagy!
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Tájékoztatás a fizetési kedvezmények szabályait érin-
tő változásokról

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

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

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

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

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

NAV tájékoztatók

DEBREDEBRECENCEN

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

E-mail:
fonixtaxi@fonixtaxi.hu

Cím:
4025 Debrecen

Arany János u. 32.
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BUDAPEST TAXI  1102 Budapest, Kôrösi Csoma Sándor út 40. I. emelet 119. Kapukód: 119. Kulcs: 4333
Telefon: 4-333-333, telefax: 4-333-330, e-mail: taxi@bptaxi.hu

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

–  ingyenes hétvégék kéthetente és lényegesen kevesebb tagdíj 
a másodállásosoknak!

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

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

kívül nettó 15 Ft/perc díjon beszélünk mobiltelefon!

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

V. Alkotmány utca

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

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

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

XIII. Margitsziget 

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

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

XXII. Nagytétényi út – Rózsakert utca sa-
rok

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

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

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

* * *
– Plátói szerelem = kí-

vülrõl nyalogatni a lek-
város üveget.

* * *

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

Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban

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

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

HH íívvdd  bb iizzaa lloommmmaall
II lldd iikkóó tt

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

vagy hagyhatsz üzenetet a 
vermesi@citromail.hu 

e-mail címen is.

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

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

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

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

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

Margitsziget. Tessék komolyan venni 
a változásra figyelmeztető jelzőcetlit

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

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

ket ellenőrizzenek?! 
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Mi ezért fizetünk?

Civil autók a taxiállomásokon

Ha szólunk nekik, még meg is sértődnek

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

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

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

– Tanárnõ, merre van
Gyatra?

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

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

* * *
Egy takarítónõ feljelen-

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

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

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

* * *
A szõke nõ bemegy a

McDonald's-ba:
– Kérek 2 dl kólát, 1

hamburgert és egy kis
sültkrumplit.

– Itt fogyasztja? – kérdi
az eladó.

– Nem, ott a hátsó asz-
talnál.

Képek:
Horváth
András 
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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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Több tízezer kereszteződés van Budapesten és tulajdonképpen
valamennyi kereszteződés balesetveszélyes. De vannak keresz-
teződések, ahol – különböző okok miatt – az átlagosnál több a

baleset. Érdekesség, hogy
egy-egy helyszínen rendszeresen ugyanaz a baleseti ok, ezt a
közlekedésszervezők is tudják, és ahol lehet, intézkednek is. 

Az angyalföldi Gogol utca az átlagosnál szélesebb, és ebben
rejlik a balesetveszély. Rendszeresen van ilyen esemény a He-
gedűs Gyula utca sarkán éppúgy, mint a Pannónia utca sarkán.
Miért? 

Általában a járművezető figyeli az előtte levő útszakaszt, előt-
te a látómezőben az információk, a baleseti veszélyekre utaló
jelzések, például jelzőtáblák. Egy adott kereszteződéshez érve
már egyszerre nem tudja befogadni az információkat a látóme-
ző korlátozott szélessége miatt, ezért elkezd jobbra-balra tekin-
getni, nézi, nem lép le például gyalogos a járdáról. Alaphelyzet-
ben azonban a járművezető csak néz előre mereven, és azt lát-
ja, ami a látómezejébe esik. Minél gyorsabban vezet, annál job-
ban összeszűkül a látómező, és az út szélén lévő információkat
nem veszi észre!

Ehhez jön hozzá, ha menetközben a járművezető nézi
a telefonját. Ilyenkor „fél szemmel” a készüléket látja, így
csak a látómező közepében lévő dolgokat veszi észre,
esetleg nem látja az út szélén lévő STOP-táblát! Hason-
lóan tragédiához vezethet, ha lefele néz, miközben teker-
geti a rádió gombjait, és elhalad olyan jelzések mellett,
amelyek a baleseti veszélyhelyzetre figyelmeztetnek.

A közlekedésszervezők ebben a kereszteződésben is
mindent megtettek a balesetek csökkentése érdekében.

A „mellékúton” többször megismételték a figyelemfelhívó jelzé-
seket, a „főúton” haladókat meg arra kérik, csökkentsék a se-
bességet, ezzel is csökkentve a balesetek bekövetkeztét, illetve
súlyosságát.  

Juhász Péter 

34

Vásárlási tanácsokat, sminket is kérhet az utas

Női taxik Párizsban
Egyre gyakrabban érkeznek olyan hírek, hogy a taxiba magá-
nyosan beülő nőket zaklatták, megerőszakolták a sofőrök.
Párizsban egy új társaság sajátos megoldással próbál leszá-
molni a problémával.

A francia fővárosban sem ritka, hogy egy női utas áldozatként száll ki a
taxiból, ezért elindították az első, csak nőket foglalkoztató taxiláncot –
írja a The Local.

A Women nevű vállalatot jegyző Sarra Boubchir is megtapasztalta
már, milyen kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet egy nő egy taxiban: egy al-
kalommal egy sofőr szexuális jellegű kérdéseket tett fel neki, és mikor ő
nem válaszolt a közeledésére, a férfi egyszerűen kitette őt az út szélén.

Boubchir azt szeretné elérni, hogy minden nő félelem nélkül, nyu-
godtan utazhasson, de úgy látja, ezt most csak azzal garantálhatják, ha
a volánok mögött is nők ülnek. A párizsi cég a fuvar mellett plusz költ-
ségért más szolgáltatásokat is nyújt: a sofőr vásárlási tanácsokat, egy
üveg vizet vagy éppen sminkkészletet is ad a női utasoknak, és a
Women-taxik a várakozások szerint rövidesen más francia városokban
is megjelennek – tudtuk meg a francia lap beszámolójából. Cash

Budapest balesetveszélyes kereszteződései: 5. rész: 

XIII. Pannónia út–Gogol utca sarok

A közlekedésszervezők lassítás-
ra kérik a főúton haladókat is

Nagyon széles az alárendelt
út, így esetleg kieshetnek a
látómezőből a veszélyre fi-
gyelmeztető információk
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Már megint a feleségem döntötte el, hová megyünk nyaralni. La
Palma!... „De anyukám, Teneriffén már voltunk!” „De La Palmán még
nem!” – jött a logikus válasz.

Te, aki most ott dekkolsz utasra várva valahol egy utcában és a Ta-

xisok Világát böngészed, egy kicsit se restelld, ha nem tudod, hol is ke-
resd ezt a szigetet! Vedd elő az Európa térképet, és külön kis keretben
alul megtalálod az Afrika partjaitól 100-500 kilométerre eső Kanári-szi-
geteket. Igen, az ott balra, a legtávolabbi, falevél alakú sziget, az La
Palma. Kevesen ismerik.

Elindultunk, átszállás Madridban, ahol 4 óriási terminál van, a miénk
2 kilométer hosszú. (Igen, annyi!). Nem késtük le a csatlakozást, irány
La Palma! Az Iberia 240 fős A321 típusú Airbus-án kaja csak pénzért

van, az ülésközök és az ülések po-

1. Helyes a „B” válasz. A leállósáv az útnak
az úttesttel azonos szintben levő, attól útbur-
kolati jellel elválasztott és útburkolattal ellátott
része. 
2. Helyes az „A” válasz. Az „Állj! Elsőbb-
ségadás kötelező” jelzőtábla előjelzésére az
„Elsőbbségadás kötelező” táblával azonos
ábrájú – „STOP” feliratot és az előjelzett táb-
la távolságát feltüntető – kiegészítő táblával
ellátott táblakombináció szolgál. 
3. Helyes az „A” válasz. A kerékpárút és
más út azonos szintben való kereszteződése,
egymásba torkollása, illetve elágazása is útke-
reszteződésnek minősül. Tilos megállni az út-
kereszteződésben és az úttestek széleinek
metszéspontjától számított 5 méter távolsá-
gon belül. 
4. Helyes az „A” válasz. A jármű vezetője,
mielőtt a járművel a telephelyről elindul, köte-
les többek között a gépkocsi rendszámtáblái-
nak a meglétét, állapotát – az adott körülmé-
nyek között indokolt módon – ellenőrizni.
5. Helyes a „C” válasz. A „Tehergépkocsi-
val behajtani tilos” tábla azt jelzi, hogy az útra
tehergépkocsival – kivéve a legfeljebb 3.500
kilogramm megengedett legnagyobb
össztömegű, zárt kocsiszekrényű tehergépko-
csit – valamint vontatóval mezőgazdasági von-
tatóval és lassú járművel behajtani tilos. 
6. Helyes az „A” válasz. Biztosítatlan vasúti
átjáróra taxival ráhajtani csak abban az eset-
ben szabad, ha a taxis meggyőződött arról,
hogy az átjáró felé vasúti jármű egyik irányból
sem közeledik, és azon folyamatosan – meg-
állás nélkül – legalább 5 km/h átlagsebes-
séggel át lehet haladni.

7. Helyes a „C” válasz. Olyan úton, ame-
lyen három, egymástól elkülönített úttest van,
járművel a középső és a menetirány szerinti
jobb szélső úttesten szabad közlekedni. Az
ilyen út középső úttestjén kétirányú, a szélső
úttestjén egyirányú forgalom van.
8. Helyes a „C” válasz. A „Rakpart vagy me-
redek part” tábla azt jelzi, hogy az út közvetle-
nül vízparton vagy szakadék mellett vezet. 
9. Helyes a „B” válasz. Járművel másik jár-
művet csak olyan távolságban szabad követni,
amely elegendő ahhoz, hogy az elől haladó
jármű mögött – ennek hirtelen fékezése ese-
tében is – meg lehessen állni.
10. Helyes az „A” válasz. Ha a rendőr jobb
karját vízszintesen maga elé nyújtja, bal karjá-
val pedig maga elé int. A balról érkező jármű-
vek – a rendőr előtt – balra bekanyarodhat-
nak; a jelzés nem tiltja a balról érkező jármű-
vek egyenes irányban való továbbhaladását
vagy jobbra bekanyarodását.
11. Helyes a „B” válasz. A „Kerékpáros
közvetett kapcsolat” tábla azt jelzi, hogy az út-
kereszteződésnél a kerékpárosnak, amennyi-
ben balra kíván továbbhaladni, a kerékpárról
leszálva, a keresztező út menetirány szerinti
jobb oldalán közlekedő járművekhez kell be-
sorolnia, és az útkereszteződésben áthalad-
nia
12. Helyes a „C” válasz. A halottszállító
gépkocsi nem tartozik a gépjárművek azon
csoportjába, amelyek engedélyt kaptak az au-
tóbusz forgalmi sávban való haladásra.
13. Helyes a „B” válasz. Az előzési szán-
dék jelzése céljából lakott területen kívül sza-
bad hangjelzést adni. 

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése Molnár György 
(URH 1909 ) 

1952 – 2017

Hosszan tartó, súlyos betegség után
veszítettük el kollégánkat. Több
mint két évtizedet töltött a „kocká-
sok” nagy családjában.

Gyászolják felesége, gyermekei,
unokája, barátai, taxis kollégái.

FŐTAXI ZRT. 

14. Helyes az „A” válasz. A képen látható he-
lyen az autóbusz részére terelővonallal jelöltek
ki megállóhelyet. Ha a taxis át kíván hajtani az
így megjelölt területen, akkor a terelővonal átlé-
pését kellő időben irányjelzéssel kell jeleznie.

LA PALMA, A MEGLEPETÉSEK SZIGETELA PALMA, A MEGLEPETÉSEK SZIGETE
Egyenruhában

Parkolás lehúzott ablakkal
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fátlanul szűkek. A 3 órás úton felfedezem, a gépet egy hosszú fe-
kete hajú spanyol szenyorita vezeti. 

Amikor ereszkedni kezd a gépünk, elhaladunk a legnagyobb
sziget, Teneriffe 3800 méteres vulkáni kúpja felett, majd feltűnik
La Palma. Egy óriási, csipkés, vulkanikus szikla, ami innen fentről
kopár, szürkészöld színben látható. Rémülten nézünk egymásra:
mit lehet itt csinálni, hol vannak a pálmák? Aztán leesett az ál-
lunk. 

A reptéren – ahol mindössze 9 beszállóhely van – egy koro-
sabb, barátságos úr tartja a szállodánk tábláját, mint kiderül, taxi-

sofőr. Hatan ballagtunk
utána, az éppen két kocsira való utas, ugyan-
is La Palma-ra nem jellemző a tömegturiz-
mus, és a kisebb-nagyobb szállodák és
apartmanházak, sőt az utazási irodák is taxit
használnak transzferként. Vannak kisebb bu-
szok is, de nagy luxusbuszokat nem látni a
reptéri parkolóban, taxiból is csak 7 darab
árválkodott a droszton. Én az anyósülésen,
feleségem hátul olaszul cseveg a 35 év kö-
rüli genovai leányzóval. 

Jöhet az interjú! „Hány éves tetszik lenni?”
– kérdezem a sofőrt. „68”. „És még taxizik?”
„Persze, mert ha otthon vagyok, 10 perc
alatt összeveszünk a feleségemmel.” A ko-
csiban élénk derültség, mert mindenki tud
németül. „Mennyibe kerül a taxiengedély?”

– kíváncsiskodom tovább. Azt mondja, 70 000 euró. Mosolygok.
Talán 7000? A kolléga megáll egy alkalmas helyen, elkéri a jegy-
zetfüzetemet és beleírja: 70 000 euró. Úristen, ez 22 millió forint!
Ezt csak hosszú lejáratú bankhitellel lehet finanszírozni! Általá-
ban az első autót is hitelből veszik meg. Vajon miért jó ez a spa-
nyoloknak? A túlszaporodás ellen? 

Az útvonal az időnként előbukkanó fehérfodros óceánnal, a
bájos kis települések a színes házikókkal, az út fölé boruló zöld
lombokkal meseszép. Mint ahogy az egész sziget. A 42 kilomé-
teres, nagyon kanyargós útért összesen 50 eurót fizetünk.
Amúgy az alapdíj 3,15 euró, a nappali tarifa 0,55 euró/km, az éj-
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Barátságos fekvőrendőr

Én is taxi vagyok

Bekapcsoltad a lámpát?
Csinos kollegina

Civil a droszton, taxi is tilosban

Folytatás a 38. oldalon
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A TaxiPlus felvételt hirdet korlátozott  
számban budapesti csapatába a TÉNYLEGESEN  

megnövekedett fuvarszám kiszolgálására!  
Csatlakozz belépési díj nélkül, Plusz minden új belépő  
2 hónapig FÉLHAVI tagdíjkedvezményben részesül! *

- Tapasztalt taxisofőr vagy? 
Beszéljenek a tények!
Budapesten több, mint 6000  szállodai megrendelés havonta, 
folyamatosan bővülő éjszakai  szórakozóhely-állomány.

- Kezdő vállalkozó vagy, és rendelkezel minden 
   taxizáshoz szükséges papírral, de bizonytalan vagy?
Minden kezdő kollégát egy kijelölt mentor segít a beilleszkedésben 
a nap 24 órájában! Nincs rossz kérdés, és főleg nem rosszkor!  
Ha elbizonytalanodtál, hogy mit csinálj egy fuvarral kapcsolatban, 
a mentort mindig el tudod érni! A mottónk csak ennyi: „Ha nem  
tudod, kérdezz!” 

- Nem vagy még taxis? 
Vágj bele! Segítjük pályakezdő fiatal, vállalkozó szellemű leendő kollégáinkat 
a taxis vizsga megszerzésében, a szakma fortélyainak elsajátításában!

Amit Mi adunk:
- a munkavégzéshez szükséges táblagép
- bankkártya-elfogadó terminál (POS)
- szabadjelző
- URH rádió (kedvező vásárlási és bérleti konstrukciók)

Amit Mi kérünk:
- legyél elkötelezett szolgáltató
- legyen legalább „A” kategóriás gépkocsid 
- szeress csapatban dolgozni
- legyél része a modern taxizásnak

Ne habozz! 
Hétköznap 09:00 és 17:00 között hívd 
+36-70 5 888 905 -ös  telefonszámot  

a részletekért és gyere el személyesen,
1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65.

* az akció a TaxiPlus rendszerében még nem regisztrált
kollégákra érvényes, a kedvezmény a belépéstől érvényesül

2017. május 1-től visszavonásig!

TE kellesz a TaxiPlus-nak!
AKCIÓS belépési lehetőség!
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szakai, hétvégi 0,63, a reptéri felár 1,7 euró, a várakozás 15,05
euró óránként. 

És most nézzük meg, az ottani kollégák milyen körülmények
között végzik a munkájukat! Geológusok szerint ez a világ legme-
redekebb szigete, fantasztikus vulkáni sziklaképződményekkel,
amelyek 2500 méterig szökkennek a tenger szintjétől. Odáig öt
növényzeti zónán kell keresztülmenni. A domborzati viszonyok mi-
att rendkívül sok a kanyar az utakon, van olyan szerpentin, amely
„korlátlanul” szinte csak kanyarokból áll. Lenn pedig a szakadék.
Ez okból a helyiek nagyon óvatosan, lassan vezetnek, ami nem
mondható el a bérelt autóval csalinkázó külföldiekről. Vannak ke-
resztek, koszorúk az utak szélén. S akkor még az időjárás! Néha
a 47 km hosszú, 28 km széles sziget egyik oldalán más az időjá-
rás, mint a másikon, a tengerszinten 30 C° van, 1000 méteren
14 fok és vízszintesen esik az eső, 2400 méteren pedig 26 fok-
ban sütkérezhetünk. S akkor még vegyük hozzá, hogy bár a fő-
utak jó állapotúak, de az alsóbbrendűek bizony elhanyagoltak,
gödrösek, még a szerpentinek is. Hát nem piskóta!

A taxisok szempontjából van különbség a nyári és téli szezon
között, de megoldják. A téli hónapokban például idős szigettár-
saikat viszik orvoshoz, kórházba, sőt, bevásárolnak nekik. Ez is
pénz. Októbertől többnyire csak őrült gyalogtúrázók és kerékpá-
rosok jönnek, és zuhogó esőben is nekiesnek a hegyeknek. De
taxiznak is! Idős sofőrünk ilyenkor elvonul Argentínába meleged-
ni, és kiadja a lakását. Nem rossz! 

A 160 taxis meg-
küzd a fuvarokért, ám
ez sosem durva esz-
közökkel történik. Cí-
meket, magánszemé-
lyeket, szálláshelyeket
keresnek fel, elébe

mennek a munkának, és mindegyiknek
van névjegye. Jaj, el ne felejtsem! Nyáron a taxisok lehozzák a he-
gyi településekről az idős embereket a strandokra, és a strandőr
fiúkkal együtt háromkerekű bicikliszerű járművel óvatosan betolják
őket az óceánba. Csak néztünk! Micsoda boldog arcok!

A helyiek szeretnék fejleszteni a turizmust és az infrastruktúrát,
de a jóval nagyobb, nyüzsgő, látványos Teneriffe, a közigazgatási
központ ezt nem szorgalmazza, ráadásul a kisméretű, bár szép-
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séges strandok és a dombor-
zati viszonyok nem teszik le-
hetővé szállodasorok létesíté-
sét. Szerencsére. 

A taxik patikatiszták, és
mindegyik valamelyik megye
taxitársaságához tartozik, az
egyéni vállalkozók is, az alkal-
mazottak pláne. Az első ajtó-
kon színes, ferde csík jelzi a
megyét. Műszaki vizsga 4
évente esedékes, POS-termi-

nál és klíma van, de nem kötelező. Az
autók között van saját és bérelt is. 

Most figyelj! A sofőrök egyenruhája: sötét tónusú
hosszú nadrág, nem farmer és a megyei társaságnak
megfelelő színű ing, amelynek színe még véletlenül sem
azonos az ajtón levő csík színével. Tilos a szélsőséges
külső, a rendezetlen fejszőrzet. Taxis tanfolyam nincs, és
70 éves korig lehet taxizni. Kapaszkodj! Borravalót nem
fogadnak el! Fuvarozási kényszer sincs, a sofőr dönt, kit

nem szállít el. A taxisok között 6 nő is van, de a közbiztonságot a
lehúzott ablakokkal parkoló autók is jellemzik. Beszéltem olyan
taxissal, aki 35 éve taxizik, de ez idő alatt magyar emberrel még
nem találkozott. Egy ilyen kis szigeten a taxiengedély nélkül fuva-
rozó dögevő emlősök nem léteznek, azonnal lebuknának. Másik
szigetre átmenni, ott halász-

gatni tilos a taxisoknak, akik egyébként maguk oszt-
ják be a munkaidejüket. Hát ennyi. 

Ugye megmondtam, La Palma a meglepetések szi-
gete. Tóth I. Gábor

– Doktor úr, mik az esélyeim ? 
– Egyszerû rutinmûtétrõl van szó. Már nyolc-

vankettedszer csinálom. 
– No, akkor nyugodt vagyok. 
– Lehet is. Elvégre egyszer végre már sikerül-

nie kell. 
* * *

„Nem az a baj, hogy nyakig vagyunk a szar-
ban, hanem hogy lötyögtetik.”
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