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A tágas belső- és csomagtérrel rendelkező ŠKODA RAPID FAMILY díjnyertes, kedvező fogyasztású 1.0 TSI 
motorokkal érhető el (Engine of the year). Gazdag felszereltségének részét képezi a tempomat, a könnyűfém 
keréktárcsák, a hátsó parkolóradar, a fűthető első ülések, az éritőképernyős Swing rádió és a bőrkormány.

ŠKODA RAPID FAMILY

ŠKODA RAPID FAMILY kombinált átlagfogyasztás 4,7–4,8 l/100 km , CO2-kibocsátás 106–110 g/km. A megadott értékek a WLTP menetciklus alapján mért, majd az NEDC-re átszámított 
adatok, amelyek az alapfelszereltségű EU-szériamodell esetén érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztatónak, hanem a különböző 
járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007 EK rendelet jelenleg érvényes előírásainak megfelelően. Ezen értékeket a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű 
tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. 2017. 09. 01-től bizonyos új járművek típusjóváhagyása a „könnyűgépjárművekre vonatkozó világszinten harmonizált vizsgálati eljárás” 
(WLTP) alapján történik, amely egy új, reálisabb vizsgálati eljárás az üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás mérésére. 2018. 09. 01-től a WLTP teljes mértékben felváltja az „új európai 
menetciklust” (NEDC), amely a jelenlegi vizsgálati eljárás. A reálisabb vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás sok esetben 
magasabb az NEDC-ben mért értékeknél. . A feltüntetett ár a RAPID FAMILY 1.0 TSI/95L modell ajánlott fogyasztói ára, amely 300 000 Ft kedvezményt tartalmaz a Porsche Pénzügyi 
Csoport által kínált fi nanszírozás igénybevétele esetén, taxis vállalkozók számára. A jelen tájékoztatás szerinti kedvezményes konstrukció 2018. december 31-ig, de legfeljebb az importőri 
készlet erejéig érvényes. Az ajánlatban szereplő Family modell az Ambition felszereltségi szinten felül szériafelszereltségként tempomatot tartalmaz. A jelen tájékoztatás nem teljes körű, 
és nem minősül ajánlattételnek. További részletekért, kérjük, keresse fel bármelyik ŠKODA márkakereskedést, vagy látogasson el a www.skoda.hu weboldalra. A képek illusztrációk.
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Első fokon a járásbíróság öt év öt hónap
fegyházbüntetésre ítélte azt a férfit, aki
2017. december 17-én Mátészalkán szó-
rakozott, majd ittas állapotban hazavitette
magát és rokonait a taxissal. Másnap elha-
tározta, kirabolja a fuvarozót,
ezért telefonon autót rendelt
azzal a megtévesztéssel, mi-
szerint a kórházba kell sür-
gősen utaznia. Mint arról ma-
gazinunk korábbi számában
is beszámoltunk, a taxis
megérkezett a megadott
helyszínre. A tettes úgy navi-
gálta a sofőrt, hogy az lakat-
lan területen át haladjon. Ott
a kapucnis, az arcát sállal elta-
karó férfi kést rántott és a sofőr felé szúrt,
akinek sikerült elhajolnia a támadások
elől, így sérülés nélkül megúszta a várat-
lan eseményt. A rabló magához véve a ta-
xis tárcáját, a benne lévő 83 ezer forinttal,
a helyszínről elmenekült.

A sértett értesítette a rendőrséget majd
az egyenruhások megismerve az előzmé-
nyeket és történteket, elfogták a rablással
gyanúsított férfit. A lakásán tartott házku-

tatás során a cserépkályhából előkerült a
pénztárca, valamint a kés. A nyomozóható-
ság kezdeményezte nevezett előzetes le-
tartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

Megtör-
tént az első fokú ítélethirdetés, amely el-
len az ügyész súlyosbításért, a védő enyhí-
tésért fellebbezett, így a Nyíregyházi Tör-
vényszéken folytatódott az eljárás, amely
hat év hat hónapra súlyosbította a korábbi
büntetést, melyet fegyházban kell a rabló-
nak letöltenie – derül ki a törvényszék ál-
tal kiadott közleményből.
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Havi aforizma 

Semmi, még a pénz se fogy oly villámgyor-

san, mint a tisztelet és tekintély, ha egyszer

az ember költeni kezd belőle.  
Mikszáth Kálmán
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MEGVÁSÁROLHATÓ

A szerkesztőségben

és a BTI-ben
A kiadó a lapban megjelenő hirdetések 

tartalmáért felelősséget nem vállal!

A SZERKESZTŐSÉG CÍME:
1097 Bp., Könyves Kálmán krt.

12–14. C. II. emelet 401.

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

taxisokvilaga@taxisokvilaga.hu

Szerkesztőségünk igyekszik a leg-
nagyobb gondossággal eljárni az
információk közlése során. A jelen
számunkban idézett jogszabályok
és tájékoztatók a lapzártakor,
2018. 10. 08-án hatályos állapo-
tot tükrözik. Nem zárható ki azon-
ban, hogy a lap megjelenéséig
ezek bármelyike kiegészítésre,
módosításra vagy törlésre kerül.
Nagyobb változás esetén arról
azonnal hírt adunk weboldalunkon
(taxisokvilaga.hu), illetve a Taxi-
sok Világa facebook profilján.

Új légitársaság
Ferihegyen 

Az elmúlt napokban egy új légitársa-
ságot köszönthettünk a Liszt Ferenc
Nemzetközi repülőtéren.

Croatia Airlines            B terminál 

Jogerős ítélet a mátészalkai taxistámadás ügyében

Hat év hat hónap fegyház
A Nyíregyházi Törvényszék jogerősen hat év hat hónap fegyházbüntetésre
ítélte azt a fiatalembert, aki 2017 decemberében Mátészalka melletti lakat-
lan területre vitette magát, ahol késsel rátámadt a taxisra és elrabolta an-

nak 83 ezer forintját.

Tisztelt Olvasóink!
„Taxisok kérdezik, közlekedés-
szervezõk válaszolnak“ címû ro-
vatunkat az interneten olvashatják.
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TTisztisztelt Illeelt Ille téktékesek!esek!
Van Budapesten egy taxidroszt (gyanítom, több is), ami – úgy
tűnik –, TÖRVÉNYEKEN FELÜL áll. Az itt „dolgozó emberek”
(nem nevezném őket TAXISOKNAK) megtehetik, hogy a magya-
rul beszélőket nem viszik el, csak a külföldieket, akiket termé-
szetesen nem a főváros által előírt módon és tarifával fuvaroz-
nak. Ahogy azokat sem szállítják, akik kártyával fizetnének.  

A „sameszaikkal” foglaltatják a helyüket, hogy ők legyenek
mindig elöl. 

És bár ezt Önök pontosan tudják, mégis ez az „üzleti kör”
már évek óta, Önök által háborítatlanul, teheti mindezt a belvá-
ros közepén, a Deák téren. 

Most már oda jutottak, hogy a BKK által kitett tájékoztató táb-
lát is „eltüntették”, mivel az sérti anyagi érdekeiket.

Csak kíváncsian kérdezném, ÖNÖKET MINDEZ NEM ZA-
VARJA ?!

Név és cím a szerkesztőségben

HIRDETÉS:
Elveszett a lányom beszélõ papagája. Aki

vissza meri hozni, kitaposom a belét!
* * *

– Miért van ilyen pálinkaszagod?
– Tudod, pálinkával kezelem a fájós foga-

mat.
– Te szegény! És régóta fáj?
– Olyan öt éve…

* * *
– Vádlott, bûnösnek vallja magát?
– Nem én, bíró úr!
– Van alibije?
– Az mi?
– Látta-e magát valaki, amikor a rablást el-

követték?
– Ja, nem, hál’Istennek senki…

4

A sérült autóról kép jelent meg egy hónapja eb-
ben a lapban. Szeptember végén még mindig így
dolgozik. Senki sem veszi észre...

Az a fránya 
jobbkézszabály…

A világ nagyon sok országában nincs „jobbkézszabály”. Vagy ennek,
vagy annak az útvonalnak van elsőbbsége. Még érdekesebbek az ameri-
kai „4 WAY STOP” kereszteződések a lakótelepeken és lakóparkokban,
ahol minden (!) járműnek meg kell állnia, az elsőnek érkező indulhat első-
nek. 

De, „jobbkezes” kereszteződés nagyon sok helyen nincs. Jó lenne, ha
nálunk se lenne. Szerencsére egyre kevesebb van. Nemrégiben éppen a
VIII. kerületi Illés utcát táblázták le végig.

Mi a baj? Nem tudják az autósok, melyik a jobb kezük? De, tudják! Az
a baj, hogy nem veszik észre, hogy ott egyáltalában van utca! 
Ezért jó ha van „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla!  

Tóth Tibor

Áfa-határ 12 millió?
Lapzártakor érkezett a hír, hogy az Európai Unió illeté-
kes bizottsága jóváhagyta a magyar kormány igényét
az alanyi áfa mentes határ évi 12 millió forintra történő
emeléséről.

Mint ismeretes, még az év elején tervbe vette a
pénzügyi kormányzat, hogy az alanyi áfa-mentes határt
a kata határához igazítja, vagyis évi 12 millió forintra.
Az átlagostól eltérő mértékhez az unió jóváhagyása
volt szükséges, ez most megérkezett.

Ennek nyomán 2019-től minden bizonnyal évi 12
millió forint árbevételig nem kell áfát fizetni. A taxis vál-
lalkozóknak ez jó hír, hiszen éppen a jelenleg érvé-
nyes éves nyolcmilliós áfa-határ volt a szűk kereszt-
metszete a bevételek növelésének.

A 2019-es adótörvények megjelenése november hó
folyamán várható, akkor jelenthetjük majd ki, hogy a
12 milliós mérték törvényileg is megerősíttetett.

Néhány helyen hetente van csattanás
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A szeptember 8-ig tartó első
próbaműködés alatt már fizető
utasokat szállított a vállalkozás,
amelyet egy vegyesvállalat és
egy taxis cég indított. A ZMP
autonóm technológiát fejlesztő
vállalat és a Hinomaru Kocu
taxivállalat egy érzékelőkkel és
más automata technológiával
felszerelt Toyota mikrobuszt ál-
lított forgalomba a tokiói
Otemacsi és Roppongi ne-
gyed között, amelyek 5,3 km
távolságra fekszenek egymás-
tól. A naponta négy alkalom-
mal induló járat egyre népsze-
rűbb. 

Az újfajta taxi egyedül indul, áll meg és kanyarodik, de a
biztonság kedvéért sofőrje van és egy aszszisztens is he-
lyet foglal a gépkocsiban, s ha szükséges, be is avatkoz-
nak. 

Az utasok egy okostelefonos alkalmazáson keresztül fi-
zetnek, egy útra 1500 jent (3800 forint). Az önvezető taxik-
kal a japán főváros súlyos taxisofőr- és taxihiányát szeret-
nék kiváltani. Erre a szolgáltatásra a szintén munkaerő-
gondokkal küzdő vidéken is nagy lenne a kereslet.

A tesztidőszakot követően az üzemeltetők értékelik a
begyűjtött adatokat, és minél hamarabb szeretnék útjára
bocsátani az önvezető taxikat, hogy a világjátékok idejére
üzembiztossá és hibátlanná tegyék a rendszert. Mindez-
zel demonstrálva a szigetvilág innováció iránti elkötele-
zettségét is. Cash

Kísérleti jelleggel elindult az első
önvezető technológiával felszerelt
taxiszolgáltatás Tokióban, ahol a
2020-as nyári olimpián és a para-
limpián már teljes üzemmel sze-
retnék működtetni a rendszert.

Már a 2020-as olimpiára készülnek a japánok

ElindultElindultak az önak az ön járjáró Tó Tooyyootákták

Egy köszönet:
XI. Magyar Nobel-díjasok útja
Korábban kértünk taxiállomást az INFO PARK
területére, hiszen nagy a taxiigény az irodahá-
zaknál. Most végre kialakítottak egyet a Magyar
Tudósok körútja és a Neumann János utca kö-
zött. Tessék birtokba venni, rendszeresen
használni! 

A nõk csúnyának tartanak, amíg meg
nem tudják, mennyit keresek. Utána meg
csúnyának és csórónak…

A taxiállomásokkal kapcsolatban 

Taxisok kontra
Budapest közút

Új taxiállomás az INFO
PARK területén
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TTisztisztelt Illeelt Ille téktékesek!esek!
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V. Semmelweis utca

• Megszépült az átépített utca, azonban eltűnt a taxiállomás. Kérjük
vissza a drosztot. 
• A műszaki átadás során felmerült a jóváhagyott tervben szereplő
taxiállomás hiánya, mellyel kapcsolatban a kivitelezővel egyeztetések
folynak. 
IX. Pöttyös utca 
• Elméletileg, jelenleg csak Kispest felé lehet elhagyni a taxiállo-
mást a droszt melletti záróvonal miatt. Kérünk terelővonalat a záróvo-
nal mellé. 
• A javaslatról forgalomtechnikai állásfoglalást kértünk. 

Agócs Iván Halász Gyula
igazgató taxiközlekedési osztályvezető

A tanár panaszkodik az igazgatónak: 
– Tegnap hazaküldtem egy gyereket, mert piszkosan

jött az iskolába. Erre ma az egész osztály piszkosan
jött!

* * *
Börtönben:
– Engem egy felfedezés miatt csuktak le!
– Milyen felfedezés miatt?
– Hiányt fedeztek fel a pénztári elszámolásban…

V. Semmelweis utca: Eltűnt a taxiállomás

IX. Pöttyös utca: Terelővonal kellene a záróvonal mellé,
hogy a centrum felé is el lehessen hagyni a drosztot
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Végül egy változásról:
III. Bécsi út 211.

• Eddig eldugott helyen, a szervizúton volt a taxiállomás, most át-
helyezték a főútra, nagyon jó helyre. Célszerű lenne minél többen
használni, jobb oldalon a lakótelep, a bal oldalon a bevásárlóköz-
pontok.

– Az anyósomnak idejében ki kell érnie a vasútállomás-
ra – mondja a võ a taxisnak.

– Bízza csak rám, uram! Úgy fogok sietni, mintha a sa-
ját anyósom lenne.

* * 
A nagypapa vadászélményeit meséli:
– …és akkor az a hatalmas medve elindult felém. Meg-

céloztam, de a puskám csütörtököt mondott. A medve
meg egyre közelebb ért hozzám, és vicsorgatta a fogát
… hát én befostam!

– Ez érthetõ, nagyapa abban a helyzetben bárkivel elõ-
fordult volna.

– Nem akkor! Most!
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III. Bécsi út: Átköltö-
zött a taxiállomás a
szervizútról a főútra

Adóváltozások
2019

A Magyar Közlöny 2018. évi 117. számában jelent meg az
egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények mó-
dosításáról szóló 2018. évi XLI. törvény, mely az egyéni

vállalkozói tevékenységet folytató magánszemélyek adó-
zását is érinti. Cikkünkben az egyéni taxis vállalkozókra,
ezen belül is főként a tételesen adózókra vonatkozó ré-

szeket emeltük ki.

Bevallási tervezet az egyéni vállalkozók részére is
2019-től a NAV az egyéni vállalkozók részére is elkészíti
az adóbevallási tervezetet, amelyet az egyéni vállalkozók köte-
lesek az adóhatóság előtt nem ismert adatokkal kiegészíteni. 

A bevallási tervezetet az adóévet követő év február hónapjának
utolsó napjáig beérkezett kifizetői adatszolgáltatások alapján ké-
szíti el a NAV, ezért a bevallási és befizetési határidő az
egyéni vállalkozók esetében az adóévet követő február
25-éről május 20-ára tolódik ki.

Átmeneti szabály alapján a NAV az egyéni vállalkozók számára
első alkalommal a 2018. évre vonatkozóan készít bevallási terve-
zetet.

Átalányadózás megszűnése
Az szja-törvény 55. §-a szerint abban az esetben, ha az átalány-
adózó egyéni vállalkozó terhére az állami adó- és vámhatóság
számla- vagy nyugtaadási kötelezettség elmulasztásáért mulasztá-
si bírságot állapít meg, akkor az az átalányadózásra vonatkozó jo-
gosultság megszűnését vonja maga után. (Hasonló az eljárás
kata adózás esetén is!)

Kizárólag üzemi célt szolgáló kis értékű tárgyi eszközök
A jelenleg hatályos rendelkezések szerint a kizárólag üzleti célt
szolgáló tárgyi eszközök és nem anyagi javak beszerzési ára az
üzembe helyezés időpontjában egyösszegben is elszámolható,
ha azok egyedi beszerzési értéke a 100 ezer forintot nem halad-
ja meg.

Kedvező változás 2019. január elsejétől, hogy ez az értékha-
tár 200 ezer forintra emelkedik Az szja-törvény 11. számú mel-
lékletének II.2. g) pontja is hatályos egyelőre, mely szerint a 200
ezer forint alatti, kizárólag üzleti célt szolgáló tárgyi eszközök be-
szerzési ára két év alatt 50-50 százalékban számolható el.

Vállalkozói osztalékalap
2019-től hatályon kívül kerül az egészségügyi hozzájárulásról szó-
ló törvény, ami azt jelenti, hogy a vállalkozói osztalékalap után
(számításának módja nem változott) egészségügyi hozzájárulás
helyett szociális hozzájárulást kell majd fizetni. A fizetés felső ha-
tára a 2019. évi minimálbér kétszerese lesz.

Valakiknek útban volt…
A Budapest Közút – nagyon helyesen – információs táblákat
helyezett ki a budapesti taxiállomásokra, az egyes úti célokhoz
tartozó várható viteldíjakról. Ugyanis néhány budapesti taxiállo-
más még mindig foglalt kisebb taxis csoportok által, és ott igen-
igen érdekes tarifákkal találkozhatunk. Már amennyiben a „10
ezer alatt el sem indulok” tarifának mondaható.

Most az információs táblák támpontot nyújthatnak az utasok-
nak, a turistáknak, milyen összegre számítsanak, ha fizetésre ke-
rül sor a fuvar végén. Foglalt taxiállomás, többek között Buda-
pesten az Oktogon téri droszt. Ott, ha „idegen” taxis áll, akkor
udvariasan, de határozottan távozásra szólítják fel.

A napokban eltűnt a taxiállomásról az információs tábla. Gya-
nítjuk, hogy kinek lehetett útjában… 

Biztosan nem turisták vitték haza emlékül… Valakik nem akar-
ják, hogy az utasok megtudják a reális taxitarifákat Budapesten!

Horváth András

Valakinek útban
volt a tarifainfor-
mációs tábla. Kér-
dezhetnénk, hogy
na kinek, de mi-
nek. Mindenki tud-
ja, még a hatóság
is, de tehetetlenek
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ják, hogy az utasok megtudják a reális taxitarifákat Budapesten!

Horváth András

Valakinek útban
volt a tarifainfor-
mációs tábla. Kér-
dezhetnénk, hogy
na kinek, de mi-
nek. Mindenki tud-
ja, még a hatóság
is, de tehetetlenek
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Zsabka: Bővíteni kell a Taxi Expót!
Zsabka Zsolt augusztus elején került a BKIK Ipari Tagozatának élére, néhány hete első kül-
döttértekezletét is megtartotta, most pedig – ígéretéhez híven – már az első Ipari Tagozati
fórumon is túl vagyunk.

Az elnök egy apró kis játékkal
kezdte az összejövetelt, amely-
lyel a kamarai regisztrációs díj-
ra, és az azzal kapcsolatos ingye-
nes szolgáltatásokra, és az akti-
vitásra hívta fel a jelenlévők fi-
gyelmét. Ezután beszámolt az
eddig elvégzett munkákról és
eredményekről. 

Zsabka Zsolt tartva magát a „jó
vezető példát mutat” elvhez sze-
mélyesen látogatja meg a főváros
30 legnagyobb vállalkozását, és a
munka harmadánál járva elmond-
ta tapasztalatait is. A cégek
örömmel vették a BKIK megkere-
sését, és kilenc cég azóta már a
Kamara önkéntes tagja.

Az elnök szót ejtett a Kereskedel-
mi Tagozattal közösen szervezett „Ipar és Kereskedelem Napja” rendezvényről a
Hungexpo B pavilonjában, amit 2018. október 18-án tartanak, aminek keretein belül a Ta-
xi Expo is megrendezésre kerül. Ez utóbbival azonban komolyabb tervei vannak az elnök-
nek, aki jövőre már különálló rendezvényként, egy Közép-európai Taxi Expót szeretne

összehozni.

A fórum végén a kérdezz-
felelek ideje is elérke-
zett, ahol kapott néhány
érdekes felkérést és fel-
adatot az Ipari Tagozat
vezetése, amely máris ké-
szül a következő, novem-
ber első keddjén tartandó
fórumra. Ahol egészen
biztosan többen lesznek
még a mostaninál is, hi-
szen legközelebb a Keres-
kedelmi Tagozat is csatla-
kozik.

Kép és szöveg 
Szupkai Gábor

I P A R I  T A G O Z A T
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www.volkswagen.hu

A Passat és Passat Variant Business modellek motorizáltságtól függő, kombinált átlagfogyasztása: 4,1-5,2 l/100 km, CO₂-
kibocsátása: 108-136 g/km. A megadott értékek a WLTP menetciklus alapján mért, majd az NEDC-re átszámított adatok, amelyek 
az alapfelszereltségű EU-szériamodell esetén érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a 
tájékoztatónak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak, a 715/2007 EK rendelet jelenleg érvényes 
előírásainak megfelelően. Ezen értékeket a vezetői szokások és egyéb, nem technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is 
befolyásolják. 2017. 09. 01-től bizonyos új járművek típusjóváhagyása a „könnyűgépjárművekre vonatkozó világszinten 
harmonizált vizsgálati eljárás“ (WLTP) alapján történik, amely egy új, reálisabb vizsgálati eljárás az üzemagyag-fogyasztás és CO₂-
kibocsátás mérésére. 2018. 09. 01-től a WLTP teljes mértékben felváltja az „új európai menetciklust“ (NEDC), amely a jelenlegi 
vizsgálati eljárás. A reálisabb vizsgálati körülmények miatt a WLTP keretében mért üzemanyag-fogyasztás és CO₂-kibocsátás sok 
esetben magasabb az NEDC-ben mért értékeknél. A képen látható gépkocsi illusztráció, extra felszereltséget tartalmazhat. Az akció 
2018. június 5-től a 2019. január 31-ig gyárból megrendelt gépkocsikra, illetve a 2019. január 31-i raktárkészlet erejéig érvényes. 
Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, az akció részleteiről érdeklődjön a márkakereskedésekben.

Passat és Passat Variant Business modellek kimagasló 
felszereltséggel, akár 24% taxis kedvezménnyel.
A Business kivitel esetén a Passat jól ismert, semmivel össze nem téveszthető, egyszerre dinamikus  
és elegáns megjelenését tovább erősítik a 17 colos „London” könnyűfém keréktárcsák, valamint a 
hátsó LED lámpák fényei. A modell belsejében pedig a 3-zónás Air Care Climatronic klímaberendezés, 
a 16,5 cm átmérőjű kijelzőn megjelenített navigáció, valamint a fűthető első ülések gondoskodnak 
vezető és utasai kényelméről. Mindezek az egyedi felszereltségű modell további extráival, így például 
a műszerfalon és középkonzolon megtalálható minőségi dekorbetétekkel, az első sportülések 
Alcantara-bőr üléshuzataival az igényes és kifinomult autózás élményét biztosítják az Ön számára.

Az Év Autója már volt.  
Most övé az év ajánlata?
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Sziasztok, horgászok!
Megint eltelt egy év, és eljött a szeptember 12-dike. Így újra
megrendezésre került a TaxiPlus Szőrös Kupa és a Németh Fe-
renc horgászverseny. 

Idén rekordszámú, 45 fős jelentkezéssel. Sajnos pár sport-
társ későn jelentkezett, így ők nem indulhattak a nemes versen-
gésen. Ezt nagyon sajnáltam! 

Az időjárás kegyeibe fogadott minket, mert nagyon jó idő volt.
A reggeli gyülekező után szabályismertetés, majd a helyek sor-
solására került sor. Közben jó barátomnak, Laczi Gyulának (City
247) egy szervezői pólóval szerettem volna megköszönni, hogy
évek óta segít a verseny megrendezésében tanácsokkal, aján-
dék-ötletekkel. 

Na de térjünk vissza a versenyre. 
A sorsolást követően kivonult mindenki a saját

helyére, ahol megkezdte a felkészülést. 9 órakor in-
dult a verseny. Alig telt el fél óra, amikor már mérle-
gelni hívtak. Nagyon szép, 8.20 kg-os ponty akadt a
horogra. Sajnos a kezdeti kapások után a halak
már nem akartak enni, vagy átúsztak a tó másik felé-
re. Azért akadtak kapások szépen, de sajnos nem
mindet sikerült a szákba terelni. 

Eljött az ugratások zrikálások ideje is. 14 órakor
jeleztük a verseny végét. Elindultam mérlegelni. Saj-
nos sok sporttárs – köztük én is – csak a botot fog-
tuk. Míg a mérlegelés és a számolás tartott, minden-
ki ment az addigra elkészült ebédhez, ami most
csülkösbab volt. Az ebédet követően eredményhirde-
tés következett:

13

Németh Ferenc emlékverseny győztese
Matalin János (Főtaxi) 86 darab hal, 8.2 kg

Laczi Gyula (City 247) Átveszi a szerve-
zésben, az ajándékok kiválasztásában
végzett áldozatos munkájáért járó díjat

A díjak, még a díjátadó előtt

Első helyezett Kovács Gyula
3 darab hal, 15.97 kg

Sorsolás, gyülekezés, szabályismertetés 

ujtaxi.qxd  10/10/18 09:24  Page 13



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

TAXI4_Hirdetes_2018-04.ai   1   2018. 04. 09.   14:05:31

Sziasztok, horgászok!
Megint eltelt egy év, és eljött a szeptember 12-dike. Így újra
megrendezésre került a TaxiPlus Szőrös Kupa és a Németh Fe-
renc horgászverseny. 

Idén rekordszámú, 45 fős jelentkezéssel. Sajnos pár sport-
társ későn jelentkezett, így ők nem indulhattak a nemes versen-
gésen. Ezt nagyon sajnáltam! 

Az időjárás kegyeibe fogadott minket, mert nagyon jó idő volt.
A reggeli gyülekező után szabályismertetés, majd a helyek sor-
solására került sor. Közben jó barátomnak, Laczi Gyulának (City
247) egy szervezői pólóval szerettem volna megköszönni, hogy
évek óta segít a verseny megrendezésében tanácsokkal, aján-
dék-ötletekkel. 

Na de térjünk vissza a versenyre. 
A sorsolást követően kivonult mindenki a saját

helyére, ahol megkezdte a felkészülést. 9 órakor in-
dult a verseny. Alig telt el fél óra, amikor már mérle-
gelni hívtak. Nagyon szép, 8.20 kg-os ponty akadt a
horogra. Sajnos a kezdeti kapások után a halak
már nem akartak enni, vagy átúsztak a tó másik felé-
re. Azért akadtak kapások szépen, de sajnos nem
mindet sikerült a szákba terelni. 

Eljött az ugratások zrikálások ideje is. 14 órakor
jeleztük a verseny végét. Elindultam mérlegelni. Saj-
nos sok sporttárs – köztük én is – csak a botot fog-
tuk. Míg a mérlegelés és a számolás tartott, minden-
ki ment az addigra elkészült ebédhez, ami most
csülkösbab volt. Az ebédet követően eredményhirde-
tés következett:

13

Németh Ferenc emlékverseny győztese
Matalin János (Főtaxi) 86 darab hal, 8.2 kg

Laczi Gyula (City 247) Átveszi a szerve-
zésben, az ajándékok kiválasztásában
végzett áldozatos munkájáért járó díjat

A díjak, még a díjátadó előtt

Első helyezett Kovács Gyula
3 darab hal, 15.97 kg

Sorsolás, gyülekezés, szabályismertetés 

ujtaxi.qxd  10/10/18 09:24  Page 13



TaxiPlus Szőrös Kupa
1 hely: Kovács Gyula sporttárs 15,97 kg, 3 db hal
2 hely: Jakab Balázs sporttárs 14,20 kg, 2 db hal
3 hely: Kancsal Zoltán 
(TaxiPus 911) sporttárs 9,10 kg, 3 db hal

Legnagyobb hal
Jakab Balázs 8,20 kg

Németh Ferenc Emlékverseny
1. Matalin János (Főtaxi) 5.6 kg, 86 db hal
Az eredményhirdetés után volt aki maradt még, volt, aki haza-

ment.
Remélem, mindenki jól érezte magát és sikerült egy kellemes

napot kikapcsolódnia.
Itt ezúton szeretném megköszönni Zengő Zoltán úrnak

és a City Taxi Sportegyesület elnökének hat-
hatós támogatásukat! 

Nélkülük nem lehetett volna megrendezni
a Versenyt!

Remélem jövőre legalább ennyien neveznek
megint.

A legközelebbi versenyig is GÖRBÜLJÖN A
BOT!

Szeretném a magam nevében is megköszönni mindenkinek,
aki eljött, hogy jelenlétével emelte a verseny színvonalát!
Budapest 2018.10.01

Ferbert István Szőrös 
(TaxiPlus 626)
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Hány ember halálát, hány jármű sérülését okozta az a gyilkos
vaskorlát a repülőtérre vezető gyorsforgalmi úton. Ami döb-
benetes, a vaskorlát alacsonyabb volt, mint maga az alujáró!
Befelé haladva a magas jármű túlhaladt az aluljárón, a jármű-
vezető fellélegzett, beletaposott a gázba! Akkor jött a gyilkos
vaskorlát… Ugyanis, ennek párja ott volt valamikor a gyorsfor-
galmi útra való felhajtásnál, a repülőtér közelében. Annyiszor
ledöntötték, hogy már nem tették vissza…

Halkan mondom, szakmai lapunk éppen legutóbbi számá-
ban jelent meg az illetékes álláspontja a kapu elbontásával
kapcsolatban. A magasságkorlátozó kapu teljes elbontása

nem megvaló-

sítható. A jelek szerint megvalósítható… Persze, jönnek a szkep-
tikusok. Jó, jó elbontották a vaskorlátot, most majd az aluljáró-
ban fognak elakadni a magas járművek! Az esetek kilencven
százalékában a befelé jövő oldalon volt a probléma! A négyes
számú országút felől jönnek, jöttek a kamionok, a belvárosból
kifelé haladva egyáltalában nem jellemző a kamionforgalom.
Hosszú évek során egyetlen – ha emlékezetem nem csal, ukrán
– turistabusz akadt el kifelé a vaskorlátban. 

Most végre nincs többé gyilkos vaskorlát. Várjuk a további in-
tézkedéseket, ugyanis – legutóbb – ezeregyedszer megígérték
a gyorsforgalmi út teljes átépítését. 

Talán unokáink majd látni fogják…
Juhász Péter

FöldrFöldr e dönte dönt öö tték a gyilktték a gyilk os kos k oror látlát oo tt

Harmadik helyezett: Kancsal Zoltán
(TaxiPlus) 3 darab hal 9.1 kg

Földre döntötték a gyilkos vaskorlátot

A tartóoszlopok memen-
tónak ott maradtak

Második helyezett: Jakab Balázs 2 darab
hal 14.2 kg. Egyben ő fogta a legnagyobb
halat ami 8.2 kg volt
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Mint tudjuk, a KGFB (kötelező
gépjármű felelősség biztosí-
tás) mint a nevében is mutatja
kötelező, azaz választási lehe-
tőség csak kifejezetten a díjak
értékében van. A szolgáltatá-
sok nagyjából egyformák, bár
egy-két biztosító már ezekhez
is megpróbál olyan kiegészítő
szolgáltatásokat tenni, amely
ugyan plusz díjakért, de von-
zóbbá teheti X vagy Y biztosító-
nál való megkötését. (Pl. hibás
tankolás, vadveszély stb.)

Ami nagyon lényeges, a
szerződést felmondani,
szabályosan csak az évfor-
duló lejártát megelőző 30.-
ik napig lehetséges. Ha ezt
elmulasztottad, kénytelen le-
szel a korábbinál maradni. Ha
meggondolatlan vagy, és azt
választod, hogy „akkor inkább
nem fizetem, majd megszűnik
úgyis, és majd megyek a leg-
olcsóbbhoz”, nagy tévedés. A
Biztosítási Törvény nem vélet-
lenül szabályozza, hogy ahol

ún. díj nemfizetés miatt szűnt
meg a szerződés, csak ahhoz
a biztosítóhoz köthető vissza,
ahol az korábban megszűnt,
és csak éves díjfizetés lehet-
séges, pótlékokkal, bünteté-
sekkel. Az indok egyszerű: a
biztosítód szemszögéből meg-
bízhatatlan ügyfél lettél, akit
részben büntet a fedezetlen-
ségi díjakkal, részben büntet
azzal, hogy még a következő
évben is a kalkulációnál ma-
gasabb díjad lesz az egy évvel
ezelőtti díj nemfizetéses meg-
szűnés miatt, illetve eddig el-
ért bónuszodat is elveszíthe-
ted ezáltal. Nem megoldás.

A TAXIK kötésénél, vagy
előző évet követő felmondás
és átkötés után mindenki a
TAXI pótlékos ajánlatot kapja

meg, minden biztosító egy-
mástól eltérő %-os pótlékot al-
kalmaz, amelynek az alapja
sem mindegy, hogy mennyi-
nek a 300 %-a pótlék, vagy a
másik biztosító miért csak
100 %-ot tesz rá pótlékként,
de attól még magasabb a díja,
mint a 300 %-os pótlékosnak.
A kötéseknél azt tudni kell,
hogy évek óta folyamatosan
fogynak el a kedvezményes
kötési lehetőségek, a figye-
lembe vett kedvezmények, és
hiába van mondjuk 5-6 féle
kedvezményed, ha elérted az
adott biztosítónál figyelembe
vehető maximális engedmény
plafonját, általában a 25%-ot,
akkor teljesen mindegy, hogy
a kalkulátor kiírása szerint már
75% kedvezményél jársz, nem
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Figyelem! Szerkesztõségünk e-mail címe
ttaaxxii ssookkvvii llaaggaa@@ttaaxxii ssookkvvii llaaggaa..hhuu

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

Bosszúságok és tévhitek

Drága mulatság a taxi-biztosítás
Sokaknak nem fog meglepetést okozni írásom, de az
elmúlt nyolc évben a taxi gépjárművekkel kapcsolatos
kötelező gépjármű-felelősség, casco, és egyéni bizto-
sítások kötése alapján engedjétek meg, hogy néhány
fogalmat helyre tegyek, mert nagyon sokan nem vet-
ték a fáradságot, hogy elolvassák a tájékoztatókat,
azokat a bizonyos „apró” betűs részeket.
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TaxiPlus Szőrös Kupa
1 hely: Kovács Gyula sporttárs 15,97 kg, 3 db hal
2 hely: Jakab Balázs sporttárs 14,20 kg, 2 db hal
3 hely: Kancsal Zoltán 
(TaxiPus 911) sporttárs 9,10 kg, 3 db hal

Legnagyobb hal
Jakab Balázs 8,20 kg

Németh Ferenc Emlékverseny
1. Matalin János (Főtaxi) 5.6 kg, 86 db hal
Az eredményhirdetés után volt aki maradt még, volt, aki haza-

ment.
Remélem, mindenki jól érezte magát és sikerült egy kellemes

napot kikapcsolódnia.
Itt ezúton szeretném megköszönni Zengő Zoltán úrnak

és a City Taxi Sportegyesület elnökének hat-
hatós támogatásukat! 

Nélkülük nem lehetett volna megrendezni
a Versenyt!

Remélem jövőre legalább ennyien neveznek
megint.

A legközelebbi versenyig is GÖRBÜLJÖN A
BOT!

Szeretném a magam nevében is megköszönni mindenkinek,
aki eljött, hogy jelenlétével emelte a verseny színvonalát!
Budapest 2018.10.01

Ferbert István Szőrös 
(TaxiPlus 626)
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Hány ember halálát, hány jármű sérülését okozta az a gyilkos
vaskorlát a repülőtérre vezető gyorsforgalmi úton. Ami döb-
benetes, a vaskorlát alacsonyabb volt, mint maga az alujáró!
Befelé haladva a magas jármű túlhaladt az aluljárón, a jármű-
vezető fellélegzett, beletaposott a gázba! Akkor jött a gyilkos
vaskorlát… Ugyanis, ennek párja ott volt valamikor a gyorsfor-
galmi útra való felhajtásnál, a repülőtér közelében. Annyiszor
ledöntötték, hogy már nem tették vissza…

Halkan mondom, szakmai lapunk éppen legutóbbi számá-
ban jelent meg az illetékes álláspontja a kapu elbontásával
kapcsolatban. A magasságkorlátozó kapu teljes elbontása

nem megvaló-

sítható. A jelek szerint megvalósítható… Persze, jönnek a szkep-
tikusok. Jó, jó elbontották a vaskorlátot, most majd az aluljáró-
ban fognak elakadni a magas járművek! Az esetek kilencven
százalékában a befelé jövő oldalon volt a probléma! A négyes
számú országút felől jönnek, jöttek a kamionok, a belvárosból
kifelé haladva egyáltalában nem jellemző a kamionforgalom.
Hosszú évek során egyetlen – ha emlékezetem nem csal, ukrán
– turistabusz akadt el kifelé a vaskorlátban. 

Most végre nincs többé gyilkos vaskorlát. Várjuk a további in-
tézkedéseket, ugyanis – legutóbb – ezeregyedszer megígérték
a gyorsforgalmi út teljes átépítését. 

Talán unokáink majd látni fogják…
Juhász Péter
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fogod megkapni, csak a maxi-
mált megengedett 25%-ot. Ez
alól egyetlen biztosító sem ki-
vétel.

További tévhit, hogy amikor
megérkezik az új autó, köt a
kereskedő Neked egy nagyon
kedvező általános üzemelteté-
sű KGFB-t. Örülsz a díjnak,
majd, amikor TAXI üzemmód-
ra vált az autó, és bejelentési
kötelezettségednek eleget te-
szel (mivel köteles vagy jelezni
a biztosítónak a változást)
azonnal kapod a TAXI-
pótlékot, amely már olyan drá-
ga, hogy lenne több biztosító
is, ahol ennél kedvezőbb le-
hetne a díjad. Ez a helyzet
NEM alkalom és nem in-
dok arra, hogy biztosítót

válts. Itt sajnos aláírtál egy
ajánlatot, kötvényesedett a
szerződésed, és így a követ-
kező egy évben nem tudsz
szabadulni ettől a díjtól.

Sok kolléga „húzza” a mási-
kat, hogy nekem ennyi meg
ennyi, itt és itt, a másik kollé-
ga érdeklődik, nekem akkor
miért nem annyi, mert nagyjá-
ból ugyanannyi évesek va-
gyunk, és nagyjából az autó is
hasonló. Nos, nagyon sok
minden miatt nem. Minden
személyi adat számít: a veze-
tői engedély megszerzésének
dátuma, a szerződő születési
ideje, és elért bónusz fokoza-
ta, balesetmentessége, a jár-
mű adatai, és még a figyelem-
be vehető kedvezmények sora

következhet. Gyermek/ek/, la-
kás vagy más biztosítás
ugyanannál a biztosítótársa-
ságnál, Supershop-kártya,
email, azaz elektronikus kap-
csolattartási lehetőség, fizeté-
si mód és ütem. Ha valaki
csoportos beszedéssel enge-
délyezi bankszámlája ÉVES
díjjal történő leterhelését, az a
legolcsóbb. A csekkes, ne-
gyedéves a legdrágább fizeté-
si mód. Majdnem minden év-
ben egy-egy biztosítótársaság
próbálja magához csalogatni
az ügyfeleket, akár akciós
kedvezményekkel is. Idén az
AEGON vitte a prímet, akik új
lakás-, vagy életbiztosítás kö-
tése mellett adtak 50% ked-
vezményt a KGFB biztosítás

díjából, de csak pár hónapig.
Akik ezen időszakon kívül es-
tek, már nem vehettek igény-
be ilyen kedvezményt.

Mivel a mai állapot szerint a
hazai biztosítók mindegyike
jótáll dologi károk esetén
1.220.000, személyi sérülé-
ses károk esetén 6.070.000
eurónak megfelelő forint ösz-
szeghatárig, érdemes a legol-
csóbb megoldást kötni bár-
mely biztosítónál. A TAXI üz-
letág eddig is, de egyre in-
kább „zsebbevágó” vállalko-
zás, így a legolcsóbbat fogod
választani. Természetesen
mindenkinek megvannak a
maga kis csodái, és kedvenc
biztosítói, amelyektől nem szí-
vesen pártol el, még akkor
sem, ha a díja magasabb vala-
mennyivel. Ez érthető, ugyan-
akkor sok negatív tapasztala-
tot lehet szerezni egy-egy kár-
esemény kárrendezési folya-
matában, annak elhúzódásá-
ban, a kifizetési akadékosko-
dásokkal. 

A kármentességet is igazol-
ni kell. Erre szolgál a KNYR
(Kár Nyilvántartó Rendszer)
amelybe minden hazai biztosí-
tó feltölti az elmúlt 5 év adata-
it, mi történt adott szerződé-
sen belül. Így szerepel az is,
ha díj-nemfizetés miatt meg-
szűnt a szerződésed koráb-
ban bárhol, szerepel a sajáthi-
bás közlekedési káresemény,
a bónusz visszasorolás, vagy
éppen a balesetmentesség.
Sokan esnek abba a hibába,
hogy amikor új autót vesznek
– a csere miatt muszájból is –
így az, mint párhuzamosan
üzemeltetett jármű A00-ból in-
dul (az alapoktól) míg a másik
régi taxidon ott van a B10-es
bónuszod, amelyet megfelelő
indok nélkül nem tudsz moz-
gatni, hogy olcsóbbá tedd az
új autón a szerződésed, amely
ezáltal igencsak drága lett. 

Bónuszt mozgatni kétféle-
képpen lehet: eladás/üzem-
bentartó váltás (ekkor keletke-
zik egy adás-vételi/üzemben-
tartói szerződés, amelynek az
okmányiroda által visszaiga-
zolt példányát kéri a korábbi
biztosító a korábbi KGFB
szerződésed törléséhez és
igazolás kiadásához), a forga-
lomból történő végleges kivo-
nás (itt a hangsúly a
végleges-en van, mert a 6
hónapos ideiglenes kivonás,

Egyes statisztikák szerint napjainkra a taxis vál-
lalkozók 60-70 százaléka már a kata-adózást
választotta. Miután ennek összege öt éve válto-
zatlan, azt kell mondanunk, hogy a katások egy-
re jobban jártak. Ugyanis a minimálbér minden
évben emelkedett, ennek megfelelően a mini-
málisan fizetendő járulékok is. És akkor a sze-
mélyi jövedelemadóról még nem is
beszéltünk…

2018-ban a helyzet a következőképpen áll:
A minimálbér 138.000 forint. Ennek arányában
(ill. különböző szorzókat is figyelembe véve) egy
főállású taxis vállalkozó havonta legkevesebb
61.669 Ft járulékot és szociális hozzájárulási
adót fizet (a legalább háromgyerekesek családi
kedvezményét nem figyelembe véve). Ez már kö-
zel 12 ezer forinttal több, mint a kata havi össze-
ge. Emellett persze személyi jövedelemadó-fize-
tési kötelezettség is van, ami bevételfüggő. Áta-
lányadózó taxis vállalkozónál, aki évente 6 millió
forint bevételt realizál, ez az adóösszeg
180.000 forint, azaz havi 15 ezer. (Ezt az össze-
get a személyi és családi kedvezmények csök-
kenthetik.)

Ha összeadjuk a számokat (a kedvezménye-
ket ezúttal mellőzve), láthatjuk, hogy hatmilliós
éves árbevétel mellett a fizetendő közteher
61.669 + 15.000, azaz összesen 76.669 forint.
Ugyanezen árbevétel mellett egy katát választó
vállalkozó 50.000 forintot, azaz 26.669 forinttal
kevesebbet fizet. Nyilván, hogy a kata jobban
megéri, nem?

Ha ennyire egyszerű lenne a választás, akkor
nem merülne fel a kérdés. De a helyzet azért
ennél egy kicsit árnyaltabb. A kata-adót fizető
vállalkozók például nem vehetik igénybe a sze-

mélyi jövedelemadóból levonható adó-
kedvezményeket (első házasok kedvez-
ménye, családi kedvezmény a gyerekek
után és személyi kedvezmény egyes
krónikus betegségek esetén). Továbbá
a katás adózók betegség esetén jóval
kevesebb táppénzt kapnak. A nyugdíj-
jogosultságba beszámító szolgálati idő

is csökken, katás adózóknál egy év csak 10 hó-
napnak számít, tehát öt évenként egy év „el-
vész” (ez nem befolyásolja magát a nyugdíjkor-
határt, az továbbra is 65 év, csak a szolgálati
idő lesz kevesebb).

A helyi iparűzési adó kiszámítása is kedvezőt-
lenebb kata esetén, mint mondjuk az átalány-
adónál. Vegyük ismét viszonyítási alapnak az
éves hatmilliós bevételt. Az átalányadózó vállal-
kozó ekkor 28.800 forint iparűzési adót fizet,
ezzel szemben a katással, aki ugyanekkora be-
vételnél 50 ezret (ha székhelye nem a működési
területén van, akkor akár ennek a dupláját).
Talán még egy hátrányt érdemes megemlíteni:
ha valaki a szintén aránylag kedvező taxis áta-
lányadóból vált át katára, akkor az átalányadóba
4 évig nem mehet vissza. 

Összegzés: 
a példa szerinti hatmilliós árbevételnél – ha
nincs kedvezmény – az átalányadózó taxis
948.828 Ft közterhet fizet, a katás ugyanekkora
árbevételnél – ha székhelye a működési terüle-
tén van – 650.000 forintot. A különbség majd’
háromszázezer forint, ami még a kata hátrányait
figyelembe véve is megfontolásra késztet.

Bár mostanában egyre többször halljuk, hogy
a kata összegét is meg fogják emelni (végül is
öt éve változatlan!), az arányok talán nem változ-
nak. A 2019-es minimálbér várható mértéke
150 ezer forint, a járulékok is nyilván ennek
megfelelően nőnek. Aki változást tervez, annak
azt javaslom, hogy november végéig, december
elejéig várjon. Addigra már teljes körűen nyilvá-
nosságra hozzák a jövő évi változásokat, és szá-
mításainkat majd az akkori adó- és járulékmérté-
kek ismeretében tudjuk elvégezni.
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KK atázzunkatázzunk, v, v agy ne?agy ne?
A kérdés felvetése napjainkban azért aktuális, mert
a kata havonta fizetendő összege valószínűleg
emelkedni fog. (2013 óta változatlanul 50.000
Ft/hó). 
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amely újabb 6 hónappal hosz-
szabbítható, nem megszünte-
tési ok). Értelemszerűen, ha
és amennyiben totálkáros bal-
esetet szenvedsz, a roncs le-
adásával vagy már előtte saját
kérelmedre lehetőség van az
okmányirodai végleges forga-
lomból történő kivonásra.

Bónuszt mozgatni, csak
és kizárólagosan az előző
jármű KGFB szerződésé-
nek törlését követő 2 év-
ben van lehetőséged, ha
ebből kicsúsztál, akkor ismét
A00-ból kezdheted felépíteni
a balesetmentes éveidet. A
jogszabály szerint minden bal-
esetmentes 1 év + 1 bónusz
fokozat felfelé, személygépjár-
művek esetén minden sajáthi-
bás káresemény -2 bónusz fo-
kozat lefelé.

És itt is jön egy csavar…
Sokan elfelejtik, hogy az új kö-
tésnél minden kalkulátor arra
kérdez rá, hogy az elmúlt 5
évben (most még értelemsze-
rűen 2013.01.01.-től) okoz-
tál-e sajáthibás káreseményt
bármely jármű kategóriában,
és bármely előző szerződése-
den. Így ennél a kérdésnél fi-
gyelembe kell venned, hogy
az előző taxidon, amely azóta
akár fehér rendszámos és ál-
talános üzemmódú lett, és el
is adtad, okoztál-e kárese-
ményt? Ha igen, és azt gon-
dolod, az nem ide tartozik, ak-
kor nagyot tévedsz. A kalkulá-
tor elfogadja a nyilatkozatod,
de a KGFB szerződés kötvé-
nyesítése után akár még 30
nappal is, amikor az adott új
kedvező díjú Biztosítód lekéri
a KNYR adatokat, hirtelen
küld majd egy levelet, amely-
ben közli, hogy csak eltérő díj-
jal tudja véglegesíteni szerző-
désed, és mondjuk egy 200
% -os emelkedéssel találod
magadat szemben. Indoklás-
ban pedig majd leírják, hogy
5 éven belül volt sajáthibás
káreseményed, így az ún. kár-
okozói pótlékod jogos, és in-
dokolt.

Itt egy újabb tévhitet kell el-
oszlatnom. Sokan abba a hi-
bába esnek, hogy sajáthibás
káresemény után – amennyi-
ben a biztosító a lezárást kö-
vetően megküldi az elszámo-
lást és a végösszeget, ameny-
nyit kifizettek a vétlen félnek,
– Te élsz a lehetőséggel, befi-
zeted a pontos kárösszeget a

biztosítónak, így az esemény a
bónusz besorolásodon nem
változtat. Ez így is van. Csak-
hogy: teljesen mindegy, hogy
3 ezer, vagy 3 milliós kárt
okoztál, és visszafizetted az
utolsó forintig, a bónuszod va-
lóban nem változik, de a KÁR-
OKOZÓI PÓTLÉK-ot ugyan-
úgy megkapod, mintha sem-
mit nem fizettél volna vissza.
Ha %-os arányban kellene ki-
fejeznem a hátrányt, nagyjából
a baleset miatti bónuszod
visszasorolása mondjuk B10-
ről B08-ba a díjemelkedés 20
%-át teszi ki, és a másik 80 %
pedig a károkozói PÓTDÍJ.
Ha beszélsz biztosítási szak-
emberrel kiderül, nem érde-
mes a már okozott kárt vissza-
fizetned a biztosítódnak, mert
úgyis nagy emelkedéssel né-
zel szembe. Ha tudod, hogy
saját hibádból következett be
az adott baleset, és a másik
fél hajlik a készpénzes helyszí-
ni kárrendezésre, egy bizo-
nyos összegig jobban jársz,
ha így rendezed, mintha kár-
bejelentő lapot adnál. Abban
a pillanatban, ha a másik fél
megtette a kárbejelentő lapod
alapján a kárbejelentést, már
a negatív pótlékokat kapod
következő évben a szerződé-
sedre. 

Ilyenkor is figyelni kell az
évfordulódra, mert ma is van
egy-két biztosító, aki elnézőbb
a többi biztosítóval szemben,
és kisebb mértékben bünteti
a károkozást, előfordulhat,
hogy több tízezres díjkülönb-
ség is kialakulhat a díjak kö-
zött, pedig ugyanarról a kárról

és bónusz besorolásról be-
szélünk. A károkozói pótlék az
első figyelembevételtől még
2-3 évig elkísér, és magasabb
díjakat produkál, mint ha kár-
mentes vagy az utolsó évben.
Ahogy távolodik az évek során
az utolsó sajáthibás kárese-
ményed dátuma, úgy lesz ked-
vezőbb a díjad évről évre.

Nézzük a CASCO bizto-
sítást, ami ugye nem köte-
lező, de én ezt ÖNGON-
DOSKODÓ biztosításnak
szoktam hívni. Tudom, hogy
nem egyszerű a mai körülmé-
nyek között kigazdálkodni en-
nek a havi 15-30 ezer Ft./hó
díját, de ha belegondolsz ab-
ba, hogy hány kollégát hallot-
tál már, aki önhibájából, egy
pillanatnyi figyelmetlenség mi-
att vált autó- és vállalkozás
nélkülivé, bizony elgondolkod-
tató a helyzet. Ugyanígy nem
kell hozzá saját hiba, de ha
belekerülhetsz, egy olyan üt-
közéses folyamatba, ahol a
másik fél nem ismeri el fele-
lősségét. Vagy a rendőrségi
eljárás a fellebbezések miatt a
Bíróságra megy és elhúzódik
akár 1 évig is, közben hirtelen
elő kell teremtened, meg kell
előlegezned az autód teljes
kárát.  Illetve ha totálkár ese-
tén át kellene ülnöd egy má-
sik autóba, honnan akasztasz
le a polcról több millió forin-
tot, hogy tudj dolgozni? Ez a
helyzet is egy vállalkozás, vele
akár egy család megélhetésé-
nek összedőléséhez is vezet-
het. Annak ellenére, hogy
nem is vagy benne hibás. 

Korábban már írtam, hogy

2017 februárjában idegenhi-
bás közlekedési balesetet
szenvedtem, és az egyik leg-
nagyobb nevű biztosítótársa-
sággal 10 hónapot harcoltam,
hogy a károm megtérüljön. A
casco nélkül nem tudtam vol-
na megoldani az autó azonna-
li helyreállítását, saját zsebből.
Így viszont a casco-ra azonnal
javították, majd a jogerős dön-
tések után december 22-ére
visszafizették a casco önré-
szem, mintegy karácsonyi
ajándékként. Közben eltelt 10
hónap. A márkaszerviz a bal-
eset utáni beszállítást követő-
en azt mondta, addig nem
nyúlnak hozzá, ameddig a jog-
alapról nem kapnak visszaiga-
zolást a vétkes fél biztosítójá-
tól. Így mentett meg a casco,
de hangsúlyoznom kell, én
sem tudtam volna nélkülözni
az autót, ugyanúgy, ahogyan
Te sem. Azt minél előbb hely-
re kell állítani, hogy dolgozni
tudj, és ne legyen további ke-
resetkiesésed.

TAXIS KEZESI, vagy szak-
nyelven: személytaxi- és sze-
mélygépkocsis személyszállí-
tó szolgáltatást végzők fele-
lősségbiztosítás. Ez is KÖ-
TELEZŐ, enélkül nem végez-
heted a szolgáltatásod. Jog-
szabályban (176/2015. (VII.
7.) Korm. rendelet 8. § (2) be-
kezdés) meghatározott, a biz-
tosított megfelelő vagyoni biz-
tosítékának kiegészítését szol-
gáló biztosítás. A szerződés
célja személygépjárművel díj
ellenében végzett személy-
szállítási tevékenységet végző
biztosított, mint kötelezett által

Komolytalan jelzőtábla-módosítás…
Több kolléga is megkeresett egy jelzőtábla módosítás
miatt, ezért S.O.S jelzem, hogy Budapesten a VI. ke-
rületi Nagymező utcában komolytalanok az ilyen jelző-
tábla módosítások. E szerint a taxik nem hajthatnak
be a Nagymező utca Andrássy út és Mozsár utca kö-
zötti szakaszára. Két évvel ezelőtt egyszer már lera-
gasztgatták így a kiegészítő jelzőtáblákat.

Most valaki, vagy valakik mérgesek a taxisokra ezért
az újabb vicces változtatás. Talán az éjszakás taxisok
hangoskodnak a jelzett szakaszon, talán valaki össze-
veszett egy taxissal, ezért a morgolódás.

A lényeg, a közlekedésszervezők nem így változtat-
nak egy jelzőtáblán. Kértem a bugyuta szigetelő szala-
gok eltávolítását…

Juhász 
Péter
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Komolytalan a megoldás, a hivatalos
szervek nem így jelzik a változást
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fogod megkapni, csak a maxi-
mált megengedett 25%-ot. Ez
alól egyetlen biztosító sem ki-
vétel.

További tévhit, hogy amikor
megérkezik az új autó, köt a
kereskedő Neked egy nagyon
kedvező általános üzemelteté-
sű KGFB-t. Örülsz a díjnak,
majd, amikor TAXI üzemmód-
ra vált az autó, és bejelentési
kötelezettségednek eleget te-
szel (mivel köteles vagy jelezni
a biztosítónak a változást)
azonnal kapod a TAXI-
pótlékot, amely már olyan drá-
ga, hogy lenne több biztosító
is, ahol ennél kedvezőbb le-
hetne a díjad. Ez a helyzet
NEM alkalom és nem in-
dok arra, hogy biztosítót

válts. Itt sajnos aláírtál egy
ajánlatot, kötvényesedett a
szerződésed, és így a követ-
kező egy évben nem tudsz
szabadulni ettől a díjtól.

Sok kolléga „húzza” a mási-
kat, hogy nekem ennyi meg
ennyi, itt és itt, a másik kollé-
ga érdeklődik, nekem akkor
miért nem annyi, mert nagyjá-
ból ugyanannyi évesek va-
gyunk, és nagyjából az autó is
hasonló. Nos, nagyon sok
minden miatt nem. Minden
személyi adat számít: a veze-
tői engedély megszerzésének
dátuma, a szerződő születési
ideje, és elért bónusz fokoza-
ta, balesetmentessége, a jár-
mű adatai, és még a figyelem-
be vehető kedvezmények sora

következhet. Gyermek/ek/, la-
kás vagy más biztosítás
ugyanannál a biztosítótársa-
ságnál, Supershop-kártya,
email, azaz elektronikus kap-
csolattartási lehetőség, fizeté-
si mód és ütem. Ha valaki
csoportos beszedéssel enge-
délyezi bankszámlája ÉVES
díjjal történő leterhelését, az a
legolcsóbb. A csekkes, ne-
gyedéves a legdrágább fizeté-
si mód. Majdnem minden év-
ben egy-egy biztosítótársaság
próbálja magához csalogatni
az ügyfeleket, akár akciós
kedvezményekkel is. Idén az
AEGON vitte a prímet, akik új
lakás-, vagy életbiztosítás kö-
tése mellett adtak 50% ked-
vezményt a KGFB biztosítás

díjából, de csak pár hónapig.
Akik ezen időszakon kívül es-
tek, már nem vehettek igény-
be ilyen kedvezményt.

Mivel a mai állapot szerint a
hazai biztosítók mindegyike
jótáll dologi károk esetén
1.220.000, személyi sérülé-
ses károk esetén 6.070.000
eurónak megfelelő forint ösz-
szeghatárig, érdemes a legol-
csóbb megoldást kötni bár-
mely biztosítónál. A TAXI üz-
letág eddig is, de egyre in-
kább „zsebbevágó” vállalko-
zás, így a legolcsóbbat fogod
választani. Természetesen
mindenkinek megvannak a
maga kis csodái, és kedvenc
biztosítói, amelyektől nem szí-
vesen pártol el, még akkor
sem, ha a díja magasabb vala-
mennyivel. Ez érthető, ugyan-
akkor sok negatív tapasztala-
tot lehet szerezni egy-egy kár-
esemény kárrendezési folya-
matában, annak elhúzódásá-
ban, a kifizetési akadékosko-
dásokkal. 

A kármentességet is igazol-
ni kell. Erre szolgál a KNYR
(Kár Nyilvántartó Rendszer)
amelybe minden hazai biztosí-
tó feltölti az elmúlt 5 év adata-
it, mi történt adott szerződé-
sen belül. Így szerepel az is,
ha díj-nemfizetés miatt meg-
szűnt a szerződésed koráb-
ban bárhol, szerepel a sajáthi-
bás közlekedési káresemény,
a bónusz visszasorolás, vagy
éppen a balesetmentesség.
Sokan esnek abba a hibába,
hogy amikor új autót vesznek
– a csere miatt muszájból is –
így az, mint párhuzamosan
üzemeltetett jármű A00-ból in-
dul (az alapoktól) míg a másik
régi taxidon ott van a B10-es
bónuszod, amelyet megfelelő
indok nélkül nem tudsz moz-
gatni, hogy olcsóbbá tedd az
új autón a szerződésed, amely
ezáltal igencsak drága lett. 

Bónuszt mozgatni kétféle-
képpen lehet: eladás/üzem-
bentartó váltás (ekkor keletke-
zik egy adás-vételi/üzemben-
tartói szerződés, amelynek az
okmányiroda által visszaiga-
zolt példányát kéri a korábbi
biztosító a korábbi KGFB
szerződésed törléséhez és
igazolás kiadásához), a forga-
lomból történő végleges kivo-
nás (itt a hangsúly a
végleges-en van, mert a 6
hónapos ideiglenes kivonás,

Egyes statisztikák szerint napjainkra a taxis vál-
lalkozók 60-70 százaléka már a kata-adózást
választotta. Miután ennek összege öt éve válto-
zatlan, azt kell mondanunk, hogy a katások egy-
re jobban jártak. Ugyanis a minimálbér minden
évben emelkedett, ennek megfelelően a mini-
málisan fizetendő járulékok is. És akkor a sze-
mélyi jövedelemadóról még nem is
beszéltünk…

2018-ban a helyzet a következőképpen áll:
A minimálbér 138.000 forint. Ennek arányában
(ill. különböző szorzókat is figyelembe véve) egy
főállású taxis vállalkozó havonta legkevesebb
61.669 Ft járulékot és szociális hozzájárulási
adót fizet (a legalább háromgyerekesek családi
kedvezményét nem figyelembe véve). Ez már kö-
zel 12 ezer forinttal több, mint a kata havi össze-
ge. Emellett persze személyi jövedelemadó-fize-
tési kötelezettség is van, ami bevételfüggő. Áta-
lányadózó taxis vállalkozónál, aki évente 6 millió
forint bevételt realizál, ez az adóösszeg
180.000 forint, azaz havi 15 ezer. (Ezt az össze-
get a személyi és családi kedvezmények csök-
kenthetik.)

Ha összeadjuk a számokat (a kedvezménye-
ket ezúttal mellőzve), láthatjuk, hogy hatmilliós
éves árbevétel mellett a fizetendő közteher
61.669 + 15.000, azaz összesen 76.669 forint.
Ugyanezen árbevétel mellett egy katát választó
vállalkozó 50.000 forintot, azaz 26.669 forinttal
kevesebbet fizet. Nyilván, hogy a kata jobban
megéri, nem?

Ha ennyire egyszerű lenne a választás, akkor
nem merülne fel a kérdés. De a helyzet azért
ennél egy kicsit árnyaltabb. A kata-adót fizető
vállalkozók például nem vehetik igénybe a sze-

mélyi jövedelemadóból levonható adó-
kedvezményeket (első házasok kedvez-
ménye, családi kedvezmény a gyerekek
után és személyi kedvezmény egyes
krónikus betegségek esetén). Továbbá
a katás adózók betegség esetén jóval
kevesebb táppénzt kapnak. A nyugdíj-
jogosultságba beszámító szolgálati idő

is csökken, katás adózóknál egy év csak 10 hó-
napnak számít, tehát öt évenként egy év „el-
vész” (ez nem befolyásolja magát a nyugdíjkor-
határt, az továbbra is 65 év, csak a szolgálati
idő lesz kevesebb).

A helyi iparűzési adó kiszámítása is kedvezőt-
lenebb kata esetén, mint mondjuk az átalány-
adónál. Vegyük ismét viszonyítási alapnak az
éves hatmilliós bevételt. Az átalányadózó vállal-
kozó ekkor 28.800 forint iparűzési adót fizet,
ezzel szemben a katással, aki ugyanekkora be-
vételnél 50 ezret (ha székhelye nem a működési
területén van, akkor akár ennek a dupláját).
Talán még egy hátrányt érdemes megemlíteni:
ha valaki a szintén aránylag kedvező taxis áta-
lányadóból vált át katára, akkor az átalányadóba
4 évig nem mehet vissza. 

Összegzés: 
a példa szerinti hatmilliós árbevételnél – ha
nincs kedvezmény – az átalányadózó taxis
948.828 Ft közterhet fizet, a katás ugyanekkora
árbevételnél – ha székhelye a működési terüle-
tén van – 650.000 forintot. A különbség majd’
háromszázezer forint, ami még a kata hátrányait
figyelembe véve is megfontolásra késztet.

Bár mostanában egyre többször halljuk, hogy
a kata összegét is meg fogják emelni (végül is
öt éve változatlan!), az arányok talán nem változ-
nak. A 2019-es minimálbér várható mértéke
150 ezer forint, a járulékok is nyilván ennek
megfelelően nőnek. Aki változást tervez, annak
azt javaslom, hogy november végéig, december
elejéig várjon. Addigra már teljes körűen nyilvá-
nosságra hozzák a jövő évi változásokat, és szá-
mításainkat majd az akkori adó- és járulékmérté-
kek ismeretében tudjuk elvégezni.

16

KK atázzunkatázzunk, v, v agy ne?agy ne?
A kérdés felvetése napjainkban azért aktuális, mert
a kata havonta fizetendő összege valószínűleg
emelkedni fog. (2013 óta változatlanul 50.000
Ft/hó). 
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amely újabb 6 hónappal hosz-
szabbítható, nem megszünte-
tési ok). Értelemszerűen, ha
és amennyiben totálkáros bal-
esetet szenvedsz, a roncs le-
adásával vagy már előtte saját
kérelmedre lehetőség van az
okmányirodai végleges forga-
lomból történő kivonásra.

Bónuszt mozgatni, csak
és kizárólagosan az előző
jármű KGFB szerződésé-
nek törlését követő 2 év-
ben van lehetőséged, ha
ebből kicsúsztál, akkor ismét
A00-ból kezdheted felépíteni
a balesetmentes éveidet. A
jogszabály szerint minden bal-
esetmentes 1 év + 1 bónusz
fokozat felfelé, személygépjár-
művek esetén minden sajáthi-
bás káresemény -2 bónusz fo-
kozat lefelé.

És itt is jön egy csavar…
Sokan elfelejtik, hogy az új kö-
tésnél minden kalkulátor arra
kérdez rá, hogy az elmúlt 5
évben (most még értelemsze-
rűen 2013.01.01.-től) okoz-
tál-e sajáthibás káreseményt
bármely jármű kategóriában,
és bármely előző szerződése-
den. Így ennél a kérdésnél fi-
gyelembe kell venned, hogy
az előző taxidon, amely azóta
akár fehér rendszámos és ál-
talános üzemmódú lett, és el
is adtad, okoztál-e kárese-
ményt? Ha igen, és azt gon-
dolod, az nem ide tartozik, ak-
kor nagyot tévedsz. A kalkulá-
tor elfogadja a nyilatkozatod,
de a KGFB szerződés kötvé-
nyesítése után akár még 30
nappal is, amikor az adott új
kedvező díjú Biztosítód lekéri
a KNYR adatokat, hirtelen
küld majd egy levelet, amely-
ben közli, hogy csak eltérő díj-
jal tudja véglegesíteni szerző-
désed, és mondjuk egy 200
% -os emelkedéssel találod
magadat szemben. Indoklás-
ban pedig majd leírják, hogy
5 éven belül volt sajáthibás
káreseményed, így az ún. kár-
okozói pótlékod jogos, és in-
dokolt.

Itt egy újabb tévhitet kell el-
oszlatnom. Sokan abba a hi-
bába esnek, hogy sajáthibás
káresemény után – amennyi-
ben a biztosító a lezárást kö-
vetően megküldi az elszámo-
lást és a végösszeget, ameny-
nyit kifizettek a vétlen félnek,
– Te élsz a lehetőséggel, befi-
zeted a pontos kárösszeget a

biztosítónak, így az esemény a
bónusz besorolásodon nem
változtat. Ez így is van. Csak-
hogy: teljesen mindegy, hogy
3 ezer, vagy 3 milliós kárt
okoztál, és visszafizetted az
utolsó forintig, a bónuszod va-
lóban nem változik, de a KÁR-
OKOZÓI PÓTLÉK-ot ugyan-
úgy megkapod, mintha sem-
mit nem fizettél volna vissza.
Ha %-os arányban kellene ki-
fejeznem a hátrányt, nagyjából
a baleset miatti bónuszod
visszasorolása mondjuk B10-
ről B08-ba a díjemelkedés 20
%-át teszi ki, és a másik 80 %
pedig a károkozói PÓTDÍJ.
Ha beszélsz biztosítási szak-
emberrel kiderül, nem érde-
mes a már okozott kárt vissza-
fizetned a biztosítódnak, mert
úgyis nagy emelkedéssel né-
zel szembe. Ha tudod, hogy
saját hibádból következett be
az adott baleset, és a másik
fél hajlik a készpénzes helyszí-
ni kárrendezésre, egy bizo-
nyos összegig jobban jársz,
ha így rendezed, mintha kár-
bejelentő lapot adnál. Abban
a pillanatban, ha a másik fél
megtette a kárbejelentő lapod
alapján a kárbejelentést, már
a negatív pótlékokat kapod
következő évben a szerződé-
sedre. 

Ilyenkor is figyelni kell az
évfordulódra, mert ma is van
egy-két biztosító, aki elnézőbb
a többi biztosítóval szemben,
és kisebb mértékben bünteti
a károkozást, előfordulhat,
hogy több tízezres díjkülönb-
ség is kialakulhat a díjak kö-
zött, pedig ugyanarról a kárról

és bónusz besorolásról be-
szélünk. A károkozói pótlék az
első figyelembevételtől még
2-3 évig elkísér, és magasabb
díjakat produkál, mint ha kár-
mentes vagy az utolsó évben.
Ahogy távolodik az évek során
az utolsó sajáthibás kárese-
ményed dátuma, úgy lesz ked-
vezőbb a díjad évről évre.

Nézzük a CASCO bizto-
sítást, ami ugye nem köte-
lező, de én ezt ÖNGON-
DOSKODÓ biztosításnak
szoktam hívni. Tudom, hogy
nem egyszerű a mai körülmé-
nyek között kigazdálkodni en-
nek a havi 15-30 ezer Ft./hó
díját, de ha belegondolsz ab-
ba, hogy hány kollégát hallot-
tál már, aki önhibájából, egy
pillanatnyi figyelmetlenség mi-
att vált autó- és vállalkozás
nélkülivé, bizony elgondolkod-
tató a helyzet. Ugyanígy nem
kell hozzá saját hiba, de ha
belekerülhetsz, egy olyan üt-
közéses folyamatba, ahol a
másik fél nem ismeri el fele-
lősségét. Vagy a rendőrségi
eljárás a fellebbezések miatt a
Bíróságra megy és elhúzódik
akár 1 évig is, közben hirtelen
elő kell teremtened, meg kell
előlegezned az autód teljes
kárát.  Illetve ha totálkár ese-
tén át kellene ülnöd egy má-
sik autóba, honnan akasztasz
le a polcról több millió forin-
tot, hogy tudj dolgozni? Ez a
helyzet is egy vállalkozás, vele
akár egy család megélhetésé-
nek összedőléséhez is vezet-
het. Annak ellenére, hogy
nem is vagy benne hibás. 

Korábban már írtam, hogy

2017 februárjában idegenhi-
bás közlekedési balesetet
szenvedtem, és az egyik leg-
nagyobb nevű biztosítótársa-
sággal 10 hónapot harcoltam,
hogy a károm megtérüljön. A
casco nélkül nem tudtam vol-
na megoldani az autó azonna-
li helyreállítását, saját zsebből.
Így viszont a casco-ra azonnal
javították, majd a jogerős dön-
tések után december 22-ére
visszafizették a casco önré-
szem, mintegy karácsonyi
ajándékként. Közben eltelt 10
hónap. A márkaszerviz a bal-
eset utáni beszállítást követő-
en azt mondta, addig nem
nyúlnak hozzá, ameddig a jog-
alapról nem kapnak visszaiga-
zolást a vétkes fél biztosítójá-
tól. Így mentett meg a casco,
de hangsúlyoznom kell, én
sem tudtam volna nélkülözni
az autót, ugyanúgy, ahogyan
Te sem. Azt minél előbb hely-
re kell állítani, hogy dolgozni
tudj, és ne legyen további ke-
resetkiesésed.

TAXIS KEZESI, vagy szak-
nyelven: személytaxi- és sze-
mélygépkocsis személyszállí-
tó szolgáltatást végzők fele-
lősségbiztosítás. Ez is KÖ-
TELEZŐ, enélkül nem végez-
heted a szolgáltatásod. Jog-
szabályban (176/2015. (VII.
7.) Korm. rendelet 8. § (2) be-
kezdés) meghatározott, a biz-
tosított megfelelő vagyoni biz-
tosítékának kiegészítését szol-
gáló biztosítás. A szerződés
célja személygépjárművel díj
ellenében végzett személy-
szállítási tevékenységet végző
biztosított, mint kötelezett által

Komolytalan jelzőtábla-módosítás…
Több kolléga is megkeresett egy jelzőtábla módosítás
miatt, ezért S.O.S jelzem, hogy Budapesten a VI. ke-
rületi Nagymező utcában komolytalanok az ilyen jelző-
tábla módosítások. E szerint a taxik nem hajthatnak
be a Nagymező utca Andrássy út és Mozsár utca kö-
zötti szakaszára. Két évvel ezelőtt egyszer már lera-
gasztgatták így a kiegészítő jelzőtáblákat.

Most valaki, vagy valakik mérgesek a taxisokra ezért
az újabb vicces változtatás. Talán az éjszakás taxisok
hangoskodnak a jelzett szakaszon, talán valaki össze-
veszett egy taxissal, ezért a morgolódás.

A lényeg, a közlekedésszervezők nem így változtat-
nak egy jelzőtáblán. Kértem a bugyuta szigetelő szala-
gok eltávolítását…

Juhász 
Péter
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Komolytalan a megoldás, a hivatalos
szervek nem így jelzik a változást
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nyújtott szállítási szolgáltatási
tevékenységgel összefüggés-
ben keletkezett felelősség kö-
rében felmerülő fizetési köte-
lezettség teljesítése. Biztosítá-
si összeg: Személyenként
(utasülésenként) legfeljebb
50.000 Ft. Ez a biztosítási for-
ma kiterjedhet arra, ha az
UTAS a te hibádból anyagi
kárt szenved a szolgáltatásod
végzése közben, vagy azzal
összefüggésben (pl. rácsukod
az ajtót a ruhájára).

Amennyiben azonban más
(idegen) hibájából közlekedési
balesetet szenvedtek, és ab-
ban Te vétlen vagy bizonyítha-
tóan, akkor nem ez a felelős-
ség biztosítás fogja a kárt ren-
dezni az UTASOD számára,
hanem a károkozó kötelező fe-
lelősség biztosítója.

Az elmúlt 8 év, amit függet-
len biztosítási alkuszként több
mint ezer taxis kolléga ügyei-
vel, biztosításainak kötésével
töltöttem, és töltök folyamato-
san bővülő létszám mellett,
sok mindenre megtanított. Ha
úgy érzed, szeretnéd tanácso-
mat kérni, autócserében vagy,
már megrendelted az autót, és
rám bíznád szerződéseid ke-
zelését, akkor hívj napközben,
nézd meg honlapomat, vagy
keress e-mailben. 

A megújuló honlapon is sok
érdekességet találsz a biztosí-
tásokról és biztosítókról.

ILLÉS JÁNOS 
Független Biztosítási 

Alkusz
Mobil: + 36 30 3923293,

www.illesjanos.hu, 
vagy emailban: 

biztositas@illesjanos.hu

A rezervátumban
egy indián fekszik az
úton, fülét az útra szo-
rítva. A turisták köré
gyûlnek.

– Chevrolet, floridai
rendszámmal, fehér
színû, horpadt a lök-
hárítója, két sápadtar-
cú ül benne.

– Ezt mind hallás
után állapította meg?
– kérdezik csodálkoz-
va.

– Dehogy!  Nincs két
perce, hogy elütött…
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Selejtezés

Mit ne dobjunk ki?
Az adózás rendjéről szóló törvény öt éves időszakot jelöl meg, amíg vállalkozásunk könyvelését
és bizonylatait meg kell őriznünk. Az öt év a tárgyév bevallásától kezdődik, ami ugye az adóévet
követi, számoljunk tehát inkább hattal. Illetve még jobb, ha héttel. Miért is? Íme, egy példa: 2017-
es adóévünk bevallását 2018-ban küldtük be. Ettől számított öt évig vagyunk kötelesek egy eset-
leges ellenőrzés miatt megőrizni bizonylatainkat. 2018 plusz öt, az 2023. Mivel azonban ez az
iratmegőrzési kötelezettség a naptári év végéig tart, elvileg még december 31-én is kaphatunk
egy ellenőrzést. Igazán nyugodtan tehát a következő év január elsején selejtezhetjük iratainkat,
vagyis a vizsgált esetben 2024-ben. Így jön ki a hét év 2017 és 2024 között.

Mint mindannyian tapasztaljuk, öregszik a szakma. Egyre több ősz fejet látni a taxik volánja mö-
gött, és ennek következtében egyre többen kezdik meg nyugdíjazásuk előkészületeit. Mivel az
eddigi tapasztalatok alapján a Nyugdíjintézet nem áll a feladata magaslatán (tegyük hozzá: elké-
pesztő mennyiségű adatot kell évtizedeken keresztül megőrizniük és feldolgozniuk), célszerű ne-
künk magunknak gondoskodni arról, hogy munkával töltött életutunk lehető legtöbb, bizonyításra
alkalmas irata rendelkezésre álljon. A nyugdíjszámítás szempontjából alapvető szolgálati évekbe
a munkaviszonyokon és vállalkozási jogálláson felül beleszámít a sorkatonaság és a szakmunkás-
képzés időszaka is. Jó, ha ezekről az évekről bizonyítékokkal rendelkezünk. Legyen meg a kato-
nakönyv, a szakmunkás bizonyítvány, a munkakönyv. Vállalkozásunkból őrizzük meg az éves adó-
bevallásokat, vagy bármi olyan bizonyítékot, ami vállalkozói múltunkat igazolja. Éppen a napokban
fordult elő, hogy egy frissen nyugdíjba ment vállalkozó kevesellte a kiszámított szolgálati éveket.
A hiányos időszakról viszont semmilyen egykori bizonylattal nem rendelkezett. Így rendkívül ne-
héz – ha nem is lehetetlen – a hiányzó évek beszámítását elérni. 

Budapesten évek óta egységes tarifa van. A
Budapesti Közlekedési Központ nagyméretű
tarifatábláját minden taxi műszerfalán ott talál-
juk. De ez csak a budapesti tarifát mutatja.
Ugyanis vidéken a budapesti taxisoknak lehet
más tarifát használni, egész pontosan, akármi-
lyet. Láttunk már budapesti taxisnál 1000 fo-
rint kilométerenkénti viteldíjat. A BKK rendben
találta a dolgot, ha a tarifatáblán mindez precí-
zen ki van írva. 

Néhány taxitársaság is használ vidéki tarifát,
az összes használt tarifa egy tarifatáblán ott
van a jobb hátsó ablakban. Az egyik taxitár-
saság – nagyon logikusan – elegáns tarifatáb-
lát készített – a vidéki tarifával együtt – és ki-
helyeztette a taxisokkal a műszerfalra a BKK
tarifatábla mellé. Igen ám, de az adott taxitár-
sasághoz tartozó kollégánk BKK ellenőrzést
kapott, és a BKK ellenőrök nemtetszésüknek
adtak hangot a szokatlan megoldás miatt.

Egész pontosan 3 (!) napot kapott a hibák kija-
vítására, ellenkező esetben elveszik a
droszengedélyét… 

Miért, mindig a taxisok húzzák a rövidebbet?
Ha a BKK-nak gondja van valamelyik taxitár-
saság tarifatáblájával, miért nem az adott társa-
ságot keresi meg? Persze, nem ez az első a
taxisok életében… Régebben a taxik hátsó ab-
lakába mindenféle reklámokat ragasztottak a
taxisok az adott társaság utasítására. Aztán
egyszer csak a taxik műszaki vizsgáján lesze-
dették a reklámokat, mert szabálytalan. Mit te-
hetett a taxis? A Cég előírta a reklámok kira-
gasztását, a hatóság meg leszedette!

Amúgy a tarifatábla dolgot kollégánk egysze-
rűen megoldotta. Kettévágta az összetett tarifa-
táblát és a BKK táblát kihelyezte a műszerfal-
ra, a Cég tarifatábláját meg néhány centire
mellé ragasztotta…

Juhász Péter

Miért mindig a taxisok
húzzák a rövidebbet? 
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Alkalmazottból vállalkozó
Fontos a sorrend

Sokan napjainkra jutottak el odáig, hogy régi adótartozásukat
lerendezve, új autót vásárolva végre ott hagyhatták alkalmazotti
státuszukat, és újra vállalkozóvá kívánnak válni. Egy új vállalko-
zás indítása nem túl egyszerű és ráadásul időigényes folyamat
(a rengeteg költségről már nem is beszélve). Ahhoz, hogy az
egész procedúra a lehető leggyorsabban végbemenjen, igen
fontos a sorrend betartása az alábbiak szerint:

• Annak ellenőrzése, hogy a vállalkozói és a vezetői szaktanfo-
lyamról szóló vizsgabizonyítvány megvan-e. Az elmúlt időszak-
ban többen is voltak, akik egészen egyszerűen nem voltak tisz-
tában azzal, hogy egy sima taxivezetői vizsgával nem válhatnak
vállalkozóvá. 
• Amennyiben nincs meg a vállalkozói vizsgabizonyítvány, tan-
folyamra kell menni. Ha megvolt a vizsga, csak az azt igazoló
bizonyítvány veszett el, gondoskodni kell hiteles másolat be-
szerzéséről
• Erkölcsi igazolvány beszerzése. A vállalkozás kiváltásához
nem szükséges (ott csak nyilatkozni kell róla), viszont a taxi-
engedélyhez igen. Érdemes mindjárt a folyamat elején besze-
rezni, hiszen postai úton az átfutása 7-10 nap, utána viszont 90
napig érvényes
• Ügyfélkapu nyitása. Egyéni vállalkozók ma már kizárólag
elektronikus úton intézhetik az adóhivatallal való kommunikáci-
ójukat, a bevallások beküldését, a folyószámla ellenőrzését. Az
elektronikus ügyintézéshez elkerülhetetlenül szükséges egy
ügyfélkapu nyitása, amely bármely okmányirodánál, kormány-
ablaknál kezdeményezhető. Mindössze egy személyi igazol-
ványra, egy szabadon megadható felhasználónévre és egy mű-
ködő email-címre van szükség. Aki nem járatos az ilyen ügyek-
ben, kérje könyvelője segítségét.
• Az adózási forma kiválasztása. Jelenleg a taxis egyéni vállal-
kozó három különböző adózási forma közül választhat, ezek a
tételes adózás, az átalányadózás, vagy a kata. Szintén érde-
mes könyvelő segítségét kérni a leggazdaságosabb variáció
kiválasztása érdekében.
• A vállalkozás megkezdésének bejelentése az ügyfélkapun
keresztül a „webes ügysegéd” nevű program használatával a
székhely szerint illetékes önkormányzathoz. Ezt követően né-
hány percen belül megkapjuk a visszaigazolást a leendő adó-
számunkkal és nyilvántartási számunkkal. Fontos, hogy főállá-
sú vállalkozó esetén ettől a naptól „ketyeg” a legalább a mini-
málbér után fizetendő járulékkötelezettség, illetve amennyiben
katát választottunk, a kata-fizetési kötelezettség. Egy jótanács:
ha kata-adózást választunk, az ügyintézést érdemes a hónap
elejére tervezni, hiszen egy ezt a fajta tételes adót megosztani,
arányosítani nem lehet, a tárgyhónapra mindenképpen fizetni
kell. Akkor is, ha csak egyetlen napról van szó!
• Bejelentkezés a helyi önkormányzathoz (Budapestieknek a
Fővárosi Önkormányzathoz) az iparűzési adó miatt. A bejelent-
kezés ma már szintén kizárólag elektronikus úton történhet.
Célszerű a bejelentkezéssel egy időben mindjárt egy adóiga-
zolást is kérni, hogy nincs tartozásunk, mégpedig budapesti-
eknek két példányban: egyik a drosztengedélyhez, a másik a
taxiengedélyhez lesz szükséges. Ez az igazolás 30 napig érvé-
nyes
• Budapestieknek a székhely szerint illetékes kerületi önkor-
mányzattól is szükségük lesz „nullás” adóigazolásra. Ennek ér-
vényességi ideje szintén 30 nap.
• Ügyfélkapun keresztül elektronikus úton megkérni az adó-
vám-tb.-igazolást. Az ügymenet meggyorsítása érdekében cél-
szerű nem a postai kiküldést, hanem a személyes átvételt vá-
lasztani. Tapasztalatok szerint problémamentes esetben ez az

igazolás 1-3 napon belül átvehető, érvényessége 30 nap.
• Ha mindez megvan, az egész paksamétával be lehet menni
a helyi közlekedési felügyelethez (Budapesten Mozaik utca,
Pest megyeieknek Komócsy utca) és beadni a taxiengedély
iránti kérelmet. Megpróbálom még egyszer összefoglalni a
szükséges nyomtatványokat:
• Nullás igazolás a helyi önkormányzattól (Budapesten kerüle-
ti és fővárosi is), adó-tb-vám nullás igazolás, erkölcsi bizonyít-
vány, szaktanfolyami igazolás a vállalkozói vizsgáról és a veze-
tői vizsgáról gépkocsi forgalmi engedélye (fontos, hogy ebben
a székhely szerinti cím szerepeljen), ha nem saját tulajdon, ak-
kor bérleti szerződés és hozzájárulás, banki hitel esetén a
bank hozzájárulása, hogy taxizhat vele a vállalkozó, adószám,
nyilvántartási szám, személyi igazolvány, jogosítvány, PÁV2 iga-
zolás, remélem semmit sem hagytam ki…

Ha e fenti ügyintézésen nagyobb megrázkódtatások nélkül túl-
esett a reménybeli vállalkozó, a felügyelettől egy ún. „sétálópa-
pírt” kap, a további teendőkkel. Az sem lesz kevés…
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Heti egy szabadnap 
Legtöbb taxis minden nap dolgozik, ez természetes, hiszen
minden nap van fizetnivaló! Sok esetben bérli a taxit, a laká-
sát a kolléga, a gyerekek iskolába járnak, az asszony nem
dolgozik, ő az egyedüli pénzkereső. Még így is sokan elúsz-
nak, kevés a 10 -12 órás munkaidő!

Én mégis azt mondom, próbáljunk meg hetente egy sza-
badnapot tartani. Próbáljunk hat napon keresztül egy picit
többet dolgozni, de a hetedik nap legyen a pihenésé, a csa-
ládé. 

Sokan már most is ki tudnak venni hetente egy pihenőna-
pot. Van, aki a keddet favorizálja, van, aki a hétvége egyik
napját tölti pihenéssel. De mindenképpen kell egy nap nyu-
gi. A szervezetet nem lehet becsapni! Előbb-utóbb az egész-
ség sínyli meg a pihenőnap nélküli robotot. Nézzük meg a
kollégák egy részét. Fáradtak, meggyötörtek, évekkel idő-
sebbnek látszanak koruknál. 

Mindenképpen tartsunk hetente egy szabadnapot! 
Ferenczy P. Károly 

Az Uzsoki droszton még
mindig nincs rend… 

Fél évvel ezelőtt jeleztük, hogy a Pap Károly utcai kórház után, újabb
kórház előtti taxiállomáson jelentek meg inkorrekt „kollégák”, akik be-
tolatnak a droszt elé. Akkor az illetékes közterület-felügyelet vezetője
ígéretet tett arra, hogy visszatérően ellenőrzik a taxiállomás környé-
két. Ugyanis, a taxiállomás előtt öt méterrel van egy gyalogátkelőhely,
ha valaki betolat a taxiállomás elé, akkor törvényszerűen megsérti a
közlekedés szabályait, hiszen akkor a gyalogátkelőhely előtt öt méte-
ren belül áll…

Miután továbbra sincs rend a droszton, nekünk kell cselekedni. A
közterület-felügyelet munkatársának kérése, hogy akkor amikor látjuk
a szabálytalan megállást a taxiállomás előtt, jelezzük az esetet a 06-1-
211-2233 telefonszámon (az automata jelentkezése után a 2-es gom-
bot kell megnyomni) és a felügyelők kimennek a helyszínre rövid időn
belül. Remélhetően két, három büntetés után leszoknak a „kollégák”
a sportszerűtlen cselekedetükről! GéB

– Az élet olyan, mint a WC-papír. Minél közelebb érsz
a végéhez, annál gyorsabban fogy.
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nyújtott szállítási szolgáltatási
tevékenységgel összefüggés-
ben keletkezett felelősség kö-
rében felmerülő fizetési köte-
lezettség teljesítése. Biztosítá-
si összeg: Személyenként
(utasülésenként) legfeljebb
50.000 Ft. Ez a biztosítási for-
ma kiterjedhet arra, ha az
UTAS a te hibádból anyagi
kárt szenved a szolgáltatásod
végzése közben, vagy azzal
összefüggésben (pl. rácsukod
az ajtót a ruhájára).

Amennyiben azonban más
(idegen) hibájából közlekedési
balesetet szenvedtek, és ab-
ban Te vétlen vagy bizonyítha-
tóan, akkor nem ez a felelős-
ség biztosítás fogja a kárt ren-
dezni az UTASOD számára,
hanem a károkozó kötelező fe-
lelősség biztosítója.

Az elmúlt 8 év, amit függet-
len biztosítási alkuszként több
mint ezer taxis kolléga ügyei-
vel, biztosításainak kötésével
töltöttem, és töltök folyamato-
san bővülő létszám mellett,
sok mindenre megtanított. Ha
úgy érzed, szeretnéd tanácso-
mat kérni, autócserében vagy,
már megrendelted az autót, és
rám bíznád szerződéseid ke-
zelését, akkor hívj napközben,
nézd meg honlapomat, vagy
keress e-mailben. 

A megújuló honlapon is sok
érdekességet találsz a biztosí-
tásokról és biztosítókról.

ILLÉS JÁNOS 
Független Biztosítási 

Alkusz
Mobil: + 36 30 3923293,

www.illesjanos.hu, 
vagy emailban: 

biztositas@illesjanos.hu

A rezervátumban
egy indián fekszik az
úton, fülét az útra szo-
rítva. A turisták köré
gyûlnek.

– Chevrolet, floridai
rendszámmal, fehér
színû, horpadt a lök-
hárítója, két sápadtar-
cú ül benne.

– Ezt mind hallás
után állapította meg?
– kérdezik csodálkoz-
va.

– Dehogy!  Nincs két
perce, hogy elütött…
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Selejtezés

Mit ne dobjunk ki?
Az adózás rendjéről szóló törvény öt éves időszakot jelöl meg, amíg vállalkozásunk könyvelését
és bizonylatait meg kell őriznünk. Az öt év a tárgyév bevallásától kezdődik, ami ugye az adóévet
követi, számoljunk tehát inkább hattal. Illetve még jobb, ha héttel. Miért is? Íme, egy példa: 2017-
es adóévünk bevallását 2018-ban küldtük be. Ettől számított öt évig vagyunk kötelesek egy eset-
leges ellenőrzés miatt megőrizni bizonylatainkat. 2018 plusz öt, az 2023. Mivel azonban ez az
iratmegőrzési kötelezettség a naptári év végéig tart, elvileg még december 31-én is kaphatunk
egy ellenőrzést. Igazán nyugodtan tehát a következő év január elsején selejtezhetjük iratainkat,
vagyis a vizsgált esetben 2024-ben. Így jön ki a hét év 2017 és 2024 között.

Mint mindannyian tapasztaljuk, öregszik a szakma. Egyre több ősz fejet látni a taxik volánja mö-
gött, és ennek következtében egyre többen kezdik meg nyugdíjazásuk előkészületeit. Mivel az
eddigi tapasztalatok alapján a Nyugdíjintézet nem áll a feladata magaslatán (tegyük hozzá: elké-
pesztő mennyiségű adatot kell évtizedeken keresztül megőrizniük és feldolgozniuk), célszerű ne-
künk magunknak gondoskodni arról, hogy munkával töltött életutunk lehető legtöbb, bizonyításra
alkalmas irata rendelkezésre álljon. A nyugdíjszámítás szempontjából alapvető szolgálati évekbe
a munkaviszonyokon és vállalkozási jogálláson felül beleszámít a sorkatonaság és a szakmunkás-
képzés időszaka is. Jó, ha ezekről az évekről bizonyítékokkal rendelkezünk. Legyen meg a kato-
nakönyv, a szakmunkás bizonyítvány, a munkakönyv. Vállalkozásunkból őrizzük meg az éves adó-
bevallásokat, vagy bármi olyan bizonyítékot, ami vállalkozói múltunkat igazolja. Éppen a napokban
fordult elő, hogy egy frissen nyugdíjba ment vállalkozó kevesellte a kiszámított szolgálati éveket.
A hiányos időszakról viszont semmilyen egykori bizonylattal nem rendelkezett. Így rendkívül ne-
héz – ha nem is lehetetlen – a hiányzó évek beszámítását elérni. 

Budapesten évek óta egységes tarifa van. A
Budapesti Közlekedési Központ nagyméretű
tarifatábláját minden taxi műszerfalán ott talál-
juk. De ez csak a budapesti tarifát mutatja.
Ugyanis vidéken a budapesti taxisoknak lehet
más tarifát használni, egész pontosan, akármi-
lyet. Láttunk már budapesti taxisnál 1000 fo-
rint kilométerenkénti viteldíjat. A BKK rendben
találta a dolgot, ha a tarifatáblán mindez precí-
zen ki van írva. 

Néhány taxitársaság is használ vidéki tarifát,
az összes használt tarifa egy tarifatáblán ott
van a jobb hátsó ablakban. Az egyik taxitár-
saság – nagyon logikusan – elegáns tarifatáb-
lát készített – a vidéki tarifával együtt – és ki-
helyeztette a taxisokkal a műszerfalra a BKK
tarifatábla mellé. Igen ám, de az adott taxitár-
sasághoz tartozó kollégánk BKK ellenőrzést
kapott, és a BKK ellenőrök nemtetszésüknek
adtak hangot a szokatlan megoldás miatt.

Egész pontosan 3 (!) napot kapott a hibák kija-
vítására, ellenkező esetben elveszik a
droszengedélyét… 

Miért, mindig a taxisok húzzák a rövidebbet?
Ha a BKK-nak gondja van valamelyik taxitár-
saság tarifatáblájával, miért nem az adott társa-
ságot keresi meg? Persze, nem ez az első a
taxisok életében… Régebben a taxik hátsó ab-
lakába mindenféle reklámokat ragasztottak a
taxisok az adott társaság utasítására. Aztán
egyszer csak a taxik műszaki vizsgáján lesze-
dették a reklámokat, mert szabálytalan. Mit te-
hetett a taxis? A Cég előírta a reklámok kira-
gasztását, a hatóság meg leszedette!

Amúgy a tarifatábla dolgot kollégánk egysze-
rűen megoldotta. Kettévágta az összetett tarifa-
táblát és a BKK táblát kihelyezte a műszerfal-
ra, a Cég tarifatábláját meg néhány centire
mellé ragasztotta…

Juhász Péter

Miért mindig a taxisok
húzzák a rövidebbet? 
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Alkalmazottból vállalkozó
Fontos a sorrend

Sokan napjainkra jutottak el odáig, hogy régi adótartozásukat
lerendezve, új autót vásárolva végre ott hagyhatták alkalmazotti
státuszukat, és újra vállalkozóvá kívánnak válni. Egy új vállalko-
zás indítása nem túl egyszerű és ráadásul időigényes folyamat
(a rengeteg költségről már nem is beszélve). Ahhoz, hogy az
egész procedúra a lehető leggyorsabban végbemenjen, igen
fontos a sorrend betartása az alábbiak szerint:

• Annak ellenőrzése, hogy a vállalkozói és a vezetői szaktanfo-
lyamról szóló vizsgabizonyítvány megvan-e. Az elmúlt időszak-
ban többen is voltak, akik egészen egyszerűen nem voltak tisz-
tában azzal, hogy egy sima taxivezetői vizsgával nem válhatnak
vállalkozóvá. 
• Amennyiben nincs meg a vállalkozói vizsgabizonyítvány, tan-
folyamra kell menni. Ha megvolt a vizsga, csak az azt igazoló
bizonyítvány veszett el, gondoskodni kell hiteles másolat be-
szerzéséről
• Erkölcsi igazolvány beszerzése. A vállalkozás kiváltásához
nem szükséges (ott csak nyilatkozni kell róla), viszont a taxi-
engedélyhez igen. Érdemes mindjárt a folyamat elején besze-
rezni, hiszen postai úton az átfutása 7-10 nap, utána viszont 90
napig érvényes
• Ügyfélkapu nyitása. Egyéni vállalkozók ma már kizárólag
elektronikus úton intézhetik az adóhivatallal való kommunikáci-
ójukat, a bevallások beküldését, a folyószámla ellenőrzését. Az
elektronikus ügyintézéshez elkerülhetetlenül szükséges egy
ügyfélkapu nyitása, amely bármely okmányirodánál, kormány-
ablaknál kezdeményezhető. Mindössze egy személyi igazol-
ványra, egy szabadon megadható felhasználónévre és egy mű-
ködő email-címre van szükség. Aki nem járatos az ilyen ügyek-
ben, kérje könyvelője segítségét.
• Az adózási forma kiválasztása. Jelenleg a taxis egyéni vállal-
kozó három különböző adózási forma közül választhat, ezek a
tételes adózás, az átalányadózás, vagy a kata. Szintén érde-
mes könyvelő segítségét kérni a leggazdaságosabb variáció
kiválasztása érdekében.
• A vállalkozás megkezdésének bejelentése az ügyfélkapun
keresztül a „webes ügysegéd” nevű program használatával a
székhely szerint illetékes önkormányzathoz. Ezt követően né-
hány percen belül megkapjuk a visszaigazolást a leendő adó-
számunkkal és nyilvántartási számunkkal. Fontos, hogy főállá-
sú vállalkozó esetén ettől a naptól „ketyeg” a legalább a mini-
málbér után fizetendő járulékkötelezettség, illetve amennyiben
katát választottunk, a kata-fizetési kötelezettség. Egy jótanács:
ha kata-adózást választunk, az ügyintézést érdemes a hónap
elejére tervezni, hiszen egy ezt a fajta tételes adót megosztani,
arányosítani nem lehet, a tárgyhónapra mindenképpen fizetni
kell. Akkor is, ha csak egyetlen napról van szó!
• Bejelentkezés a helyi önkormányzathoz (Budapestieknek a
Fővárosi Önkormányzathoz) az iparűzési adó miatt. A bejelent-
kezés ma már szintén kizárólag elektronikus úton történhet.
Célszerű a bejelentkezéssel egy időben mindjárt egy adóiga-
zolást is kérni, hogy nincs tartozásunk, mégpedig budapesti-
eknek két példányban: egyik a drosztengedélyhez, a másik a
taxiengedélyhez lesz szükséges. Ez az igazolás 30 napig érvé-
nyes
• Budapestieknek a székhely szerint illetékes kerületi önkor-
mányzattól is szükségük lesz „nullás” adóigazolásra. Ennek ér-
vényességi ideje szintén 30 nap.
• Ügyfélkapun keresztül elektronikus úton megkérni az adó-
vám-tb.-igazolást. Az ügymenet meggyorsítása érdekében cél-
szerű nem a postai kiküldést, hanem a személyes átvételt vá-
lasztani. Tapasztalatok szerint problémamentes esetben ez az

igazolás 1-3 napon belül átvehető, érvényessége 30 nap.
• Ha mindez megvan, az egész paksamétával be lehet menni
a helyi közlekedési felügyelethez (Budapesten Mozaik utca,
Pest megyeieknek Komócsy utca) és beadni a taxiengedély
iránti kérelmet. Megpróbálom még egyszer összefoglalni a
szükséges nyomtatványokat:
• Nullás igazolás a helyi önkormányzattól (Budapesten kerüle-
ti és fővárosi is), adó-tb-vám nullás igazolás, erkölcsi bizonyít-
vány, szaktanfolyami igazolás a vállalkozói vizsgáról és a veze-
tői vizsgáról gépkocsi forgalmi engedélye (fontos, hogy ebben
a székhely szerinti cím szerepeljen), ha nem saját tulajdon, ak-
kor bérleti szerződés és hozzájárulás, banki hitel esetén a
bank hozzájárulása, hogy taxizhat vele a vállalkozó, adószám,
nyilvántartási szám, személyi igazolvány, jogosítvány, PÁV2 iga-
zolás, remélem semmit sem hagytam ki…

Ha e fenti ügyintézésen nagyobb megrázkódtatások nélkül túl-
esett a reménybeli vállalkozó, a felügyelettől egy ún. „sétálópa-
pírt” kap, a további teendőkkel. Az sem lesz kevés…

19

Heti egy szabadnap 
Legtöbb taxis minden nap dolgozik, ez természetes, hiszen
minden nap van fizetnivaló! Sok esetben bérli a taxit, a laká-
sát a kolléga, a gyerekek iskolába járnak, az asszony nem
dolgozik, ő az egyedüli pénzkereső. Még így is sokan elúsz-
nak, kevés a 10 -12 órás munkaidő!

Én mégis azt mondom, próbáljunk meg hetente egy sza-
badnapot tartani. Próbáljunk hat napon keresztül egy picit
többet dolgozni, de a hetedik nap legyen a pihenésé, a csa-
ládé. 

Sokan már most is ki tudnak venni hetente egy pihenőna-
pot. Van, aki a keddet favorizálja, van, aki a hétvége egyik
napját tölti pihenéssel. De mindenképpen kell egy nap nyu-
gi. A szervezetet nem lehet becsapni! Előbb-utóbb az egész-
ség sínyli meg a pihenőnap nélküli robotot. Nézzük meg a
kollégák egy részét. Fáradtak, meggyötörtek, évekkel idő-
sebbnek látszanak koruknál. 

Mindenképpen tartsunk hetente egy szabadnapot! 
Ferenczy P. Károly 

Az Uzsoki droszton még
mindig nincs rend… 

Fél évvel ezelőtt jeleztük, hogy a Pap Károly utcai kórház után, újabb
kórház előtti taxiállomáson jelentek meg inkorrekt „kollégák”, akik be-
tolatnak a droszt elé. Akkor az illetékes közterület-felügyelet vezetője
ígéretet tett arra, hogy visszatérően ellenőrzik a taxiállomás környé-
két. Ugyanis, a taxiállomás előtt öt méterrel van egy gyalogátkelőhely,
ha valaki betolat a taxiállomás elé, akkor törvényszerűen megsérti a
közlekedés szabályait, hiszen akkor a gyalogátkelőhely előtt öt méte-
ren belül áll…

Miután továbbra sincs rend a droszton, nekünk kell cselekedni. A
közterület-felügyelet munkatársának kérése, hogy akkor amikor látjuk
a szabálytalan megállást a taxiállomás előtt, jelezzük az esetet a 06-1-
211-2233 telefonszámon (az automata jelentkezése után a 2-es gom-
bot kell megnyomni) és a felügyelők kimennek a helyszínre rövid időn
belül. Remélhetően két, három büntetés után leszoknak a „kollégák”
a sportszerűtlen cselekedetükről! GéB

– Az élet olyan, mint a WC-papír. Minél közelebb érsz
a végéhez, annál gyorsabban fogy.
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Toronyházi gondolatok
Drávucz István szerkesztésében

1885. május 31. Ilyen gigantikus ravatalt ad-
dig még nem látott Párizs látványosságokra
mindig éhes népe. A ravatal a Diadalív bel-
sejében nyúlt felfelé, több emeletnyi magas-
ságban, és a tetején, már majdnem a belső
boltívet elérve, ott a koporsó, benne az el-
hunyt. Onnét fentről sűrű fekete drapériák
hullanak alá. Lent, a talapzatnál a főváros
nevezetességei állnak díszőrséget, köztük
12 fiatal író, lobog a sok-sok fáklya, majd éj-
jel is lobognak, a virrasztásnál.

Díszegyenruhás katonaság felügyeli
diszkréten a rendet, bár a ravatal előtt elvo-
nulók az eseményhez illően csoszognak-vo-
nulnak, de hát mégiscsak kétmillióan van-
nak, úgy bizony. Ez a sokaság éjjel sem
oszlik, hanem átalakul valamiféle sajátos
„népünnepély-szerűséggé”, sátrakat állíta-
nak, bennük inni- és ennivalót árulnak, pá-
rok sétálnak összesimulva, kellemes a kora
nyári éj, néhányan el is tűnnek a dús bokrok
mögé. A szerelmesek városa ekkor sem ta-
gadta meg önmagát, és ennek a népi követ-
kezetességnek bizonyára örült a magas ra-
vatalon nyugvó öregúr, maga is a szerelem
és a szeretet nagy tisztelője. 

Mert a másnap, a június 1-je már ismét a
gyászé. Fölsorakozik a katonaság, megérke-
zik a hivatalosság, sok szép, az elhunytat
méltató beszéd hangzik el, vagy húsz is ta-
lán, a koporsót az elhunyt kívánsága szerint
egyszerű gyászkocsira rakják, és a menet
elindul a sugárúton, lassan, méltóságtelje-
sen, az út két oldalán gyászolók sokasága,
megtelnek az ablakok, erkélyek, balkonok
kíváncsiakkal. 

Így érkeznek a Pantheonhoz, az elhunyt
végső nyughelyéhez. 

Ki az, akit ilyen országra-világra szóló
pompával temetnek? Király, fejedelem? Úgy
bizony, fejedelem, az írók fejedelme, a nép
kedvence, a becsületrend lovagja, a Francia
Akadémia tagja: Victor Hugo. 

Megkapott mindent az élettől, hosszú,
egy egész évszázadot – a XIX. századot át-
fogó – élete során. Volt része szegénység-
ben, majd dúsgazdagságban, volt hűséges
és mellette kitartó szép felesége, és volt
gyönyörű színésznő, az írót úgyszintén sírig
elkísérő szeretője. 

De részesült a rosszból is: volt száműze-
tésben, nem is egyszer, szép fiatalasszony
lánya férjével együtt folyóba fulladt, a másik
leánya elmebetegként kóborolt szerte a vi-
lágban, vélt szeretője nyomában, míg sike-
rült elmegyógyintézetbe zárni, ott élt még
évtizedekig apja halála után. 

Fájdalom és öröm, gyötrelem és oldó-

dás, nyugtalanság és belső béke, a jó és a
rossz kézen fogva együtt jár – tudta ezt a
nagytermészetű, széles vállú író. Ezekről az
emberhez tartozó érzelmekről szól minden
műve. Írt 9 regényt, számtalan verset, no-
vellát, színpadi művet. Amilyen grandiózus
volt a temetése, olyan nagyszabású az élet-
műve. A francia olvasók korán megkedvel-
ték, hiszen róluk írt, abban a stílusban,
amit akkor kedveltek, elvártak, a romantika
stílusában. 

Olvasói követelmény volt akkoriban, hogy
egy regényben a jók legyenek mindig és
mindenben jók, a rosszak pedig elretten-
tőek. A jó mindenképpen nyerje el jutalmát,
a rossz pedig a büntetését. A történet le-
gyen kalandos, izgalmas, az író mutasson
érzelmet a szegények, a megnyomorodot-
tak iránt, és mondjon erkölcsi ítéletet a go-
noszról. 

Nálunk Victor Hugo két nagy regénye vált
közkedveltté: A párizsi Notre Dame, és a
Nyomorultak. A Nyomorultak 1862-ben je-
lent meg Párizsban, hosszú írói töprengés,
félbehagyás, újrakezdés után. A regényt
úgyszólván mindenki ismeri, vagy látta a be-
lőle készült 6 vagy 7 filmváltozatot, vagy tü-
relmesen végignézte, végighallgatta az írói
gondolatot már szükségtelennek tartó, azt
gondosan kizsigerlő, harsány és látványos
musicalt. 

A terjedelmes regényben, mely éppen ak-
kora, mint Tolsztoj Háború és békéje, tö-
ménytelen a fő- és mellékszereplő. A több-
ség dicséretesen viselkedik a történelem
párizsi országútján, néhányan, de csak ke-
vesen letérnek erről.  

Általános tapasztalat, hogy a romantikus
regényben (bármelyikben) a jó unalmasabb,
mint a rossz. Hugo nagy ívű művében az
abszolút jóember Jean Valjean főhős figurá-
ja attól izgalmas, és nem unalmas, hogy a
bűnözőktől, a fegyencektől érkezik vissza a
világba. Sötét a múltja, és ez izgató. Úgy-
szólván „lendületben” gyarapodó vagyonát
az abszolút jók kissé már modoros szokása
szerint mások megsegítésére költi. Ő a for-
dított Monte Cristo. A gróf, mint tudjuk, ta-
lált kincseit nem embertársaira pazarolja,
hanem a bosszúra, köztünk szólva néha
eléggé viszolyogtató módon.

Mások segítése, főleg a jótékonykodás,
mindig gyanús. Mert felmerülhet bennünk a
kérdés, ugyan mit akar ez a jótékonykodó
fráter? Önzetlen, altruista? Gyanakszunk:
az is lehet, hogy régi bűneit takargatja, a lel-
kiismeretét nyugtatgatja, nemdebár?  

És nézzük csak a szökött fegyencet: idő-

vel mindig eltűnik, más alakban bukkan elő,
igyekszik nem feltűnően élni, és így to-
vább... Azt hiszi, egyedül van a kis Cosette-
tel, de nincs egyedül. Mintha saját árnyéka
lenne, úgy tapad rá Javert felügyelő, a re-
gény legérdekesebb figurája. A későbbi ko-
rok igyekeztek a felügyelőt „befeketíteni”.
De érdemes megfigyelni ennek a „paragra-
fus-embernek” hihetetlen munkabírását, szí-
vósságát, aki kopóként „szag után” üldözi a
volt fegyencet. Ez a magányos alak úgy lesi,
úgy követi, oly megszállottsággal, mintha
csapodár hűtlen szeretője nyomát követné.
Történjék bármi, első a kötelesség, véli –
Javert – és ami le van írva a törvénykönyv-
ben, az Szentírás. 

Javert egyáltalán nem XIX. századi em-
ber. Úgy érezzük, mintha kortársunk lenne,
láttunk mi már ilyen megszállottakat. A tör-
vény, a paragrafus, vagy egy eszme, egy
ideológia megszállottjait. Persze nem a
gyilkosokra gondolunk, Javert sem volt
gyilkos. Az általa vállalt kötelesség elbu-
kott hőseként végzi, míg Jean Valjean-ra
némi plusz hányattatás után vár a békés el-
múlás.

Javert kétségkívül eredeti figura. Akár
egy önálló, modern lélektani regény hőse is
lehetne. Sötét felöltős, kürtőkalapos alakját
mintha jövőbeli olvasóinak szánna az író.
Persze, mert mi már ugyan mi érdekeseket
találunk a hős szerelmes-forradalmár Mari-
us és a porcelán-leányka Cosette romanti-
kus szerelmi historiájában? 

Mint írtuk, számtalan filmfeldolgozás ké-
szült a hatalmas műről. Jó is, meg vacak át-
dolgozás is. (A franciák időnként kényszert
éreznek a mű „korhű” megjelenítésére, vél-
vén, hogy jobbat találnak az íróénál.)

Bennem az első színes változat hagyott
maradandó nyomot, talán nem véletlenül,
mert 1958-ban Jean Gabin játszotta Jean
Valjean-t és a kiváló, ma már szinte elfele-
dett Bernard Blier Javert felügyelőt. A mi-
nap újra néztem ezt a filmet. Láttam: ott állt
a széles vállú, zömök Jean Gabin (most épp
polgármesterként) íróasztala mögött, és ek-
kor megjelenik Bernard Blier fehérlő kerek
holdvilágképpel, mozdulatlan arccal, és
mindketten tudják, kicsoda a másik… Majd
kezdetét veszi az üldözés. Mi pedig izgulha-
tunk, elgondolkodhatunk zavartalanul – egy
jó történeten és egy kiváló filmen. A halha-
tatlanok ajándékaként remélhetjük-e még,
hogy ami valaha jó volt, az megmarad jó-
nak? A fontos, hogy megtaláljuk. Kutassuk
fel, gyűjtsük össze azt, ami jó, ami maradan-
dó… Amíg megtehetjük. 
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Egykoron önálló településeket, Rákoshegyet és Pestszentlőrincet
összekötő útvonalak találkozása, mindkét irányból jelentős autósfor-
galommal. Sajnos se jelzőlámpa, se gyalogátkelőhely nincs a sar-
kon, így nagy a balesetveszély. A fő probléma a gyorshajtás a
Bélatelepi úton. Eleve 70 kilométeres a tempó lakott területen (!),
de még ezt a sebességet is rendszeresen túllépi a járművezetők
egy része. 

A balesetek egy része azért történik, mert a mellékútról kihajtó
jármű vezetője nem jól méri fel a főúton haladó jármű sebességét
és nem tudja befejezni a kanyarodást, a járművek összeütköznek. A
másik baleseti ok az előzésből származik. „Lassan” halad a jármű a
főúton, ezért a mögötte haladó előzésbe kezd. Közben a mellékút-
ról elkezd kikanyarodni egy harmadik jármű, biztonságosnak ítéli a
kihaladást, látja a főúton érkező járművet. Csak nem látja a jármű
mögül kibújó, előzésbe kezdő másik autót. A járművezetők nem lát-
ják egymást, törvényszerű az ütközés.

Hogyan előzhetjük itt meg a baleseteket? A taxis majdnem min-
dig siet, de itt mindenképpen tartsuk be az engedélyezett sebessé-
get, ne feledjük, lakott területről van szó. Habár a KRESZ megen-
gedi, ne kezdjünk már előzésbe a sarok közelében, ha nem aka-
runk találkozni mellékútról kikanyarodó járművel.

Juhász Péter
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Nyugtalanító helyzet…

60 vagy 30 az engedélyezett sebesség?
Mindenképpen nyugtalanító a helyzet, ha a járművezető ilyen jelzőtábla-
kombinációval találkozik. Most akkor mennyivel mehet? Hatvannal?
Harminccal? És mi van, ha ott áll egy sebességmérő autó?

Nem költői a kérdés! Az eset tényleg megesett. A helyszín Budapesten
a VIII. kerületi Kerepesi út – Asztalos Sándor utca sarka 2018 szeptem-
berében. És a jelzőtábla-kombináció után ott állt a rendőrségi sebesség-
mérő autó! 

Soós István (CITY TAXI) vette a fáradságot és megkérdezte a helyszí-
nen a sebességmérést végző rendőrt, hogy akkor most, mennyivel lehet
itt menni? Megnyugtató választ kaptunk, a rendőr csak (!) a 60-as táblát
figyelte, így a 79 kilométeres, vagy annál nagyobb sebességgel haladó
járműveket fényképezte.

Megnyugtató a válasz, de azért nyugtalanító a helyzet. Az ideiglenes
jelzőtábla kihelyezéseknél el kellene távolítani, vagy le kellene szerelni a
felesleges jelzőtáblákat. Ha, pedig már nincs szükség az ideiglenes
jelzőtáblákra, akkor azokat el kellene távolítani!

Budapest balesetveszélyes kereszteződései 18. rész:

XX VV II II ..   kk ee rr.. ,,   BB éé ll aa tt ee ll ee pp ii   úú tt   ––   LL őő rr ii nn cc ii   úú tt   ss aa rr oo kk

A kereszt egy halálos balesetre emlékeztet

A Bélatelepi út hosszú,
egyenes útvonal. Az egyik
oldalon erdő, gyorshajtásra
serkentő útszakasz

Sorozatunkban beszámoltunk a Vecsési
lámpánál lévő kereszteződésről. Erről min-
den hónapban lehetne fényképet mellékel-
ni, hiszen itt rendszeresek a balesetek
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Toronyházi gondolatok
Drávucz István szerkesztésében

1885. május 31. Ilyen gigantikus ravatalt ad-
dig még nem látott Párizs látványosságokra
mindig éhes népe. A ravatal a Diadalív bel-
sejében nyúlt felfelé, több emeletnyi magas-
ságban, és a tetején, már majdnem a belső
boltívet elérve, ott a koporsó, benne az el-
hunyt. Onnét fentről sűrű fekete drapériák
hullanak alá. Lent, a talapzatnál a főváros
nevezetességei állnak díszőrséget, köztük
12 fiatal író, lobog a sok-sok fáklya, majd éj-
jel is lobognak, a virrasztásnál.

Díszegyenruhás katonaság felügyeli
diszkréten a rendet, bár a ravatal előtt elvo-
nulók az eseményhez illően csoszognak-vo-
nulnak, de hát mégiscsak kétmillióan van-
nak, úgy bizony. Ez a sokaság éjjel sem
oszlik, hanem átalakul valamiféle sajátos
„népünnepély-szerűséggé”, sátrakat állíta-
nak, bennük inni- és ennivalót árulnak, pá-
rok sétálnak összesimulva, kellemes a kora
nyári éj, néhányan el is tűnnek a dús bokrok
mögé. A szerelmesek városa ekkor sem ta-
gadta meg önmagát, és ennek a népi követ-
kezetességnek bizonyára örült a magas ra-
vatalon nyugvó öregúr, maga is a szerelem
és a szeretet nagy tisztelője. 

Mert a másnap, a június 1-je már ismét a
gyászé. Fölsorakozik a katonaság, megérke-
zik a hivatalosság, sok szép, az elhunytat
méltató beszéd hangzik el, vagy húsz is ta-
lán, a koporsót az elhunyt kívánsága szerint
egyszerű gyászkocsira rakják, és a menet
elindul a sugárúton, lassan, méltóságtelje-
sen, az út két oldalán gyászolók sokasága,
megtelnek az ablakok, erkélyek, balkonok
kíváncsiakkal. 

Így érkeznek a Pantheonhoz, az elhunyt
végső nyughelyéhez. 

Ki az, akit ilyen országra-világra szóló
pompával temetnek? Király, fejedelem? Úgy
bizony, fejedelem, az írók fejedelme, a nép
kedvence, a becsületrend lovagja, a Francia
Akadémia tagja: Victor Hugo. 

Megkapott mindent az élettől, hosszú,
egy egész évszázadot – a XIX. századot át-
fogó – élete során. Volt része szegénység-
ben, majd dúsgazdagságban, volt hűséges
és mellette kitartó szép felesége, és volt
gyönyörű színésznő, az írót úgyszintén sírig
elkísérő szeretője. 

De részesült a rosszból is: volt száműze-
tésben, nem is egyszer, szép fiatalasszony
lánya férjével együtt folyóba fulladt, a másik
leánya elmebetegként kóborolt szerte a vi-
lágban, vélt szeretője nyomában, míg sike-
rült elmegyógyintézetbe zárni, ott élt még
évtizedekig apja halála után. 

Fájdalom és öröm, gyötrelem és oldó-

dás, nyugtalanság és belső béke, a jó és a
rossz kézen fogva együtt jár – tudta ezt a
nagytermészetű, széles vállú író. Ezekről az
emberhez tartozó érzelmekről szól minden
műve. Írt 9 regényt, számtalan verset, no-
vellát, színpadi művet. Amilyen grandiózus
volt a temetése, olyan nagyszabású az élet-
műve. A francia olvasók korán megkedvel-
ték, hiszen róluk írt, abban a stílusban,
amit akkor kedveltek, elvártak, a romantika
stílusában. 

Olvasói követelmény volt akkoriban, hogy
egy regényben a jók legyenek mindig és
mindenben jók, a rosszak pedig elretten-
tőek. A jó mindenképpen nyerje el jutalmát,
a rossz pedig a büntetését. A történet le-
gyen kalandos, izgalmas, az író mutasson
érzelmet a szegények, a megnyomorodot-
tak iránt, és mondjon erkölcsi ítéletet a go-
noszról. 

Nálunk Victor Hugo két nagy regénye vált
közkedveltté: A párizsi Notre Dame, és a
Nyomorultak. A Nyomorultak 1862-ben je-
lent meg Párizsban, hosszú írói töprengés,
félbehagyás, újrakezdés után. A regényt
úgyszólván mindenki ismeri, vagy látta a be-
lőle készült 6 vagy 7 filmváltozatot, vagy tü-
relmesen végignézte, végighallgatta az írói
gondolatot már szükségtelennek tartó, azt
gondosan kizsigerlő, harsány és látványos
musicalt. 

A terjedelmes regényben, mely éppen ak-
kora, mint Tolsztoj Háború és békéje, tö-
ménytelen a fő- és mellékszereplő. A több-
ség dicséretesen viselkedik a történelem
párizsi országútján, néhányan, de csak ke-
vesen letérnek erről.  

Általános tapasztalat, hogy a romantikus
regényben (bármelyikben) a jó unalmasabb,
mint a rossz. Hugo nagy ívű művében az
abszolút jóember Jean Valjean főhős figurá-
ja attól izgalmas, és nem unalmas, hogy a
bűnözőktől, a fegyencektől érkezik vissza a
világba. Sötét a múltja, és ez izgató. Úgy-
szólván „lendületben” gyarapodó vagyonát
az abszolút jók kissé már modoros szokása
szerint mások megsegítésére költi. Ő a for-
dított Monte Cristo. A gróf, mint tudjuk, ta-
lált kincseit nem embertársaira pazarolja,
hanem a bosszúra, köztünk szólva néha
eléggé viszolyogtató módon.

Mások segítése, főleg a jótékonykodás,
mindig gyanús. Mert felmerülhet bennünk a
kérdés, ugyan mit akar ez a jótékonykodó
fráter? Önzetlen, altruista? Gyanakszunk:
az is lehet, hogy régi bűneit takargatja, a lel-
kiismeretét nyugtatgatja, nemdebár?  

És nézzük csak a szökött fegyencet: idő-

vel mindig eltűnik, más alakban bukkan elő,
igyekszik nem feltűnően élni, és így to-
vább... Azt hiszi, egyedül van a kis Cosette-
tel, de nincs egyedül. Mintha saját árnyéka
lenne, úgy tapad rá Javert felügyelő, a re-
gény legérdekesebb figurája. A későbbi ko-
rok igyekeztek a felügyelőt „befeketíteni”.
De érdemes megfigyelni ennek a „paragra-
fus-embernek” hihetetlen munkabírását, szí-
vósságát, aki kopóként „szag után” üldözi a
volt fegyencet. Ez a magányos alak úgy lesi,
úgy követi, oly megszállottsággal, mintha
csapodár hűtlen szeretője nyomát követné.
Történjék bármi, első a kötelesség, véli –
Javert – és ami le van írva a törvénykönyv-
ben, az Szentírás. 

Javert egyáltalán nem XIX. századi em-
ber. Úgy érezzük, mintha kortársunk lenne,
láttunk mi már ilyen megszállottakat. A tör-
vény, a paragrafus, vagy egy eszme, egy
ideológia megszállottjait. Persze nem a
gyilkosokra gondolunk, Javert sem volt
gyilkos. Az általa vállalt kötelesség elbu-
kott hőseként végzi, míg Jean Valjean-ra
némi plusz hányattatás után vár a békés el-
múlás.

Javert kétségkívül eredeti figura. Akár
egy önálló, modern lélektani regény hőse is
lehetne. Sötét felöltős, kürtőkalapos alakját
mintha jövőbeli olvasóinak szánna az író.
Persze, mert mi már ugyan mi érdekeseket
találunk a hős szerelmes-forradalmár Mari-
us és a porcelán-leányka Cosette romanti-
kus szerelmi historiájában? 

Mint írtuk, számtalan filmfeldolgozás ké-
szült a hatalmas műről. Jó is, meg vacak át-
dolgozás is. (A franciák időnként kényszert
éreznek a mű „korhű” megjelenítésére, vél-
vén, hogy jobbat találnak az íróénál.)

Bennem az első színes változat hagyott
maradandó nyomot, talán nem véletlenül,
mert 1958-ban Jean Gabin játszotta Jean
Valjean-t és a kiváló, ma már szinte elfele-
dett Bernard Blier Javert felügyelőt. A mi-
nap újra néztem ezt a filmet. Láttam: ott állt
a széles vállú, zömök Jean Gabin (most épp
polgármesterként) íróasztala mögött, és ek-
kor megjelenik Bernard Blier fehérlő kerek
holdvilágképpel, mozdulatlan arccal, és
mindketten tudják, kicsoda a másik… Majd
kezdetét veszi az üldözés. Mi pedig izgulha-
tunk, elgondolkodhatunk zavartalanul – egy
jó történeten és egy kiváló filmen. A halha-
tatlanok ajándékaként remélhetjük-e még,
hogy ami valaha jó volt, az megmarad jó-
nak? A fontos, hogy megtaláljuk. Kutassuk
fel, gyűjtsük össze azt, ami jó, ami maradan-
dó… Amíg megtehetjük. 
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Egykoron önálló településeket, Rákoshegyet és Pestszentlőrincet
összekötő útvonalak találkozása, mindkét irányból jelentős autósfor-
galommal. Sajnos se jelzőlámpa, se gyalogátkelőhely nincs a sar-
kon, így nagy a balesetveszély. A fő probléma a gyorshajtás a
Bélatelepi úton. Eleve 70 kilométeres a tempó lakott területen (!),
de még ezt a sebességet is rendszeresen túllépi a járművezetők
egy része. 

A balesetek egy része azért történik, mert a mellékútról kihajtó
jármű vezetője nem jól méri fel a főúton haladó jármű sebességét
és nem tudja befejezni a kanyarodást, a járművek összeütköznek. A
másik baleseti ok az előzésből származik. „Lassan” halad a jármű a
főúton, ezért a mögötte haladó előzésbe kezd. Közben a mellékút-
ról elkezd kikanyarodni egy harmadik jármű, biztonságosnak ítéli a
kihaladást, látja a főúton érkező járművet. Csak nem látja a jármű
mögül kibújó, előzésbe kezdő másik autót. A járművezetők nem lát-
ják egymást, törvényszerű az ütközés.

Hogyan előzhetjük itt meg a baleseteket? A taxis majdnem min-
dig siet, de itt mindenképpen tartsuk be az engedélyezett sebessé-
get, ne feledjük, lakott területről van szó. Habár a KRESZ megen-
gedi, ne kezdjünk már előzésbe a sarok közelében, ha nem aka-
runk találkozni mellékútról kikanyarodó járművel.

Juhász Péter
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Nyugtalanító helyzet…

60 vagy 30 az engedélyezett sebesség?
Mindenképpen nyugtalanító a helyzet, ha a járművezető ilyen jelzőtábla-
kombinációval találkozik. Most akkor mennyivel mehet? Hatvannal?
Harminccal? És mi van, ha ott áll egy sebességmérő autó?

Nem költői a kérdés! Az eset tényleg megesett. A helyszín Budapesten
a VIII. kerületi Kerepesi út – Asztalos Sándor utca sarka 2018 szeptem-
berében. És a jelzőtábla-kombináció után ott állt a rendőrségi sebesség-
mérő autó! 

Soós István (CITY TAXI) vette a fáradságot és megkérdezte a helyszí-
nen a sebességmérést végző rendőrt, hogy akkor most, mennyivel lehet
itt menni? Megnyugtató választ kaptunk, a rendőr csak (!) a 60-as táblát
figyelte, így a 79 kilométeres, vagy annál nagyobb sebességgel haladó
járműveket fényképezte.

Megnyugtató a válasz, de azért nyugtalanító a helyzet. Az ideiglenes
jelzőtábla kihelyezéseknél el kellene távolítani, vagy le kellene szerelni a
felesleges jelzőtáblákat. Ha, pedig már nincs szükség az ideiglenes
jelzőtáblákra, akkor azokat el kellene távolítani!

Budapest balesetveszélyes kereszteződései 18. rész:
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A kereszt egy halálos balesetre emlékeztet

A Bélatelepi út hosszú,
egyenes útvonal. Az egyik
oldalon erdő, gyorshajtásra
serkentő útszakasz

Sorozatunkban beszámoltunk a Vecsési
lámpánál lévő kereszteződésről. Erről min-
den hónapban lehetne fényképet mellékel-
ni, hiszen itt rendszeresek a balesetek

ujtaxi.qxd  10/10/18 09:24  Page 21



Késsel, sörösüveggel támadtak a vétlen
taxisra

Közlekedési affér
a fővárosban

Budapesten a Rákóczi út egyik közlekedési lámpa ti-
los jelzésénél állt taxijával a fuvarozó, várva a tovább-
haladást jelentő zöld fényre, amikor hátulról beléje
hajtott egy román rendszámú gépjármű. Az ütközést
előidéző autóból két férfi kipattant és rátámadtak a
meglepődött sofőrre. Rendőri intézkedés vetett véget
a különös helyzetnek.

A közlekedésben előfordul, hogy rácsúszik a nem kellő követé-
si távolságot tartó autó a másikra. Többnyire ezek a koccaná-
sos balesetek, amennyibe nem járnak személyi sérüléssel,
„betétlap” cserével lerendezhetők. Generális szabály, a hátul-
ról érkező a hibás, hiszen ő nézte el a féktávot, ebből nem is
szokott fejlettebb kultúrával rendelkezők között probléma
adódni. Nem úgy nálunk, ahol szeptember utolsó vasárnapján
a főváros Rákóczi útján haladó taxis megállt a közlekedési lám-
pa tilos jelzésénél, majd csattanást hallott hátulról. Kitörő lelke-
sedés azért nem látszott a vétlen sofőr arcán, de arra nem szá-
mított, hogy a koccanást okozó autóból ketten is kipattannak
és egyikük sörösüveggel a kezében támad rá, mikor nem isme-
ri el a balesetben vétkességét. Szó szót követett, amikor a sö-
rösüveggel teli kéz lendült és megpróbálta leütni az aggályos-
kodó taxist, aki csak annak köszönhette a becsapódás elkerü-
lését, hogy alkarjával kivédte a támadást. Ekkor már látszott,
komolyra fordul a helyzet. Rendőrök is megjelentek, mire a má-
sik férfi kést rántott és még az egyenruhásra is rátámadt, ami-
kor nem neki adtak igazat.

Az egyszerűnek tűnő közlekedési vita ettől kezdve vált iga-
zán komollyá. Az agresszívan fellépőket előállították és eljárást
kezdeményeztek velük szemben. A taxist is kihallgatták, amely-
ben elmondta: az okozott kár az autójában minimális, ám az
ijedtség, amit a támadóan viselkedők előidéztek, az sokkal na-
gyobb volt.

k.z.t. 
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Mi lesz a tarifaemeléssel?
Na, erre röviden lehet válaszolni: valószínűleg semmi. Hiába adtak
be az illetékes bizottsághoz a tavaszi javaslathoz képest kifejezetten
kompromisszumos anyagot az érintett taxis érdekképviseletek. A 20
Ft/km-es lehetséges emelés sem vállalható – természetesen politi-
kailag – ebben a városban. A távhő és a tömegközlekedés díjának
emelése gond nélkül átmegy a közgyűlésen. Csak a taxi! Na, azt
már nem! Még hogy 20 forint!?  Ki meri ezt vállalni az oly nagyon
szeretett és mindenben védett városlakókkal szemben? … Szörnyű
még csak belegondolni is abba, hogy esetleg valóban van olyan po-
litikus, aki elhiszi, hogy csak a taxi 20 forintos emelése árthatna
népszerűségének. Néha már azt hiszem, hogy nem ugyanazon a
bolygón élünk…

Utas-statisztikák
A Fővárosi Önkormányzat felmérést készített a budapesti lakosság
taxizási szokásairól, a taxikkal kapcsolatos véleményéről. Néhány ér-
dekes adat a statisztikából:

A lakosság 73%-a a legutóbbi évben egyszer sem utazott taxival,
17%-a évente négyszer, 8%-a havonta többször, és mindössze 1%
veszi igénybe heti rendszerességgel a taxi szolgáltatást.

Az utasok 58%-a egyetértett azzal, hogy a taxik számát korlátozni
kell.

89% úgy vélte, hogy a tarifák felső határát maximálni kell
Furcsa módon 57% még a taxik egységes színének elrendelését

is támogatta.
39% nem kapott számlát vagy nyugtát, az utasok 25%-át bekap-

csolt taxióra nélkül szállították.
Az utasok 20%-a úgy vélte, hogy a taxióra többet mutat, mint amit

a díjszabás szerint kellene.
17%-át az utasoknak a taxis nem akarta elvinni, mert csak rövid tá-

volságra ment volna.

Erről írt a Taxisok Világa 2008 októberében

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1998 októberében

20 éve történt

KRESZ-KÉRDÉS 
Mit jelent ez a jelzőtábla-kombináció?
A. Csak tolatva szabad behajtani
B. Tréfás kedvében volt a jelzőtáblát kihelyező
C. A Zsákutcába tilos a behajtás, innen csak kijönni lehet
A helyszín: Budapest, 2018. szeptember, Andrássy út… 

Táppénz és egyéb ellátások
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló

törvény szerint táppénz a keresőképtelenség tartamára 
(maximum 1 évig) jár, legfeljebb azonban a folyamatos biztosí-

tási időszaknak megfelelő időtartamra. Alapesetben tehát 
akár egy évig is táppénzen lehet lenni. 

Legyen szó azonban hosszabb vagy rövidebb időről, bárkivel előfordul-
hat, hogy kimeríti a táppénzre jogosultság időtartamát, ugyanakkor to-
vábbra is keresőképtelen.

A táppénzjogosultság megszűnését követő első naptól a keresőkép-
telen személy havi 7320 forint egészségügyi szolgáltatási járulék fizeté-
sére kötelezett (2018-ban)

Ennek érdekében a munkavállalónak vagy vállalkozónak be kell jelent-
keznie az adóhatósághoz a T1011-es nyomtatványon.

E szolgáltatási járulék fizetése a táppénz kivételével teljeskörű egész-
ségügyi ellátásra jogosít. Amennyiben egyéni vállalkozásról van szó, és
a vállalkozó kimerítette az egyéves keretet, de továbbra is keresőképte-
len, célszerű a vállalkozás szüneteltetését bejelenteni. A szüneteltetés
időtartama minimum egy hónap, maximum két év.
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Időszak benzin gázolaj LPG autógáz
Január 359 374 219
Február 362 373 226
Március 371 377 225
Április 359 369 221
Május 371 374 221
Június 379 387 222
Július 402 414 230
Augusztus 397 407 236
Szeptember 404 411 243
Október 408 416 245

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.

A fentebb említett 60/1992 rendelet melléklete
évek óta nem frissül, mára már teljesen elavult-
nak tekinthető. Javasoljuk ez esetben az alapnor-
ma helyett – egyszerűsített elszámolásként –
alapnorma-átalány használatát. 

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

A személyi jövedelemadóról szóló – több-
ször módosított – 1995. évi CXVII. törvény
82. § (2) bekezdése arra kötelezi a Nemze-
ti Adó- és Vámhivatalt, hogy havonta tegye
közzé a tárgyhónapban a fogyasztási nor-
ma szerinti üzemanyagköltség-elszámolás-
sal kapcsolatosan alkalmazható üzem-
anyagárat. Ha a személyi jövedelemadó tör-
vény hatálya alá tartozó magánszemély az
üzemanyagköltséget a közleményben szerep-
lő árak szerint számolja el, nem szükséges az
üzemanyagról 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
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 6.400.-tól
Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.900.-tól
Egyéb bevallások, kérelmek 
(táppénz, részletfizetés, fellebbezés stb.) 2.900.-tól
Könyvelés, adatrögzítés 3.900.-tól
Elektronikus havi járulékbevallások 1.900.-
Taxis brifkók, pénztárcák 5.500.-tól
Laminálás A/4-ig 480.-tól

Az árak 2018. január 1-jétõl visszavonásig érvényesek. Az áfa összegét tartalmazzák.

AA  BBTTII   kkíínnáállaattaa
Taxicentrum Információs és Szolgáltató Iroda

FF iiggyyee lleemm!!   II rrooddáánnkk  ee llkkööll ttöözzöött tt !!   
Új cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. (Lurdy Ház)

C (zöld) lépcsõ 2. em. 401. * Tel.: 229-3736, Mobil: 30/989-4279
Nagy Zoltán, E-mail: bti@taxicentrum.hu 

Nyitva tartás változott!
Hétfõ–csütörtök 10.00–16.00-ig, pénteken nincs ügyfélfogadás

Üzemanyagárak, 2018 (Ft/liter)

November 12.
•  Havi járulékbevallás és -befizetés
•  Kata befizetés 

Fontos Fontos 
határidõkhatáridõk

– Képzeld, ismerek egy embert, akinek az
egyik lába fából van, úgy hívják, hogy Smith. 

– Aha, érdekes. És a másik lábát hogy hív-
ják?
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Késsel, sörösüveggel támadtak a vétlen
taxisra

Közlekedési affér
a fővárosban

Budapesten a Rákóczi út egyik közlekedési lámpa ti-
los jelzésénél állt taxijával a fuvarozó, várva a tovább-
haladást jelentő zöld fényre, amikor hátulról beléje
hajtott egy román rendszámú gépjármű. Az ütközést
előidéző autóból két férfi kipattant és rátámadtak a
meglepődött sofőrre. Rendőri intézkedés vetett véget
a különös helyzetnek.

A közlekedésben előfordul, hogy rácsúszik a nem kellő követé-
si távolságot tartó autó a másikra. Többnyire ezek a koccaná-
sos balesetek, amennyibe nem járnak személyi sérüléssel,
„betétlap” cserével lerendezhetők. Generális szabály, a hátul-
ról érkező a hibás, hiszen ő nézte el a féktávot, ebből nem is
szokott fejlettebb kultúrával rendelkezők között probléma
adódni. Nem úgy nálunk, ahol szeptember utolsó vasárnapján
a főváros Rákóczi útján haladó taxis megállt a közlekedési lám-
pa tilos jelzésénél, majd csattanást hallott hátulról. Kitörő lelke-
sedés azért nem látszott a vétlen sofőr arcán, de arra nem szá-
mított, hogy a koccanást okozó autóból ketten is kipattannak
és egyikük sörösüveggel a kezében támad rá, mikor nem isme-
ri el a balesetben vétkességét. Szó szót követett, amikor a sö-
rösüveggel teli kéz lendült és megpróbálta leütni az aggályos-
kodó taxist, aki csak annak köszönhette a becsapódás elkerü-
lését, hogy alkarjával kivédte a támadást. Ekkor már látszott,
komolyra fordul a helyzet. Rendőrök is megjelentek, mire a má-
sik férfi kést rántott és még az egyenruhásra is rátámadt, ami-
kor nem neki adtak igazat.

Az egyszerűnek tűnő közlekedési vita ettől kezdve vált iga-
zán komollyá. Az agresszívan fellépőket előállították és eljárást
kezdeményeztek velük szemben. A taxist is kihallgatták, amely-
ben elmondta: az okozott kár az autójában minimális, ám az
ijedtség, amit a támadóan viselkedők előidéztek, az sokkal na-
gyobb volt.

k.z.t. 
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Mi lesz a tarifaemeléssel?
Na, erre röviden lehet válaszolni: valószínűleg semmi. Hiába adtak
be az illetékes bizottsághoz a tavaszi javaslathoz képest kifejezetten
kompromisszumos anyagot az érintett taxis érdekképviseletek. A 20
Ft/km-es lehetséges emelés sem vállalható – természetesen politi-
kailag – ebben a városban. A távhő és a tömegközlekedés díjának
emelése gond nélkül átmegy a közgyűlésen. Csak a taxi! Na, azt
már nem! Még hogy 20 forint!?  Ki meri ezt vállalni az oly nagyon
szeretett és mindenben védett városlakókkal szemben? … Szörnyű
még csak belegondolni is abba, hogy esetleg valóban van olyan po-
litikus, aki elhiszi, hogy csak a taxi 20 forintos emelése árthatna
népszerűségének. Néha már azt hiszem, hogy nem ugyanazon a
bolygón élünk…

Utas-statisztikák
A Fővárosi Önkormányzat felmérést készített a budapesti lakosság
taxizási szokásairól, a taxikkal kapcsolatos véleményéről. Néhány ér-
dekes adat a statisztikából:

A lakosság 73%-a a legutóbbi évben egyszer sem utazott taxival,
17%-a évente négyszer, 8%-a havonta többször, és mindössze 1%
veszi igénybe heti rendszerességgel a taxi szolgáltatást.

Az utasok 58%-a egyetértett azzal, hogy a taxik számát korlátozni
kell.

89% úgy vélte, hogy a tarifák felső határát maximálni kell
Furcsa módon 57% még a taxik egységes színének elrendelését

is támogatta.
39% nem kapott számlát vagy nyugtát, az utasok 25%-át bekap-

csolt taxióra nélkül szállították.
Az utasok 20%-a úgy vélte, hogy a taxióra többet mutat, mint amit

a díjszabás szerint kellene.
17%-át az utasoknak a taxis nem akarta elvinni, mert csak rövid tá-

volságra ment volna.

Erről írt a Taxisok Világa 2008 októberében

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1998 októberében

20 éve történt

KRESZ-KÉRDÉS 
Mit jelent ez a jelzőtábla-kombináció?
A. Csak tolatva szabad behajtani
B. Tréfás kedvében volt a jelzőtáblát kihelyező
C. A Zsákutcába tilos a behajtás, innen csak kijönni lehet
A helyszín: Budapest, 2018. szeptember, Andrássy út… 

Táppénz és egyéb ellátások
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló

törvény szerint táppénz a keresőképtelenség tartamára 
(maximum 1 évig) jár, legfeljebb azonban a folyamatos biztosí-

tási időszaknak megfelelő időtartamra. Alapesetben tehát 
akár egy évig is táppénzen lehet lenni. 

Legyen szó azonban hosszabb vagy rövidebb időről, bárkivel előfordul-
hat, hogy kimeríti a táppénzre jogosultság időtartamát, ugyanakkor to-
vábbra is keresőképtelen.

A táppénzjogosultság megszűnését követő első naptól a keresőkép-
telen személy havi 7320 forint egészségügyi szolgáltatási járulék fizeté-
sére kötelezett (2018-ban)

Ennek érdekében a munkavállalónak vagy vállalkozónak be kell jelent-
keznie az adóhatósághoz a T1011-es nyomtatványon.

E szolgáltatási járulék fizetése a táppénz kivételével teljeskörű egész-
ségügyi ellátásra jogosít. Amennyiben egyéni vállalkozásról van szó, és
a vállalkozó kimerítette az egyéves keretet, de továbbra is keresőképte-
len, célszerű a vállalkozás szüneteltetését bejelenteni. A szüneteltetés
időtartama minimum egy hónap, maximum két év.
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Időszak benzin gázolaj LPG autógáz
Január 359 374 219
Február 362 373 226
Március 371 377 225
Április 359 369 221
Május 371 374 221
Június 379 387 222
Július 402 414 230
Augusztus 397 407 236
Szeptember 404 411 243
Október 408 416 245

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.

A fentebb említett 60/1992 rendelet melléklete
évek óta nem frissül, mára már teljesen elavult-
nak tekinthető. Javasoljuk ez esetben az alapnor-
ma helyett – egyszerűsített elszámolásként –
alapnorma-átalány használatát. 

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

A személyi jövedelemadóról szóló – több-
ször módosított – 1995. évi CXVII. törvény
82. § (2) bekezdése arra kötelezi a Nemze-
ti Adó- és Vámhivatalt, hogy havonta tegye
közzé a tárgyhónapban a fogyasztási nor-
ma szerinti üzemanyagköltség-elszámolás-
sal kapcsolatosan alkalmazható üzem-
anyagárat. Ha a személyi jövedelemadó tör-
vény hatálya alá tartozó magánszemély az
üzemanyagköltséget a közleményben szerep-
lő árak szerint számolja el, nem szükséges az
üzemanyagról 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
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 6.400.-tól
Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.900.-tól
Egyéb bevallások, kérelmek 
(táppénz, részletfizetés, fellebbezés stb.) 2.900.-tól
Könyvelés, adatrögzítés 3.900.-tól
Elektronikus havi járulékbevallások 1.900.-
Taxis brifkók, pénztárcák 5.500.-tól
Laminálás A/4-ig 480.-tól

Az árak 2018. január 1-jétõl visszavonásig érvényesek. Az áfa összegét tartalmazzák.

AA  BBTTII   kkíínnáállaattaa
Taxicentrum Információs és Szolgáltató Iroda

FF iiggyyee lleemm!!   II rrooddáánnkk  ee llkkööll ttöözzöött tt !!   
Új cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. (Lurdy Ház)

C (zöld) lépcsõ 2. em. 401. * Tel.: 229-3736, Mobil: 30/989-4279
Nagy Zoltán, E-mail: bti@taxicentrum.hu 

Nyitva tartás változott!
Hétfõ–csütörtök 10.00–16.00-ig, pénteken nincs ügyfélfogadás

Üzemanyagárak, 2018 (Ft/liter)

November 12.
•  Havi járulékbevallás és -befizetés
•  Kata befizetés 

Fontos Fontos 
határidõkhatáridõk

– Képzeld, ismerek egy embert, akinek az
egyik lába fából van, úgy hívják, hogy Smith. 

– Aha, érdekes. És a másik lábát hogy hív-
ják?
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Fizetendő legkisebb járulékok 2018.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATÁS VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

OKTÓBER

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

járulék adó
A tárgy- A minimálbér A minimálbér A minimálbér
hónapban másfélszeresének (138 000 Ft) 1,125-szörösének
érvényes (207 000 Ft) (155 250 Ft)
minimálbér 8,5%-a 10%-a 19,5%-a

138 000 Ft 17 595 Ft 13 800 Ft 30 274 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

7320 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 19,5%-os szociális hozzájá-
rulási 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

1097 Budapest, Könyves 
Kálmán krt. 12-14. (Lurdy Ház) 

C (zöld) lépcsõ 2. em. 401.
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 
nincs ügyfélfogadás!

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 2018.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATÁS VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

OKTÓBER

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

járulék adó
A tárgy- A minimálbér A minimálbér A minimálbér
hónapban másfélszeresének (138 000 Ft) 1,125-szörösének
érvényes (207 000 Ft) (155 250 Ft)
minimálbér 8,5%-a 10%-a 19,5%-a

138 000 Ft 17 595 Ft 13 800 Ft 30 274 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

7320 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 19,5%-os szociális hozzájá-
rulási 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

1097 Budapest, Könyves 
Kálmán krt. 12-14. (Lurdy Ház) 

C (zöld) lépcsõ 2. em. 401.
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 
nincs ügyfélfogadás!

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:
1134 Budapest, Dózsa György út 128-132.   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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Több száz, az Uber és a Cabify alterna-
tív, közösségi személyszállító cég alkal-
mazásában álló sofőr tüntetett a taxisok
ágazati monopóliuma ellen Madridban

szeptember végén.

„A verseny az jó”, „Hagyjanak minket dolgoz-
ni”, „Mi nem törünk autókat” – skandálták az
utcára vonulók, akik magasba tartott transzpa-
renseikre egyebek mellett azt írták: „Végre van
munkám, ne vedd el!”, „Az én munkám is
ugyanolyan tisztességes”. A tiltakozó menet
élén negyven dudáló autó haladt a belváros
Paseo de la Castellana nevű sugárútján nyolc
sávból hatot elfoglalva – adta hírül az MTI.

Eduardo Martín, az Unauto nevű érdekkép-
viselet elnöke elmondta: kifogásolják, hogy a
spanyol kormány várhatóan októberben ren-

deletet fogad el a szektor szabályozásáról, ám
annak tartalmát ők továbbra sem ismerik, arról
velük nem egyeztettek.

„Hol a párbeszéd?” – tette fel a kérdést,
hangsúlyozva, hogy a 15 ezer dolgozó megél-
hetése a tét, miközben úgy tűnik, a kormány a
taxisok monopóliumának kedvez.

Tiltakozásként az Uber és a Cabify a hét
egyik napján ingyen szállította az utasokat,
majd az utcai tiltakozóakció megismétlésére
készül.

Spanyolországban július végén csaknem
egy hétig tartó sztrájkot tartottak a taxisok
több városban is, követelve, hogy az illetékes
minisztérium garantálja a törvényi előírások
betartását, ugyanis a megengedettnél több
Uber és Cabify autó működik, továbbá szerin-
tük az ágazati követelmények nem egyformák,

így a verseny nem tisztességes. A taxisok tilta-
kozása több alkalommal is erőszakos cselek-
ményekbe fordult, a spanyol rendőrséghez
több mint 60 feljelentés érkezett Uber- vagy
Cabify-sofőröktől az őket ért fizikai agresszió
vagy az autójuk megrongálása miatt. A sztrájk-
nak az vetett véget, hogy a spanyol fejlesztési
minisztérium ígéretet tett a taxisok fő követelé-
sének teljesítésére, miszerint engedélyezik,
hogy az önkormányzatok helyben is szabályoz-
zák az Uber és Cabify működését. Ez azt jelen-
ti, hogy az állami előírásokon túl a területükön
akár szigoríthatják, korlátozhatják az alternatív
szolgáltatók működését. 

Spanyolországban úgynevezett VTC-
engedélyhez köti a törvény az alternatív sze-
mélyszállítást, és számukat ráadásul maximál-
ja is: 30 taxisonként 1 VTC-engedélyt lehet ki-
adni. A hivatalos adatok szerint augusztusban
több mint 65 ezer taxiengedély volt érvény-
ben, VTC-engedélyből pedig több mint 10
ezer. Cash
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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!

Taxisok ellen demonstráltak Madridban

Megjelentek az Uber- és Cabify-sofőrök 

BTI-hírek
A BTI-Taxicentrum iroda elköltözött! Új címünk: 1097 Budapest, Könyves Kálmán
körút 12-14 (Lurdy Ház) C (zöld) lépcsõház 2. em 401. Kövesd a City Taxi táblákat,
ott minket is megtalálsz! 

* * *
A költözéssel egyidejûleg a nyitvatartási rend is változik: hétfõtõl csütörtökig
10-16 óráig vagyunk nyitva, pénteken (és persze a hétvégén) nincs ügyfélfoga-
dás. 

* * *
A Lurdy Házban a parkolás megoldott, általában van hely, ha nem is közvetlenül a
bejáratnál. A külsõ parkolóban az elsõ három óra ingyenes, a mélygarázsban pedig
óránként száz forint a taksa. Bár a házon belül az iroda megközelítésére több mód
is kínálkozik, a legegyszerûbb a következõ: a mélygarázsban lévõ autómosó mel-
lett jobbra lévõ „zöld” lifttel (eléggé eldugott helyen van…) kell a második emele-
tig menni, ott a liftbõl kilépve rögtön megtalálható a City Taxi, azon belül a BTI iro-
da.

* * *
Irodánk az év végi ünnepek alatt és között zárva tart. Utolsó ez évi nyitva tartás

december 20. csütörtök. 
Az új évben január 2-án, szerdán nyitunk.
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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:
1134 Budapest, Dózsa György út 128-132.   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 
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Több száz, az Uber és a Cabify alterna-
tív, közösségi személyszállító cég alkal-
mazásában álló sofőr tüntetett a taxisok
ágazati monopóliuma ellen Madridban

szeptember végén.

„A verseny az jó”, „Hagyjanak minket dolgoz-
ni”, „Mi nem törünk autókat” – skandálták az
utcára vonulók, akik magasba tartott transzpa-
renseikre egyebek mellett azt írták: „Végre van
munkám, ne vedd el!”, „Az én munkám is
ugyanolyan tisztességes”. A tiltakozó menet
élén negyven dudáló autó haladt a belváros
Paseo de la Castellana nevű sugárútján nyolc
sávból hatot elfoglalva – adta hírül az MTI.

Eduardo Martín, az Unauto nevű érdekkép-
viselet elnöke elmondta: kifogásolják, hogy a
spanyol kormány várhatóan októberben ren-

deletet fogad el a szektor szabályozásáról, ám
annak tartalmát ők továbbra sem ismerik, arról
velük nem egyeztettek.

„Hol a párbeszéd?” – tette fel a kérdést,
hangsúlyozva, hogy a 15 ezer dolgozó megél-
hetése a tét, miközben úgy tűnik, a kormány a
taxisok monopóliumának kedvez.

Tiltakozásként az Uber és a Cabify a hét
egyik napján ingyen szállította az utasokat,
majd az utcai tiltakozóakció megismétlésére
készül.

Spanyolországban július végén csaknem
egy hétig tartó sztrájkot tartottak a taxisok
több városban is, követelve, hogy az illetékes
minisztérium garantálja a törvényi előírások
betartását, ugyanis a megengedettnél több
Uber és Cabify autó működik, továbbá szerin-
tük az ágazati követelmények nem egyformák,

így a verseny nem tisztességes. A taxisok tilta-
kozása több alkalommal is erőszakos cselek-
ményekbe fordult, a spanyol rendőrséghez
több mint 60 feljelentés érkezett Uber- vagy
Cabify-sofőröktől az őket ért fizikai agresszió
vagy az autójuk megrongálása miatt. A sztrájk-
nak az vetett véget, hogy a spanyol fejlesztési
minisztérium ígéretet tett a taxisok fő követelé-
sének teljesítésére, miszerint engedélyezik,
hogy az önkormányzatok helyben is szabályoz-
zák az Uber és Cabify működését. Ez azt jelen-
ti, hogy az állami előírásokon túl a területükön
akár szigoríthatják, korlátozhatják az alternatív
szolgáltatók működését. 

Spanyolországban úgynevezett VTC-
engedélyhez köti a törvény az alternatív sze-
mélyszállítást, és számukat ráadásul maximál-
ja is: 30 taxisonként 1 VTC-engedélyt lehet ki-
adni. A hivatalos adatok szerint augusztusban
több mint 65 ezer taxiengedély volt érvény-
ben, VTC-engedélyből pedig több mint 10
ezer. Cash
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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!

Taxisok ellen demonstráltak Madridban

Megjelentek az Uber- és Cabify-sofőrök 

BTI-hírek
A BTI-Taxicentrum iroda elköltözött! Új címünk: 1097 Budapest, Könyves Kálmán
körút 12-14 (Lurdy Ház) C (zöld) lépcsõház 2. em 401. Kövesd a City Taxi táblákat,
ott minket is megtalálsz! 

* * *
A költözéssel egyidejûleg a nyitvatartási rend is változik: hétfõtõl csütörtökig
10-16 óráig vagyunk nyitva, pénteken (és persze a hétvégén) nincs ügyfélfoga-
dás. 

* * *
A Lurdy Házban a parkolás megoldott, általában van hely, ha nem is közvetlenül a
bejáratnál. A külsõ parkolóban az elsõ három óra ingyenes, a mélygarázsban pedig
óránként száz forint a taksa. Bár a házon belül az iroda megközelítésére több mód
is kínálkozik, a legegyszerûbb a következõ: a mélygarázsban lévõ autómosó mel-
lett jobbra lévõ „zöld” lifttel (eléggé eldugott helyen van…) kell a második emele-
tig menni, ott a liftbõl kilépve rögtön megtalálható a City Taxi, azon belül a BTI iro-
da.

* * *
Irodánk az év végi ünnepek alatt és között zárva tart. Utolsó ez évi nyitva tartás

december 20. csütörtök. 
Az új évben január 2-án, szerdán nyitunk.
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Az ember büszke arra, hogy éve-
ken keresztül nem okoz balesetet.
Persze tényleges balesetre gon-
dolok. Nem véletlen, hogy a legré-
gebbi fővárosi taxitársaság évtize-
dekkel ezelőtt bizonyos összegha-
tárhoz kötötte a baleseteket. Ha
egy autó nekikoccan az előtte levő
autónak, kicsi az anyagi kár, az
igazából nem „baleset”, az csak
egy koccanás.

Persze, találkozhatunk ilyen el-
lentmondással máshol is. Például,
ha valaki megiszik egy sört, akkor
ittassá válik, és nem vezethet autót.
De ha ugyanez az ember megiszik
egy sört a kocsmában, még adnak
neki újabbat is ha kér, pedig – el-
méletileg – az ittas embert nem
szolgálják ki…

De térjünk vissza a „balesetem-
re”. Telefonos rendelésre érkez-
tem a Magyar Nemzeti Bank Sza-
badság téri épületéhez. Alapeset-
ben ott két-három rendőr teljesít
szolgálatot, udvariasan megmond-
juk jövetelünk célját és várjuk a
kedves utast. Az én esetemnél
azonban rendőrsorfal védte az
épületet, ugyanis az út másik olda-
lán több száz tüntető kiabált, han-
goskodott a deviza alapú hitelek
törlesztőrészletének drasztikus
emelkedése miatt.

Halkan mondom, a tüntetés
teljesen jogos volt, hiszen az
nem normális dolog, hogy a ta-
ximra felvett 3,5 millió forint köl-
csönre 8,2 millió forintot fizetek
vissza. Aki házat vett, annak a
kölcsönnek is ugyanilyen arány-
ban ugrott a törlesztő részlete.

35 millió kölcsönre 82 milliót fi-
zethet vissza…

Hangosbeszélőn kiabáltak,
üvöltöztek a tüntetők, olyan volt,
mint az amerikai filmeken. A másik
oldalon a rendőrök, kezük derék-
szíjuknál, várható volt, hogy bár-
melyik pillanatban elő kell venni a
gumibotot, vagy a gázsprayt. Ciká-
zott az agyam, lepörgött előttem a
néhány évvel ezelőtti TV székház
elleni ostrom, ahol a tüntetők fel-
gyújtották a székház előtti autót.

Na, csak ez kell nekem, riadtan
feltéptem az ajtót, hogy odakiabál-
jak a rendőröknek jövetelem céljá-
ról. Semmi közöm a tüntetéshez!
Nem kellett volna figyelmetlenül
feltépnem az ajtót, mert éppen ak-
kor jött arra egy másik személyau-
tó és végighorzsolta az autó olda-
lát az én kinyitott ajtóm. Idegessé-
gemben elfelejtettem az alapvető
dolgot, nem néztem bele a vissza-
pillantó tükörbe.

Alaphelyzetben az ilyen ajtónyi-
tást a másik fél ki tudja védeni,
vagy rádudál az ajtónyitóra, vagy
fékez, vagy kormánykorrekciót hajt
végre. Pechemre egy debreceni il-
letékességű autós vezette a másik
járművet, ő még sohasem látott
tüntetést, menet közben oldalra fi-
gyelt a tüntetőkre, nem előre. Ha
előre néz, látta volna a nyíló ajtót…
Persze ez nem ment a felelősség-
re vonástól, a „balesetért” én vol-
tam a hibás!

Így lett hosszú évek után egy
sajáthibás balesetem… 

Név és cím 
a Szerkesztőségben 
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Sajáthibás balesetem… 

I.-XI. –XII. BAH csomópont

Befejeződött a felüljáró felújítása, két forgalmi-
rend-változás történt az útszakasz át-

adásával egy időben.
Mindkét változás a balra
kanyarodással kapcsola-
tos. A Hegyalja útról meg-
tiltották a balra kanyarodást
a Budaörsi útra, ezt megte-
hetjük továbbra is közvetle-
nül a felüljárón végighalad-
va. A másik irányból érkez-
ve, a Hegyalja útról megtil-
tották a közvetlen balra ka-
nyarodást az Alkotás útra,
először egyenesen kell to-
vább haladni, majd a cso-
mópont közepénél kialakí-
tott jelzőlámpás keresztező-
désnél tudunk balra fordulni.

Ügyes… 
Két évvel ezelőtt, vagy egy tucat szakmának, így nekünk is előírták
a pénztárgép használatát. Kicsit érthetetlen a dolog, hiszen éppen
a taxisok azok, akik – vagy egy évszázada – már használnak pénz-
tárgépet. Amit eddig úgy hívtak, hogy taxaméter. Így most a világon
egyedülálló jelenség: a magyar taxis, aki egyszerre két pénztárgé-
pet használ, bár a korábbit egy új rendelet átkereszteli majd „vitel-
díj-jelző készülékre…

Az külön történet, hogy a személyszállításban igazából kétezer
éve (!) van pénztárgép! A római
elöljárók hordszé-
ken vitették magu-
kat, és egy meg-
adott távolság
megtétele után
egy kavicsot dob-
tak a tálkába. Így
lehetett megtudni,
mennyi utat tettek
meg és mennyit
kell fizetni. 

A pénztárgép be-
vezetése azonban
adott egy kiskaput, nem kell azoknak pénztárgép, akik minden vá-
sárlás, fogyasztás, szolgáltatás után számlát (!) állítanak ki. Az autó-
szerelők rögtön lecsaptak erre a lehetőségre, hiszen nekik sok
esetben – például a garancia miatt – eddig is kötelező volt számlát
kiállítani.

Persze mennyivel másabb egy számlát kiállítani a csendes, nyu-
godt autószervizben, mint Budapesten, a belvárosi Kossuth Lajos
utcában, a buszsávban. Főleg, ha az utas bankkártyával fizet, és va-
lamiért nincs kapcsolat a műholddal… 

Sok taxis is „kivédte” a pénztárgép beüzemelését, de nekik egy-
értelműen ki kell írni a taxi műszerfalára, hogy a pénztárgépes lehe-
tőséget számla kiállításával pótolják. Azonban a számlához kell az
utas neve és címe! Természetesen nem (!) kötelezhető egy utas ar-
ra, hogy elárulja a valódi nevét és címét a taxifuvar végén, ha nem
akarja!

Az egyik kollégánk „megoldotta” a helyzetet. Kiírta, hogy kötelező
a számlaadás, csak éppen a lényeg nem látszik. Ugyanis „véletle-
nül” a kiírás lecsúszott, nem látszik az, hogy számlát fog kiállítani a
fuvar végén. 

Ha jön egy ellenőr: „Sajnos most csúszott le a kiírás, nem vet-
tem észre…”

Ügyes… Tasnádi áron

Folytatás a 31. oldalon

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

I.-XI.-XII. BAH-csomópont: Az Alkotás utca felé a
Hegyalja útról csak egy újabb forgalomirányító
jelzőlámpán túljutva tudunk tovább haladni

I.-XI.-XII. BAH-csomópont: Megtiltották a balra ka-
nyarodást a Hegyalja útról a Budaörsi út felé
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X. Kőér utca
Nagyon helye-
sen, gyalogát-
kelőhelyet ala-
kítottak ki a
Spartacus
sporttelep
előtti útszaka-
szon. Minta-
szerű az „úgy-
nevezett” kö-
zépsziget, a
járdasziget ki-
alakítása. 

XVI. Csömöri út
Újjáépítik Rákosszentmihály „főutcáját”, a befelé vezető oldalon busz-
sávot alakítottak ki, hogy a tömegközlekedés – így a taxi autók
közlekedése – is gyorsabban haladhasson a Belváros felé.

XX. Pesterzsébet
A helyi lakosok kéré-
sére jelentős forgal-
mirend-változás tör-
ténik a Nagysándor
József utca–Mártírok
útja–Magyar utca–
Nagykőrösi út négy-
zetben. Az átmenő
forgalom kiszorítása
érdekében kettévág-
tak utcákat és mindkét
irányban „kifelé” egyirányú szakaszokat alakítanak ki, hogy ne
lehessen végigmenni az adott utcákon. Hasonló a forgalmirend-változ-
tatás mint legutóbb a belvárosi Semmelweis utcában.
Budapest, Csepel és Szigetszentmiklós közötti út
Korábban nagyon nehéz volt a kihajtás az „M0” autóútról a Csepelt és
Szigetszentmiklóst összekötő útra. Most körforgalmat alakítanak ki,
ezzel meggyorsítva, könnyebbé téve a kihajtást az autóútról. Sajnos a

munkálatokhoz le kel-
lett zárni az útvonalat
teljes szélességben.
Ugyanakkor a
munkálatokkal egy
időben – egyeztetés
hiányában – két
másik útmunka is
elkezdődött
Szigetszentmiklós
környékén, így jelen-
tős forgalmi torlódás
alakult ki egész
Csepel-szigeten az
elmúlt időszakban.  

Folytatás a 28. oldalról

XX. Pesterzsébet: Egyelőre még leta-
karva az új forgalmi rendet jelző táblák

A Csepelt Szigetszentmiklóssal összekötő
út. Itt körforgalmat alakítanak ki, hogy meg-
könnyítsék a kihajtást az M0-ás autóútról

XVI. Csömöri út: A Veres Péter út után újabb útvo-
nalon lehet buszsávon haladni a centrum felé

X. Kőér utca: Vigyázzunk a
sporttelepről kirohanó, a
gyalogátkelőhelyen átsza-
ladó gyermekekre
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X. Kőér utca
Nagyon helye-
sen, gyalogát-
kelőhelyet ala-
kítottak ki a
Spartacus
sporttelep
előtti útszaka-
szon. Minta-
szerű az „úgy-
nevezett” kö-
zépsziget, a
járdasziget ki-
alakítása. 

XVI. Csömöri út
Újjáépítik Rákosszentmihály „főutcáját”, a befelé vezető oldalon busz-
sávot alakítottak ki, hogy a tömegközlekedés – így a taxi autók
közlekedése – is gyorsabban haladhasson a Belváros felé.

XX. Pesterzsébet
A helyi lakosok kéré-
sére jelentős forgal-
mirend-változás tör-
ténik a Nagysándor
József utca–Mártírok
útja–Magyar utca–
Nagykőrösi út négy-
zetben. Az átmenő
forgalom kiszorítása
érdekében kettévág-
tak utcákat és mindkét
irányban „kifelé” egyirányú szakaszokat alakítanak ki, hogy ne
lehessen végigmenni az adott utcákon. Hasonló a forgalmirend-változ-
tatás mint legutóbb a belvárosi Semmelweis utcában.
Budapest, Csepel és Szigetszentmiklós közötti út
Korábban nagyon nehéz volt a kihajtás az „M0” autóútról a Csepelt és
Szigetszentmiklóst összekötő útra. Most körforgalmat alakítanak ki,
ezzel meggyorsítva, könnyebbé téve a kihajtást az autóútról. Sajnos a

munkálatokhoz le kel-
lett zárni az útvonalat
teljes szélességben.
Ugyanakkor a
munkálatokkal egy
időben – egyeztetés
hiányában – két
másik útmunka is
elkezdődött
Szigetszentmiklós
környékén, így jelen-
tős forgalmi torlódás
alakult ki egész
Csepel-szigeten az
elmúlt időszakban.  

Folytatás a 28. oldalról

XX. Pesterzsébet: Egyelőre még leta-
karva az új forgalmi rendet jelző táblák

A Csepelt Szigetszentmiklóssal összekötő
út. Itt körforgalmat alakítanak ki, hogy meg-
könnyítsék a kihajtást az M0-ás autóútról

XVI. Csömöri út: A Veres Péter út után újabb útvo-
nalon lehet buszsávon haladni a centrum felé

X. Kőér utca: Vigyázzunk a
sporttelepről kirohanó, a
gyalogátkelőhelyen átsza-
ladó gyermekekre
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1. Végezhet-e hátramene-
tet (tolathat-e) taxijával
az ilyen táblával jelzett
útszakaszon?
a) Igen. 
b) Legfeljebb az úttest szélé-

hez vagy várakozóhelyre beálláshoz szüksé-
ges ideig.
c) Nem.

2. Az úttest szélén akarja megállítani ta-
xiját. Köteles-e ezt a szándékát irányjel-
zéssel jelezni?
a) Igen.
b) Csak akkor, ha a megállás irányváltozta-
tással is jár. 
c) Nem, de féklámpájának többszöri felvil-
lantásával, és jobbra húzódással jeleznie kell
ezt a szándékát.

3. Elõrehaladhat-e a kerékpáros a for-
galmi okból megállított jármûvek mel-
lett?

a) Igen, az álló jármûvek mellett, vagy azok
között elõre szabad haladnia. 
b) Legfeljebb jobbról lenne szabad a kerék-
párosnak az álló jármûvek mellett elõreha-
ladnia. 
c) Nem.

4. Köteles-e éjszaka kivilágítania az út-
test szélén megállított taxiját?
a) Igen. 
b) Legfeljebb akkor, ha az úton nincs közvi-
lágítás vagy a taxit egyéb más külsõ fényfor-
rás kellõen nem világítja meg.
c) Nem.

5. Megállhat-e a taxijával az autóbusz
megállójában?

a) Igen 
b) Legfeljebb az utas be- és a kiszállásához
szükséges ideig.
c) Nem.

6. Meg kell-e jelölnie elakadást jelzõ há-
romszöggel az útpadkán hagyott meg-
hibásodott taxiját?
a) Igen.
b) Csak lakatlan területen.
c) Nem.

7. Mire számíthat a táblá-
val jelzett úttesten?
a) Az erõs oldalszél miatt a
taxi a nem várt irányba sod-
ródhat.
b) Az úttesten az egymás

utáni veszélyes útkanyarulatok miatt borulá-
si veszély fenyeget.
c) Az úttest erõsen csúszóssá válhat. 

8. Szabályt sér-
tett az autó ve-
zetõje, amikor
a „Kivéve cél-
forgalom” fel-
iratú kiegészítõ
táblát úgy ér-
telmezte, hogy
a táblakombi-
náció nem tiltja
a megállás, il-
letve a várako-
zás céljából tör-
ténõ behajtást?
a) Igen. 
b) Nem. 

9. Taxijával a táblával jel-
zett úton halad. Elsõbbsé-
get kell adnia a gyorsító-
sávról érkezõ megkülön-
böztetõ jelzéseit használó
gépkocsi részére? 
a) Igen. 
b) Nem. 

10. Haladhat-e a taxi folyamatosan az
ilyen villamospályán?

a) Igen. 
b) Nem.

11. Mit jelez a tábla? 
a) Az úttest erõsen csúszóssá
válhat. 
b) A jármû a gyakori oldal-
szél hatására az útról lesod-
ródhat.
c) Az út közvetlenül vízparton vagy szaka-
dék mellett vezet. 

12. Kikerülheti-e taxijával a jármûsort?

a) Igen.
b) Nem. 

13. Adhat-e kézzel irányjelzést, ha el-
romlott taxija irányjelzõ berendezése?
a) Igen.
b) Nem.

14. Megállhat-e taxijával utasának ki-
szállása idejére az úttest szélén lévõ vil-
lamospályán?

a) Igen.
b) Nem. 

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 38. oldalon találhatók.
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A szép ősz hozott magával néhány kellemes
emléket a gasztronómia terén.

Nevezetesen, hogy részese lehettem egy
jó csapatnak, ahol az amatőrök versenyez-
tek bográcsos főzésben. 

Szeptember 22-én a Klubrádió udvarán
rendezték meg a

Szörp-Szóda
Fesztivált,
ahol is öt csa-
pat mérte ös-
sze tudását a

főzés terén. Jómagam bekerültem
Pikó András csapatába, ahol is a
kiadott feladat: lecsófőzés volt.

András három kuktával dolgo-
zott, s a feladatra már jó előre fel-
készültünk. Alapanyagunk 10 kg
paprikából, 6 kg paradicsomból, 4
kg hagymából, 2 kg cukkíiniből, va-
lamint 3 kg füstölt kolbászból, és 3
kg virsliből állt. No persze hozzá a
megfelelő fűszerszámok ízlés és
kóstolás szerint.

Bemelegítésként megdicsértük
egymás házi pálinkáját, amire is sa-
ját sütésű kacsazsíros kenyeret kí-
náltam, lila hagymával.

Ezek után az alapanyagok feldol-
gozása következett. Majdan a sza-
lonna és kolbász kisütése után már
sercegett is a hagyma. A cseper-
gős esőfelhő – látván elszántsá-
gunkat –, duzzogva tovavonult, leg-
nagyobb örömünkre. Következett a
paprika és paradicsom beházasítá-
sa, vad kevergetés mellett, s Pikó
András nagyanyai titkos receptje
alapján, a só-piros paprika mellé
még adagoltunk némi őrölt kö-

Tisztelt Kollégák!

Keverjük, kavarjuk Pikó Andrással

Készülünk
a zsűrizésre

A vándordíj
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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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1. Végezhet-e hátramene-
tet (tolathat-e) taxijával
az ilyen táblával jelzett
útszakaszon?
a) Igen. 
b) Legfeljebb az úttest szélé-

hez vagy várakozóhelyre beálláshoz szüksé-
ges ideig.
c) Nem.

2. Az úttest szélén akarja megállítani ta-
xiját. Köteles-e ezt a szándékát irányjel-
zéssel jelezni?
a) Igen.
b) Csak akkor, ha a megállás irányváltozta-
tással is jár. 
c) Nem, de féklámpájának többszöri felvil-
lantásával, és jobbra húzódással jeleznie kell
ezt a szándékát.

3. Elõrehaladhat-e a kerékpáros a for-
galmi okból megállított jármûvek mel-
lett?

a) Igen, az álló jármûvek mellett, vagy azok
között elõre szabad haladnia. 
b) Legfeljebb jobbról lenne szabad a kerék-
párosnak az álló jármûvek mellett elõreha-
ladnia. 
c) Nem.

4. Köteles-e éjszaka kivilágítania az út-
test szélén megállított taxiját?
a) Igen. 
b) Legfeljebb akkor, ha az úton nincs közvi-
lágítás vagy a taxit egyéb más külsõ fényfor-
rás kellõen nem világítja meg.
c) Nem.

5. Megállhat-e a taxijával az autóbusz
megállójában?

a) Igen 
b) Legfeljebb az utas be- és a kiszállásához
szükséges ideig.
c) Nem.

6. Meg kell-e jelölnie elakadást jelzõ há-
romszöggel az útpadkán hagyott meg-
hibásodott taxiját?
a) Igen.
b) Csak lakatlan területen.
c) Nem.

7. Mire számíthat a táblá-
val jelzett úttesten?
a) Az erõs oldalszél miatt a
taxi a nem várt irányba sod-
ródhat.
b) Az úttesten az egymás

utáni veszélyes útkanyarulatok miatt borulá-
si veszély fenyeget.
c) Az úttest erõsen csúszóssá válhat. 

8. Szabályt sér-
tett az autó ve-
zetõje, amikor
a „Kivéve cél-
forgalom” fel-
iratú kiegészítõ
táblát úgy ér-
telmezte, hogy
a táblakombi-
náció nem tiltja
a megállás, il-
letve a várako-
zás céljából tör-
ténõ behajtást?
a) Igen. 
b) Nem. 

9. Taxijával a táblával jel-
zett úton halad. Elsõbbsé-
get kell adnia a gyorsító-
sávról érkezõ megkülön-
böztetõ jelzéseit használó
gépkocsi részére? 
a) Igen. 
b) Nem. 

10. Haladhat-e a taxi folyamatosan az
ilyen villamospályán?

a) Igen. 
b) Nem.

11. Mit jelez a tábla? 
a) Az úttest erõsen csúszóssá
válhat. 
b) A jármû a gyakori oldal-
szél hatására az útról lesod-
ródhat.
c) Az út közvetlenül vízparton vagy szaka-
dék mellett vezet. 

12. Kikerülheti-e taxijával a jármûsort?

a) Igen.
b) Nem. 

13. Adhat-e kézzel irányjelzést, ha el-
romlott taxija irányjelzõ berendezése?
a) Igen.
b) Nem.

14. Megállhat-e taxijával utasának ki-
szállása idejére az úttest szélén lévõ vil-
lamospályán?

a) Igen.
b) Nem. 

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 38. oldalon találhatók.
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A szép ősz hozott magával néhány kellemes
emléket a gasztronómia terén.

Nevezetesen, hogy részese lehettem egy
jó csapatnak, ahol az amatőrök versenyez-
tek bográcsos főzésben. 

Szeptember 22-én a Klubrádió udvarán
rendezték meg a

Szörp-Szóda
Fesztivált,
ahol is öt csa-
pat mérte ös-
sze tudását a

főzés terén. Jómagam bekerültem
Pikó András csapatába, ahol is a
kiadott feladat: lecsófőzés volt.

András három kuktával dolgo-
zott, s a feladatra már jó előre fel-
készültünk. Alapanyagunk 10 kg
paprikából, 6 kg paradicsomból, 4
kg hagymából, 2 kg cukkíiniből, va-
lamint 3 kg füstölt kolbászból, és 3
kg virsliből állt. No persze hozzá a
megfelelő fűszerszámok ízlés és
kóstolás szerint.

Bemelegítésként megdicsértük
egymás házi pálinkáját, amire is sa-
ját sütésű kacsazsíros kenyeret kí-
náltam, lila hagymával.

Ezek után az alapanyagok feldol-
gozása következett. Majdan a sza-
lonna és kolbász kisütése után már
sercegett is a hagyma. A cseper-
gős esőfelhő – látván elszántsá-
gunkat –, duzzogva tovavonult, leg-
nagyobb örömünkre. Következett a
paprika és paradicsom beházasítá-
sa, vad kevergetés mellett, s Pikó
András nagyanyai titkos receptje
alapján, a só-piros paprika mellé
még adagoltunk némi őrölt kö-

Tisztelt Kollégák!

Keverjük, kavarjuk Pikó Andrással

Készülünk
a zsűrizésre

A vándordíj
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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!
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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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ményt is az étekbe. A
végén a sült kolbász és a virslihegyek is
belekerültek.

A dolognak volt egy kis szépséghibája,
nevezetesen, hogy kóstoláskor derült ki,
paprikánk csípős volt. Ez még nem is len-
ne baj, csakhogy a nyájas olvasó is tudja,

hogy ezt nem mindenki szereti.
Szerencsénkre itt és most in-
kább a kedvelők voltak több-
ségben.

Versenytársaink készültek
borjúgulyással, borscs leves-
sel, jemeni levessel, pincepör-
költtel, s voltunk mi, az óriási
méretű lecsónkkal.

Nos, a zsűri dolga itt követke-
zett, hogy kóstoljon, értékeljen,
de némiképp segítenem kellett,
hogy értékeljék ne csak az íze-
ket, hanem a látványt is. Magam-
mal hozott ötletek és szerszá-
mok felhasználásával igyekez-
tem a tálalással is felhívni a fi-
gyelmet, hogy kérem szépen, mi
itt teszünk valamit. Szerényen el
kell mondanom, hogy fáradozá-
sunk sikerrel járt, miszerint, ha
szoros versenyben is, de elnyer-
tük az első helyezést, s a velejá-
ró Klubrádió Főzőverseny
Vándor Fakanál Díj-át, melynek

őrzését a csapattagok reám bízták. 
S itt is köszönöm a megtiszteltetést és

a lehetőséget, hogy részt vehettem eme
nemes versenyen.

Persze még nem végeztünk, hiszen a
zsűri után következett a nagyközönség, a

sok lecsót kiporcióztuk, s egy órán belül
elfogyott az utolsó cseppig, de még az
összes többi étek is a jóféle csapolt sör-
rel, a szervezők jóvoltából.

Kellemes fáradtsággal zártuk a napot,
s reményeink szerint jövőre ismét bene-
vez ez a csapat.

Köszönöm Pikó Andrásnak és a Klub-
rádiónak, hogy itt lehettem.

Kollégáim, egy jó lecsót és hozzá faka-
nalas jó étvágyat kívánok:

Soós István City 22
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NNem jem jó öó ötletlet!t!

Nem tudom miért jó italos állapotban fém szemetes edényeket rug-
dalni. Biztosan örömet okoz az ebből sportot űzőknek. Sajnos, a
bulinegyedben ez minden éjszaka megtörténik! 

Az önkormányzat – nagyon helyesen – az eddigi műanyag szeme-
tesedények közelében fém szemetes edényeket helyezett ki, olyan
sok a hulladék!

És néhány fiatalnak olyan jólesik belerugdalni néhány, vagy több
sör után ezekbe az edényekbe! Mit tehetünk? 

A bulinegyedben ne parkoljunk a fém szemetes edény mellé! 
Horváth András 

A győztes lecsó és a vándordíj

A szemünk
is kívánja

Nem jó ötlet ilyen
helyre parkolni. Ez
az autós valószínű-
leg többé nem teszi...
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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
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Szerintem már minden olvasónak a könyökén jön ki a látszat szerint
soha meg nem jelenő új „taxiszabályozás”, mely a több mint negyed-
százados minisztertanácsi rendeletet lenne hivatott korszerű jogsza-
bályra váltani. Ám úgy tűnik, a novemberben az összes érintett által
támogatott verziót valakik gáncsolják a háttérből. Kik és miért? – kér-
deztük Metál Zoltánt, az Országos Taxis Szövetség /OTSZ/ elnökét.

Szemben a szakma elvárásaival

Időt húz a rendeletalkotó

Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy
Főkapitány-helyettes
rendészeti főigazgató

Tisztelt Főigazgató Úr!
Az Országos Taxis Szövetség tagjai és partne-
rei többek között azok a taxisok, akik Magyar-
ország területén belül hatósági engedély birto-
kában, ellenőrzött formában fuvarozzák díj el-
lenében az utasokat, az NKH által kiadott en-
gedélyben feltüntetett településeken, vagy on-
nan kiinduló fuvar esetén bárhova az országon
belül, vagy azon túl.

Az utóbbi hónapokban megszaporodtak
azok a jelzések, mely szerint a rendőrség több
esetben eljárást indított taxisokkal szemben
embercsempészet gyanújával.

Mivel az érvényben lévő rendeletek értelmé-
ben a személytaxi vezetője nem rendelkezik
hatósági jogkörrel, ezért az utasok okmányait
nem kérhetik el és azokba bele sem tekinthet-
nek.

Kérem, szíveskedjék számunkra lehetőséget
biztosítani egy személyes konzultációra az elő-
zőekben jelzett napi problémák miatt.

Tisztelettel
Metál Zoltán

elnök
Országos Taxis Szövetség
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résztvevőt, de az túl
sok lenne, ezért
csak néhányat „mu-
tatóba” (ne sértőd-
jön meg, aki kima-
radt!) 

A diszpécserek:
Tombor Ági „Mu-
ter”, Böbe, Merci,
Évi, Kati, Gabcsi,
a 421-es Béla,
Babóti Feri „Su-
ta”, Balogh Tibi a
388, aztán a taxi-
sok: 222-es
„Szőrös” 185-ös
„Zokni”, 919-es
„Benga”, 314-es
„Pí-Satya” a Taxi
2-es Sanyi, a Ta-
xi 3-as Zoli, a
22-es Lajos, és
Jenő, akinek a
szendvicseit ma
is emlegetjük…

Többen 25-
30 év után
most találkoz-
tak először, és
érdekes volt
látni, hogy
szinte azonnal

előkerültek a régi sztorik, ott foly-
tattuk, ahol annak idején abbahagytuk. Voltak, akik szinte sem-
mit sem változtak az évek során, talán csak a haj lett kissé
őszebb, vagy kevesebb, és a pocak nagyobb, és voltak, akiknek
szinte újra be kellett mutatkozniuk. De mindenki megtalálta egy-
kori baráti társaságát, jól érezte magát, és ott, azonnal elhatá-
roztuk, hogy jövőre újra találkozunk. Figyeljétek a Budataxi
Facebook oldalát!

Nagy Zoltán
(Qqcs)

Megjött Pí-satya

Rádiós kívánságmûsor-
ban:

– Anyósom bent égett a
házban, ennek emlékére

szeretném kérni a
Romantic együttestõl a
Szeretem a bõröd illatát...
címû számot!
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FülhallgatFülhallgatótót
a TABLET-hez
Sokan nem tudják, hogy fülhallgatót (fejhallgatót) lehet kap-
csolni a táblagépekhez. Ezekkel a készülékekkel nemcsak
kapcsolatot tarthatunk a taxis cégekkel, de filmeket is nézhe-
tünk rajtuk, vagy akár telefonálhatunk is velük, ezért a fülhall-
gató egy csatlakozási lehetőség. 

Miért kell a taxi üzemmódhoz is a fülhallgató?
Van, aki zsebre teszi a készüléket, amikor megy tankolni,

vagy kávézni. Ilyenkor előfordulhat, hogy a taxis nem hallja
meg a zakó zsebében levő táblagép csilingelését, főleg, ha
még nagykabát is van rajta. Aztán meg nagy a zaj, például ko-
csimosás közben. 

Akkor hiába csörög a gép…
Tóth Tibor 
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Olcsó kiegészítés,egyszerű megoldás… 

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

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

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

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

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

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

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

- oli -

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

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

legét, s már azon gondolkod-
t a m ,

mi-
kor is kell elkezdenem a köte-

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

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

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

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

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

Soós István City 22

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

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

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

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

2 kg kacsaszárnytő
0,5 kg kacsaszív, máj

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

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

szevágva
2 fej hagyma összevág-

va
1 fej fokhagyma aprítva

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

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

A nyári szezon kötelező
kelléke a bogrács

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

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

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

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

Jó étvágyat! 

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

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

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

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

City231 Sanyi

45

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

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

– Fölborút?
Hát erre a fiú is ki-

veszi a szájából a pi-

pát, s válaszol emí-
gyen:

– Föl a.
Méregeti a koma a

szekeret, aztán kér-
di:

– Kéne-é segítség?
Vállat ránt a fiú:

– Kén biz a.
Szippant egyet a

koma:
– Híjjak segítsé-

get?
Füst kieresztve:
– Híjjá.
Újabb szippantás:

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

most?
Füst, felelet:
– A szekír alatt.

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

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

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

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

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

kívül nettó 15 Ft/perc díjon beszélünk mobiltelefon!

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

         Békés, boldog       Karácsonyi  Ünnepeket 

és sikerekben  gazdag          Új Évet kívánunk 

           minden Taxis                         Kollégának!

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

A Mobil Taxi csapata

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

Web: www.mobiltaxi.hu

december2.indd   4 2012.12.12   09:11:20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zástól olyan fáradtak lettünk,

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

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

Taxiból kamionba 3. rész

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

Bika a hegyoldalban

Nizza felé

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

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

Már a vámosok is itt állnak meg

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

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

A legnagyobb probléma most számunkra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tudják Önök, hány kolléga
dolgozik agyvérzés, infarktus
után? 

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

Szakmai részletekről most

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

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

Megérkezett az első válasz:

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

Dr. Komáromi Endre 
divízióvezető

Forgalombiztonság, Taxi 
és Parkolásszervező Divízió

Köszönjük a választ. Várjuk a kö-
vetkező választ… 

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

Lehet, hogy túl fiatal vagyok?
Vagy túl öreg…

Juhász Péter

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

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

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

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

vagy!
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Tájékoztatás a fizetési kedvezmények szabályait érin-
tő változásokról

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

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

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

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

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

NAV tájékoztatók

DEBREDEBRECENCEN

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

E-mail:
fonixtaxi@fonixtaxi.hu

Cím:
4025 Debrecen

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

–  ingyenes hétvégék kéthetente és lényegesen kevesebb tagdíj 
a másodállásosoknak!

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

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

kívül nettó 15 Ft/perc díjon beszélünk mobiltelefon!

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

V. Alkotmány utca

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

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

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

XIII. Margitsziget 

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

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

XXII. Nagytétényi út – Rózsakert utca sa-
rok

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

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

Juhász Péter

43

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

* * *
– Plátói szerelem = kí-

vülrõl nyalogatni a lek-
város üveget.

* * *

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

Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban

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

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

HH íívvdd  bb iizzaa lloommmmaall
II lldd iikkóó tt

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

vagy hagyhatsz üzenetet a 
vermesi@citromail.hu 

e-mail címen is.

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

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

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

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

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

Margitsziget. Tessék komolyan venni 
a változásra figyelmeztető jelzőcetlit

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

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

ket ellenőrizzenek?! 
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Mi ezért fizetünk?

Civil autók a taxiállomásokon

Ha szólunk nekik, még meg is sértődnek

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

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

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

– Tanárnõ, merre van
Gyatra?

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

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

* * *
Egy takarítónõ feljelen-

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

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

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

* * *
A szõke nõ bemegy a

McDonald's-ba:
– Kérek 2 dl kólát, 1

hamburgert és egy kis
sültkrumplit.

– Itt fogyasztja? – kérdi
az eladó.

– Nem, ott a hátsó asz-
talnál.

Képek:
Horváth
András 
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A jelentkező
minőségi szolgáltatókat,

várólista alapján értesítjük.

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

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

Fax: +36 1 235 5404 • www.6x6taxi.hu

1117 Budapest, Kondorosi út 2/a.
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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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Egyedülálló. Extravagáns. Elérhető.
Mercedes-Benz dízel E-osztály Limited Edition modell most kedvezményes áron. Márkakereskedéseinkben
most akár azonnal elérhető a többek között navigáció előkészítéssel, ülésfűtéssel, 12,3"-os médiakijelzővel, 
tolatókamerával felszerelt parkoló csomaggal és LED High Performance fényszóróval ellátott limitált kiadású 
modellünk.** A lenyűgözően dinamikus limuzin intelligens rendszerei a vezetést, kedvező finanszírozási feltételeink 
pedig az Ön döntését támogatják. 

Részletek: www.mercedes-benz.hu/e-osztaly-ajanlat

*A kedvezményes ajánlat 2018. május 9-től 2018. december 31-ig vagy visszavonásig érvényes.
** A felszereltségek listája nem teljes körű.
A tájékoztatás nem teljes körű. Az adatok helyességéért, tévedésért vagy nyomdahibáért
felelősséget nem vállalunk. A kép illusztráció. A hirdetés nem minősül ajánlattételnek.  
További részletekről érdeklődjön a Mercedes-Benz márkakereskedésekben.

Mercedes-Benz E 200 d kombinált üzemanyag-fogyasztás 4,5-4,8 l/100 km, kombinált CO2-kibocsátás: 118-127 g/km.

E 200 d Limited Edition

11 990 000 Ft
extrafelszereltséggel*



ményt is az étekbe. A
végén a sült kolbász és a virslihegyek is
belekerültek.

A dolognak volt egy kis szépséghibája,
nevezetesen, hogy kóstoláskor derült ki,
paprikánk csípős volt. Ez még nem is len-
ne baj, csakhogy a nyájas olvasó is tudja,

hogy ezt nem mindenki szereti.
Szerencsénkre itt és most in-
kább a kedvelők voltak több-
ségben.

Versenytársaink készültek
borjúgulyással, borscs leves-
sel, jemeni levessel, pincepör-
költtel, s voltunk mi, az óriási
méretű lecsónkkal.

Nos, a zsűri dolga itt követke-
zett, hogy kóstoljon, értékeljen,
de némiképp segítenem kellett,
hogy értékeljék ne csak az íze-
ket, hanem a látványt is. Magam-
mal hozott ötletek és szerszá-
mok felhasználásával igyekez-
tem a tálalással is felhívni a fi-
gyelmet, hogy kérem szépen, mi
itt teszünk valamit. Szerényen el
kell mondanom, hogy fáradozá-
sunk sikerrel járt, miszerint, ha
szoros versenyben is, de elnyer-
tük az első helyezést, s a velejá-
ró Klubrádió Főzőverseny
Vándor Fakanál Díj-át, melynek

őrzését a csapattagok reám bízták. 
S itt is köszönöm a megtiszteltetést és

a lehetőséget, hogy részt vehettem eme
nemes versenyen.

Persze még nem végeztünk, hiszen a
zsűri után következett a nagyközönség, a

sok lecsót kiporcióztuk, s egy órán belül
elfogyott az utolsó cseppig, de még az
összes többi étek is a jóféle csapolt sör-
rel, a szervezők jóvoltából.

Kellemes fáradtsággal zártuk a napot,
s reményeink szerint jövőre ismét bene-
vez ez a csapat.

Köszönöm Pikó Andrásnak és a Klub-
rádiónak, hogy itt lehettem.

Kollégáim, egy jó lecsót és hozzá faka-
nalas jó étvágyat kívánok:

Soós István City 22
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NNem jem jó öó ötletlet!t!

Nem tudom miért jó italos állapotban fém szemetes edényeket rug-
dalni. Biztosan örömet okoz az ebből sportot űzőknek. Sajnos, a
bulinegyedben ez minden éjszaka megtörténik! 

Az önkormányzat – nagyon helyesen – az eddigi műanyag szeme-
tesedények közelében fém szemetes edényeket helyezett ki, olyan
sok a hulladék!

És néhány fiatalnak olyan jólesik belerugdalni néhány, vagy több
sör után ezekbe az edényekbe! Mit tehetünk? 

A bulinegyedben ne parkoljunk a fém szemetes edény mellé! 
Horváth András 

A győztes lecsó és a vándordíj

A szemünk
is kívánja

Nem jó ötlet ilyen
helyre parkolni. Ez
az autós valószínű-
leg többé nem teszi...
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Egyedülálló. Extravagáns. Elérhető.
Mercedes-Benz dízel E-osztály Limited Edition modell most kedvezményes áron. Márkakereskedéseinkben
most akár azonnal elérhető a többek között navigáció előkészítéssel, ülésfűtéssel, 12,3"-os médiakijelzővel, 
tolatókamerával felszerelt parkoló csomaggal és LED High Performance fényszóróval ellátott limitált kiadású 
modellünk.** A lenyűgözően dinamikus limuzin intelligens rendszerei a vezetést, kedvező finanszírozási feltételeink 
pedig az Ön döntését támogatják. 

Részletek: www.mercedes-benz.hu/e-osztaly-ajanlat

*A kedvezményes ajánlat 2018. május 9-től 2018. december 31-ig vagy visszavonásig érvényes.
** A felszereltségek listája nem teljes körű.
A tájékoztatás nem teljes körű. Az adatok helyességéért, tévedésért vagy nyomdahibáért
felelősséget nem vállalunk. A kép illusztráció. A hirdetés nem minősül ajánlattételnek.  
További részletekről érdeklődjön a Mercedes-Benz márkakereskedésekben.

Mercedes-Benz E 200 d kombinált üzemanyag-fogyasztás 4,5-4,8 l/100 km, kombinált CO2-kibocsátás: 118-127 g/km.

E 200 d Limited Edition

11 990 000 Ft
extrafelszereltséggel*



Ha véletlenül nem olvastad volna a szeptemberi Taxisok Vi-
lágában a madeirai úti beszámolómat, semmi baj, összefog-
lalom a lényeget. Ebben az évben feleségemmel együtt meg-
céloztuk az Atlanti-óceánból kikandikáló, Hawaii-ra emlékez-
tető vulkanikus madeirai szigetcsoportot. A legnagyobb la-
kott szigeten, Madeirán eltöltöttünk néhány felejthetetlen na-
pot, amiről az ottani taxis világot is bemutató beszámolóm-
ban meséltem. Voltunk mi itt 22 évvel ezelőtt is, de akkor
nem voltunk úgy „kibélelve”, hogy át tudtunk volna menni a
szomszédos lakott szigetre, Porto Santóra, de most (egy-
éves szigorú büdzsé gazdálkodással) pótoltuk. 

Átkelés Porto Santóra

Van kisrepülőgép is, de nem tudtuk, ha leáll az egyetlen motorja, va-
jon fennmarad-e a vízen, ezért inkább a hajót választottuk. A madei-
rai szállodánk előtt reggel 7-kor legalább egy tucat taxi álldogált szé-
pen sorban, és az utolsó pont a hotel főbejáratánál árválkodott. Őt

vittük el. Hát
még ilyen boldog embert nem láttam! Még a helyünket is
leporolta. A kikötőig megtudtam tőle, hogy Madeirán az
utas bárkit kivihet a sorból, ez ott nem illetlenség és made-
irai taxis nem teljesíthet fuvart Porto Santóra, az ottani ta-
xisok sem jöhetnek át ide utasért. 

A kikötőben nem sok hajó ringatózott. Mi, húzva a guru-
lós bőröndöket, elindultunk egy vízibusz nagyságú kék ha-
jó felé. Halászhajó volt. Micsoda? Az az óriási fehér? Úris-
ten! Beszálltunk és hamar rájöttünk, hogy ez egy luxushajó
és egy komphajó csodálatos keveréke. Üzletek, snack bár,
elegancia, amit el tudsz képzelni. Simán, léghajóként suha-
nunk az óceánon, amit egy huncut lengéskiegyenlítő szer-

kezetnek köszönhetünk. Mindenki boldog, a
gyerekek sikongatva szaladgálnak, delfinek suhannak előttünk, a fel-
nőttek kukkerolva lesik a felcsapó bálnákat. 

De van kivétel! Egy négytagú angol család, ötvenes apuci, göm-
bölyded anyuci, két ijedt kiskamasz fiúcska, mindegyikükön felfújt
mentőmellény, nyakukban kis táska. Ülnek, figyelnek. Ha úszni kell,
hát úszni kell!

Ez már Porto Santo

Két és fél óra telt el és már látjuk a mindössze 11 kilométer hosszú,
falevél alakú sziget partjait. Miért akartam én olyan nagyon Porto
Santóra menni? Két oka volt. Az egyik, hogy míg a csodálatos Made-
irát nem csak Colombus fedezte fel, hanem az ingatlanfejlesztők is,
és a 22 évvel ezelőttihez képest böhöm nagy szállodákkal, lakópar-
kokkal rondították el Funchalt, a tengerparti dombokra épült fővá-
rost. Vajon ezt tették-e Porto Santóval is? Szerencsére nem. A 9 ki-
lométer hosszú álomstrand mögött most is csak elszórtan helyez-
kednek el a kisebb házak, üzletecskék, éttermek és néhány alacsony
szálloda. Megnyugodtam. A kikötőből taxival vitettük el magunkat a
strand közepéig, és egy otthagyott napernyő alatt telepedtünk le,
mert a szobánkat még nem lehetett elfoglalni. Jobbra-balra 100-200

méterre voltak a legközelebbi fürdőzők. Itt soha nincs
tömeg. Ez az 50-100 méter széles, aranyhomokos
plázs a kristálytiszta, türkizkék vízzel, a végeit bezáró
hatalmas, koromfekete sziklákkal maga a csoda. 

A másik ok, hogy ezen a viszonylag lapos-dombos
kopár helyen hogyan élnek meg az emberek, főként a
taxisok? Hát nehezen. Nézzük sofőrünk, Pablo egy
napját! Hajnalban 3 fordulóban kiviszi a komphoz azo-
kat az utasait, akik Madeirán dolgoznak. Utána haza-
megy, reggelizik, kicsit ledől. Fél 11-kor érkezik a
komp, hozza a fürdőzőket, kirándulókat. Szétszórja
őket, hazamegy, ebédel, huny egyet ismét. Bevásárlás,
kerti munka, intéznivalók, majd lemegy a partra, fürdik
egyet az óceánban. Jön az
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esti komp, hozza vissza a Madeirán dolgo-
zókat, de ő már ráhordta a strandról az egynapos fürdőzőket.
Ugye mennyire más, mint egy budapesti taxis élete? Télen
még ennél is karcsúbb a bevétel. Van reptér, de akik oda ér-
keznek, azokat többnyire buszok és a panziók személykocsijai
várják. Az 5300 lakos fele az ékszerdoboz-szerű, aprócska,
kedves „fővároskában”, Vila Baleirában él, ahol mindenből
csak egy van. Bútorbolt, szupermarket, pék stb. A többiek az
elszórt, még kisebb településeken laknak, de szorgalmas nép
lehetnek, mert a házak, a kertek mindenütt szépek, ápoltak, te-
hát mindenki megtalálja a megélhetését. Ez a 42 taxisnak sem
lehet könnyű, mert nagyobbik hányaduk egyéb jövedelemszer-
ző tevékenységet is folytat. Pablo ajándéktárgyakat készít a fe-
lesége szuvenírboltjába. Van olyan taxis, aki Madeirán taxizik és a
kocsit este otthagyja a kikötőben, reggel érte megy. Van taxis, aki
csak háromnaponta jön haza. Itt fedeztük fel, hogy mégis van díj-
szabás a taxikban. A vezetőülés hátoldalán! Ügyes, mi?

A lakosságnak is van személygépkocsija, de a kis távolságok
miatt fogalmam sincs, mire használják. Az utak vegyes képet mu-
tatnak, az asztalsima betonúttól a fogsorkocogtató földútig min-
den előfordul.

Egyébként az óceánról nézve kopárnak látszó szigeten számos
érdekes látnivaló akad, egy napot sem lehet unatkozni. Trópusi
kis állatkert, bizarr és hatalmas lávasziklák, mini sivatag,
Colombus lakóháza, kilátópontok, apró sziklaszigetek, kalózhajó,
dzsip szafari, lovaglás (kihagytuk), hegymászás az 500 méteres
csúcsra. A reptér indulási épülete akkora, mint egy iskolai tante-
rem. Mindössze 3 beszállóhely van, de itt még soha nem tartóz-
kodott három gép egy időben. Indulás Lisszabonba. A portugál
gép óriási meglepetést okoz. Pontosan indul. Szokatlan.

Lisszabon

Jobbról a feleségem ül az ablaknál, balról egy atyafi a szigetről. Már
a nekifutásnál gyöngyözik a homloka, odafönn hányja magára a ke-
reszteket és jézusmáriázik. Az egyik sztyuvi kiszúrja, hoz neki valami

édes, erős vörösbort, és megitatja vele. Eredmény; leszállás előtt
a portugál már énekelni akar, de azt nem lehet. Sebaj! Boldogan
mosolyog mindenkire.

Landolunk, itt vagyunk a hatalmas előcsarnokban, ahol hatalmas
a sokadalom. Tervezőkém valamit nagyon elszúrhatott, mert itt min-
denki keres valamit. Harmadszor futunk össze egy lengyel házas-
párral, akik kétségbeesve keresik a wc-t, mi a kijáratot. Kint va-
gyunk, mély lélegzet, de még nagyobb káoszba csöppenünk. 

Ugyanis a reptérre vezető út a terminál épülete előtt egy elnyújtott
hurokban önmagába tér vissza, de előbb négy sávra bomlik, amiből
a két külső a taxiké, a két belső a buszoké és a személykocsiké. A
főbejárat előtt történik a ki-és beszállás, ami az utasok sávok közöt-
ti ugrabugrálását, sikítozását, anyázását jelenti. Átkelő, zebra nincs.
Most éppen egy 15 tagú pereputty búcsúztatja a

füstszínű brazil nagymamát, miközben elfoglal-
ják mind a két taxisávot, azok meg nyomják a dudát. Elképesztő a
hangzavar. A másik két sávban az a baj, hogy senki sem oda áll, aho-
va kéne. A két éjszaka Lisszabonban kevés a számszerű tájékozó-
dáshoz, mert a taxisofőröknek minden pillanatban feszülten figyelni-
ük kell, nem lehet velük beszélgetni. Egyrészt kaotikus a forgalom,

Káosz a reptéren

Sok van belőlük

Mini járgány, mini benzinkút

Nagy kocsi, kis fuvar

Reptéri egyke
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Ha véletlenül nem olvastad volna a szeptemberi Taxisok Vi-
lágában a madeirai úti beszámolómat, semmi baj, összefog-
lalom a lényeget. Ebben az évben feleségemmel együtt meg-
céloztuk az Atlanti-óceánból kikandikáló, Hawaii-ra emlékez-
tető vulkanikus madeirai szigetcsoportot. A legnagyobb la-
kott szigeten, Madeirán eltöltöttünk néhány felejthetetlen na-
pot, amiről az ottani taxis világot is bemutató beszámolóm-
ban meséltem. Voltunk mi itt 22 évvel ezelőtt is, de akkor
nem voltunk úgy „kibélelve”, hogy át tudtunk volna menni a
szomszédos lakott szigetre, Porto Santóra, de most (egy-
éves szigorú büdzsé gazdálkodással) pótoltuk. 

Átkelés Porto Santóra

Van kisrepülőgép is, de nem tudtuk, ha leáll az egyetlen motorja, va-
jon fennmarad-e a vízen, ezért inkább a hajót választottuk. A madei-
rai szállodánk előtt reggel 7-kor legalább egy tucat taxi álldogált szé-
pen sorban, és az utolsó pont a hotel főbejáratánál árválkodott. Őt

vittük el. Hát
még ilyen boldog embert nem láttam! Még a helyünket is
leporolta. A kikötőig megtudtam tőle, hogy Madeirán az
utas bárkit kivihet a sorból, ez ott nem illetlenség és made-
irai taxis nem teljesíthet fuvart Porto Santóra, az ottani ta-
xisok sem jöhetnek át ide utasért. 

A kikötőben nem sok hajó ringatózott. Mi, húzva a guru-
lós bőröndöket, elindultunk egy vízibusz nagyságú kék ha-
jó felé. Halászhajó volt. Micsoda? Az az óriási fehér? Úris-
ten! Beszálltunk és hamar rájöttünk, hogy ez egy luxushajó
és egy komphajó csodálatos keveréke. Üzletek, snack bár,
elegancia, amit el tudsz képzelni. Simán, léghajóként suha-
nunk az óceánon, amit egy huncut lengéskiegyenlítő szer-

kezetnek köszönhetünk. Mindenki boldog, a
gyerekek sikongatva szaladgálnak, delfinek suhannak előttünk, a fel-
nőttek kukkerolva lesik a felcsapó bálnákat. 

De van kivétel! Egy négytagú angol család, ötvenes apuci, göm-
bölyded anyuci, két ijedt kiskamasz fiúcska, mindegyikükön felfújt
mentőmellény, nyakukban kis táska. Ülnek, figyelnek. Ha úszni kell,
hát úszni kell!

Ez már Porto Santo

Két és fél óra telt el és már látjuk a mindössze 11 kilométer hosszú,
falevél alakú sziget partjait. Miért akartam én olyan nagyon Porto
Santóra menni? Két oka volt. Az egyik, hogy míg a csodálatos Made-
irát nem csak Colombus fedezte fel, hanem az ingatlanfejlesztők is,
és a 22 évvel ezelőttihez képest böhöm nagy szállodákkal, lakópar-
kokkal rondították el Funchalt, a tengerparti dombokra épült fővá-
rost. Vajon ezt tették-e Porto Santóval is? Szerencsére nem. A 9 ki-
lométer hosszú álomstrand mögött most is csak elszórtan helyez-
kednek el a kisebb házak, üzletecskék, éttermek és néhány alacsony
szálloda. Megnyugodtam. A kikötőből taxival vitettük el magunkat a
strand közepéig, és egy otthagyott napernyő alatt telepedtünk le,
mert a szobánkat még nem lehetett elfoglalni. Jobbra-balra 100-200

méterre voltak a legközelebbi fürdőzők. Itt soha nincs
tömeg. Ez az 50-100 méter széles, aranyhomokos
plázs a kristálytiszta, türkizkék vízzel, a végeit bezáró
hatalmas, koromfekete sziklákkal maga a csoda. 

A másik ok, hogy ezen a viszonylag lapos-dombos
kopár helyen hogyan élnek meg az emberek, főként a
taxisok? Hát nehezen. Nézzük sofőrünk, Pablo egy
napját! Hajnalban 3 fordulóban kiviszi a komphoz azo-
kat az utasait, akik Madeirán dolgoznak. Utána haza-
megy, reggelizik, kicsit ledől. Fél 11-kor érkezik a
komp, hozza a fürdőzőket, kirándulókat. Szétszórja
őket, hazamegy, ebédel, huny egyet ismét. Bevásárlás,
kerti munka, intéznivalók, majd lemegy a partra, fürdik
egyet az óceánban. Jön az
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esti komp, hozza vissza a Madeirán dolgo-
zókat, de ő már ráhordta a strandról az egynapos fürdőzőket.
Ugye mennyire más, mint egy budapesti taxis élete? Télen
még ennél is karcsúbb a bevétel. Van reptér, de akik oda ér-
keznek, azokat többnyire buszok és a panziók személykocsijai
várják. Az 5300 lakos fele az ékszerdoboz-szerű, aprócska,
kedves „fővároskában”, Vila Baleirában él, ahol mindenből
csak egy van. Bútorbolt, szupermarket, pék stb. A többiek az
elszórt, még kisebb településeken laknak, de szorgalmas nép
lehetnek, mert a házak, a kertek mindenütt szépek, ápoltak, te-
hát mindenki megtalálja a megélhetését. Ez a 42 taxisnak sem
lehet könnyű, mert nagyobbik hányaduk egyéb jövedelemszer-
ző tevékenységet is folytat. Pablo ajándéktárgyakat készít a fe-
lesége szuvenírboltjába. Van olyan taxis, aki Madeirán taxizik és a
kocsit este otthagyja a kikötőben, reggel érte megy. Van taxis, aki
csak háromnaponta jön haza. Itt fedeztük fel, hogy mégis van díj-
szabás a taxikban. A vezetőülés hátoldalán! Ügyes, mi?

A lakosságnak is van személygépkocsija, de a kis távolságok
miatt fogalmam sincs, mire használják. Az utak vegyes képet mu-
tatnak, az asztalsima betonúttól a fogsorkocogtató földútig min-
den előfordul.

Egyébként az óceánról nézve kopárnak látszó szigeten számos
érdekes látnivaló akad, egy napot sem lehet unatkozni. Trópusi
kis állatkert, bizarr és hatalmas lávasziklák, mini sivatag,
Colombus lakóháza, kilátópontok, apró sziklaszigetek, kalózhajó,
dzsip szafari, lovaglás (kihagytuk), hegymászás az 500 méteres
csúcsra. A reptér indulási épülete akkora, mint egy iskolai tante-
rem. Mindössze 3 beszállóhely van, de itt még soha nem tartóz-
kodott három gép egy időben. Indulás Lisszabonba. A portugál
gép óriási meglepetést okoz. Pontosan indul. Szokatlan.

Lisszabon

Jobbról a feleségem ül az ablaknál, balról egy atyafi a szigetről. Már
a nekifutásnál gyöngyözik a homloka, odafönn hányja magára a ke-
reszteket és jézusmáriázik. Az egyik sztyuvi kiszúrja, hoz neki valami

édes, erős vörösbort, és megitatja vele. Eredmény; leszállás előtt
a portugál már énekelni akar, de azt nem lehet. Sebaj! Boldogan
mosolyog mindenkire.

Landolunk, itt vagyunk a hatalmas előcsarnokban, ahol hatalmas
a sokadalom. Tervezőkém valamit nagyon elszúrhatott, mert itt min-
denki keres valamit. Harmadszor futunk össze egy lengyel házas-
párral, akik kétségbeesve keresik a wc-t, mi a kijáratot. Kint va-
gyunk, mély lélegzet, de még nagyobb káoszba csöppenünk. 

Ugyanis a reptérre vezető út a terminál épülete előtt egy elnyújtott
hurokban önmagába tér vissza, de előbb négy sávra bomlik, amiből
a két külső a taxiké, a két belső a buszoké és a személykocsiké. A
főbejárat előtt történik a ki-és beszállás, ami az utasok sávok közöt-
ti ugrabugrálását, sikítozását, anyázását jelenti. Átkelő, zebra nincs.
Most éppen egy 15 tagú pereputty búcsúztatja a

füstszínű brazil nagymamát, miközben elfoglal-
ják mind a két taxisávot, azok meg nyomják a dudát. Elképesztő a
hangzavar. A másik két sávban az a baj, hogy senki sem oda áll, aho-
va kéne. A két éjszaka Lisszabonban kevés a számszerű tájékozó-
dáshoz, mert a taxisofőröknek minden pillanatban feszülten figyelni-
ük kell, nem lehet velük beszélgetni. Egyrészt kaotikus a forgalom,
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másrészt Lisszabon hatalmas belvárosa nélkülöz minden jó-
zan tervezést. Rengeteg a kis, keskeny, ferde utca, sok a ke-
reszteződés, a kanyar és a legtöbbje emelkedős. Aki itt taxizik,
annak fel van kötve a gatyája! Az egyik társaság taxija alul fe-
kete, felül almazöld, a másiké krémszínű, egyiket sem lehet
észrevenni elölről, csak ha elment előtted. Sok a taxi, de sok a
fuvar is, droszton cigiző taxist alig látni. Órával mennek, pörög-
nek, jól keresnek. Nem erőszakosak, de dinamikusak. Láttam
olyat, hogy a taxis már akkor indult, amikor az utasnak még ki-
lógott a lába. 

Tóth I. Gábor 

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

38

1. Helyes a „B” válasz. A tábla jelentése;
„Egyirányú forgalmú út”. Bár az ilyen úton ál-
talában tilos hátrafelé menni, de van kivétel a
szabály alól, mert a mai forgalomban nagyon
nehéz feladat lenne csak előremenetben be-
illetve kiállni a parkolóhelyre. Ezért egyirányú
forgalmú úton az úttest széléhez, illetőleg a
várakozóhelyre történő beálláshoz szükséges
manőver még megengedett.
2. Helyes az „A” válasz. Az úttest szélén
való megállási szándékot illetve a megállást
irányjelzéssel jelezni kell.
3. Helyes a „B” válasz. Ha a járműveknek
forgalmi okból meg kell állnia – előre sorolás
céljából –, kétkerekű kerékpárral legfeljebb
az úttest szélén, az álló járművek mellett jobb-
ról szabad előrehaladnia. 
4. Helyes a „B” válasz. Az úttest szélén ál-
ló járművet éjszaka és korlátozott látási viszo-
nyok között csak akkor kell kivilágítani, ha
nincs közvilágítás vagy a járművet egyéb kül-
ső fényforrás kellően nem világítja meg.
5. Helyes a „C" válasz. Tilos megállni más
járművel az autóbusz- vagy trolibusz-megálló-
helyet jelző tábla előtt 15 méter, utána 5 mé-
ter távolságon belül, kivéve, ha útburkolati jel-
ből más következik.
6. Helyes a „C" válasz. Csak lakott terüle-
ten kívül kell megjelölni az elromlott taxit el-
akadást jelző háromszöggel, és ott is csak ak-
kor, ha az úttesten vagy a leállósávon áll.
7. Helyes a „C" válasz. A tábla jelentése;

„Csúszós úttest”. Az ilyen helyen az úttest
erősen csúszóssá válhat.
8. Helyes az „B” válasz. Ha a „Mindkét
irányból behajtani tilos” tábla alatt elhelyezett
kiegészítő táblán „Kivéve célforgalom” felírat
van, a tilalom nem vonatkozik arra a járműre,
melynek úti célja a táblával megjelölt úton
van.
9. Helyes az „A” válasz. A megkülönbözte-
tő jelzéseket használó gépkocsi részére min-
den járművel, minden helyzetben elsőbbsé-
get kell adni, és akadálytalan továbbhaladását
– félrehúzódással és a szükséghez képest
megállással – lehetővé kell tenni. 
10. Helyes az „A” válasz. Az úttest szélén
lévő villamospályán folyamatosan lehet halad-
ni, mert a vezetőt a látási viszonyok nem aka-
dályozzák a közeledő villamos észlelésében,
és a taxi a villamosforgalmat nem zavarja.
11. Helyes a „C” válasz. A tábla azt jelzi,
hogy az út közvetlenül vízparton vagy szaka-
dék mellett vezet.
12. Helyes a „B” válasz. Kikerülni – ugyan-
úgy, mint az előzés esetén – csak akkor sza-
bad, ha a vezető a manőver befejezése után a
taxival a kikerült járművek elé azok zavarása
nélkül vissza tud térni.
13. Helyes az „A” válasz. Nem kell a taxit
haladéktalanul megállítani, ha a taxis kézzel
még megfelelő irányjelzést tud adni.
14. Helyes a „B” válasz. A villamospályán
tilos megállni.

Falusi focimeccsen:
– Hol van a labda?
– Berúgtam az erdõbe!
– Senkit nem érdekel, hol rúgtál be! A labda

hol van?

Várjuk a kompot

Hosszú a sor

Felismered? Ez taxi

Nyelveket beszélek

Zötyögős úton
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 *Jelen ajánlat 2018.10.01-től 2018.10.31-ig, vagy visszavonásig, Citroën C-Elysée FEEL 1.2 PureTech 82 modellek esetén leadott és 
visszaigazolt megrendelésekre érvényes. Az indulóár a regisztrációs adóval növelt, maximális ügyfélkedvezménnyel már csökkentett listaárat jelöli és gyártásból történő 
megrendelésekre érvényes. A feltüntetett indulóáras akció más akcióval vagy kedvezménnyel nem összevonható. Az akciós ajánlatok abban az esetben érvényesek, 
amennyiben a fenti gépjárműverzió taxiként kerül forgalomba helyezésre. A kedvezmény teszt- és használt gépkocsi vásárlására nem, kizárólag új autó vásárlásra 
vonatkozik. A Citroën C-Elysée FEEL 1.2 PureTech 82 változat vegyes fogyasztása 4,9 l/100km, CO2-kibocsátása 113 g/km. A képek illusztrációk. A tájékoztatás nem 
teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a C Automobil Import Kft. fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. 
Részletekért forduljon az akcióban részt vevő márkakereskedésekhez, illetve keresse fel a www.citroen.hu honlapot.
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1. Helyes a „B” válasz. A tábla jelentése;
„Egyirányú forgalmú út”. Bár az ilyen úton ál-
talában tilos hátrafelé menni, de van kivétel a
szabály alól, mert a mai forgalomban nagyon
nehéz feladat lenne csak előremenetben be-
illetve kiállni a parkolóhelyre. Ezért egyirányú
forgalmú úton az úttest széléhez, illetőleg a
várakozóhelyre történő beálláshoz szükséges
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céljából –, kétkerekű kerékpárral legfeljebb
az úttest szélén, az álló járművek mellett jobb-
ról szabad előrehaladnia. 
4. Helyes a „B” válasz. Az úttest szélén ál-
ló járművet éjszaka és korlátozott látási viszo-
nyok között csak akkor kell kivilágítani, ha
nincs közvilágítás vagy a járművet egyéb kül-
ső fényforrás kellően nem világítja meg.
5. Helyes a „C" válasz. Tilos megállni más
járművel az autóbusz- vagy trolibusz-megálló-
helyet jelző tábla előtt 15 méter, utána 5 mé-
ter távolságon belül, kivéve, ha útburkolati jel-
ből más következik.
6. Helyes a „C" válasz. Csak lakott terüle-
ten kívül kell megjelölni az elromlott taxit el-
akadást jelző háromszöggel, és ott is csak ak-
kor, ha az úttesten vagy a leállósávon áll.
7. Helyes a „C" válasz. A tábla jelentése;

„Csúszós úttest”. Az ilyen helyen az úttest
erősen csúszóssá válhat.
8. Helyes az „B” válasz. Ha a „Mindkét
irányból behajtani tilos” tábla alatt elhelyezett
kiegészítő táblán „Kivéve célforgalom” felírat
van, a tilalom nem vonatkozik arra a járműre,
melynek úti célja a táblával megjelölt úton
van.
9. Helyes az „A” válasz. A megkülönbözte-
tő jelzéseket használó gépkocsi részére min-
den járművel, minden helyzetben elsőbbsé-
get kell adni, és akadálytalan továbbhaladását
– félrehúzódással és a szükséghez képest
megállással – lehetővé kell tenni. 
10. Helyes az „A” válasz. Az úttest szélén
lévő villamospályán folyamatosan lehet halad-
ni, mert a vezetőt a látási viszonyok nem aka-
dályozzák a közeledő villamos észlelésében,
és a taxi a villamosforgalmat nem zavarja.
11. Helyes a „C” válasz. A tábla azt jelzi,
hogy az út közvetlenül vízparton vagy szaka-
dék mellett vezet.
12. Helyes a „B” válasz. Kikerülni – ugyan-
úgy, mint az előzés esetén – csak akkor sza-
bad, ha a vezető a manőver befejezése után a
taxival a kikerült járművek elé azok zavarása
nélkül vissza tud térni.
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*Renault Crédit fix 4,99% THM – Az ajánlat 2018.10.01-től visszavonásig érvényes a megkötött vevői szerződésekre. A Renault Crédit finanszírozási ajánlat, fix kamatozású, forint alapú 
nyílt végű pénzügyi lízing konstrukció, THM 4,99%, minimum önerő 30%, futamidő 24-72 hónap, mely egyedi hitelképesség vizsgálat függvényében érvényes. A THM meghatározása 
az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül 
ajánlattételnek, a részletekért keresse fel hivatalos Dacia Márkakereskedőjét. A Renault Credit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. Az UniCredit Leasing Hungary 
Zrt. az egyedi hitelbírálat jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. Az UniCredit Leasing Hungary Zrt. mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési 
Feltételei és Hirdetménye a www.unicreditleasing.hu honlapon keresztül érhető el.
Új Duster vegyes fogyasztás l/100 km: 4,4–6,5 ; CO2-kibocsátás g/km: 115–149, Lodgy vegyes fogyasztás: l/100 km: 4,0–6,1; CO2-kibocsátás g/km: 103–139, NEDC BT-ciklus szerint. 
A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás, illetve CO2-kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredményei. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekért keresse fel 
hivatalos Dacia márkakereskedőjét. A képek illusztrációk.

Lejárt az idő? 
Váltson velünk!

Dacia Lodgy: megbízhatóság  
és tágas tér 7 személynek!

Dacia modellek most FIX 4,99% THM-es finanszírozással,  
akár nyíltvégű pénzügyi lízing konstrukcióban is!*

Új Dacia Duster: nehéz útviszonyok 
között is bizonyított, továbbra is 
elérhető áron!
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