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ISMÉT TAXI EXPO

2018. október 18-án (csütörtökön)
9.30 órakor várunk a

Hungexpo ,,B’’ pavilonjában
 az ország minden szegletéből.

Gyere és nyerj!
A parkolás ingyenes.

A részletekről az újságban olvashatsz.kről az újságban o

www.facebook.com/taxiszovetseg



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.

3 699 000 FT-TÓL
MÁR AKÁR

ANNYI MINDEN
 SZÓL MELLETTE.

www.skoda.hu
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Minden mérlegnek két serpenyője van.
Természetesen egy rendezvényen, meg-
beszélésen, tanácskozáson részt venni
bevételkieséssel jár. 

De mi van a mérleg másik serpenyőjé-
ben? Ha családdal megyünk egész na-
pos kirándulásra, az is bevételki-
esés. Ott a mérleg másik ser-
penyője! A család, az együtt-
lét, a gyereknevelés, az össze-
tartozás, a szeretet. Van, amit
nem lehet pénzzel kifejezni,
van, amikor nem lehet szem-
pont a várható kereset! 

A TAXI EXPO rendezvény
bevételkieséssel jár. Fél- vagy
akár egész napos kieséssel.
Mennyit nyerünk a találkozóval? 

A taxisok a drosztokon tudják megbe-
szélni a világ dolgait. A taxizásban bekö-
vetkezett pozitív változásokat ugyanúgy,
mint a negatív tendenciákat! Viszont ott a
taxisok csak egymás között tudják megvi-
tatatni, megbeszélni a dolgokat. Sokszor
hallomás alapján ítélkeznek, vagy dönte-
nek. 

A TAXI EXPO Magyarországon egye-
dülálló találkozó, ahol megjelenik a taxi-
zás összes résztvevője! A taxisok kérdé-
seket tehetnek fel a BKK, a Budapest
Közút, az Adóhatóság és a különböző mi-
nisztériumok képviselőinek. Lesznek ott
autókereskedők, így a taxisoknak nem
kell végigjárni az autószalonokat, ilyenkor
az autószalonok jönnek el a taxisokhoz.

És ott lesznek a taxióraszervizek, a taxi-
óragyártók, autófóliázók. Megjelennek a
taxitársaságok képviselői is. Az esetlege-
sen váltáson gondolkodók most megis-

merhetik közelebbről a többi fuvarközvetí-
tő feltételeit. 

Én ott leszek a 2018-as TAXI EXPO-n
is!

Tasnádi Áron

TARTALOM
Minősítés nélkül a Belvárosban 4.
Taxi Expo októberben 6.
Ne ismerd el! 7.
A Balaton-átúszástól a Balaton
végigúszásáig 8.
Forgalmirend-változások 10.
Csalók küldenek értesítéseket 
a NAV nevében 13.
Górcső alatt a taxisok 13.
Adóelőleg 14.
Online pénztárgépek használata 14.
Belvárosi szálloda – új néven 16.
Újabb kamion a gyorsforgalmi úton 16.
Cégtábla 16.
Mindenkit hazavárnak 17.
Nyugdíjkiegészítés 17.
Taxis statisztika, 2018 18.
Hogyan lehet így parkolni? 18.
Rókus droszt 18.
Szokatlan közlekedési helyzet, 
de minden szabályos 19.
Ne parkoljatok sarkokon! 19.
Toronyházi gondolatok 20.
Körözött személy, drog a taxiban 25.
Repülőtérre vezető út, a „D” portánál 26.
10 éve történt, 20 éve történt 26.
Nyugdíjba mész? 27.
A külföldieknek mindent szabad? 27.
BTI-hírek 27.
39 éve két taxist megölt 28.
Sérült autóval is lehet szolgáltatni? 28.
Tudod vagy tippelsz? 32.
Tisztelt Kollégák! 33.
Szokatlan újítás Budapesten 34.
Madeira, az európai Hawaii 35.

Havi aforizma 

Többet ér baráttal a szegénység porában

feküdni, mint ellenséggel együtt a hatalom

trónján fényleni.                    
   

Jókai Mór
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TAXISOK VILÁGA
MEGJELENIK HAVONTA

ALAPÍTÓ FŐSZERKESZTŐ:

Berkó Károly

KIADÓ: Q-Betax Kft.

Kiadásért felelős:
Berkó Károly

Color Pack Nyomdaipari Rt.

Felelős vezető:

Zsukk László

ISSN 1786-5328

MEGVÁSÁROLHATÓ

A szerkesztőségben

és a BTI-ben
A kiadó a lapban megjelenő hirdetések 

tartalmáért felelősséget nem vállal!

A SZERKESZTŐSÉG CÍME:
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
legnagyobb gondossággal el-
járni az információk közlése
során. A jelen számunkban
idézett jogszabályok és tájé-
koztatók a lapzártakor, 2018.
09. 10-én hatályos állapotot
tükrözik. Nem zárható ki azon-
ban, hogy a lap megjelenéséig
ezek bármelyike kiegészítésre,
módosításra vagy törlésre ke-
rül. Nagyobb változás esetén
arról azonnal hírt adunk
weboldalunkon (taxisokvila-
ga.hu), illetve a Taxisok Világa
facebook profilján.

Én ott leszek… Én ott leszek… 

TAXI EXPO idén is

Új légitársaságok
Ferihegyen 

Az elmúlt napokban négy új légitársa-
ságot köszönthettünk a Liszt Ferenc
Nemzetközi repülőtéren. Mind a négy
légitársaság a „B” terminálról indul. 

Aero4M     B terminál

CYPRUS B terminál

General Aviaton B terminál

Jettime  B terminál
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Vakrandi:
– Mirõl foglak felismerni?
– 184 centi vagyok és 64 ki-

ló. És én mirõl foglak megis-
merni?

– Lesz nálam mérõszalag,
meg mérleg…

* * *
– Annyira sokoldalú, hogy

az már gömb.

4

Ellepték a fővárost az elméletileg kötelező minősítés nél-
kül fuvarozó taxik. A látvány csak a jéghegy csúcsa! Nekik
még minősített szabadjelzőjük és minősítő matricájuk
sincs. De hányszázan lehetnek, akik valamikor budapesti
taxisok voltak,

de valamiért kiestek. Elvették a drosztengedélyüket,
vagy „kihullott” a kocsi, ami az érvényes rendelkezések
szerint Budapesten már alkalmatlan taxizásra. 

Ők többségükben valahol, vidéken levizsgáztatják a taxit és
Budapesten szolgáltatnak. Teszik ezt évek óta, a hatóságok ré-
széről háborítatlanul. Miközben az ellenőrzések az engedéllyel
rendelkezőkre szűkülnek. Pedig a panaszok nagy részben pont

a jogszabályokra fütyülő taxisokra érkeznek. Ám úgy látszik, ez
az évek óta zajló folyamat az ellenőrzést végzők ingerküszöbét
még nem éri el…

Tóth Tibor

A szükséges matricák jól láthatóan hiányoz-
nak. A Keleti pályaudvarnál ezt nem látja ellen-
őrzést végző hivatalos ember. Vajon miért? A fehér rendszámos autót naponta látom, amint le-

intik utazni vágyók. Ha a taxisok tudják róla, a ha-
tóságok miért nem?

A szabadjelző nélküli autó (így nem
taxi!) sofőrje utasokkal tárgyal

A szabadjelző mutatja, ennek a taxinak nincs főváros-
ra szóló engedélye. Törzshelye a Bajcsy-Zsilinszky úti
taxiállomás. Amerre valahogy soha nem jár ellenőr

Minősítés nélkMinősítés nélkül a Belvül a Belvárárosban… osban… 
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A BKIK az idén is megrendezi a

Taxi Expo-t
a HUNGEXPO (Budapest X. Albertirsai út 10.) területén található „B” pavilonban 

2018. október 18. csütörtökön 9.30-16.00
közötti időben.

A parkolás ingyenes.

A rendezvényen előadások, fórumok, kiállítások és nagyon kedvező autóvásárlási 
lehetőségek is lesznek.

Előadások és fórumtémák:

Közlekedési hatósági ellenőrzések tapasztalatai, a Hatóság szemével.

 A taxiállomások jelenlegi állapota, kialakítása, bővítése, avagy milyen lehetőségei és 
kötelezettségei vannak az üzemeltetőnek.

 A jelenleg  „még”  korszerű gépjárműveket vajon meddig tudjuk (EU5-EU6-diesel, 
benzin, hibrid) gazdaságosan üzemeltetni. Milyen változások várhatók a moto-
rok tekintetében a következő években?

 Milyen tapasztalatokat szerzett a NAV az utóbbi év rendszeres ellenőrzései során.

Kiállítók:
Citroën, Dacia, Fiat, Mercedes, Peugeot, Renault, Opel, Skoda, Volkswagen
City Taxi, Főtaxi, 6x6 Taxi, Taxi4, Kamionsuli, MKB, OTP,  Budapest Bank,
ECOMETER, DIGITAXI, RASE

 A helyszínen a rendezvényre regisztrált és a megjelent látogatók között értékes 
szponzori ajándékokat sorsolunk ki.

 Az ingyenes regisztráció október 1-től elérhető a www.bkik.hu oldalán.

 A szervezők a program változtatás jogát fenntartják!
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2018. április 17-én a BKIK LXIII. Küldöttgyűlése
Csoltó Gábort, az Ipari Tagozat elnökét választot-
ta a BKIK elnökévé. Az Ipari Tagozat élére 2018.
július 31-én a tagozat küldöttei 100%-os szavazat-
aránnyal a Diagramma Zrt. elnök-vezérigazgató-
ját, a 36 éves Zsabka Zsoltot választották, aki
2015-ben dr. Vadász György felkérésére kezdett a
kamaránál dolgozni. 2015-től cége is az önkéntes
kamarai tagok sorába lépett. Az új elnök hangsú-
lyozza, hogy nagyon komoly, stabil örökséget
vett át Csoltó Gábortól, így a pozitívumok és érté-
kek megtartásával kezd majd újabb lehetősége-
ket keresni a Tagozat számára. Kérdéseinket az
új elnöknek, Zsabka Zsoltnak tettük fel

• Tekintettel arra, hogy az utóbbi időszakban igen ellent-
mondásos hírek jelentek meg a BKIK önkéntes, és regisztrá-
ciós díj fizetésére kötelezett tagságáról, illetve a kintlévősé-
gekről, nézzük az adatokat. Mennyien vannak a két körbe tar-
tozó vállalkozók/vállalkozások?
• A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara adatai szerint az
Ipari Tagozathoz 47121 fővárosi vállalkozó/vállalkozás tarto-
zik. Ez a kör kötelezett az évi 5000 forintos regisztrációs díj
megfizetésére. Közülük a tagozathoz jelenleg 829 önkéntes
kamarai tag csatlakozott. Ez a teljes létszám mindössze
1,7%-át jelenti. Csak a példa kedvéért: a német kamarában
ez az arány 35%-os. Nem véletlen, hogy a gazdaságban, a
törvényalkotásban más súllyal vannak jelen, mint jelenleg a
BKIK. Ám ezen változtatni szeretnénk. Már elkezdtük a fővá-
rosi cégek felmérését, és ha kell, személyesen keresem fel
őket azzal a céllal, hogy legyenek önkéntes tagjaink. Így a ka-
mara olyan vállalkozásokkal bővülne, melyek a kisebbeket is
vonzanák. Mi pedig platformot teremtenénk arra, hogy meg-
ismerjék egymás igényeit, így akár munkakapcsolat is létrejö-
hetne a kamarai tagok között.

• A kisebb-nagyobb vállalkozások nagyon nagy számban
azért kerülik a kamarát, mert még azt sem tudják, mit kapnak
a kötelező regisztrációs díjukért. Az önkéntes tagok pedig
ennél jóval nagyobb anyagi terhet vállalnának a belépéssel.
Nem nagyon teszik…
• Az 5000 forintos – egyébként adók módjára behajtható –
regisztrációs díjért a BKIK jelenleg is több ingyenes szolgál-
tatást kínál a vállalkozások számára. A kört az igényekhez al-
kalmazkodva bővíteni lehet, és szándékaink szerint kell is. A
baj az, hogy az érintettek még a meglévő kínálatunkat sem is-
merik. A teljesség igénye nélkül nézzünk néhányat. Van pél-
dául jogsegélyszolgálatunk. Kérhetnek a vállalkozásokkal
kapcsolatos tanácsokat is. Az Ipari Tagozaton belül építési
szakértőnk várja a megkereséseket. Vannak olyan tanács-
adóink, akik hetente háromszor négy órát itt vannak a kama-
rában, de eddig kevesen keresték őket, mert nem tudtak ró-

luk. Ezért megjelentettünk egy új kiadványt, amiben konkré-
tan felsoroltuk, hogy a kamara mit nyújt térítésmentesen re-
gisztrált tagjainak. (Mit kapok az ötezer forintomért? Kiadja a
BKIK 2018. A szerk. megj.) Aztán megjelent a Budapest
Trend nevű újság, ezt is mi adjuk ki. Ebben olyan informáci-
ók, ismertetések vannak, melyek a taxisokat is érinthetik. 

• A taxisok nagy többségben a mikro-vállalkozások körébe
tartoznak. Ám a kkv-k mellett erről a rétegről szinte sosem
hallani a gazdasági kommunikációban. Sajnos a kamarai
megnyilatkozásokból, hivatkozásokból is hiányoznak az egy-
két személyes vállalkozások. Így nem csoda, ha a korábban
lelkes önkéntes kamarai tag fuvarozók szépen lassan eltűn-
tek a BKIK-ból. Vannak tervek a visszacsábításukra, illetve
létszámuk növelésére?
• Természetesen vannak rövid és hosszú távú elképzelése-
im, terveim. Ami a rövidebb távot illeti, a cégek, vállalkozá-
sok, vállalkozók megkeresése közös feladata a kamara je-
lenlegi vezetésének. Tisztségviselőink a saját ismeretségi
körükön belül toborzásba kezdenek. Ami a hosszabb távú
elképzeléseket illeti, felhasználva a pozitív külföldi példákat,
célszerű lenne minősíteni az önkéntes tagjainkat. Mintául
szolgálhat akár a bécsi kamara is, mely ebben professzioná-
lis. Például, ha Bécsben valaki keres egy megbízható csa-
tornaszerelőt, akkor felhívja a kamarát, és megkérdezi, kit ja-
vasolnak? A javaslat ilyen esetben a kamarai minősítés alap-
ján történik. Ehhez megnézik, hogy az adott vállalkozó/vál-
lalkozás befizette-e az adóját, volt-e bírsága, és volt-e (helyi-
leg legközelebb) ellene valamikor panasz? A három szem-
pont adja a minősítés alapját. Amikor tehát a kamarának ja-
vasolni kell egy adott feladatra, van alapja az objektív dön-
tésnek. Ez példa lehet egy BKIK-s minősítési rendszer kidol-
gozására is. Amennyiben pedig egy minősített fővárosi vál-
lalkozásról lesz majd szó, abban az esetben ez már rangot
jelent, üzleti előnyöket hoz. Például a hitelfelvétel is gyorsul-
hat, kedvezőbb lehet. Ha a kamara egyszer már minősítette
a vállalkozót/vállalkozást, továbbá van együttműködési meg-
állapodásunk egy bankkal, akkor sokkal gyorsabb lehet a hi-
telkihelyezés is, mert a kamarai minősítés már egyfajta ga-
ranciát is jelent.

• Ez a taxis vállalkozásokra is vonatkozhat?
• Célunk, hogy minden tagunkra kiterjedjen a segítség. To-
vább megyek, az a célom itt az Ipari Tagozatban, hogy ha már
bent vannak/lesznek autókereskedő cégek, akkor mi iparta-
gozatosok vegyük fel a kapcsolatot ezekkel a kereskedőkkel.
Az első lépések ebben az ügyben már megtörténtek. Miért
ne lehetne megoldani, hogy két kamarai tag egymással
mondjuk egyszerűbben, olcsóbban, nagyobb kedvezmény-
nyel tudjon üzletelni? Ha már egy helyen vagyunk és minden-
ki önkéntes tag, akkor mi egymást segítve előbbre tudjunk
jutni. Ebből az együttműködésből a taxisok is profitálhatnak. 

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

Tagtoborzásba kezd a kamara

Taxi Expo októberben
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Csoltó Gábort, az Ipari Tagozat elnökét választot-
ta a BKIK elnökévé. Az Ipari Tagozat élére 2018.
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– Mit fõzzek?
– Valami gyorsat.
– Mégis mit? Gepárdot???

* * *
Az apa beszélni tanítja a kisfi-

át:
Apa: Mondd, hogy APA!
Baba: ANYA!
Apa: Ne azt mondd, hogy

anya!
Baba: ANYA!
Apa: Bazmeg, mondd azt,

hogy APA!
Baba: Bazmeg!
Anya: Édesem, hazaértem!
Baba: Bazmeg!
Anya: Ki tanította ezt a gye-

reknek?
Baba: APA!
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• Úgy hallottam, van valamilyen elképzelés arra, hogy a ven-
déglátást és a taxit közelebb hozzák egymáshoz…
• Ez így nem állja meg a helyét. De mivel a kereskedőkkel az
iparosok szorosabbra fogják fűzni a kapcsolatot, ezért azt
már le lehet írni, hogy elkezdjük keresni a kapcsolódási pon-
tokat.  Akár a vendéglátósok és a taxisok között is. Ezt én
meg tudom ígérni, mert a
célom az, hogy ezt a két kö-
zösséget egy platformra
tudjuk hozni. Természe-
tesen azokkal a taxisokkal,
akik tevékenységüket a sza-
bályoknak megfelelően
végzik. 

• Budapesten az ellenőr-
zések alól nagyon sokan ki-
bújnak, velük szemben a
fellépés eddig eredmény-
telen volt. Tud a kamara
segíteni a jelentős több-
ségben lévő tisztességes
taxisoknak a három évtize-
de várt rend megte-
remtésében?
• Elindulunk ebbe az irányba. Tavaly az első főváro-
si Taxi Expo keretein belül, a tarifaemelés volt a legfontosabb
kérdés. Ez a probléma azóta már megoldódott. Látva és hall-
va tagjainktól, hogy az egyik legégetőbb probléma most az
ellenőrzések kérdésköre, így ebben az ügyben is elkezdünk
közösen gondolkozni és a megfelelő intézményeket és sze-
mélyeket megkeresni. Olyan problémák merültek föl, hogy
egyesek kisajátítják a taxiállomásokat, letakarják a taxiórát,
hogy azt az utas ne lássa, nem teszik fel a szabadjelzőt, de

fuvart vállalnak, sárga autóval, de fehér rendszámmal dolgoz-
nak, nem tartják be a főváros által előírt viteldíjat, vagy minő-
sítés nélküli autóval fuvaroznak stb. Engem, mint kívülállót
ezek a felsorolások megleptek, de megpróbálunk segíteni a
helyzet rendezésében.

• Az idei Kamarai Napok rendezvényről mit lehet tudni?
• Már megvan a helyszín és a biztos

dátum: október 18-
án, a Hungexpo te-
rületén, a B pavi-
lonban tartja a
BKIK Ipari Tagozata
az idei rendezvényt,
„Szeletek a buda-
pesti iparból” cím-
mel. Az eseményen
kiemelt szerepet
kap az idén másod-
szor megrendezésre
kerülő Taxi Expo. Cé-
lunk, hogy ezen már
most megjelenjenek
a V4 országok taxi-
sai, vagy legalább a
kamarák képviselői.

Addig megyünk, míg előbb-utóbb idehívjuk őket. Fontos a
nemzetközi kitekintés, hogy megismerjük más országok gya-
korlatát, és a jó ötleteket, megoldásokat át is vehetjük. Hosz-
szú távra szóló terveink között szerepel, hogy ebből a Taxi
Expo-ból egy közép-európai Taxi Expo-t csináljunk, aminek jó
alapot adhat az idei rendezvényünk.

• Köszönöm a tájékoztatást!
- kó -

Zsabka Zsolt: – Célszerű lenne
minősíteni önkéntes tagjainkat

Kolléga segítségkéréssel fordult hozzánk. Az Andrássy úton megbüntették, mert állítólag át-
ment a tilos jelzésen. Később visszatérve megvizsgálta a helyszínt, és kiderült, hogy az a jel-
zőlámpa nem is arra az útra vonatkozott, ahol ő haladt. Kérdezte, hogy mit lehet tenni, mert a
büntetési csekket már átvette.

Az a szomorú helyzet, hogy ilyen esetben már nem lehet fellebbezni. A bírságcsekk átadá-
sával egyidejűleg aláiratnak egy okmányt, amelyben a gépkocsivezető nyilatkozik, hogy a sza-
bálysértést elismeri. Ilyenkor már az sem számít, hogy a büntetés jogos volt-e, vagy sem, hi-
szen a szabálysértés ténye elismerésre került.

A nagy tanulság ebből az esetből az, hogy ha ilyen helyzetben akár csak a leghalványabb
esélye is felmerül annak, hogy mégsem mi vagyunk a hibásak, akkor ne fogadjuk el a helyszí-
ni bírság csekket, és ne írjunk alá semmit. Különösen elismerő nyilatkozatot ne! Bár a hatósá-
gi szerv majd megpróbál rábeszélni, hogy „jobban járunk” ha a helyszínen fizetünk, mintha
feljelentést kell írnia, mi mégis ragaszkodjunk a feljelentéshez, mert ott már lehet észrevételt
tenni, kifogást emelni, fellebbezni. Akár a bírósági szakaszig is elmehetünk igazunk védelmé-
ben.

Persze ha tényleg hibáztunk, ha tényleg szabályt sértettünk, akkor ne tétovázzunk, gyorsan
vegyük át a csekket, aztán siessünk a legközelebbi postára vele…

Ne ismerd el!
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Megcsináltam! Egy régi álom, illetve 3 év munkájának gyümöl-
cse érett be 2018. augusztus 9-én, Keszthelyen. De mit jelent
valójában egy Balaton-átúszás hosszában, felkészülés, és telje-
sítés? 

2015-ben az orvos szólt, hogy kezdjek magammal valamit,
mert kezd tönkremenni az egészségem. Persze-persze, vála-
szoltam gépiesen, taxis vagyok, mi a bánattól maradnék egész-
séges napi 12-13 óra munka mellett? De akkor valami bevillant.
Tíz év mozdulatlanság után végre ismét elkezdtem egy felkészü-
lést, majd el is mentem egy hagyományos Bala-
ton-átúszásra. Rákaptam a
sportolókról szóló cikkekre,
majd egy nálam idősebb hosz-
szútávúszó elképesztő teljesít-
ményei rávilágítottak: nincs le-
hetetlen. Én „csak” a Balatont
akarom végigúszni, de tíz éve
halogattam a megvalósításhoz
szükséges edzések megkezdé-
sét.

50 éves voltam akkor, és
nem mindenki volt biztos ab-
ban, hogy normális vagyok. A jó
cél ugyanakkor szállította az új
barátokat. Segítségükkel fél év-
vel később, rengeteg fájdalom-
mal és küzdelemmel vegyes
edzés után 20 km-t úsztam le 12
óra alatt Kecskeméten, maga-
mért és a súlyos beteg gyerekek
terápiás kezelésével foglalkozó
Bátor Táborért. Még abban az
évben körbeúsztam a Velencei-
tavat. Ne tudd meg azt az
érzést… Szétvetett a büszkeség!

A sok szenvedés megéri, ha
jönnek az eredmények. Nem volt
ez mindig így. A következő egy-
éves időszakot kiábrándító visz-
szaesések, kudarcok jellemezték.
Az állóképesség viszont szép las-
san javulni látszott. Három év ke-
mény munkája után beérett a gyümölcs, amit ideje
volt leszüretelni. És megindult a segítség-áradat. A
6x6Taxi tagdíjkedvezménnyel, a BiotechUSA táplá-
lék-kiegészítőkkel és étrendtervvel, más segítők
pedig szállással, szállítással, vacsorákkal támogat-
tak.

Eljött az én napom: 2018. augusztus 6. Reggel
a mentőápolómmal, valamint fiammal, aki hivata-
losan a rendezvény felelős szervezője volt, hatkor
a Kenesei Yacht Klubnál voltunk. A VMSZ hajója
további kétfős személyzettel már várt. Ők kísér-
tek és gondoskodtak rólam a további négy nap
alatt, pirkadattól napnyugtáig. 6:20-kor megtör-
ténhetett a csoda… A felkelő Nap még sápadt
fényében elindultam a végtelen felé… 

Kavarogtak a fejemben a gondolatok, de az
úszás hatására egyre inkább rám szállt a nyuga-
lom, a béke. Abban a közegben voltam, ami ta-
lán legjobban kikapcsol, megnyugtat, boldoggá
tesz: a Balaton vízében. Az álmom kapujában,
ami már maga volt a valóság! Abban a térség-

ben voltam, hová legszebb gyerek-
kori emlékeim kötnek. Anyukám az
égben, nézd, itt vagyok – mond-
tam bele hangosan az engem öle-
lő selymes, lágy vízbe. Itt vagy ve-
lem? Látod mit csinál a fiad?
Örömkönnyeket éreztem a szem-
üveg alatt, de ezeket nem lehetett
és nem is akartam letörölni.

Az első napom célja a Tihanyi-
félsziget volt. Az álomszép naple-
mentét megcsodálva kicsit ipar-
kodni kellett, hogy szürkületig
beérjek a vitorláskikötőbe. Imbo-
lyogva, a sietségtől alaposan el-
fáradva álltam fel a part sekély
vizében. A leúszott táv: 22,1 km,
az idő pedig kereken 14 óra
volt. A közeli szállodában várt a
masszőr, de elég rémülten né-
zett rám. Később a szállásadó-
im is bizonytalanok voltak, biz-
tos-e, hogy másnap folytatni
akarom?

8

Zimányi András:

A Balaton-átúszástól a Balaton végigúszásáig

A harmadik nap

Indulás a végtelenbe

A 4 napos út a térképen

Folytatás a 10. oldalon
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séges napi 12-13 óra munka mellett? De akkor valami bevillant.
Tíz év mozdulatlanság után végre ismét elkezdtem egy felkészü-
lést, majd el is mentem egy hagyományos Bala-
ton-átúszásra. Rákaptam a
sportolókról szóló cikkekre,
majd egy nálam idősebb hosz-
szútávúszó elképesztő teljesít-
ményei rávilágítottak: nincs le-
hetetlen. Én „csak” a Balatont
akarom végigúszni, de tíz éve
halogattam a megvalósításhoz
szükséges edzések megkezdé-
sét.

50 éves voltam akkor, és
nem mindenki volt biztos ab-
ban, hogy normális vagyok. A jó
cél ugyanakkor szállította az új
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vel később, rengeteg fájdalom-
mal és küzdelemmel vegyes
edzés után 20 km-t úsztam le 12
óra alatt Kecskeméten, maga-
mért és a súlyos beteg gyerekek
terápiás kezelésével foglalkozó
Bátor Táborért. Még abban az
évben körbeúsztam a Velencei-
tavat. Ne tudd meg azt az
érzést… Szétvetett a büszkeség!

A sok szenvedés megéri, ha
jönnek az eredmények. Nem volt
ez mindig így. A következő egy-
éves időszakot kiábrándító visz-
szaesések, kudarcok jellemezték.
Az állóképesség viszont szép las-
san javulni látszott. Három év ke-
mény munkája után beérett a gyümölcs, amit ideje
volt leszüretelni. És megindult a segítség-áradat. A
6x6Taxi tagdíjkedvezménnyel, a BiotechUSA táplá-
lék-kiegészítőkkel és étrendtervvel, más segítők
pedig szállással, szállítással, vacsorákkal támogat-
tak.

Eljött az én napom: 2018. augusztus 6. Reggel
a mentőápolómmal, valamint fiammal, aki hivata-
losan a rendezvény felelős szervezője volt, hatkor
a Kenesei Yacht Klubnál voltunk. A VMSZ hajója
további kétfős személyzettel már várt. Ők kísér-
tek és gondoskodtak rólam a további négy nap
alatt, pirkadattól napnyugtáig. 6:20-kor megtör-
ténhetett a csoda… A felkelő Nap még sápadt
fényében elindultam a végtelen felé… 

Kavarogtak a fejemben a gondolatok, de az
úszás hatására egyre inkább rám szállt a nyuga-
lom, a béke. Abban a közegben voltam, ami ta-
lán legjobban kikapcsol, megnyugtat, boldoggá
tesz: a Balaton vízében. Az álmom kapujában,
ami már maga volt a valóság! Abban a térség-

ben voltam, hová legszebb gyerek-
kori emlékeim kötnek. Anyukám az
égben, nézd, itt vagyok – mond-
tam bele hangosan az engem öle-
lő selymes, lágy vízbe. Itt vagy ve-
lem? Látod mit csinál a fiad?
Örömkönnyeket éreztem a szem-
üveg alatt, de ezeket nem lehetett
és nem is akartam letörölni.

Az első napom célja a Tihanyi-
félsziget volt. Az álomszép naple-
mentét megcsodálva kicsit ipar-
kodni kellett, hogy szürkületig
beérjek a vitorláskikötőbe. Imbo-
lyogva, a sietségtől alaposan el-
fáradva álltam fel a part sekély
vizében. A leúszott táv: 22,1 km,
az idő pedig kereken 14 óra
volt. A közeli szállodában várt a
masszőr, de elég rémülten né-
zett rám. Később a szállásadó-
im is bizonytalanok voltak, biz-
tos-e, hogy másnap folytatni
akarom?

8

Zimányi András:

A Balaton-átúszástól a Balaton végigúszásáig

A harmadik nap

Indulás a végtelenbe

A 4 napos út a térképen

Folytatás a 10. oldalon
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Nem volt probléma. Reggel fél nyolckor a kikötőben voltunk.
Hullámzott, de kelet felől, így nem volt zavaró. A tervezett északi
parti vonal túl kockázatos volt az ottani tarajos hullámok miatt. A
VMSZ vezére személyesen telefonált a hajósomnak, hogy in-
kább a déli partot ajánlaná. Persze,
hogy hallgattam rá. Keresztbe-ka-
sul, irányváltás, át a déli partra –
kell ennél nagyobb szabadság
egy magamfajta „hobbiúszónak”?
A legvidámabb napom volt, Lellén
ért utol minket a szürkület. Szintén
kb. 22 km-t haladtam, most 13 óra
alatt.

A harmadik nap? Kemény volt.
Hihetetlen szép, de kegyetlen sza-
kasz Badacsony és Fonyód közti
térségben, ahol úgy érzi magát az
úszó, mint ha egész nap egy hely-
ben állna. A szél megfordult, és
míg előző nap segítette az úszást,
most szemből nehezítette. Kétsé-
gek gyötörtek, a feladás gondolatai
is átvillantak az agyamon. Már kezd-
tem az engem segítők kritizálását,
egyre rosszabb formában voltam. Szerencsére nőtt az étvá-
gyam, így több táplálékot fogyasztottam, mint korábban. Dél-
utánra javultak a szélviszonyok, már enyhe hallucináció is jelez-
te, hogy ez a nap minden eddiginél keményebb volt. Örültem,
hogy nem törtem meg. Balatonfenyvesen végeztünk 20:20-kor.
A szemüvegemet levettem,  a 15 órás rekordidő megtette a ha-
tását: csupa genny volt alatta a szemem. Tetszett, hogy a körül-
mények ellenére jóval 20 km felett teljesítettem ezen az „elát-
kozott” napon is. A hajó szélsebesen repített minket Zánkára,

ahol már várt drága unokahúgom, hogy a szállásra vigyen. Iste-
ni vacsorával fogadtak minket. Felemelő volt a tudat, hogy az
utolsó napra, a Balaton teljes hosszából már csak erős 15 km
van hátra!

Az ünnepi hangulat már másnap reggel hatal-
mába kerített! Korai kelést, utazást követően reg-
gel hatra már a Fenyvesi nádasnál voltunk, pon-
tosan ott, ahol az előző napot lezártuk. Minél
előbb célba akartam érni, nem volt távolság az,
ami rám várt. Egy örömteli, szinte rövid úszás
volt az utolsó napi feladat. Egyre gyakrabban
nyeltem a könnyeimet, ahogy közelítettünk
Keszthely felé. Nem tudom leírni, mekkora bol-
dogság volt ez a néhány óra. Előbb értünk oda,
mint számoltuk. Az utolsó három km-t már meg-
közelítőleg azzal a tempóval tettem meg, ahogy
a hagyományos Balaton-átúszást szoktam telje-
síteni. Voltak bennem tartalékok, az óvatos
úszás után kicsit sem voltam kimerült, csak
végtelenül izgatott. A családom késett a vonat
miatt, még nem voltak a célban. Semmi baj,
mondtam fiamnak. Várunk, körözök addig, le-
vezetek legalább. Aztán jött az újabb telefon:

látnak minket, ott vannak. Irány a strand… És megérkeztem!
Család és barátok gratulálnak, strandolók csodálkoznak, hogy
épp Keneséről érkezem…

Négy napon át azt csináltam, amit akartam. A négy nap maga
volt az ÉLET. Sírás, nevetés, düh és boldogság. Az élmény pén-
zért nem kapható meg! Talán a legnagyobb gazdagságod lehet!
Neked milyen álmaid vannak? Vagy csak voltak? Biztos, hogy el-
engeded őket? Ne tedd! Míg élsz és mozogsz, mindenre képes
vagy! Egyszer élsz! Kezdj neki, állj le a taposómalommal. Az a
múlté. A jövőd pedig legyen az álmodé!

10

Adásban

Folytatás a 8. oldalról

V. Semmelweis utca 

Elkészült az utca átépítése, egy jelentős forgalmirend-
változás történt. „Kettévágták” az utcát, hogy ne lehessen rajta
végigmenni, ezzel csökkentik az átmenő forgalmat. Hasonló a
helyzet, mint a VIII. kerületi Bródy Sándor utcában, vagy az I. ke-
rületi Pauler utcában. Itt a Vitkovics Mihály utcától lett két irány-
ban „kifelé” egyirányú az utca. 

VII. Dohány utca
Az eredeti forgalmi rendben a Rottenbiller
utcánál a jobb oldali sávból lehetett jobbra
fordulni, a középsőből egyenesen, tovább-

haladni, a bal szélsőből meg egyene-
sen és balra. Az új csuklós trolibuszok nem tudtak kis ívben
jobbra fordulni, ezért a jobb oldali sávból parkolóhelyet alakítot-
tak ki, a középső sávból lehetett jobbra fordulni, a bal oldali sáv-
ból meg egyenesen menni, illetve balra fordulni. Így azonban
nagyon hosszú lett a bal oldali sor a jelzőlámpa előtt, ezért
újabb forgalmirend-változás történt. Most is két forgalmi sáv
van, de a jobb oldaliból lehet jobbra fordulni és egyenesen ha-
ladni, a bal oldali sávból szintén egyenesen haladni, illetve balra
fordulni. 

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

Folytatás a 13. oldalon

– Egy kutya olcsóbb, mint egy feleség. Kevesebbet
eszik, és már bundája is van.

V. Semmelweis utca: Megfordult az
utca egyirányúsága a Gerlóczy ut-
ca és a Vitkovics Mihály utca között

VII. Dohány utca: Az új forgalmi rend szerint is-
mét két sávból lehet egyenesen tovább haladni
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Folytatás a 8. oldalról
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sen és balra. Az új csuklós trolibuszok nem tudtak kis ívben
jobbra fordulni, ezért a jobb oldali sávból parkolóhelyet alakítot-
tak ki, a középső sávból lehetett jobbra fordulni, a bal oldali sáv-
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Folytatás a 13. oldalon

– Egy kutya olcsóbb, mint egy feleség. Kevesebbet
eszik, és már bundája is van.

V. Semmelweis utca: Megfordult az
utca egyirányúsága a Gerlóczy ut-
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VII. Dob utca 

Kis változás is változás. Az Erzsébetvárosban is szükség lenne
még több parkolóhelyre. Évek óta kérjük, hogy a Hársfa utca és
a Csengery utca között lévő irodaépület előtti „miniszteri feljá-
rót” bontsák el és alakítsanak ki helyette parkolóhelyeket. Még
évtizedekkel ezelőtt, az akkori Közlekedési, Építésügyi és Város-
fejlesztési Minisztérium előtt alakították ki ezt a műtárgyat, most
végre elbontják. 
VIII. Tömő utca

Egyirányú lett az eddig kétirányú szakasz az Illés utca és a Fü-
vészkert utca között, így az utca most már végig egyirányú a
Nagytemplom utcától az Illés utcáig 
VIII. Golgota utca

A reggeli órákban nagy a forgalom befelé a Vajda Péter utcá-
ban, ezért sokan a Bláthy Ottó utca – Golgota utca útvonalon
próbálták kikerülni a Vajda Péter utca – Orczy úti csomópontot.
Most a közlekedésszervezők megszüntették ezt a menekülő út-
vonalat, fizikailag lezárták a Golgota utca végét. 

13

Csalók küldenek értesítéseket 
a NAV nevében

Csalók küldenek a NAV nevében hamis értesítéseket
azért, hogy személyes ügyféladatokat szerezzenek meg.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nevében illetéktelenek küldenek
olyan e-mailt, amelyben adó-visszatérítést helyeznek kilátásba
ezzel csalva a címzetteket egy ismeretlen, jelenleg nem működő
oldalra.

A NAV soha nem kér e-mailen bankszámlára, vagy bankkár-
tyára vonatkozó bizalmas adatot, értesítési gyakorlata merőben
eltér a csalók módszerétől! A hivatal ügyfélkapun keresztül, illet-
ve postán, adószámla-kivonaton értesíti az adózókat, ha túlfize-
tésük van. A hivatal honlapja a www.nav.gov.hu címen található.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Folytatás a 10. oldalról

VIII. Tömő utca: Végig
egyirányú lett az utca

VII. Dob utca: Elbontják a miniszteri feljárót
és parkolóhelyet alakítanak ki a helyén

VIII. Golgota utca: Fizikailag le-
zárták a Bláthy Ottó utcától

Baj van a nyugtaadással, a vezetői engedélyekkel

Górcső alatt a taxisok
A személyi fuvarozókat állandóan ellenőrzik, hol az
Innovációs és Technológiai Minisztérium, hol a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal, hol a Budapesti Közlekedé-
si Központ, hol a rendőrség. Az eljáró szervek pedig
nem tétlenkednek. Legutóbb a Sziget Fesztivál ideje

alatt tüsténkedtek.

Folyamatosan ellenőrizték a taxisokat a Sziget Fesztivál ideje
alatt is. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium jelentése
szerint augusztus 7. és 15. között minden tízedik ellenőrzött taxis
esetében találtak valamilyen szabálytalanságot. A fesztivál ideje
alatt vizsgált 110 személyi taxi közül 13 esetében tártak fel a szol-
gáltatással kapcsolatos jogsértést. A legtöbb hiányosság a taxi-
vezetői igazolvány hiányából vagy érvénytelenségéből adódott. A
szabálysértőkre összesen több mint 4,4 millió forint bírságot
szabhatnak ki.

Sokat utaztak taxival az utóbbi időben a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal (NAV) munkatársai, az ellenőröket ugyanakkor nem a ké-
nyelmi szempontok vezették, sokkal inkább annak tisztázása, va-
jon milyen a számla- és nyugtaadási gyakorlat a személyszállítást
végző vállalkozásoknál.

– 2017 első napjától mostanáig nagyjából 1200 vizsgálatot
végzett el a NAV, ellenőrzéseket a fővárosban és vidéken is tar-
tottunk, próbavásárlásra nappal és éjszaka egyaránt sor került –
tudtuk meg a hivatal adóügyekkel foglalkozó szóvivőjétől. Kis Pé-
ter András a tapasztalatokról szólva elmondta: az ellenőrzések
nagyjából negyedében, 320 esetben derült fény valamilyen sza-
bálytalanságra. Bizonyos alkalmakkor kisebb jelentőségű mu-
lasztásokra bukkantak az ellenőrök, ilyen volt például a pénztár-
gépnapló hiánya, a számla nem megfelelő kiállítása vagy az, hogy
a nyitó pénzkészletet nem rögzítette az érintett gazdasági szerep-
lő. Több mint 230 esetben viszont egyáltalán nem kapott nyugtát
az adóellenőr, 23 alkalommal pedig az derült ki, hogy a munka-
vállalót nem jelentették be – sorolta Kis Péter András.

A szóvivő megemlítette, hogy 2017 eleje óta a taxisok is online
pénztárgépet használnak, az azóta elvégzett ellenőrzések adatai
pedig azt mutatják, hogy az új készülékek hoztak némi javulást.
Korábban nagyjából öt százalékkal nagyobb volt a számla nélkül
fuvarozók aránya. A helyzet további javításáért az adóhatóság fo-
lyamatosan ellenőrzi az érintett vállalkozásokat – jegyezte meg
Kis Péter András, majd hozzátette: a vizsgálatok csúcsidőszaka
egybeesik a turisztikai főszezonnal.

Az adóhivatal nyáron fokozott ellenőrzéseket tartott a taxisok-
nál, az eljárásokban az online pénztárgép üzemeltetésével kap-
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csolatos kötelezettségeket, a számla- és nyugtaadást, ezek mel-
lett pedig a foglalkoztatás szabályszerű bejelentését vizsgálták.
– A fővárosi piacra külön is figyelmet fordítunk – jegyezte meg
Kis Péter András, kifejtve: a korábbi évekhez hasonlóan a NAV
idén is fontosnak tartja a Budapesten működő, jogsértően tevé-
kenykedő, a köznyelvben csak hiénának nevezett taxisok kiszűré-
sét. Ezek a szereplők a jogkövető adózókat, az utasokat és az ál-
lami költségvetést egyaránt megkárosíthatják. Az eredményes és
hatékony hatósági fellépésért az adóhivatal együttműködik a társ-
szervezeteivel, így a Budapesti Közlekedési Központtal és az In-
novációs és Technológiai Minisztériummal – közölte a szóvivő.
Továbbra is aktív ellenőrzésre számíthatnak a taxisok, igaz ez
még akkor is, ha a turisztikai szezon, a nyár elmúltával az utasfor-
galom csökken, a próbavásárlók köre és száma azonban nem.

k.z.t.

14

Adóelõleg
Elöljáróban: az alábbi cikk katásokra nem vonatkozik,
ők havonta fizetik az adót.

Így a negyedéves személyi jövedelemadó-előleg fizetésé-
nek időszakában sokszor felmerül a kérdés: miért kell? Kö-
telező? Honnan tudja a NAV, hogy mennyi volt a negyed-
éves jövedelmem, hiszen bevallást csak évenként egyszer
kell adni? Ez igaz, de az éves adóbevallásban a jövedelmet
negyedéves bontásban kell számítani, és a fizetendő adót is
ilyen időszakonként feltüntetni. A NAV tehát most még való-
ban „nem tudja”, hogy mekkora összegű személyi jövede-
lemadót kell fizetnünk, mondjuk erre a negyedévre, de a
februárban esedékes adóbevallásból majd visszamenőleg
„tudni fogja” (ha azt szabályosan készítjük el). 

Ez a gyakorlat az oka annak is, hogy a ténylegesen befize-
tett adóelőlegek az év során „túlfizetésként” jelentkeznek az
adófolyószámlán, hiszen a befizetés megvan, de az előírás
majd csak a bevallással fog a helyére kerülni. 

Sokan döntenek úgy, hogy nem fizetnek előleget, hanem
majd az adóbevallással egyidejűleg egyszerre rendezik az
adót. Ez azonban helytelen eljárás, mert a bevallásban sze-
replő negyedéves bontás miatt az adóhatóság az azon sze-
replő időpontok szerint várja el az előleget, és késedelmes
beérkezés esetén a késedelmi pótlék is rárakódik. Nézzünk
egy egyszerű példát: minden negyedévben mondjuk 30.000
forint előleget kell fizetnünk, így az éves adó 120.000 forint.
Ebben az esetben az első negyedév tekintetében április 12-
től kezd „ketyegni” a késedelmi pótlék 30.000 Ft után. Eh-
hez jön a második negyedév 30.000 forintja július 12-én, et-
től már 60.000 Ft pótlékolódik. Aztán október 12-én belép
egy újabb harmincezres tétel, innen már 90.000 forint után
fizethetünk késedelmi pótlékot, és január 12-én ehhez jön a
negyedik negyedév előlege, mindösszesen 120.000 Ft után
számítják fel a késedelmi pótlékot egészen addig, amíg azt
be nem fizetjük. Így aztán hiába rendeztük az adónkat a be-
vallással egyidejűleg, mégis késedelmi pótlék hátralékunk
keletkezett.

Ekkor szokott jönni a felháborodott kérdés: minden adó-
mat és járulékomat határidőben fizetem, hogy lehet mégis
tartozásom? Hát így, ahogy a fentiekben részleteztük. A ne-
gyedéves előlegfizetési határidő is ugyanolyan fontos, mint
az év végi.

Katások nem személyi jövedelemadó-előleget, hanem
katát fizetnek, mégpedig havonta, a tárgyhónapot követő hó
12.-ig. A havi kata-fizetési kötelezettség nemcsak főállású
vállalkozókra, hanem másodosokra és nyugdíjasokra is vo-
natkozik!

Online pénztárgépek használata
Az utóbbi hetekben végzett ellenőrzéseken tapasztal-
tak nyomán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal összegyűj-
tötte azokat a legfontosabb tudnivalókat, amelyek is-
merete segíti az online pénztárgépet használókat,
hogy betartsák a vonatkozó szabályokat. Az alábbiak-
ban ezt a taxisokra vonatkozóan, saját megjegyzése-
inkkel kiegészítve részletezzük.

1. Az értékesítésről mindig bizonylatot kell kiállítani
A szolgáltatás nyújtásakor minden esetben bizonylatot kell kiállí-
tani és azt átadni az ügyfélnek. A bizonylat lehet számla (ami
tartalmazza a vevő nevét, címét) vagy nyugta. A pénztárgéphasz-
nálatra kötelezettek – speciális esetektől eltekintve – kizárólag
pénztárgéppel állíthatnak ki nyugtát.

A nyugtát a vételár átvételekor, azzal egyidejűleg a vevő-
nek át kell adni. A nyugtaadást a NAV ellenőrzi, és elmulasztá-
sát szigorúan bünteti.

2. Az értékesítésről vagy nyugtát, vagy számlát kell kiállítani
Abban az esetben, ha az ügyfél számlát („áfás számlát”) kér, ak-
kor a számla mellett nyugtát már nem kell kiállítani. A pénztár-
géphasználatra kötelezetteknek ugyanakkor ez nem is tilos, te-
hát a számlás értékesítést is beüthetik a pénztárgépbe, és a
nyugtát a náluk maradó számlapéldányhoz csatolhatják. Lé-
nyeg, hogy számla kérése esetén az utas csak a számlát kapja
meg.

3. Minden más pénzmozgásról is bizonylatot kell kiállítani
A kasszában, taxisok esetén, a külön erre a célra használt
brifkóban ténylegesen található összegnek meg kell egyeznie
azzal, ami a kiadott bizonylatokból következik. Ezt a NAV ellen-
őrzi és az érdemi eltérést bünteti.

Az egyezőség alapja, hogy a napi kasszanyitáskor pontosan
rögzíteni kell a nyitó pénzkészletet. A nap folyamán szabad a
kasszából pénzt kivenni vagy betenni a normál üzletmenet sze-
rint, de ilyenkor minden esetben ki kell állítani egy kifizetési
vagy egy befizetési bizonylatot. Ilyen bizonylat kiállítására min-
den pénztárgép képes. Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy ezt
a funkciót ne használjuk. Saját dolgainkat és az ellenőrzést is
egyszerűsítjük, ha a külön kasszában csak a pénztárgépbe be-
ütött tételek (készpénz- és bankkártya-bizonylatok) találhatók –
se több, se kevesebb.

4. A pénztárgép AP számát jól látható helyre ki kell írni
Minden pénztárgépnek van egy egyedi azonosítószáma, ez az
ún. „AP szám”. Ezt a pénztárgép üzemeltetője köteles a pénz-
tárgépen, vagy a vevő számára jól látható helyen, legalább 3
cm-es betűkkel kiírni. A külön kiírást akkor kell alkalmazni, ha a
pénztárgép, ill. az azon feltüntetett szám nincs az utas „szeme
előtt”.

5. A pénztárgépnaplónak mindig a helyszínen kell lennie
A pénztárgéphez pénztárgépnapló tartozik, amit vásárláskor
kap meg a pénztárgép üzemeltetője. A napló a pénztárgép
használatával kapcsolatos bejegyzéseket tartalmazza: üzembe-
helyezés, éves felülvizsgálat, meghibásodás, átadás a szerviz-
nek javításra stb.

Abban az esetben, ha a pénztárgépet a szervizben kell hagy-
ni a javítás időtartamára, ezt a tényt is rögzíteni kell a gépnapló-
ban. Fontos, hogy a naplót a javítás ideje alatt is az üzemelteté-
si helyen, vagyis a taxiban kell tartani, mert egy esetleges ellen-
őrzéskor a naplóbejegyzés tanúskodik arról, hogy az üzemelte-
tő az adott időszakban miért cserepénztárgéppel vagy kézi
nyugtával tesz eleget bizonylat-kiállítási kötelezettségének. A
jogszabály szerint 15 napot meghaladó javítás esetén már köte-
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csolatos kötelezettségeket, a számla- és nyugtaadást, ezek mel-
lett pedig a foglalkoztatás szabályszerű bejelentését vizsgálták.
– A fővárosi piacra külön is figyelmet fordítunk – jegyezte meg
Kis Péter András, kifejtve: a korábbi évekhez hasonlóan a NAV
idén is fontosnak tartja a Budapesten működő, jogsértően tevé-
kenykedő, a köznyelvben csak hiénának nevezett taxisok kiszűré-
sét. Ezek a szereplők a jogkövető adózókat, az utasokat és az ál-
lami költségvetést egyaránt megkárosíthatják. Az eredményes és
hatékony hatósági fellépésért az adóhivatal együttműködik a társ-
szervezeteivel, így a Budapesti Közlekedési Központtal és az In-
novációs és Technológiai Minisztériummal – közölte a szóvivő.
Továbbra is aktív ellenőrzésre számíthatnak a taxisok, igaz ez
még akkor is, ha a turisztikai szezon, a nyár elmúltával az utasfor-
galom csökken, a próbavásárlók köre és száma azonban nem.
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A pénztárgéphez pénztárgépnapló tartozik, amit vásárláskor
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ni a javítás időtartamára, ezt a tényt is rögzíteni kell a gépnapló-
ban. Fontos, hogy a naplót a javítás ideje alatt is az üzemelteté-
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lező lenne a cseregép biztosítása, ám ezt a szervizek jelenleg
nem tudják teljesíteni. Célszerű erről írásos igazolást kérni an-
nál is inkább, mert nem egy esetben hónapokig húzódhat a javí-
tás.

6. Az adatkapcsolat fenntartásáról gondoskodni kell
A pénztárgép üzembe helyezésekor annak üzemeltetője szerző-
dést köt valamelyik mobilszolgáltatóval a pénztárgép és a NAV
közötti adatkapcsolat biztosítására.

Ha a mobilszolgáltató ezt az adatkapcsolatot az üzemeltető
saját hibájából (pl. a szolgáltatási díj megfizetésének elmaradá-
sa miatt) szünetelteti, akkor az üzemeltető büntethető a meghiú-
sult adatszolgáltatás miatt.

7. Az éves felülvizsgálat elvégeztetése kötelező
A pénztárgépen évente egyszer éves felülvizsgálatot kell végez-
tetni, és a felülvizsgálat megtörténtét a műszerésznek a pénztár-
gépnaplóban rögzítenie kell.

A felülvizsgálattal bármelyik olyan pénztárgépműszerészt meg
lehet bízni, aki az adott pénztárgéptípus forgalmazója által szer-
vezett tanfolyamot sikeresen elvégezte. Az éves felülvizsgálat dí-
ja a két fél közötti megegyezés tárgya.

8. A pénztárgépben levő adatokat a vállalkozó is ki tudja olvasni
A NAV-nak küldött adatokat a pénztárgép helyben is tárolja.
Ezeket a naplóállományokat bárki ki tudja olvasni a pénztárgép-

ből, a művelet nem igényel semmilyen speciális ismeretet vagy
eszközt. Ugyanakkor van olyan pénztárgép-forgalmazó, amelyik
ezt a lehetőséget jelszóval védi, megakadályozandó hogy az
adózó „összevissza nyomkodjon ott mindent”. Kétségtelen,
hogy lehet elkövetni hibákat, ezért feltétlenül fontos, hogy csak
olyan menüpontokat, billentyűkombinációkat használjuk, ame-
lyekről biztosan tudjuk, hogy mit fog eredményezni.

*
Amennyiben a NAV a pénztárgéppel összefüggő szabályok kap-
csán mulasztást tár fel, úgy – az adózás rendjéről szóló 2017.
évi CL. törvény értelmében – az eset összes körülményét mérle-
gelve – dönt a mulasztási bírság kiszabásáról, vagy annak mel-
lőzéséről.

Abban az esetben, ha szükséges a mulasztási bírság alkalma-
zása, annak mértékének az adózási érdeksérelemhez kell iga-
zodnia, de összege természetes személy esetén akár az öt-
százezer forintot, nem természetes személy esetén pedig az
egymillió forintot is elérheti (ez utóbbi alá tartoznak az egyé-
ni vállalkozók). A mulasztási bírság mellett már az első alkalom-
mal mulasztó adózónak is számolnia kell azzal a kockázattal,
hogy kedvezményes adózásának lehetőségét (kata, áta-
lányadó), a hatóság mintegy mellékbüntetésként meg-
vonja.

15

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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Belvárosi szálloda
– új néven

A taxisoknak folyamatosan figyelniük kell a szállodák ne-
veinek esetleges változásaira, hogy jó helyre vigyék a ked-
ves utast. És itt nemcsak a „nagy” szállodákról van szó, ha-
nem a kisebb hotelekről is. 

Emlékezetes, évekkel ezelőtt az Intercontinental szálloda
„átköltözött” a belvárosi Apáczai Csere János utca elejéről
a végére. A korábbi Intercontinental Szállóból Marriott lett.
Az külön történet, hogy azóta már három Marriott szálló van
Budapesten. A Fórum Szállóból közben Intercontinental
lett. Ugyanakkor az Átrium Szállóból Sofitel, azóta lett egy
újabb Átrium a Józsefvárosban.

Nagyon kell figyelni a változásokat! A PALACE Hotel a
Novotel-család része lett új néven, a METROPOL pedig az
IBIS-lánchoz tartozik, szintén új néven. Milyen jó, amikor az
utas csak annyit mond: „Vigyen az IBIS Szállodába!” Vagy:
„Menjünk a Novotelbe!” Igen, de melyikbe?

A legújabb névváltozás, a VII. kerület Asbóth utca 9. szám alat-
ti EXE DANUBE Hotel bekerült az EUROSTARS-láncba. A „ré-
gi”, az V. kerületi EUROSTARS új, hivatalos neve: EUROSTARS

BUDAPEST CENTER, az „új” pedig: EUROSTARS DANUBE
BUDAPEST.

Horváth András

16

Új neve lett az irodaházból kialakított szállodának

Újabb kamion a gyorsforgalmi úton 
Örömmel olvasom, hogy át-
építik végre a repülőtérre
vezető gyorsforgalmi utat.
Ma, augusztus huszonhete-
dikén egy órán belül két ka-
mion is megbénította az út-
vonalat. Ráadásul az egyik –
szokás szerint – legyalulta a
tetejét.

Név és cím 
a Szerkesztőségben

Lapzártakor érkezett: végre,
annyi év után  eltávolították a
vaskorlátot! 

Mindennapos jelenet a gyorsforgalmin

Egyéni vállalkozóknak is?

Cégtábla
Az adóhatóság ma már szinte kizá-
rólag elektronikus úton tartja a kap-
csolatot a vállalkozókkal, vállalkozá-
sokkal. Erre szolgál a cégkapu és az
ügyfélkapu.  Gondolhatnánk, hogy
így feleslegessé vált a bejegyzett
székhelyen a cégtábla kihelyezése,
az elérhetőség biztosítására

Elöljáróban leszögezhetjük: továbbra is
kiemelten fontos vállalkozásunk elérhető-
ségének és cégtáblájának székhelyünkön
történő biztosítása. Egyéni vállalkozóként
persze ne gondoljunk holmi csicsás réz-
táblára, vagy neonreklámra: elegendő, ha

az ajtón, vagy a postaládán feltüntetjük a
nevünket. Különösen fontos ez azoknak
az egyéni vállalkozóknak, akiknek székhe-
lye nem egyezik meg a lakcímükkel. Itt ki-
emelten fontos, hogy legalább a postalá-
dán megjelenjen a név, és az egyéni vál-
lalkozói jogállás (célszerűen rövidítve:
e.v.)

Lényeges, hogy az esetleges postai kül-
demények átvételét biztosítsuk. Az adó-
zás rendjéről szóló törvény komoly
szankciókat helyez kilátásba, és törölhetik
vállalkozásunk adószámát, amennyiben
az nem érhető el székhelyén.

„246. § [Az adószám törlése]
(1) Az állami adó- és vámhatóság az adó-
számot törli, ha

a) az adózó székhelyén végzett helyszí-

ni eljárás alapján hitelt érdemlően tudo-
mást szerez arról, hogy az adózó a szék-
helyén nem található,

b) az adózónak postai úton, hivatalos
iratként kézbesített adóhatósági irat két
egymást követő alkalommal a feladóhoz a
címzett ismeretlensége miatt érkezett visz-
sza, illetve a megfelelő levélszekrény hiá-
nya miatt a címzett számára kézbesíthe-
tetlennek tekinthető,

c) az adózó által a rá irányadó szabá-
lyoknak megfelelően bejelentett székhe-
lye nem valós cím...”

Összefoglalva: attól függetlenül, hogy az
elektronikus kapcsolattartás törvényi kö-
telezettségünk alapján kiszélesedett, min-
denféleképpen gondoskodjunk arról is,
hogy a valóságban is fellelhetőek legyünk
a székhelyen (legalább postai úton).
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A taxisok egy részét azonosítják azzal a törpe
kisebbséggel, akik agresszívak, kötekedők és
modortalanok. Ezek zöme nem is tartozik
egyetlen társasághoz sem, sőt, többnyire saját
elveik alapján élő szabadúszók, hiénák. Az ál-
talánosítás itt is hibás megközelítés, hiszen a
fuvarozók zöme tisztességesen végzi a mun-
káját, jól öltözött, ápolt, udvarias, hiszen abból
él, hogy nap, mint nap eladja a szolgáltatását.
S vannak azon kedves utasok, akiknek soha
semmi nem jó, ráadásul direkt szítják a feszült-
séget, nem is ok és cél nélkül. 

Számtalan olyan történet kering taxis ber-
kekben, miszerint vannak olyan utasok, akik
kifejezetten azzal a céllal ülnek be az autóba,
hogy megkárosítsák a sofőrt, valamit ellopja-
nak tőle. Ez lehet éppúgy a pénzt tartalmazó
brifkó, mint valamely számítástechnikai, infor-
matikai eszköz, amiből már jócskán akad az
utastérben. A legtöbb ilyen esetből rendőrsé-
gi feljelentés sem lesz, mert az óvatlan, elővi-
gyázatlan vállalkozó betudja tanulópénznek a
történteket, s legközelebb jobban figyel. Elő-
fordulnak olyanok is, akik párban teszik
ugyanezt. Igaz, azért taxis berkekben is terjed
a híre, ha megjelenik a piacon hasonló mód-
szerekkel dolgozó bűnelkövetői páros. Ám
nem árt a figyelem, mert többnyire nem a gya-
núsan viselkedő, esetleg első benyomásként
is távolságtartásra késztető utasból lesz tol-
vaj. A trükköknek viszont a másik oldalon is,
se szeri, se száma.

De nem csak az utastérben érheti atrocitás
a sofőrt. Magazinunkban is beszámoltunk
már Berinszki Zoltánról, aki Szegeden és kör-
nyékén gyermekeket segítő jótékonykodásá-
val hívta föl magára a figyelmet. Nem is oly
rég ismét hallatott magáról, ezúttal kevésbé
pozitív élményének hangot adva:

– Sándorfalvára indultam egy utassal au-
gusztus 12-én, vasárnap hajnalban, amikor
megálltam Szegeden a Gyertyámos utca és a
Moszkvai körút kereszteződésében, ahol egy
ittas ember próbált átjutni az út túloldalára.
Amikor odaért a kocsihoz, azt kiabálta, hogy el
akartam gázolni, és azzal a lendülettel ütni-
vágni kezdte az autót – meséli a történetét
Berinszki Zoltán. Verekedés végül nem lett a
konfliktusból, de dulakodni kezdtek, miközben
a taxis értesítette a rendőrséget.

– A rendőrök pár perc alatt kiértek, de a
férfi velük is kötekedett, végül meg is bilin-
cselték – folytatta a történetét a taxis, aki há-
lás a járőröknek a segítségért, de azt is el-
mondta, hogy szerinte egyre több ilyen táma-
dás éri a taxisokat, akiknél kezd betelni a po-
hár.

A férfi egyébként közösségi oldalán fakadt
ki, ahol többek között azt írja, a taxis, ha nem
vesz fel valakit, azt nem szórakozásból teszi.
„Ha nem viszünk el, annak oka van („legtöbb-
ször azért, mert nem vagy szállítható állapot-
ban, illetve veszélyt jelenthetsz ránk, az utas-
társaidra és/vagy a közlekedés biztonságára,
mivel az egész utazásod alatt mi vagyunk fele-
lősek a biztonságodért, ezért az elszállításod-
ra nem kötelezhet senki. Hidd el, én is, úgy,
ahogy te, valakinek a családtagja, rokona, sze-
relme, társa vagyok, és engem is, mint téged,
hazavárnak”) – olvasható a bejegyzésben. 

A vasárnapi esetről megtudtuk, a rendőr-
ség az erőszakosan fellépő férfi ellen, miután
kijózanodott, garázdaság miatt indított eljá-
rást, a kötözködőt pedig kihallgatták. Ennek
során tettére elfogadható magyarázatot adni
nem tudott, mindössze annyit közölt, feltehe-
tően mindez nem történt volna meg, ha nem
fogyaszt nagyobb mennyiségű alkoholt.

Ez még a szerencsésebb történetek egyi-
ke, hiszen sikerült időben rendőrt hívni és
még csírájában elfojtani az ügyet. Nem alakult
ki komolyabb verekedés, nem tört csont, nem
folyt vér. Sajnos számos esetben ezeket sem
nélkülözik a taxisok elleni támadások.
Berinszki Zoltán bejegyzéséből azonban
egyetlen részt mindenkinek figyelmébe aján-
lanék, a taxis is ember, szerető társ, család-
anya, apa, nagyszülő, akit minden este haza-
várnak! 

k.z.t.

Tisztelt Olvasóink!
„Taxisok kérdezik, közlekedésszervezõk
válaszolnak“ címû rovatunkat az inter-
neten olvashatják.

A munkahely olyan, mint a
sakk. Ha alacsonyabb beosztás-
ban vagy, csupa paraszt vesz kö-
rül. De ha elõléptetnek, akkor
egybõl mindenki téged akar
leütni…

* * *
– Aki mer, annál van a kanál.

17

Nyugdíjkiegészítés
A nyugdíj mellett végzett munka (vagy vál-
lalkozás) által keletkeztetett nyugdíjeme-
lést eddig évente külön kellett kérelmez-
ni. Ma már automatikusan megállapítják
ezt a hatóságok minden nyugdíjjárulék-
köteles jövedelemre. (Itt is felhívom a fi-
gyelmet, hogy a kata nem ilyen)

Általános esetben a nyugdíjjárulék-fi-
zetéssel fedezett időszak szolgálati idő-
nek minősül, ha azonban a dolgozó, vál-
lalkozó már öregségi nyugdíjban van, a
járulékfizetés fejében nem további szol-
gálati időt ismernek el, hanem egy speci-
ális juttatás, a nyugdíj összegének 0,5
százalékkal történő megnövelése törté-
nik. A nyugdíjnövelést a nyugdíjbiztosítá-
si igazgatási szerv hivatalból állapítja
meg a jövedelem megszerzését követő
év szeptember 30-ig, illetve meghatáro-
zott esetben október 31-ig. Utóbbi határ-
idő vonatkozik az egyéni vállalkozói, tár-
sas vállalkozói jogviszonyból származó
bevételre.

Eddigi tapasztalataink szerint azonban
a hivatalok erős késésben vannak a szá-
mításokkal és kifizetésekkel, sokan még
egyáltalán nem érzékelik nyugdíjuk ösz-
szegében az emelést…

November 1-jétől csak a bankok
és a posták válthatják

Csak október 31-ig lehet a 2017
előtt kibocsátott ezer forintosokkal fi-
zetni, a bankjegyeket ezt követően a
bank- és postafiókok három évig, a
Magyar Nemzeti Bank (MNB) lakos-
sági pénztára 2038. október 31-ig
díjmentesen váltja át azonos címletű
törvényes fizetőeszközre.

A jegybank közleményben figyel-
meztetett: november 1-jétől csak a
márciusban megjelent, új ezerforinto-
sokkal lehet fizetni.

Egyre gyakoribbak a taxisok elleni támadások

Mindenkit hazavárnak
Az elmúlt hetek krónikáit böngészve egyre több olyan hír lát napvilágot, melyben

taxisokat ér támadás. Olykor a fuvardíj fizetése idézi elő a konfliktust, máskor ele-
gendő csupán annyi, hogy az autón feltűnjön a szabadjelző, illetve a taxikra jellem-
ző szín, dizájn. Akik azt hiszik, hogy ez fővárosi jelenség, azok bizony tévednek.
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Taxis statisztika, 2018
Érdekes megfigyelni, hogy miért taxiznak az emberek 2018-ban.
Természetesen más egy kisváros és más egy nagyváros, esetleg
egy világváros. A kisvárosokban fuvar leginkább a vasútállomás-
tól van, az út végén a taxis rohan vissza a vasútállomásra. Egész
más egy nagyváros, vagy egy világváros, ahol még repülőtér is
van. Ott nyilvánvalóan több az olyan fuvar, amelyik a „sok a
csomag” miatt jön létre. Mindig van, aki nem ismeri a várost,
ilyenkor a „helyismeret hiánya” miatt jön létre a fuvar. 

És persze egész más a nappali, mint az éjszakai taxizás. Éj-
szaka kevés ember megy orvoshoz, mert „beteg”. Sokkal in-
kább jellemző, hogy az utasok éjszakai szórakozóhelyekről taxi-
val mennek haza, vagy a szállásukra, mert így „kényelmes”. Nap-
pal mindenki rohan, éjszaka kevesebb ember van, aki „siet”. 

Miért ül taxiba?
Sok a csomag                             16%
Beteg                                           23%
Siet                                               6%
Kényelmes                                 50%
Helyismeret hiánya                    5%

Egyértelműen látszik, mennyit változott a taxizás Budapesten
három-négy évtized alatt. Régebben még munkába menet is be-
pattantak az emberek a taxikba, megengedhették maguknak az
akkori tarifák mellett. Nyugatra háromévenként mehettek, és 50
dollár volt a valutakeret, ezen kívül csak csoportos utazásra fi-
zethettek be, vagy egyéni meghívólevéllel látogathattak nyugat-
ra. 

Így nyilvánvalóan lényegesen kevesen utaztak a repülőtérre,
de nyugati turisták is kevesebben jöttek, arányaiban kevesebb
volt az a fuvar, amelyik sok a csomag miatt jött létre. Akkori-
ban még a Mentőszolgálat jött az emberért, ha beteg volt. Nap-
jainkban már betegszállító vállalkozások vannak, sok esetben ol-
csóbb és gyorsabb a taxi, mint a betegszállító. Felpörgött a vi-
lág, most mindenki siet. És persze elkényelmesedtünk, sokan
választják a taxiszolgáltatást, mert kényelmes üzemmódban
élnek… Ami soha nem változik, mindig lesznek turisták, akik
helyismeret hiánya miatt integetnek lelkesen taxik után! 

Érdemes megnézni mivel fizetnek az utasok a taxikban Buda-
pesten 2018-ban.

Készpénz                                44%
Bankkártya                           52%
Egyéb                                        4%

Fordult a kocka, ma már több utas kezében van bankkártya,
mint készpénz! Van olyan ország, amelyik tervezi a készpénzek
teljes kivonását a forgalomból. De nemcsak készpénzzel, vagy
bankkártyával lehet fizetni, hanem egyéb módon is. Sok eset-
ben adott cégek és adott taxitársaságok között jönnek létre
szerződések, és a cég közvetlenül utalja a viteldíjat a taxis cég-
nek, ők meg továbbítják a taxis kollégának.

A legújabb fizeté-
si mód a telefonnal
való fizetés. Az utas
a telefonja segítsé-
gével emeli le a fu-
var végén a fuvar ösz-
szeget a bankszám-
lájáról, és így kerül a
pénz először az
adott taxitársaság-
hoz, majd a taxis
pénztárcájába… 

Tasnádi Áron
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Hogyan lehet így parkolni?

Bejárta az internetet a napokban az a felvétel, ahogy egy hölgy
elhalad a járdán szabálytalanul parkoló járművek előtt és vala-
mennyi jármű motorháztetejét egy éles tárggyal végigsérti. Ter-
mészetesen ez nem megoldás, de ténylegesen bosszantó né-
hány autós parkolása. Ezt a járművet a fővárosban láttam így
parkolni. Hogyan mennek át a fal és az autó között a babakocsit
toló édesanyák? Hogyan mennek el a kocsi mellett a kerekes
székes mozgássérültek?

A járművezető megérdemelné, hogy autóját kerékbilinccsel
rögzítsék, hogy többe kerüljön a bírság

Mészáros Szabolcs 

Rókus droszt

Kollégáinkat igencsak zavarja, hogy ez a kis autó naponta a taxi-
állomáson parkol, ingyen, mert itt parkolási díjat fizetni nem kell.
Csak ha megbüntetnék, de erre az elmúlt hónapok alatt egyszer
sem került sor. Miért nem lehet érvényt szerezni a hatályos jog-
szabályoknak? A kérdésre nem is várunk választ…

Név és cím a Szerkesztőségben

Szégyenletes parkolás! 
Megérdemelné a kerékbilincset… 

TRAILER – AUTÓSZÁLLÍTÁS
NONSTOP

Amennyiben autószállításra van 
szükség, hívjátok bizalommal őket.

Tel.: 06-30-250-9349

Taxisoknak Budapesten belül
bárhova fix 10.000 Ft.
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Taxis statisztika, 2018
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Helyismeret hiánya                    5%

Egyértelműen látszik, mennyit változott a taxizás Budapesten
három-négy évtized alatt. Régebben még munkába menet is be-
pattantak az emberek a taxikba, megengedhették maguknak az
akkori tarifák mellett. Nyugatra háromévenként mehettek, és 50
dollár volt a valutakeret, ezen kívül csak csoportos utazásra fi-
zethettek be, vagy egyéni meghívólevéllel látogathattak nyugat-
ra. 

Így nyilvánvalóan lényegesen kevesen utaztak a repülőtérre,
de nyugati turisták is kevesebben jöttek, arányaiban kevesebb
volt az a fuvar, amelyik sok a csomag miatt jött létre. Akkori-
ban még a Mentőszolgálat jött az emberért, ha beteg volt. Nap-
jainkban már betegszállító vállalkozások vannak, sok esetben ol-
csóbb és gyorsabb a taxi, mint a betegszállító. Felpörgött a vi-
lág, most mindenki siet. És persze elkényelmesedtünk, sokan
választják a taxiszolgáltatást, mert kényelmes üzemmódban
élnek… Ami soha nem változik, mindig lesznek turisták, akik
helyismeret hiánya miatt integetnek lelkesen taxik után! 

Érdemes megnézni mivel fizetnek az utasok a taxikban Buda-
pesten 2018-ban.

Készpénz                                44%
Bankkártya                           52%
Egyéb                                        4%

Fordult a kocka, ma már több utas kezében van bankkártya,
mint készpénz! Van olyan ország, amelyik tervezi a készpénzek
teljes kivonását a forgalomból. De nemcsak készpénzzel, vagy
bankkártyával lehet fizetni, hanem egyéb módon is. Sok eset-
ben adott cégek és adott taxitársaságok között jönnek létre
szerződések, és a cég közvetlenül utalja a viteldíjat a taxis cég-
nek, ők meg továbbítják a taxis kollégának.

A legújabb fizeté-
si mód a telefonnal
való fizetés. Az utas
a telefonja segítsé-
gével emeli le a fu-
var végén a fuvar ösz-
szeget a bankszám-
lájáról, és így kerül a
pénz először az
adott taxitársaság-
hoz, majd a taxis
pénztárcájába… 

Tasnádi Áron

18

Hogyan lehet így parkolni?

Bejárta az internetet a napokban az a felvétel, ahogy egy hölgy
elhalad a járdán szabálytalanul parkoló járművek előtt és vala-
mennyi jármű motorháztetejét egy éles tárggyal végigsérti. Ter-
mészetesen ez nem megoldás, de ténylegesen bosszantó né-
hány autós parkolása. Ezt a járművet a fővárosban láttam így
parkolni. Hogyan mennek át a fal és az autó között a babakocsit
toló édesanyák? Hogyan mennek el a kocsi mellett a kerekes
székes mozgássérültek?

A járművezető megérdemelné, hogy autóját kerékbilinccsel
rögzítsék, hogy többe kerüljön a bírság

Mészáros Szabolcs 

Rókus droszt

Kollégáinkat igencsak zavarja, hogy ez a kis autó naponta a taxi-
állomáson parkol, ingyen, mert itt parkolási díjat fizetni nem kell.
Csak ha megbüntetnék, de erre az elmúlt hónapok alatt egyszer
sem került sor. Miért nem lehet érvényt szerezni a hatályos jog-
szabályoknak? A kérdésre nem is várunk választ…

Név és cím a Szerkesztőségben

Szégyenletes parkolás! 
Megérdemelné a kerékbilincset… 

TRAILER – AUTÓSZÁLLÍTÁS
NONSTOP

Amennyiben autószállításra van 
szükség, hívjátok bizalommal őket.

Tel.: 06-30-250-9349

Taxisoknak Budapesten belül
bárhova fix 10.000 Ft.

ujtaxi.qxd  9/12/18 09:01  Page 18

Már foglalkoztunk a helyszínnel korábban, de taxis kol-
légák folyamatosan jelzik, hogy valami nincs rendben,
ezért röviden foglalkozzunk még egyszer a gyalogátke-
lőhellyel. A belvárosi Váci utcából jobbra fordulnak a
járművek a Szabad Sajtó útra az Astoria irányába, de
nem tudnak tovább haladni a gyalogátkelőhelyen sza-
bad jelzésnél áthaladó gyalogosok miatt. 

Egyszer csak tilosra vált a gyalogosoknak szóló jel-
zőlámpa, de a gyalogosok csak mennek tovább. A jár-
művezetők egy darabig nyugodtan várakoznak, majd
elunják a dolgot, „jobb” esetben elkezdenek dudálni,
„rosszabb” esetben elindulnak, veszélyeztetve a gyalo-
gosok biztonságát. 

Szokatlan a közlekedési helyzet, de minden szabá-
lyos, a látszat ellenére a gyalogosok szabad jelzésen
haladnak át! A közlekedésszervező szándéka az volt,
hogy a járdaszigetről (vagy középszigetről) a gyalogo-
sok jöjjenek le, ezért a járdán lévő forgalomirányító
jelzőlámpa nekik szabadjelzést mutat. Ugyanakkor
nem akarják, hogy a járdáról lelépjenek a gyalogosok
– ők a járdaszigeten ragadnának, balesetveszélyes
helyzetben –, ezért a középen lévő jelzőlámpa tilosat
mutat. 

És ezt a jelzőlámpát látják a járművezetők, azt gon-
dolván, a gyalogosok tilosban mennek át. Erről szó
sincs, nekik szabadot mutat a jelzőlámpa.

Juhász Péter 
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Tilosat mutat a jelzőlámpa, és ezt látják az
autósok. Ám a másik lámpa még zöldet
mutat

Ebben az irányban zöld a jelzés, de ezt az au-
tósok nem látják

Szokatlan közlekedési helyzet,
de minden szabályos

Több kolléga jelezte, hogy megbüntették a térfigyelő kame-
ra felvétele alapján, mert a saroktól 5 méteren belül parkolt
Budapesten a VI. kerületi Hunyadi téren, a Csengery utca
és a Szófia utca találkozásánál.

Sajnos, hiába a figyelmeztetés, mégis vannak taxisok,
akik ma is így parkolnak.

Tóth Tibor

Ne parkoljatok sarkokon!

Amikor a követségi fogadáson a zenekar el-
kezdett játszani, Lord George Brown odafor-
dult a szomszédjához:

– Ön gyönyörû, hölgyem, ebben a szép vörös
ruhában! Jöjjön, táncoljunk erre a valcerre
egyet!

– Semmi esetre sem! – jön a válasz. Elõször
is: maga tökrészeg! Másodszor: ez nem valcer,
hanem Venezuela himnusza! Harmadszor: én
nem vörös ruhás nõ vagyok, hanem a bíbo-
ros!
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Persze-persze, világszabadság, egyenlőség-testvériség, respub-
lica – csupa derék nagy eszme, mindenikért külön-külön is ér-
demes minimum meghalni. De mit tegyen az ifjú ember, ha foko-
zódik benne az a vágy is, hogy végleges otthona, lakhelye le-
gyen, ahol boldog, békés családi életet élhet, szép feleséget
ölelhet, nyiladozó értelmű gyermeket nevelhet, és nem melles-
leg zavartalanul alkothat.

Szabadság? Szerelem? – Ugyan már! Otthon, édes otthon… 

Sándor és Júlia első közös
lakhelye
1847 októberében vagyunk, tehát elzengett már a Szeptember
végén, a koltói mézeshetek is elmúltak, gondoskodni kell a jövőt
illetően. Ezért hát Petőfi Sándor levelet ír legjobb és legigazibb
barátjának (a többi „barátról” itt egy szót sem), a színész Egres-
sy Gábornak, hogy ugyan már keressen neki egy megfelelő
pesti lakást, lehetőleg közel a szerkesztőséghez. 

Egressy hamarost visszaír, hogy a lakás megvan, beköltözhe-
tő, különösen ügyelve arra, hogy Sándor barátja mégsem viheti
holmi sufniba úri hölgynek nevelt asszonykáját. Az ifjú pár, Sán-
dor és Júlia november elején beköltözött ebbe a lakásba, mely
a Dohány utca 12. számú házban volt. A házat lebontották, he-
lyén ugyanazzal a számozással nagy melák üzletház (ugyan mi
más?) épült. 

Költőnk és Szendrey Júlia első pesti közös lakása az első
emeleten volt, és ahogy Egressy írta, van benne „három utca-
szoba, alkofen, előszoba, gazdasági konyha”, és az is kecsegte-
tő, hogy közel van Sándor munkahelyéhez, a szerkesztőséghez.
Csak az az egy baja van, hogy igen drága a bérleti díja. 

No, ezt akkor érezték meg igazán, amikor az egy ideig velük
lakó, az egyik szobát bérlő Jókai Mór otthagyta őket, s így nekik
kellett fizetni a teljes bérleti díjat. A lassan csordogáló honorári-
umból ezt a lakást tovább fenntartani lehetetlenség, olcsóbb
bérűt kell keresni, méghozzá olyat, amiben elférnek a Vácon
meglehetősen nehéz körülmények közt élő Petőfi-szülők.

Hogy Sándor eme tisztes szülőféltő szándékához Júliája mit
szólt, azt nem tudjuk…

A második  lakhely
Megtalálták az új, immár második lakást, az akkori Bástya utca
és a Lövész utca sarkán, ez a mai Királyi Pál utca 18. számú
ház. Az épület külsőre szinte semmit nem változott, az ablako-
kat, a kaput, az udvart és a folyosókat Sándorék is ugyanígy lát-
hatták (ritkaság ám ez a folyton bontó- építő Pesten), időközben
csak annyi történt, hogy két emeletet húztak rá az épületre. 

Nézem a környéket, a házat. Itt laktak hát Petőfiék, mindahá-
nyan: Sándor, a már öt hónaposan viselős Júlia, az öreg mészá-
ros, és az anya, Hrúz Mária. Azt írják a visszaemlékező tanúk,
hogy Júlia mindig megkülönböztetett tisztelettel viseltetett Sán-
dor szüleivel.

No de ott a közös konyha! Megpróbálom elképzelni, hogyan
és mint ügyködött, esetleg együtt, a háztartási-főzési tudomá-

nyokban oly jártas anyós és az ebbeli teendőkben bizony igen
járatlan, gyakorlatlan kis meny. Vagy Sándorék korábbi szoká-
sa szerint most is vendéglőből hozatták az ételt mindegyikük-
nek? 

Nem tartott sokáig az együttlakás. Szétbontotta azt az esemé-
nyek menete, a Pest felé vonuló osztrákok elől Sándor és Júlia
Erdély irányába indul, a szüléket pedig egy Zöldfa (ma Reálta-
noda) utcai lakásba költöztették. 

Elkezdődött a szétszakadt család kálváriája. Nem meséljük el
a hosszú, zaklatott történetet. Hanem, amikor a honvédsereg
visszafoglalta Pestet, Sándor Júliával és a debreceni tartózkodá-
suk idején megszületett Zoltánkával nyomban visszaindult, de
már másik lakást keresve. 

Petőfiék harmadik, igazán
utolsó lakhelye
Nincs olyan pesti ember, aki életében legalább egyszer ne sé-
tált volna el a Rákóczi út és a Síp utca sarkán terebélyesedő
nagy vörös téglás épület előtt. Magam is gyakran  jártam arra,
még gyerekkoromban, megbámulva az Állami Áruház (Verseny
Áruház) bejárata fölötti híres Gutmann-reklám neonfiguráit: nad-
rágot próbál elszakítani két villódzó neonemberke, de az nem
megy, mert a Gutmann-nadrág elszakíthatatlan. Bánkódtam,
amikor a neonemberkék eltűntek, és bezárt az áruház, majd
örültem, hogy sok-sok évvel később az áruház helyére nem
drinkbár, peep-show, vagy bank készült, hanem Pesten ritka stí-
lusérzékkel a Libri Könyváruháza. 

Mert ennek az épületnek a helyén állt az 1936-ban lebontott
úgynevezett Marczibányi-ház, melynek második emeletén a Do-
hány utcára néző három szobát bérelték Petőfiék. 

Hatvany Lajos, a jeles Petőfi-kutató 1936-ban még látta a
Marczibányi-ház bontásának kezdetét, a kiürített lakásokat, be-
szélgetett a környék lakóival arról, hogy ki mit tud, ki mit hallott?
Akadt mesélő. Az egyik például beszélt olyan idős emberrel, aki
gyermek- vagy ifjú korában látta Petőfiéket (csendes, rendes
emberek voltak), és emlékszik arra is, hogy Júlia, a fiatalasszony
babakocsiban ringatta kisgyermekét a gangon, és közben olva-
sott. Oh, az az asszonyka! Talán még szoptatás közben is olva-
sott – szólt közbe a másik. 

Megjegyzem, Petőfiék akkori hiteles szomszédainak nemigen
lehetett ennél több információja a családról. Sándor 1849. júli-
us 3-án összepakolta övéit és mentve őket a beözönlő idegen
sereg elől Erdélynek vette útját. 

Mindössze hat hét jutott számukra az utolsó lakhelyből. És
mennyi az oly áhított családi együttlétből? Mindösszesen két év,
három nyugtalan, zaklatott lakásváltással. 

Sándor Erdélyben biztonságba helyezte Júliát és a kis Zol-
tánt, maga pedig elindult Bem tábornok felkeresésére. Július
30-án érkezett meg Székelykeresztúrra, itt a Gyárfás kúriában
kapott szállást. Életének utolsó éjszakáján még ágyban, párnák
közt hajthatta fejét álomra. Július 31-én hajnalban felkelt, meg-
reggelizett, majd a Bem-sereg nyomában elindult Segesvár felé. 

Ahol is, mint köztudott, ott lett a végállomása e 26 éves fiatal-
ember kálváriás életének. 
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Toronyházi gondolatok
Drávucz István szerkesztésében
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nyokban oly jártas anyós és az ebbeli teendőkben bizony igen
járatlan, gyakorlatlan kis meny. Vagy Sándorék korábbi szoká-
sa szerint most is vendéglőből hozatták az ételt mindegyikük-
nek? 

Nem tartott sokáig az együttlakás. Szétbontotta azt az esemé-
nyek menete, a Pest felé vonuló osztrákok elől Sándor és Júlia
Erdély irányába indul, a szüléket pedig egy Zöldfa (ma Reálta-
noda) utcai lakásba költöztették. 

Elkezdődött a szétszakadt család kálváriája. Nem meséljük el
a hosszú, zaklatott történetet. Hanem, amikor a honvédsereg
visszafoglalta Pestet, Sándor Júliával és a debreceni tartózkodá-
suk idején megszületett Zoltánkával nyomban visszaindult, de
már másik lakást keresve. 

Petőfiék harmadik, igazán
utolsó lakhelye
Nincs olyan pesti ember, aki életében legalább egyszer ne sé-
tált volna el a Rákóczi út és a Síp utca sarkán terebélyesedő
nagy vörös téglás épület előtt. Magam is gyakran  jártam arra,
még gyerekkoromban, megbámulva az Állami Áruház (Verseny
Áruház) bejárata fölötti híres Gutmann-reklám neonfiguráit: nad-
rágot próbál elszakítani két villódzó neonemberke, de az nem
megy, mert a Gutmann-nadrág elszakíthatatlan. Bánkódtam,
amikor a neonemberkék eltűntek, és bezárt az áruház, majd
örültem, hogy sok-sok évvel később az áruház helyére nem
drinkbár, peep-show, vagy bank készült, hanem Pesten ritka stí-
lusérzékkel a Libri Könyváruháza. 

Mert ennek az épületnek a helyén állt az 1936-ban lebontott
úgynevezett Marczibányi-ház, melynek második emeletén a Do-
hány utcára néző három szobát bérelték Petőfiék. 

Hatvany Lajos, a jeles Petőfi-kutató 1936-ban még látta a
Marczibányi-ház bontásának kezdetét, a kiürített lakásokat, be-
szélgetett a környék lakóival arról, hogy ki mit tud, ki mit hallott?
Akadt mesélő. Az egyik például beszélt olyan idős emberrel, aki
gyermek- vagy ifjú korában látta Petőfiéket (csendes, rendes
emberek voltak), és emlékszik arra is, hogy Júlia, a fiatalasszony
babakocsiban ringatta kisgyermekét a gangon, és közben olva-
sott. Oh, az az asszonyka! Talán még szoptatás közben is olva-
sott – szólt közbe a másik. 

Megjegyzem, Petőfiék akkori hiteles szomszédainak nemigen
lehetett ennél több információja a családról. Sándor 1849. júli-
us 3-án összepakolta övéit és mentve őket a beözönlő idegen
sereg elől Erdélynek vette útját. 

Mindössze hat hét jutott számukra az utolsó lakhelyből. És
mennyi az oly áhított családi együttlétből? Mindösszesen két év,
három nyugtalan, zaklatott lakásváltással. 

Sándor Erdélyben biztonságba helyezte Júliát és a kis Zol-
tánt, maga pedig elindult Bem tábornok felkeresésére. Július
30-án érkezett meg Székelykeresztúrra, itt a Gyárfás kúriában
kapott szállást. Életének utolsó éjszakáján még ágyban, párnák
közt hajthatta fejét álomra. Július 31-én hajnalban felkelt, meg-
reggelizett, majd a Bem-sereg nyomában elindult Segesvár felé. 

Ahol is, mint köztudott, ott lett a végállomása e 26 éves fiatal-
ember kálváriás életének. 
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Toronyházi gondolatok
Drávucz István szerkesztésében
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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

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)

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

• Harmadik negyedévi személyi

jövedelemadó-előleg befizetés 

• Nyugdíj melletti vállalkozók

adóelőleg- és járulékfizetése

Fontos határidõkFontos határidõkKetten a kocsmában:
– Gyere, meghívlak egy kisfröccsre! – mondja

Kiss a barátjának.
– Kösz, de nem akarom keverni.

– Miért? Mit ittál eddig?
– Nagyfröccsöt!
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Fizetendő legkisebb járulékok 2018.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATÁS VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

SZEPTEMBER

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

járulék adó
A tárgy- A minimálbér A minimálbér A minimálbér
hónapban másfélszeresének (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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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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A 39 esztendős A. Viktornak augusztus
16-án nem volt szerencséje. Egy rutinel-
lenőrzés során a Készenléti Rendőrség

munkatársai kábítószert találtak az autó-
jában, majd utasáról is kiderült, hogy kö-
rözik. Utóbbit igaz, csak egy pénzbünte-
tés be nem fizetése miatt, de a sofőr-

nek már nem először gyűlt meg a baja a
hatóságokkal.

Hazai viszonylatban még nem jellemző, hogy a
járőrök testkamerával lennének fölszerelve,
bár ennek tesztüzemelésén már túl van a tes-
tület, valamiért mégsem vezették ezt be, sőt,
azon gépjárműveikben sem alkalmazzák a ka-
merát igazoltatáskor, amelyekben ez megtalál-
ható. Ez is érdekes, de most nem is ez a lé-
nyeg. 2018. augusztus 16-án 11 óra 40 perc-
kor a fővárosban közúti ellenőrzés címén félre-
állítottak a Készenléti Rendőrség munkatársai

egy taxit. A Ford típusú, sárga színű gépjármű
egyetlen társasághoz se tartozott. A gépjármű
utasait igazoltatták az egyenruhások. Ennek
során kiderült, hogy az utas körözés alatt áll. A
gépkocsi csomagtartójából, a kárpitborítás
alól előkerült egy átlátszó műanyag zacskóban
636 gramm, fehér színű, kábítószergyanús
anyag, amely előzetes szakvélemény alapján
amfetaminnak minősült. Mindezt operatőrrel
és kamerával megerősített dokumentációs
stáb rögzített is. Ennyit a spontán közúti ellen-
őrzésről.

A két férfit előállították a Nemzeti Nyomozó
Irodára, ahol kiderült, az utast azért körözték,
mert egy korábbi pénzbüntetését nem fizette
be, így – miután kiderült –, hogy csupán rossz-
kor volt rossz helyen, a nyomozók nem foglal-
koztak vele. Nem úgy a taxi sofőrével. A. Viktor-
ról kiderült, nem először került a hatóság látó-
körébe. Korábban már folyt ellene eljárás kábí-

tószer birtoklása és terjesztése miatt. Csak
csendben jegyzem meg, nyilván a spontán köz-
úti ellenőrzésnek ehhez bizonyára semmi köze.

A házkutatás ugyancsak súlyosbította a gya-
núsított helyzetét, ugyanis a halásztelki laká-
son 32 gramm marihuána- valamint 0,88
gramm kokaingyanús anyagot foglaltak le a
nyomozók.

Az ügyben a Készenléti Rendőrség Nemze-
ti Nyomozó Iroda a taxit vezető A. Viktorral
szemben kábítószer birtoklása bűntett elköve-
tésének megalapozott gyanúja miatt nyomo-
zást indított, őrizetbe vették és előterjesztést
tettek letartóztatására. Az ügyben eljáró bíró
azonban lakhelyelhagyási tilalom mellett, foko-
zott bűnügyi felügyeletet rendelt el, így a gya-
núsított egyelőre szabadlábon várhatja sorsá-
nak alakulását. Az ügyészség fellebbezett,
ugyanis álláspontjuk szerint a bűnismétlés ve-
szélye fennáll, tekintettel az előzményekre, va-
lamint a tanúk befolyásolása, az egyéb bizonyí-
tékok eltüntetése és az eljárás meghiúsítása is
bekövetkezhet, ha a taxist nem tartóztatják le
és nem helyezik fogdába. k.z.t.
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Fontosabb NAV számlaszámok
Adónem kód Adónem rövid megnevezése Számlaszám
103 NAV Személyi jövedelemadó 10032000-06056353
124 NAV Egészségbiztosítási Alap

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

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

Fõállású átalányadózó vállalkozó Nyugdíj melletti* átalányadózó vállalkozó

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

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

Befizetési számlák elnevezése NAV Személyi jövedelemadó NAV Személyi jövedelemadó

Befizetési számlák számlaszáma 10032000-06056353 10032000-06056353

Költségkénti elszámolhatóság Nem elszámolható Nem elszámolható

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

kor összege eléri, vagy meghaladja a 10.000 forintot. A további negyed-
években már összegtől függetlenül fizetni kell. 
KATA adózók nem fizetnek jövedelemadó előleget!

*Az átalányadózó vállalkozók a nyugdíjba vonulás évében még
végig a főállásúakra vonatkozó 20%-os (kedvezőbb) jövedelem-
számítást alkalmazhatják. Tételes adózóknál a személyi jövede-

lem-kivét mellett más elemeket is figyelembe kell venni az adó-
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Spontán ellenőrzés, operatőrrel, kamerával

Körözött személy, drog a taxiban
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Gyakorlatilag ugyanaz a balesetek oka minden esetben: utolérik
egymást a járművek… Miért? Az egyik sávból hirtelen átmegy a
jármű a másik sávba, ott pedig hirtelen lefékez! A mögötte jövő
meg nekiütközik… A forgalomirányítás úgy működik Budapes-
ten, hogy a reggeli órákban a centrum felé igyekvő forgalmat
„lassítják”, esetenként még „meg is fogják”. A cél egyértelmű,
ne zúduljon be a belvárosba egyszerre több ezer, vagy több tíz-
ezer jármű. Ugyanezt tapasztalhatjuk, ha a Szentendrei úton, a
Váci úton, vagy a Soroksári úton megyünk befelé. 

Vecsés felől, a repülőtér felől jövet,
itt a „D portánál” van az a pont, ahol a
közlekedésszervezők megállítják a
hömpölygő autófolyamot. A környéken
rendszeresen autózók már tudják, hogy
eddig a pontig araszolni kell minden

reggel, több száz méter, akár kilométeres a kocsisor befelé. Az-
tán zöldre vált a lámpa, meglódul a kocsisor, nem is kell lassíta-
ni egészen a gyorsforgalmi útig. 

Sok járművezető, így sok taxis is, észrevette, hogy a kereszte-
ződés előtt van egy buszmegálló, a busz buszlámpa segítségé-
vel elsőként indulhat el. Éppen ezért sokan kisorolnak a busz-
megállóhoz, megelőzve a kocsisort. Ezt unták meg a közleke-
désszervezők, és egy speciális időérzékelőt helyeztek a talajba.
Egy bizonyos ideig kell állni a járműnek az autóbusz-megálló-
ban, csak akkor vált szabadra a buszlámpa. 

Ez az új helyzet teremt, sok esetben balesetveszélyes helyze-
tet. Kisorol a járművezető a buszmegállóba, várja a buszlámpa
bekapcsolását, mint korábban. Azonban a lámpa tilos marad,
csak akkor indulhat el, ha a belső sávok is szabad jelzést kap-
nak. És ekkor kezdődnek a bajok! Kezdődik a verseny, ki hova
tud besorolni, ki kit enged be, vagy kit nem. 

Egyetlen teendők maradt, alkalmazkodjunk az új helyzethez,
ne soroljunk ki a buszmegállóhoz, mert felesleges. Ha pedig el-
indultunk a belső sávokban, figyeljünk azokra, akik a másik sáv-
ból hirtelen visszasorolnának, és nagyon figyeljünk az előttünk
váratlanul fékezőkre. 

Más.
Sorozatunkban korábban már beszámoltunk a VI.–VII. kerületi

Király utca sarokról, ahol újra és újra történnek balesetek. A bal-
esetek többsége, ahogy ez a baleset is, azzal kapcsolatos, hogy
a trolibuszok kisorolnak a megállóhoz a járda mellé. A helyszí-
nelő rendőrjárőr tájékoztatása szerint, ennél a balesetnél a mel-
lékútról érkező személyautó megállt (!) abban a vonalban, ahon-
nan láthatta már a főút forgalmát. Azonban így a trolibusz nem
tudott kisorolni miatta a járda mellé, ezért a trolibusz vezetője
intett, lemond az elsőbbségéről. A személyautó elindult, csak
nem látta, mert nem láthatta, hogy egy segédmotoros megunta
a trolibusz ácsorgását, és kikerülte azt. Törvényszerű volt az üt-
közés! A közlekedés szabályai szerint elsőbbsége van a főúton
haladónak a mellékútról kihajtóval szemben. Azonban itt felvető-
dik a kérdés, helyesen járt el a trolibusz vezetője, amikor akkor
intett a személyautó vezetőjének? Hasonló a helyzet, mint évek-
kel ezelőtt Újpesten. Kollégánk már végzett, hazafelé tartott, le-
gyünk őszinték, az anyósülésen már ott volt a vacsora mellé
szánt üveg bor. A Baross utcán ment kifelé, a Fóti útnál megállt,
hogy elsőbbséget adjon a főúton közlekedőknek. Akkor még

Fehérgazdaság
Ezzel a címmel jelent meg egy hosszabb lélegzetű vezércikk a
Taxisok Világa 2008. szeptemberi számában. A téma nyilván a
feketegazdaság volt, ill. annak elkerülhetetlensége. Lássuk mi-
ért:

1. A vállalkozásokat és a munkát terhelő adók és járulékok túl-
zottan magas mértéke
2. Az egyszerű és átlátható adórendszer hiánya
3. Az adóigazgatás (és általában az államigazgatás) rossz haté-
konysága
4. Fejétől bűzlik a hal, avagy a rossz példa is ragadós

Az eltelt tíz évben persze voltak pozitív és negatív változások
ezen a téren. Mégis megállapíthatjuk: összességében a helyzet
nem javult…

Tarifatárgyalások
Kissé árkartellgyanús megállapodást terveztek a fővárosi taxi-
társaságok 1998 nyarán – és ezt még írásba is foglalták –, en-
nek eredményeként a Gazdasági Versenyhivatal élénken ér-
deklődni kezdett a július 1-jétől bevezetett új tarifák iránt. A
megállapodásnak persze voltak buktatói, többek között az,
hogy néhány társaság – szinte előre borítékolható módon –
nem tartotta be az abban foglaltakat. Sőt, még hirdetési kam-
pányt is indítottak az olcsóbb viteldíjaikról. 

A viharos körülmények között született új társasági tarifák
1998 szeptemberében a következőképpen néztek ki (alapdíj,
viteldíj/km, várakozási díj/perc):

Budapest Taxi: 89-89-22
Budataxi: 80-90-22
City Taxi: 100-100-25
Expo Taxi: 50-80-20
Főnix Taxi 50-89-20
Főtaxi: 100-120-30
6x6 Volán Taxi: 89-89-22
Rádiótaxi: 96-96-24
Taxi 2000: 90-90-20
Tele5 Taxi: 80-90-22

Erről írt a Taxisok Világa 2008 szeptemberében

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1998 szeptemberében

20 éve történt

Budapest balesetveszélyes kereszteződései 17. rész:
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A fizikában mérhetõ legrövi-
debb idõtartam a Taximá-
sodperc. A közlekedési lámpa
zöldre váltásától a mögötted lé-
võ taxi kürtjének megszólalásá-
ig terjed.

nem volt a csomópontban forgalomirányító jelző-
lámpa, mint napjainkban. A Fóti útról egy BKV au-
tóbusz jobbra szeretett volna fordulni a Baross ut-
cába, de nem tudott, mert ott állt a taxis kolléga.
Intett neki, hogy induljon el. A taxis benézett jobb-
ra, nem jött senki, elindult… Balról a belső sávban
meg ment egy személyautó „ezerrel”a busz takará-
sában. Ha emlékezetem nem csal, három sérült
volt a balesetben. 

Mindkét eset tanulsága, ha lemondunk az el-
sőbbségünkről, győződjünk meg előtte arról, hogy
a közlekedés többi résztvevője hogyan reagál! Ha
látjuk, hogy a másik nem mond le az elsőbbségé-
ről, akkor mi se mondjunk le az előnyünkről! 

Juhász Péter
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A külföldieknek mindent szabad?

Mozgássérült-helyen, forgalommal szemben parkoló külföldi. Ott, ahol rendszere-
sen figyelik a magyar autósok minden mozdulatát. És büntetnek is azonnal. Ám a kül-
földiekre ez nem vonatkozik, nekik ezek szerint mindent szabad…

Tasnádi Áron 

Király utca–Vörösmarty sarok

NyugdíjbaNyugdíjba
mész?mész?

Változtak a szabályok

A változás ezúttal az alkalmazottként
dolgozó taxisokra, ill. munkáltatójukra
vonatkozik. Lényege, hogy a 2018. jú-
lius 25-ét követő kezdő időponttól
megállapított öregségi nyugdíjaknál
már nem jogosultsági előfeltétel a
biztosítási jogviszony megszüntetése
a nyugellátás kezdő időpontjára. Fo-
galmazzunk egyszerűbben: eddig, ha
valaki alkalmazottként elérte az öreg-
ségi nyugdíjkorhatárt, munkaviszo-
nyát meg kellett szüntetni. Legalább
egy napra. Aztán újra lehetett alkal-
mazni immár nyugdíjasként. Nos ezt
az értelmetlen korlátozást szüntette
meg a rendelet. Egyéni vállalkozóknál
eddig sem volt ilyen szabály, ők egy
egyszerű bejelentés megtétele mel-
lett folytathatták vállalkozásukat.

A jogszabályváltozásnak megfelelő-
en tehát, akinek az öregségi nyugellá-
tását 2018. július 26-ától, vagy későb-
bi időpontban állapítják meg, már
nem kell megszüntetnie a biztosítási
jogviszonyát (munkaviszonyát) a nyug-
díj igénybevétele érdekében. 

Bár a munkaviszonyt a nyugdíjba-
menetel érdekében nem kell meg-
szüntetni, mindazonáltal a szükséges
ügykezelést szükséges elvégezni
(T1041-es adatlap, 08-as és 58-as
bevallások). Ennek folyamatát nem
részletezzük, a munkáltató feladata.

BTI-hírek
A BTI-Taxicentrum iroda elköltözött! Új címünk: 1097 Budapest, Könyves Kálmán

körút 12-14 (Lurdy-ház) C (zöld) lépcsőház 2. em 401. Kövesd a City Taxi táblákat,
ott minket is megtalálsz! 

* * *
A költözéssel egyidejűleg a nyitvatartási rend is változik: hétfőtől csütörtökig 10-
16 óráig vagyunk nyitva, pénteken (és persze a hétvégén) nincs ügyfélfogadás. 

* * *
A Lurdy-házban a parkolás megoldott, általában van hely, ha nem is közvetlenül a
bejáratnál. A külső parkolóban az első három óra ingyenes, a mélygarázsban pe-
dig óránként száz forint a taksa. Bár a házon belül az iroda megközelítésére több
mód is kínálkozik, a legegyszerűbb a következő: a mélygarázsban lévő autómosó

mellett jobbra lévő „zöld” lifttel (eléggé eldugott helyen van…) kell a második eme-
letig menni, ott a liftből kilépve rögtön megtalálható a City Taxi, azon belül 

a BTI iroda.

ujtaxi.qxd  9/12/18 09:01  Page 27



Ilyet is ritkán hallani: a halálraítélt
kérte, hajtsák végre a büntetést,

mert már 39 éve él a halálsoron és
nem bírja tovább. Mindez nem is
tűnt egyszerű feladatnak, ugyanis

Nebraska államban időközben eltö-
rölték, majd visszaállították a halál-
büntetést, amire tucatnyian vártak. 

A 60 éves Carey Dean Moore-t gyilkossá-
gért ítélték el, 1979-ben megölt két taxiso-
főrt. Elfogták, majd a bíróság halálra ítélte.
A tettes belenyugodott az elkerülhetetlen-
be, de mára a várakozásba annyira „bele-
fáradt”, ügyvédjein keresztül kérte, végez-
zenek vele.

A halálos ítéletet méreginjekcióval haj-
tották végre, és először fordult elő, hogy a
méregkeverékbe fentanilt, kábító hatású

fájdalomcsillapítót is kevertek. A fentanil
az Egyesült Államokban a leggyakrabban
használt drog, opiáttartalmú kábítószer.

A kivégzés előtt két gyógyszergyártó
vállalat is pert indított a büntetés-végrehaj-
tási intézmény ellen, mert nem akart hoz-
zájárulni az általa forgalmazott szerek fel-
használásához. Márpedig több szövetségi
államban azért nem tudnak végrehajtani
halálos ítéleteket méreginjekciókkal, mert
jogszerűen nem lehet beszerezni az eh-
hez szükséges szereket. Moore azonban
arra kérte ügyvédjeit: ennek ellenére járja-
nak el annak érdekében, hogy végrehajt-
sák rajta az ítéletet. 

Az Omaha World-Herald című helyi lap
információi szerint a kivégzéskor egy ed-
dig nem alkalmazott gyógyszer-keveréket
használtak: ebben az erősen kábító hatá-

sú fentanilt, a szívműködést leállító kálium-
kloridot, a nyugtató hatású diazepámot és
az izombénító pankuróniumot elegyítet-
ték. A The Washington Post tudósítása
szerint az elítéltnél 23 perc után állt be a
halál.

Két német gyógyszergyártó, a Sandoz
és a Fresenius Kabi is bíróságon próbálta
megakadályozni, hogy általuk gyártott sze-
reket használjanak halálos ítéletek végre-
hajtásánál. Egy nebraskai szövetségi bíró
azonban elutasította a perkérelmet, és a
főállamügyész hivatala közölte: 

Az Egyesült Államok e középnyugati
tagállamában három évvel ezelőtt meg-
szüntették a halálbüntetést, de a rá követ-
kező esztendőben a választók 60 százalé-
kának támogatásával ismét bevezették. Az
Omaha World-Herald szerint Nebras-
kában jelenleg 11 elítélt várja a halálsoron
a kivégzését.

Cash
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Tévedéséért az életével fizetett

Bekopogtatott, kiütötték
Rossz autó ablakán kopogtatott egy ma-
gyar származású férfi. A tévedés miatt fejen
ütötték, ezt követően halt meg a 35 éves
Szabó Sándor, aki csak a taxijára várt.

A Daily Mail írása szerint Szabó Sándor azért hí-
vott magának taxit (pontosabban egy Ubert),
mert a mostohatestvérének esküvőjéről szeretett
volna hazajutni szombat éjjel New York Queens
nevű kerületéből. A 35 éves magyar származású
férfi éppen a taxijára várt a hotel előtt, amikor
megállt mellette egy fehér autó, amire azt hitte,
érte jött. Ám mint kiderült, nagyot tévedett.

Kopogtatni kezdett az ablakon, az autó-
ban ülő férfi pedig kiszállt a járműből, s ezt
követően arcon vágta a férfit. Szabó az
ütés következtében hátraesett, és beverte
fejét a járdába. A 35 éves férfit kritikus álla-
potban szállították a mentők kórházba, ked-
den azonban életét vesztette. 

A hírportál cikke szerint a rendőrség jelenleg
keresi a fehér SUV sofőrjét, akinek ütése végze-
tes lett.

Úgy tudni, Szabó azért kopogtatta meg az
autó ablaküvegét, hogy rájöjjön: az adott jár-
mű érkezett-e, hogy hazavigye. A kopogás után
azonban arcon vágta őt a sofőr, aki aztán otthagyta
őt az út szélén, hiába vérzett a 35 éves férfi.

Sándor testvére, a 33 esztendős Szabó
Dominic, a NY Daily Newsnak azt mondta: Sán-
dor azzal, hogy megpróbált elhajolni az ütés elől,
csak rásegített arra, hogy beüsse fejét a járdába.
A testvér hozzátette: Sándor telefonja a baleset
idején lemerült, ezért nem tudta ellenőrizni az
Uber visszaigazolását.

A hatóság azt feltételezi, Szabó Sándor ittas álla-
potban volt az eset idején. A New York-i rendőrség
egy felvételt is közzétett a fehér autósról, akinek
ütése miatt halt meg a magyar származású férfi.

k.z.t.

A vádlott kérte halálbüntetésének végrehajtását

39 éve két taxist megölt

Sérült autóval is lehet szolgáltatni? 
Napok óta nézem a kollégá-
kat, ők ilyen sérült autóval
dolgoznak. Ilyen autóval
nem szabadna dolgozni! Mit
szólnak az utasok, a turis-
ták? 

A taxitársaságoknál nem
lehet sérült autóval dolgozni.
Akkor a „mezítlábasoknak”
miért lehet?  

Miután fent van a szabad-
jelző napok óta mindkét au-
tón, nem lehet azt állítani,
hogy a baleset most történt…

Horváth András 
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Ilyet is ritkán hallani: a halálraítélt
kérte, hajtsák végre a büntetést,

mert már 39 éve él a halálsoron és
nem bírja tovább. Mindez nem is
tűnt egyszerű feladatnak, ugyanis

Nebraska államban időközben eltö-
rölték, majd visszaállították a halál-
büntetést, amire tucatnyian vártak. 

A 60 éves Carey Dean Moore-t gyilkossá-
gért ítélték el, 1979-ben megölt két taxiso-
főrt. Elfogták, majd a bíróság halálra ítélte.
A tettes belenyugodott az elkerülhetetlen-
be, de mára a várakozásba annyira „bele-
fáradt”, ügyvédjein keresztül kérte, végez-
zenek vele.

A halálos ítéletet méreginjekcióval haj-
tották végre, és először fordult elő, hogy a
méregkeverékbe fentanilt, kábító hatású

fájdalomcsillapítót is kevertek. A fentanil
az Egyesült Államokban a leggyakrabban
használt drog, opiáttartalmú kábítószer.

A kivégzés előtt két gyógyszergyártó
vállalat is pert indított a büntetés-végrehaj-
tási intézmény ellen, mert nem akart hoz-
zájárulni az általa forgalmazott szerek fel-
használásához. Márpedig több szövetségi
államban azért nem tudnak végrehajtani
halálos ítéleteket méreginjekciókkal, mert
jogszerűen nem lehet beszerezni az eh-
hez szükséges szereket. Moore azonban
arra kérte ügyvédjeit: ennek ellenére járja-
nak el annak érdekében, hogy végrehajt-
sák rajta az ítéletet. 

Az Omaha World-Herald című helyi lap
információi szerint a kivégzéskor egy ed-
dig nem alkalmazott gyógyszer-keveréket
használtak: ebben az erősen kábító hatá-

sú fentanilt, a szívműködést leállító kálium-
kloridot, a nyugtató hatású diazepámot és
az izombénító pankuróniumot elegyítet-
ték. A The Washington Post tudósítása
szerint az elítéltnél 23 perc után állt be a
halál.

Két német gyógyszergyártó, a Sandoz
és a Fresenius Kabi is bíróságon próbálta
megakadályozni, hogy általuk gyártott sze-
reket használjanak halálos ítéletek végre-
hajtásánál. Egy nebraskai szövetségi bíró
azonban elutasította a perkérelmet, és a
főállamügyész hivatala közölte: 

Az Egyesült Államok e középnyugati
tagállamában három évvel ezelőtt meg-
szüntették a halálbüntetést, de a rá követ-
kező esztendőben a választók 60 százalé-
kának támogatásával ismét bevezették. Az
Omaha World-Herald szerint Nebras-
kában jelenleg 11 elítélt várja a halálsoron
a kivégzését.
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BUDAPEST, 2018. 08. 25. – 2018. augusztus 25-től a 
Nemzeti Közművekhez tartozó NKM Mobilitás Kft. 
mindhárom közforgalmú töltőállomásán, a budapes-
ti Kőbányai és a Budaörsi úton, illetve Ferihegynél, 
a vecsési Fő úton a CNG- üzemanyag árát 305 
Ft/kg-ra módosítja. A listaárhoz képest az 
akció keretében kilónként 40 forinttal, 
azaz több mint 10%-kal olcsóbban le-
het megtankolni a földgázüzemű jár-
műveket.

Az NKM Mobilitás Kft. a CNG iránti egyre 
növekvő igényt időszakosan különböző 
akciókkal, kedvezményekkel támogatja. 
Ennek jegyében 2018. augusztus 25-től 
visszavonásig mindhárom közforgalmú 
töltőállomásán a CNG árát 305 Ft/kg-ra 
mérsékli. A kedvezményhez korlátozás nélkül, 
minden tankoló hozzájuthat.

A CNG-üzemanyagot használók az árcsökkentés ered-
ményeként személygépjárműveikkel átlagosan 1450-
1600 Ft-ból tudnak 100 km távolságot megtenni, amely 

akár 40-45%-kal kedvezőbb a hagyományos üzemanya-
gokkal autózókhoz képest.

A CNG-t használók környezettudatosak, gépjárműveikkel 
kevésbé terhelik a környezetet, autóik átlagosan 25%-

al kevesebb CO2-t és közel 70%-kal kevesebb 
NOx-t bocsátanak ki, mint a hagyományos 

járművek. A CNG-hajtással a szálló por ki-
bocsátása gyakorlatilag nulla, amely külö-
nösen a nagyvárosok levegőjének meg-
óvása érdekében kedvező.

A társaság három közforgalmi és két üze-
mi töltőállomást működtet, amellyel a la-

kosság, a vállalkozások, továbbá a BKV 
Zrt. CNG-buszfl ottájának és az FKF Zrt. 

CNG-vel üzemelő hulladékszállító gépjármű-
veinek igényét elégíti ki, illetve leányvállalatán 

keresztül a kaposvári buszközlekedést is kiszolgálja.

Mindezen felül a társaság elektromobilitás divíziója is fo-
lyamatosan növekszik, már 22 közforgalmú töltőt helyez-
tek üzembe az ország forgalmas pontjain.

www.mobiliti.hu
mobiliti@mobiliti.hu

X. ker., Kőbányai út 55. (Kőbányai út, Mázsa utca kereszteződése)
XI. ker., Budaörsi út 126. (M1/M7 kivezetés)
Vecsés, Fő út (Ferihegy határán)

NYÁRBÚCSÚZTATÓ AKCIÓ
a Nemzeti Közművek CNG-töltőállomásain
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EgészségbEn, élményEkbEn gazdag, boldog nyugdíjas 

évEkEt kívánunk dudás zoltánnak és köszönjük 

kiemelkedő munkásságát a teljes taxis szakma nevében!



EgészségbEn, élményEkbEn gazdag, boldog nyugdíjas 

évEkEt kívánunk dudás zoltánnak és köszönjük 

kiemelkedő munkásságát a teljes taxis szakma nevében!

Kedves Kollégák!

 

A sokak által ismert Dudás Zoltán, 2018.08.31-én nyugdíjba vonul.  

Mivel a szakma kiemelkedő alakjaként sokat tett a budapesti taxizás megreformálásáért, ezért 

szeretnénk pár szóba összefoglalni munkásságát:

Dudás Zoltán, 1977-ben ült először szabadjelzős autó volánjánál, mint másodállású taxis, 

amikor a Főtaxi „Prielle” garázs aktív tagja lett. 1984-től már főállásban szállította Budapest 

utazóközönségét először Főtaxisként, majd tette ezt 1985-től City Taxi égisze alatt. Utóbbinál 

1996-tól a Felügyelő Bizottság Elnöke lett, 1999 és 2001 közt pedig a City Taxi Szövetkezet 

elnökeként dolgozott. 2002-től az Est Taxi, 2003-től 2008-ig a BudaTaxi-Tele5Taxi taxiüzletág 

igazítójaként kamatoztatta tudását 2008-ban visszatért a Főtaxihoz és csatlakozott a BKIK 

vezetőségéhez, keretes szerkezetet adva karrierjének, hiszen 2018. augusztus 31-én innen 

megy nyugdíjba és kezdi meg a pihenés évtizedeit a Balaton partján.

Szakmai érdemei közül, nehéz lenne kiemelni a legfontosabbakat. Már a 2000-es évek elején 

aktív híve volt a néma címkiadásnak, valamit az UBER kapcsán megalkotott jogszabály, a 

hatósági rögzített tarifa és a 2018-as tarifaemelés aktív harcosa volt. Minden esetben a taxis 

vállalkozók szakmai és anyagi elismertségének javításán dolgozott.

A taxis szakmán kívül nagy szerelme a Családja, 2 gyermek büszke Édesapja, valamint 43 éve 

büszke Férj és immáron Nagypapa is. 

Ezt az üzentet egyedülálló módon olvashatják a Budapest Taxi, City Taxi, Főtaxi, 6x6 Taxi, 

MB Elit, Taxi4, Taxi Plus és Tele5 Taxi Kollégái, ezzel is tisztelgünk azelőtt, hogy Dudás Zoltán 

mindig fuvarszervezőkön átívelően a szakmáért, a taxisokért dolgozott, azaz értünk!

A teljes szakma nevében nyilvánítunk Neki köszönetet ezzel az üzenettel és kívánunk Neki, 

békés, nyugodt és egészséges nyugdíjas éveket!

Taxis szakma és szakmai vezetők:
Mohl László, Főtaxi, Budapest Taxi

Kádár László, MB Elit Luxury

Pásztor Gábor, Taxi4

Pásztor György, Tele5 Taxi

Tamás Miklós, City Taxi

Zengő Zoltán, 6x6 Taxi, Taxi Plus
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1. Mit jelez a tábla?
a) Lakott terület kezde-
tét.
b) Korlátozott forgal-
mú belterületet. 

c) Lakó-pihenő övezetet.

2. Mire szolgál ez a változtatható jelen-
téstartamú fényjelző készülék?

a) A forgalmi sáv foglaltságának a jelzésére.
b) Váltakozó irányú forgalom irányítására, ezen
a helyen az útnak csak az egyik oldala alkal-
mas párhuzamos közlekedésre. 
c) Kizárólag a változtatható jelentéstartamú jel-
zőtáblák megjelenítésére.

3. Melyik vezetéstámogató rendszer sta-
bilizálja (növeli) kanyarodáskor taxija biz-
tonságát?
a) Az ABS (Anti-Blockir-Sistem).
b) Az ASR (Antirebs-Schlupf-Regelung).
c) Az ESP (Elekrtonische-Stabilitats-Prog-
ram).

4. Mi a tábla jelentése?
a) Az úton a forgalomirányítás
szünetel. 
b) Forgalomirányító fényjelző
készülék.
c) Váltakozó irányú forgalmat
szabályozó fényjelző készülék.

5. Köteles-e a taxis folyamatosan foko-
zott figyelemmel és óvatossággal vezet-
ni?
a) Igen
b) Nem.

6. Szabályosan közlekedik a gyalogos,
ha az út mellett nincs járda?

a) Igen.
b) Csak akkor, ha az út lakatlan területen van.
c) Nem.

7. Lehet-e a gyalogosok közlekedésére
szolgáló járda az úttesttel egy szintben?
a) Igen.
b) Csak akkor, ha attól korláttal, növényzettel
vagy más módon elválasztották.
c) Nem.

8. A tábla felől érkezik, egy
olyan helyhez, ahol az út-
test mindkét irányból egy
forgalmi sávra szűkül. A
szembejövő járművek kö-
zül melyiknek van elsőbb-

sége?
a) Amelyik hamarabb érkezik az útszűkülethez. 
b) Amelyik irányváltoztatás nélkül tudja folytat-
ni az útját. 
c) A szembejövő járműnek.

9. Az észsze-
rűsségre hivat-
kozva felülbí-
rálhatja-e Ön a
tábla jelzését? 
a) Igen, ha a for-
galmi, az időjárá-
si és a látási vi-
szonyok, továbbá
az útviszonyok
nem teszik indo-
kolttá a taxival va-
ló lassú haladást. 
b) Nem.

10. A KRESZ szabályainak megszegése
von-e maga után büntetés jellegű hátrá-
nyos jogkövetkezményt?
a) Csak akkor, ha bűncselekményi tényállás
keretei közé lép.
b) Igen, amikor a szabályok megszegése sza-
bálysértési vagy bűncselekményi tényállás ke-
retei közé lép.

c) Minden esetben, mert a KRESZ-nek saját
felelősségi szabályai vannak.

11. Be-
hajthat-e
taxi jával
az ilyen
t á b l a -
kombiná-
cióval jel-
zett út-
szakasz-
ra?
a) Igen. 
b) Csak
egy erre
vonatkozó
külön be-
hajtási en-
gedéllyel.
c) Nem.

12. Növeli-e a balesetveszélyt, ha a sofőr
autóvezetés közben mobiltelefonon be-
szél?
a) Igen.
b) Csak akkor, ha nem használ fülhallgatót
vagy kihangosítót, hanem kézben tartja a ké-
szüléket.
c) Nem.

13. Megelőzheti-e az Ön előtt haladó ki-
kerülést végző járművet?

a) Igen.
b) Csak az úttest bal szélének igénybevétele
nélkül. 
c) Nem.

14. Szállíthat-e taxi üzemmódban hasz-
nált  taxijában egy 150 cm-nél kisebb
testmagasságú gyermeket?
a) Igen.
b) Csak gyermekbiztonsági rendszerben rög-
zítve.
c) Nem. 

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 38. oldalon találhatók.

Egy nyolcadik osztályos kislány
meséli a szüleinek:

– Ma bejött egy nõgyógyász az is-
kolába és mindenkit megvizsgált.
Képzeljétek, csak egyetlen lány
szûz még az egész osztályban.

– Biztosan te vagy az, aranyom,
ugye?

– Nem... a tanító néni.
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b) Amelyik irányváltoztatás nélkül tudja folytat-
ni az útját. 
c) A szembejövő járműnek.

9. Az észsze-
rűsségre hivat-
kozva felülbí-
rálhatja-e Ön a
tábla jelzését? 
a) Igen, ha a for-
galmi, az időjárá-
si és a látási vi-
szonyok, továbbá
az útviszonyok
nem teszik indo-
kolttá a taxival va-
ló lassú haladást. 
b) Nem.

10. A KRESZ szabályainak megszegése
von-e maga után büntetés jellegű hátrá-
nyos jogkövetkezményt?
a) Csak akkor, ha bűncselekményi tényállás
keretei közé lép.
b) Igen, amikor a szabályok megszegése sza-
bálysértési vagy bűncselekményi tényállás ke-
retei közé lép.

c) Minden esetben, mert a KRESZ-nek saját
felelősségi szabályai vannak.

11. Be-
hajthat-e
taxi jával
az ilyen
t á b l a -
kombiná-
cióval jel-
zett út-
szakasz-
ra?
a) Igen. 
b) Csak
egy erre
vonatkozó
külön be-
hajtási en-
gedéllyel.
c) Nem.

12. Növeli-e a balesetveszélyt, ha a sofőr
autóvezetés közben mobiltelefonon be-
szél?
a) Igen.
b) Csak akkor, ha nem használ fülhallgatót
vagy kihangosítót, hanem kézben tartja a ké-
szüléket.
c) Nem.

13. Megelőzheti-e az Ön előtt haladó ki-
kerülést végző járművet?

a) Igen.
b) Csak az úttest bal szélének igénybevétele
nélkül. 
c) Nem.

14. Szállíthat-e taxi üzemmódban hasz-
nált  taxijában egy 150 cm-nél kisebb
testmagasságú gyermeket?
a) Igen.
b) Csak gyermekbiztonsági rendszerben rög-
zítve.
c) Nem. 

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 38. oldalon találhatók.

Egy nyolcadik osztályos kislány
meséli a szüleinek:

– Ma bejött egy nõgyógyász az is-
kolába és mindenkit megvizsgált.
Képzeljétek, csak egyetlen lány
szûz még az egész osztályban.

– Biztosan te vagy az, aranyom,
ugye?

– Nem... a tanító néni.
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Tisztelt Kollégák!
Ismét közelednek az őszi napok, már nem min-
den megy a kertben, bográcsban, behúzó-
dunk a konyhába, ha valami jó ötlet akad. És
hát akad.

Mint látható tevékenységemből, szeretek
főzni. Erre viccesen megkérdezik –, és akkor
miért nem tanulok meg?

Most, hogy a korai szőlőmet leszüreteltem,
s a must már alakulóban van, öröm nézni a ko-
tyogó mozgását, hát a konyhában is elbíbelőd-
tem.

Nos, tanulgatok, és most megosztok veletek
egy finom Stefánia vagdaltat.

Vettem egy kiló darált húst, jó lapockából
leginkább. Megfőztem vagy öt tojás keményre,
s addig is előkészítettem az edényeket. Áztat-
tam száraz kenyeret, pirítottam hagymát, s eze-
ket egy nyers tojással együtt összedolgoztam,
közben sóztam, borsoztam, kevés majoránnát,

piros paprikát és köményt is kever-
tem bele.

Magát a masszát egy kivajazott
őzgerinc formába tettem, de csak a
felét, mert ekkor a keménytojások
következtek. A tojások végét levág-
tam, hogy jobban simuljanak egy-
más mellé, ne csússzanak szét. A
többi húst ráhalmoztam, elsimítot-
tam, megformáztam. Egy nyers to-
jással még megsimogattam, majd
kevés zsemlemorzsát szórtam reá.
Így sütés közben nem reped ki a
vagdalt. Lefedve, előmelegített sü-
tőben sütöttem másfél órát, a vé-
gén takarás nélkül rápirítottam,
majd kivettem pihentetni.

Kicsit hűlnie kell, hogy jobban
tudjuk szeletelni. Lehet több módon
kínálni, én itt petrezselymes újburgo-
nyával tálaltam, s jól bírja a savanyú-

ságot is. Meg egy po-
hár száraz fehér bort,
ha úgy alakul. Mert ál-
talában úgy alakul.

Másnap hidegen is
finom, ismerjük az ér-
zést. 

Próbáljuk ki, s faka-
nalas jó étvágyat kívá-
nok:

Soós István 
City 22

Sütés előtt egy kevés zsemle-
morzsával megszórtam a tetejét Tálalva

Szeletelés előtt pihen-
tessük egy keveset
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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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Ahogy nagyon sok járművezető, úgy sok taxis nem tud-
ja, hogy vannak olyan kereszteződések, ahol állandóan szabad
jelzést kap a főútvonal, a mellékúton csak akkor lesz zöld a lám-
pa, ha oda jármű érkezik. A jármű rááll a detektorra és ő saját
maga váltja át a jelzőlámpát. 

Most viszont egy teljesen új nemzedékét láthatjuk a közúti jel-

zőlámpás forgalomirányításnak, erről tájékoztatott ben-
nünket Tokár Péter kolléga (Taxi4). Vannak Budapesten olyan
kereszteződések, ahol folyamatosan tilosat mutat a forgalomirá-
nyító jelzőlámpa a főúton, csak akkor lesz zöld jelzés, ha oda
jármű érkezik! Az okokról, a miértekről az illetékes közlekedés-
szervezőt kérdeztük:

Vannak olyan útvonalak, mint például Árpádföldön a Timúr ut-
ca, ahol hosszú egyenes szakaszokat találunk és sok járműve-
zető az engedélyezettnél nagyobb sebességgel közlekedik. Az
esetlegesen zöld jelzést látva, még inkább felgyorsítanának,
hogy jaj, csak ezt a zöldet elérjem. Most viszont messziről látja,
hogy piros a lámpa, így reményeink szerint lassabban halad to-
vább. Minek siessen, úgysem tud tovább haladni. Aztán mikor
közel ér a jelzőlámpához, a szenzor segítségével, ő maga váltja
át a jelzőlámpát. Ha áthalad a kereszteződésen, automatikusan
visszavált a jelzőlámpa tilos jelzésre. Természetesen gondol-
tunk a gyalogosokra, ők nyomógombbal vezérelhetik a jelzőlám-
pát, így kaphatnak szabad jelzést. 

Tehát ne lepődjünk meg Budapesten a XV. és XVI. kerület-
ben, ha néhány útvonalon  mindig tilosat mutat a jelzőlámpa
mikor arra járunk. 

Nem véletlenül, szándékosságról van szó…
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A közúti jelzőlámpás forgalomirányítás új nemzedéke

Szokatlan újítás Budapesten

Mindenképpen álljunk rá az érzéke-
lőre, ha ilyen jelzőlámpához érkezünk,
különben soha sem kapunk zöldet

Alaphelyzetben mindig tilo-
sat mutat a lámpa ebben a
kereszteződésben a főútvo-
nalon haladóknak

Zöldre vált a jelzőlámpa, ha
autó érkezik a főúton
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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 

6

Olcsó kiegészítés,egyszerű megoldás… 

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

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

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

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

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

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

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

- oli -

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

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

legét, s már azon gondolkod-
t a m ,

mi-
kor is kell elkezdenem a köte-

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

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

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

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

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

Soós István City 22

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

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

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

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

2 kg kacsaszárnytő
0,5 kg kacsaszív, máj

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

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

szevágva
2 fej hagyma összevág-

va
1 fej fokhagyma aprítva

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

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

44

Turisztika, Sport és Gasztronómia
Polinger Sándor rovata

A nyári szezon kötelező
kelléke a bogrács

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

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

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

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

Jó étvágyat! 

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

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

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

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

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

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

– Fölborút?
Hát erre a fiú is ki-

veszi a szájából a pi-

pát, s válaszol emí-
gyen:

– Föl a.
Méregeti a koma a

szekeret, aztán kér-
di:

– Kéne-é segítség?
Vállat ránt a fiú:

– Kén biz a.
Szippant egyet a

koma:
– Híjjak segítsé-

get?
Füst kieresztve:
– Híjjá.
Újabb szippantás:

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

most?
Füst, felelet:
– A szekír alatt.

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

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

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

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

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

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

és sikerekben  gazdag          Új Évet kívánunk 

           minden Taxis                         Kollégának!

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

A Mobil Taxi csapata

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

Web: www.mobiltaxi.hu

december2.indd   4 2012.12.12   09:11:20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zástól olyan fáradtak lettünk,

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

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

Taxiból kamionba 3. rész

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

Bika a hegyoldalban

Nizza felé

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

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

Már a vámosok is itt állnak meg

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

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

A legnagyobb probléma most számunkra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tudják Önök, hány kolléga
dolgozik agyvérzés, infarktus
után? 

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

Szakmai részletekről most

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

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

Megérkezett az első válasz:

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

Dr. Komáromi Endre 
divízióvezető

Forgalombiztonság, Taxi 
és Parkolásszervező Divízió

Köszönjük a választ. Várjuk a kö-
vetkező választ… 

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

Lehet, hogy túl fiatal vagyok?
Vagy túl öreg…

Juhász Péter

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

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

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

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

vagy!
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Tájékoztatás a fizetési kedvezmények szabályait érin-
tő változásokról

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

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

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

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

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

NAV tájékoztatók

DEBREDEBRECENCEN

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

E-mail:
fonixtaxi@fonixtaxi.hu

Cím:
4025 Debrecen

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

–  ingyenes hétvégék kéthetente és lényegesen kevesebb tagdíj 
a másodállásosoknak!

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

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

kívül nettó 15 Ft/perc díjon beszélünk mobiltelefon!

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

V. Alkotmány utca

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

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

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

XIII. Margitsziget 

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

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

XXII. Nagytétényi út – Rózsakert utca sa-
rok

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

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

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

* * *
– Plátói szerelem = kí-

vülrõl nyalogatni a lek-
város üveget.

* * *

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

Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban

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

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

HH íívvdd  bb iizzaa lloommmmaall
II lldd iikkóó tt

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

vagy hagyhatsz üzenetet a 
vermesi@citromail.hu 

e-mail címen is.

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

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

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

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

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

Margitsziget. Tessék komolyan venni 
a változásra figyelmeztető jelzőcetlit

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

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

ket ellenőrizzenek?! 
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Mi ezért fizetünk?

Civil autók a taxiállomásokon

Ha szólunk nekik, még meg is sértődnek

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

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

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

– Tanárnõ, merre van
Gyatra?

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

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

* * *
Egy takarítónõ feljelen-

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

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

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

* * *
A szõke nõ bemegy a

McDonald's-ba:
– Kérek 2 dl kólát, 1

hamburgert és egy kis
sültkrumplit.

– Itt fogyasztja? – kérdi
az eladó.

– Nem, ott a hátsó asz-
talnál.

Képek:
Horváth
András 
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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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Ahogy nagyon sok járművezető, úgy sok taxis nem tud-
ja, hogy vannak olyan kereszteződések, ahol állandóan szabad
jelzést kap a főútvonal, a mellékúton csak akkor lesz zöld a lám-
pa, ha oda jármű érkezik. A jármű rááll a detektorra és ő saját
maga váltja át a jelzőlámpát. 

Most viszont egy teljesen új nemzedékét láthatjuk a közúti jel-

zőlámpás forgalomirányításnak, erről tájékoztatott ben-
nünket Tokár Péter kolléga (Taxi4). Vannak Budapesten olyan
kereszteződések, ahol folyamatosan tilosat mutat a forgalomirá-
nyító jelzőlámpa a főúton, csak akkor lesz zöld jelzés, ha oda
jármű érkezik! Az okokról, a miértekről az illetékes közlekedés-
szervezőt kérdeztük:

Vannak olyan útvonalak, mint például Árpádföldön a Timúr ut-
ca, ahol hosszú egyenes szakaszokat találunk és sok járműve-
zető az engedélyezettnél nagyobb sebességgel közlekedik. Az
esetlegesen zöld jelzést látva, még inkább felgyorsítanának,
hogy jaj, csak ezt a zöldet elérjem. Most viszont messziről látja,
hogy piros a lámpa, így reményeink szerint lassabban halad to-
vább. Minek siessen, úgysem tud tovább haladni. Aztán mikor
közel ér a jelzőlámpához, a szenzor segítségével, ő maga váltja
át a jelzőlámpát. Ha áthalad a kereszteződésen, automatikusan
visszavált a jelzőlámpa tilos jelzésre. Természetesen gondol-
tunk a gyalogosokra, ők nyomógombbal vezérelhetik a jelzőlám-
pát, így kaphatnak szabad jelzést. 

Tehát ne lepődjünk meg Budapesten a XV. és XVI. kerület-
ben, ha néhány útvonalon  mindig tilosat mutat a jelzőlámpa
mikor arra járunk. 

Nem véletlenül, szándékosságról van szó…

34

A közúti jelzőlámpás forgalomirányítás új nemzedéke

Szokatlan újítás Budapesten

Mindenképpen álljunk rá az érzéke-
lőre, ha ilyen jelzőlámpához érkezünk,
különben soha sem kapunk zöldet

Alaphelyzetben mindig tilo-
sat mutat a lámpa ebben a
kereszteződésben a főútvo-
nalon haladóknak

Zöldre vált a jelzőlámpa, ha
autó érkezik a főúton
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Indulunk, megérkezünk

Emlékszem, még ronda, hideg január volt, amikor a jó meleg la-
kásban a kanapén kuporogva beszélgettünk az éppen körmét
lakkozó családfővel, hová

m e n -
jünk az idén nyaralni? Miután egy évig kupor-
gatunk utazásra, ez nálunk kiemelt téma. Kö-
rülbelül másfél órányi térképnézegetés és a
szokásos kulturált hangnemű civakodás (1. fo-
kozat) után most én mondtam ki a kizárásos
alapon utoljára maradt úticélt: MADEIRA. 

– De hát ott már voltunk 22 évvel ezelőtt! –
vetette fel a feleségem

– Na és hogy tetszett? – kérdeztem.
– Nagyon.
– Hát akkor? ….
Elkezdtük a tájékozódást és a szervezést,

minden összejött. Lisszaboni átszállással négy
éjszaka Madeirán, három éjszaka Porto
Santón, a kisebbik szigeten, visszafelé 2 éj-

szaka
Lisszabonban. Sajnos nem taxival men-
tünk ki Ferihegyre, így aztán húzkodhat-
tuk fel a bőröndöket a parkolóból a 32
éves leharcolt betonlépcsőkön. Észre-
vetted már azt a primitív domboldalt,
ahová legalább két lift és három mozgó-
lépcső kellene? 

Portugálék laza 1 óra 40 percet kés-
nek, de még így is elértük a lisszaboni
reptéren a madeirai csatlakozást, mert
az a gépük is késett. Mindenesetre fel-
vettem a barna nadrágomat, mert emlé-
keztem rá, hogy a madeirai repülőtér az
5. legveszélyesebb a világon. Egy három
emelet magas, rövid sziklapárkány, rá-
adásul sötétben szállunk le. Ha a pilóta
túl laposra veszi, szétkenődünk a szikla-
párkány szélén. Ha nem húzza be a kézi-
féket, a túloldalon a vízbe pottyanunk.
Megúsztuk. Éjjel fél kettő, és 13 taxi vár-
ja a lisszaboni gépet! Ez frankó, srácok!

Madeira, az európai HawaiiMadeira, az európai Hawaii

Gyakori a
kőomlás

Gyermekülésem van

Egy kis konkurencia

Hegymászó utca Helyi öltözék
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Sofőrünktől megtudom, az aranylábú Ronaldóról elnevezett rep-
teret már meghosszabbították az óceán felett egy betonlábakon
álló leszállópályával. 

Ejnye, de furcsa ez a remek út a főváros, Funchal felé! Persze,
mert ezek a derék madérok megunták a sok kerülőutat, a sok
szerpentint, és új gyorsutakat építettek a meredek hegyoldalak-
ba, sok alagúttal. Ami jó a helyi taxisnak, az nem jó a turistának,
mert nem látja a káprázatos panorámát. Várjál, kicsit előreszalad-
tam!

Madeira

Ha véletlenül nem tudod, hol van Madeira, egy picit se restelld,
nagyon sokan nem tudják. Lisszabontól mész 900 kilométert
nyugatnak az Atlanti-óceán felett, és ott van a 14 szigetből álló
szigetcsoport, de csak kettő lakott, a többi természetvédelmi te-
rület. Madeira 54 km hosszú, 25 km széles, de sokkal nagyobb-

nak érzed, mert a közel kétezer méter magas
vulkanikus eredetű hegycsúcsok között minden messze van. A
sziget ezernyi látnivalóval várja a kíváncsi látogatót, és minden
túlzás nélkül hasonlít Hawaii legszebb szigeteire. Ugyanazok
az égnek szökkenő sokszínű lávacsúcsok, ugyanaz a buja tró-
pusi és szubtrópusi növényzet. Az örök tavasz szigete. A hő-
mérséklet egész évben 15 és 30 °C között ingadozik, de egy
nap alatt is lehet ennyi a hegycsúcsokon és a tengerparton. A
partok meredeken szakadnak az óceánba, ami azért mélykék,
mert rögtön 4000 méter mély mindenütt. Kevés a fürdésre al-
kalmas strand, de valószínűleg itt van a világ legszebb strand-
ja. Képzeld el, egy kb. 60 fokos dőlésű hegyoldalban az így-
úgy megszilárdult koromfekete lávadarabok közé vízszintes
síkban betont öntöttek le és égszínkékre festették, ide lehet
leheveredni. Úszómedence is van és körülúszkálhatod az óce-
ánból kiálló családi háznyi sziklát is. 

Ezt a Paradicsomot már 2000 éve ismerik a tengerészek,
de csak úgy 500 éve lakott, azóta Portugáliához tartozik. Ak-
kortájt vetődött errefelé egy kis kereskedelmi vitorlás, fedélze-

tén egy kényszerházasság elől menekülő fiatal angol szerelmes-
párral. Hajótörést szenvedtek, de partot értek, ott hamar meghal-
tak, síremlékükön 500 éve mindig van virág. Itt nyugszik utolsó ki-

rályunk, IV. Károly is a hegytetői

36

Madér utakonItt lehet utasra várni

Szabadjelző

Kolléga

Mai zsúfoltság

Merci lópatkóval
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kéttornyú templom oldalhajójában. A funchali parton áll az a kis
palota, ahol Erzsébet királynénk lakott, amikor itt gyógyíttatta ma-
gát. 

Nehéz dolgom van, hiszen annyi mindenről lehetne írni. Amit
feltétlen meg kell említenem, az az évszázadok óta
készített, édes, csodálatos madeirai bor és a made-
irai banán. És ezt az egzotikus ízű gyümölcsöt nem
vihetik be az EU-ba, mert rövidebb a szabványnál!
No comment…

Közlekedés

A part menti lankásabb hegyoldalakra épült
Funchalban minden utca emelkedős, itt aztán tud-
nia kell hegyet mászni minden taxisnak. Kopik is
rendesen a kuplung, meg a kézifék! A városon kívül
szédítő szerpentineken autózhatunk. Idegileg ak-
kor lettem vegetatív, amikor egy hajtűkanyarban ki-
néztem az utolsó ülésről az ablakon, és a busz vé-
ge a szakadék felett volt. Még az sem vigasztalt,
hogy az utat gyermekfejnyi hortenziák és hatalmas,
virágzó agavék szegélyezik. Az utak olyanok, mint
nálunk a metró. Addig nem kellett volna megépíte-
ni az újat, amíg nem újították fel a régit (4-es és 3-
as metró). Feltűnően gyakori a „kőomlás” tábla, és
gyakori a kőomlás is. A domborzati viszonyok meg-
tanították a helyieket az óvatos közlekedésre és az
udvarias együttműködésre, épp ez okból okos em-
ber itt nem bérel autót. Mi is inkább egy fix össze-

Majdnem Hawaii

Taxi rendszám

Sorszámmal

Taxi gyerekeknek

Sorból viszik
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gű taxis kirándulásra fizettünk be, ami kényelmes és remek volt!
A menetrendszerű buszközlekedés a taxisok nagy bánatára jól
működik, más konkurenciával nem kell számolniuk, a csekély szá-
mú helyi kalózokon kívül, akik még csak nem is álcázzák magu-
kat. 

Taxisok világa

Lássuk, mit tudtam meg! A szigeten kb. 1100 taxi dolgozik, és ez
a főszezonban droszton dekkoló taxikat elnézve soknak tűnik.
Volt olyan utca, ahol 19 kocsi állt a droszttábla után! Pedig a
100 000 eurós belépő a szakmába igen kemény summa. (A spa-
nyoloknál is ennyi). 

Taxis tanfolyam és vizsga létezik, 15 órás és 650 euró, ez se ki-
csi, viszont 5 évente ismételni kell, mert változnak a jogszabályok
és a KRESZ, de érthetően a helyismeretet nem erőltetik… A taxi-
zás úgy zajlik, ahogy nálunk a régi szép időkben. Az utas beül,
bemondja, mit akar, a sofőr kapcsolja a taxamétert, dumálnak
egy kicsit, a lerakón taxiskám kikapcsolja az órát, utas fizet és
szevasz. Nyoma sincs a magyar túlszabályozásnak! Blokk van, ha
kéred, POS-terminál csak néhány autóban, GPS minek? Szezon-
ban ők is napi 10-11 órát vannak kinn, télen 7-8-at. Nyáron úgy
2000 euró körül keresnek, télen 1200-1300 euró a havi bevétel.
Fix összegű adót fizetnek. Az utasok többsége nyugat-európai,
ők nem borravalóznak, a kelet-európaiak igen, csak a magyarok

alkudnak. A kocsikon sem kívül, sem

belül nincs tarifatáblázat, de
négyféle tarifájuk van, amelyeknek számát az egységes szabad-
jelzőjükön be kell kapcsolni. 1-es Funchalon belül, 2-es éjszakai,
a 3-as az üres, a 4-es Funchalon kívüli. Nincs kamuzás, a tarifa
száma mesél a rendőrnek. Taxizni lehet saját vagy bérelt autóval
is. Van olyan cég, amelyik csak Funchalon belül fuvaroz, tehát
nem mindegy, mibe ülsz bele. Van apró taxi és kisbusz is. Egyen-
ruha nincs, de nincs terepszínű bermuda, izzadt póló és rende-
zetlen fejszőrzet sem. Van viszont büntipontgyűjtés, és a rendőr-
ség akár egy évre is bevonhatja megőrzésre a taxis jogsiját. Juj! 

Számunkra véget értek a madeirai szép napok, holnap reggel
indulunk hajóval Porto Santóra, arról egy következő számban
írok neked. 

Tóth I. Gábor

38

1. Helyes az „A” válasz. A tábla jelenté-
se: „Lakott terület kezdete”.
2. Helyes az „A” válasz. A forgalmi sá-
vok felett elhelyezett változtatható jelen-
téstartamú fényjelző berendezés piros
„X” alakú fénye a jelzéssel szemben köz-
lekedő járművek számára a forgalmi sáv-
ban való haladás tilalmát, a lefelé mutató
nyíl alakú zöld fénye pedig a szabad utat
jelezi.
3. Helyes a „C” válasz. Az ESP olyan
vezetéstámogató rendszer, amely szabá-
lyozott kerekenkénti fékezéssel és a motor
nyomatékának módosításával akadályozza
meg a taxi megpördülését és stabilizálja a
gépkocsit. 
4. Helyes a „B” válasz. A tábla jelenté-
se: „Forgalomirányító fényjelző készülék”.
5. Helyes a „B” válasz. A gépkocsiveze-
tő munkája során – biológiai adottságai
miatt – folyamatosan nem tudja a maximá-
lis teljesítményt nyújtani. A közlekedésben
részt vevőnek azonban mindig arra kell fi-

gyelnie, hogy a személy- és vagyonbizton-
ságot ne veszélyeztesse, másokat indoko-
latlanul ne akadályozzon, és ne zavarjon.
6. Helyes az „A” válasz. Ha az úton
nincs járda, a gyalogosnak az útpadkán
kell közlekednie.
7. Helyes a „B” válasz. A KRESZ foga-
lom-meghatározása szerint: a járda az út-
nak a gyalogosok közlekedésére szolgáló
– az úttesttől szintkülönbséggel, kiemelt
szegéllyel, vagy más látható módon elha-
tárolt – része.
8. Helyes a „C” válasz. A tábla jelenté-
se: „A szembejövő forgalom elsőbbsége”.
9. Helyes a „B” válasz. Aki a közleke-
désben részt vesz, köteles a közúti jelzé-
sek rendelkezéseinek eleget tenni. Ez a
kötelezettsége a jelzések célszerűségé-
ről, értelméről, hasznosságáról alkotott vé-
leményétől függetlenül áll fenn.
10. Helyes a „B” válasz. A KRESZ-nek
nincs saját szankciórendszere. A közúti
szabályok megszegése büntetés jellegű

hátrányos jogkövetkezményt akkor vonhat
maga után, ha szabálysértési, vagy bűn-
cselekményi tényállás keretei közé lép.
11. Helyes az „A” válasz. A „Tehergép-
kocsival behajtani tilos” jelzőtábla nem tilt-
ja a taxi behajtását az így megjelölt útra.
12. Helyes az „A” válasz. Vezetés köz-
ben nem csak a kézben tartott mobilké-
szülékkel való beszélgetés lehet baleset-
veszélyes, mert az autóvezetőnek egyide-
jűleg kell az út, a partnerek, saját manőve-
rei, illetve beszélgetőtársa között megosz-
tania a figyelmét. Tapasztalatok szerint a
vezetés közben mobilaozó sofőr kétszer
olyan lassan reagál a váratlan helyzetekre,
mint mások.
13. Helyes az „A” válasz. Ha a manőver
feltételei biztosítottak, a kikerülést végző
járművet nem tilos megelőzni.
14. Helyes az „A” válasz. A taxi üzem-
módban használt taxi gépkocsi hátsó ülé-
sén utazó gyermeket nem kell gyermekbiz-
tonsági rendszerben rögzíteni.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

Utasra várva
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gű taxis kirándulásra fizettünk be, ami kényelmes és remek volt!
A menetrendszerű buszközlekedés a taxisok nagy bánatára jól
működik, más konkurenciával nem kell számolniuk, a csekély szá-
mú helyi kalózokon kívül, akik még csak nem is álcázzák magu-
kat. 

Taxisok világa

Lássuk, mit tudtam meg! A szigeten kb. 1100 taxi dolgozik, és ez
a főszezonban droszton dekkoló taxikat elnézve soknak tűnik.
Volt olyan utca, ahol 19 kocsi állt a droszttábla után! Pedig a
100 000 eurós belépő a szakmába igen kemény summa. (A spa-
nyoloknál is ennyi). 

Taxis tanfolyam és vizsga létezik, 15 órás és 650 euró, ez se ki-
csi, viszont 5 évente ismételni kell, mert változnak a jogszabályok
és a KRESZ, de érthetően a helyismeretet nem erőltetik… A taxi-
zás úgy zajlik, ahogy nálunk a régi szép időkben. Az utas beül,
bemondja, mit akar, a sofőr kapcsolja a taxamétert, dumálnak
egy kicsit, a lerakón taxiskám kikapcsolja az órát, utas fizet és
szevasz. Nyoma sincs a magyar túlszabályozásnak! Blokk van, ha
kéred, POS-terminál csak néhány autóban, GPS minek? Szezon-
ban ők is napi 10-11 órát vannak kinn, télen 7-8-at. Nyáron úgy
2000 euró körül keresnek, télen 1200-1300 euró a havi bevétel.
Fix összegű adót fizetnek. Az utasok többsége nyugat-európai,
ők nem borravalóznak, a kelet-európaiak igen, csak a magyarok

alkudnak. A kocsikon sem kívül, sem

belül nincs tarifatáblázat, de
négyféle tarifájuk van, amelyeknek számát az egységes szabad-
jelzőjükön be kell kapcsolni. 1-es Funchalon belül, 2-es éjszakai,
a 3-as az üres, a 4-es Funchalon kívüli. Nincs kamuzás, a tarifa
száma mesél a rendőrnek. Taxizni lehet saját vagy bérelt autóval
is. Van olyan cég, amelyik csak Funchalon belül fuvaroz, tehát
nem mindegy, mibe ülsz bele. Van apró taxi és kisbusz is. Egyen-
ruha nincs, de nincs terepszínű bermuda, izzadt póló és rende-
zetlen fejszőrzet sem. Van viszont büntipontgyűjtés, és a rendőr-
ség akár egy évre is bevonhatja megőrzésre a taxis jogsiját. Juj! 

Számunkra véget értek a madeirai szép napok, holnap reggel
indulunk hajóval Porto Santóra, arról egy következő számban
írok neked. 

Tóth I. Gábor
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1. Helyes az „A” válasz. A tábla jelenté-
se: „Lakott terület kezdete”.
2. Helyes az „A” válasz. A forgalmi sá-
vok felett elhelyezett változtatható jelen-
téstartamú fényjelző berendezés piros
„X” alakú fénye a jelzéssel szemben köz-
lekedő járművek számára a forgalmi sáv-
ban való haladás tilalmát, a lefelé mutató
nyíl alakú zöld fénye pedig a szabad utat
jelezi.
3. Helyes a „C” válasz. Az ESP olyan
vezetéstámogató rendszer, amely szabá-
lyozott kerekenkénti fékezéssel és a motor
nyomatékának módosításával akadályozza
meg a taxi megpördülését és stabilizálja a
gépkocsit. 
4. Helyes a „B” válasz. A tábla jelenté-
se: „Forgalomirányító fényjelző készülék”.
5. Helyes a „B” válasz. A gépkocsiveze-
tő munkája során – biológiai adottságai
miatt – folyamatosan nem tudja a maximá-
lis teljesítményt nyújtani. A közlekedésben
részt vevőnek azonban mindig arra kell fi-

gyelnie, hogy a személy- és vagyonbizton-
ságot ne veszélyeztesse, másokat indoko-
latlanul ne akadályozzon, és ne zavarjon.
6. Helyes az „A” válasz. Ha az úton
nincs járda, a gyalogosnak az útpadkán
kell közlekednie.
7. Helyes a „B” válasz. A KRESZ foga-
lom-meghatározása szerint: a járda az út-
nak a gyalogosok közlekedésére szolgáló
– az úttesttől szintkülönbséggel, kiemelt
szegéllyel, vagy más látható módon elha-
tárolt – része.
8. Helyes a „C” válasz. A tábla jelenté-
se: „A szembejövő forgalom elsőbbsége”.
9. Helyes a „B” válasz. Aki a közleke-
désben részt vesz, köteles a közúti jelzé-
sek rendelkezéseinek eleget tenni. Ez a
kötelezettsége a jelzések célszerűségé-
ről, értelméről, hasznosságáról alkotott vé-
leményétől függetlenül áll fenn.
10. Helyes a „B” válasz. A KRESZ-nek
nincs saját szankciórendszere. A közúti
szabályok megszegése büntetés jellegű

hátrányos jogkövetkezményt akkor vonhat
maga után, ha szabálysértési, vagy bűn-
cselekményi tényállás keretei közé lép.
11. Helyes az „A” válasz. A „Tehergép-
kocsival behajtani tilos” jelzőtábla nem tilt-
ja a taxi behajtását az így megjelölt útra.
12. Helyes az „A” válasz. Vezetés köz-
ben nem csak a kézben tartott mobilké-
szülékkel való beszélgetés lehet baleset-
veszélyes, mert az autóvezetőnek egyide-
jűleg kell az út, a partnerek, saját manőve-
rei, illetve beszélgetőtársa között megosz-
tania a figyelmét. Tapasztalatok szerint a
vezetés közben mobilaozó sofőr kétszer
olyan lassan reagál a váratlan helyzetekre,
mint mások.
13. Helyes az „A” válasz. Ha a manőver
feltételei biztosítottak, a kikerülést végző
járművet nem tilos megelőzni.
14. Helyes az „A” válasz. A taxi üzem-
módban használt taxi gépkocsi hátsó ülé-
sén utazó gyermeket nem kell gyermekbiz-
tonsági rendszerben rögzíteni.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

Utasra várva

Taxis szi-
gettúra

Vég nélkül

ujtaxi.qxd  9/12/18 09:02  Page 38

Presztízs-befektetés:

Jetta taxisoknak már havi 38 078 forinttól
A Volkswagen 1979-ben, öt évvel a 
Golf I megjelenése után dobta piac-
ra a modell lépcsőshátú változatát. 
Már a Jetta első generációja magá-
ban hordozta azokat az értékeket, 
amelyeket azóta is nagyra értékelnek 
az ügyfelek: tágas belső tér és óriási 
csomagtér, minőségi kidolgozás, ha-
tékony motorok, komfort és meg-
bízhatóság. A később Vento, illetve 
Bora, majd ismét Jetta néven árult 
típus hatodik generációja pedig 
már szinte közelebbi rokonságban 
áll a felső-középkategóriás Passat-
tal, mint a kompakt Golf modellel. 
Megjelenése időtálló eleganciát su-
gall, az ergonomikus belső tér még a 
hektikus hétköznapokban is a rend 
és a nyugalom érzetét kelti. Az ösz-
szeszerelés minősége nem hagy kí-
vánnivalót maga után, a kényelmes 
utastérben pedig még a hosszú uta-
zások sem fárasztóak.

Mindez a taxisok kedvencévé 
tette a Jetta 2014 óta forgalmazott 
generációját is, hiszen az ő esetük-
ben nem lehet kompromisszumokat 
kötni: az autó egyben a munkahe-
lyük, vagyis nem csak az utasok, de 
a számukra is elsődleges a kényelem 
és könnyű használhatóság. Az 510 
literes csomagtérbe gond nélkül be-
leférnek akár a reptér-
re tartó utasok 
poggyászai is, 

ráadásul könnyen pakolható, hiszen 
a limuzin karosszériaformának kö-
szönhetően külön áll az utastértől. 
A klasszikus Volkswagen-minőség 
a legapróbb részleteket is meghatá-
rozza, ez pedig olyan hívó szó, amit 
a taxizó ügyfelek a világ minden vá-
rosában ismernek és értékelnek. A 
presztízsmodell így kitűnő befekte-
tés a taxisoknak, hiszen az értékálló 
Jetta hosszú távon biztosít komfor-
tos és gazdaságos felhasználást.

A taxisok mindig is fontos ügy-
felek voltak a Volkswagen számára. 
Nemcsak vásárlóként, de vélemény-
formálóként is, hiszen az átlagfel-
használónál jóval több időt tölte-
nek az autóban, így folyamatosan 
hasznos visszajelzésekkel szolgálnak 
a fejlesztőmérnökök számára. A 
Volkswagen pedig mindig is igyeke-
zett egyedi kedvezményekkel viszo-
nozni a kölcsönös bizalmat.

A Porsche Bank Zrt. most kedve-
ző feltételekkel kétféle Jetta modellt 
is kínál a taxisok számára.

A korlátozott darabszámban el-
érhető, azonnal elvihető modellek 
havi bérleti díja zártvégű pénzügyi 
lízing esetén (20% önerővel, 48 
hónap futamidővel, 2.86% THM-
mel):

Jetta Highline 110 LE-s 2.0 TDI 
motorral, 6-fokozatú DSG-váltó-
val: 38 078 Ft

(vételár: 4 500 000 Ft, marad-
ványtőke: 2 000 000 Ft)

Jetta Highline 150 LE-s 2.0 TDI 
motorral, 7-fokozatú DSG-váltó-
val: 44 079 Ft

(vételár: 5 400 000 Ft, marad-
ványtőke: 2 500 000 Ft)

Mindkét kivitel ötféle színben ér-
hető el, az esőérzékelős ablaktörlő, 
az első és hátsó parkolóradar, vala-
mint a téli csomag pedig egyaránt 
a felszereltség része. A 110 LE-s 
modellváltozat 17 colos „Queens-
land” könnyűfém keréktárcsát ka-
pott, emellett multifunkciós bőr-
kormányt és „Composition Media” 
rádiónavigációs rendszer is kínál. 
A 150 LE-s verziót 17 colos „Lan-
caster” könnyűfém keréktárcsákkal 
szerelték, és alapáron jár hozzá az 
elektromos mozgatású üveg toló-/
billenőtető, a Bi-Xenon fényszóró, 
a navigációs rendszer előkészítés, 
valamint a műbőr-csomag is. Illet-
ve az erősebb motorizáltságú kivitel 
esetében a klímaberendezés már au-
tomatikusan szabályozza az utastér 
hőmérsékletét.

Mindkét Jetta modellválto-
zat megtekinthető lesz a Hun-
gexpo területén október 18-án 

újra megrendezésre kerülő 
TAXI EXPO-n! 
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Új autón gondolkozik? 

Segítünk a váltásban!
Kiemelt taxis kedvezményekkel  
várjuk márkakereskedéseinkben!

Ötajtós, szedán és kombi változatban is!

A kiemelt kedvezmények a taxiként forgalomba helyezett modellekre érvényesek. MEGANE vegyes fogyasztás: l/100 km: 4,3 – 5,8; CO2-kibocsátás g/km: 102 – 132 NEDC 
BT ciklus szerint. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás, illetve CO2-kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredményei. Részletekről és feltételekről 
érdeklődjön az akcióban részt vevő Renault márkakereskedésekben! A képek illusztrációk.

renault.hu


