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Most még jól…
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A magánnyugdíj-pénztári befizetések állami nyugdíjalapba történő áthelyezése kapcsán ismét felmerült a több lábon állás, az
öngondoskodás kérdése. Sokszor írtunk
már erről a kérdésről, de nyilván nem
elégszer. Mert nemcsak főállású, hanem
nyugdíj mellett vállalkozó kollégáink is
nagy számban vannak abban a helyzetben, hogy a megélhetés érdekében minden nap dolgozniuk kell, ugyanis tartalék
nincs, a kapott nyugdíj meg jó, ha a gázszámlára elég. Van azonban ennek a hozzáállásnak egy igen nagy veszélye: a nyugdíjas vállalkozó, ha testileg „lerobban”,
vagyis valamely betegség okán nem tud
dolgozni, pillanatok alatt kilátástalan helyzetbe kerülhet. Nyugdíja hideg vízre sem
elég, dolgozni nem tud, táppénzt nem
kap, tartaléka nincs. Vagyis a nyugdíj melletti vállalkozóknál még fokozottabban
fontos, hogy legyen némi vésztartalék,
ugyanis nem tudhatjuk, mit hoz a holnap.
Olvastam a közelmúltban egy, ezt a helyzetet példázó történetet:
Mr. Smith kinn levegőzik a szálloda 27.
emeleti teraszán, amikor észreveszi, hogy
a felsőbb emeletekről valaki zuhan lefelé.
Úriember lévén udvariasan megemeli a
kalapját, köszön és megkérdezi:
– Hogy van?

BTI-hírek
ÁTKÖLTÖZTÜNK! A BTI-Taxicentrum
iroda házon belül átköltözött. A portánál
balra, a dupla ajtón kell bemenni, irodánk a City pénztár utáni elsõ ajtónál található. Cím, telefonszám változatlan,
nyitva tartás hétfõtõl csütörtökig 10–17
óráig, pénteken 10–14 óráig. A bevallási
idõszakban bõvített nyitva tartással állunk a kollégák rendelkezésére. Szolgáltatásainkat igény szerint folyamatosan
bõvítjük, kérjük jelezd, mire lenne szükséged.

…

A BTI-ben az eddigi évekhez hasonlóan
vállaljuk az adóbevallások kitöltését azok
számára is, akik maguk végzik könyvelésüket.
Az adóbevallások elkészítéséhez a következõ adatokra lesz szükség:
• Személyes adatok
• Éves bevétel négy negyedéves bontásban (nyugdíjasoknál havi bontásban)
• Befizetett adóelõlegek (vagy saját ügyfélkapu hozzáférés, hogy megnézhessük)
• Táppénz, vagy egyéb jövedelem összege a kifizetõk igazolása alapján

– Hát… most még jól – hangzik a válasz.
És mi? Mi hogy vagyunk? Most még jól?
Még van bevétel? Most még tudunk vásárolni? Most még tudjuk fizetni a számlákat?
Azt hiszem, mindenkiben ott munkál a
félelem, hogy lassabban vagy gyorsabban, de bizony lefelé megyünk. Talán már
zuhanunk is… Tarifáink évek óta változatlanok, vagy akár csökkennek, utasunk még
így is egyre kevesebb, miközben költségeink folyamatosan nőnek. Egyre nehezebb
fenntartani azt a színvonalat, amit megszoktunk. Ezért aztán stresszelünk, próbálkozunk, szállunk egyik csapattól a másikig, gondolván, hogy ott talán jobb lesz.
De nem lesz jobb. Tanácstalanok vagyunk, próbálunk többet dolgozni, de
csak még többet ácsorgunk fuvarra várva.
Megkíséreljük a költségcsökkentés oldaláról megoldani a helyzetet, beszereltetjük
a gázt, leszokunk a dohányzásról. Mégsem jutunk egyről a kettőre.
Távol álljon tőlem, hogy a holnap iránti
aggódásra késztessek bárkit is. Előrelátásra viszont igen. Tartalékolásra, más lehetőségek felkutatására, egyéb területen történő kiegészítő munkára. Hogy ezentúl, ha
tőlünk kérdezi valaki, hogy vagyunk, válaszolhassuk egyszerűen csak azt: – Jól!
- oli • Fõállású munkahely jövedelemigazolása másodosoknál
• Nyugdíjintézet éves igazolása nyugdíj
melletti vállalkozóknál
• Tételes adózóknál a költségek negyedéves bontásban, különvéve az anyagköltséget, az egyéb költségeket és a kivett vállalkozói jövedelmet
• Áthozott veszteség összege tételes
adózóknál (vagy az elõzõ évi adóbevallás, ill. ügyfélkapu hozzáférés)
• Ingatlan-eladás esetén az ezzel kapcsolatos adatok
• Adókedvezmények igazolása (önkéntes
nyugdíj- és egészségpénztár, családi
kedvezmény három gyermek felett
stb.)
• Minden egyéb, jövedelemmel ill. bevétellel kapcsolatos adat

…

Az egyéni vállalkozók személyi jövedelemadó-bevallásának határideje február
25. Irodánkban nemcsak taxis vállalkozók vehetik igénybe a szolgáltatást, hanem vállaljuk családtagok, ismerõsök
személyi jövedelemadó bevallásának elkészítését is. A magánszemélyek (tehát
nem egyéni vállalkozók) adóbevallásának
határideje 2011. május 20-a.
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Ismét nyomoznak a pécsi taxisgyilkosságban

Tizenöt év után feladta magát
Gál Csilla taxist 1995. december elsején Pécsett tizenkét
késszúrással gyilkolta meg ez idáig ismeretlen elkövetője.
Az akkor nagy erőkkel folyó nyomozást végül eredménytelenül zárták le a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
nyomozói. Néhány hete fölröppent a hír, miszerint önként
jelentkezett a gyilkos, mondván nem képes tettével továbbélni. Többekben kételyek és kétségek fogalmazódtak meg
a 37 esztendős B. Róberttel szemben. A rendőrség most
ezeket próbálja eloszlatni.
Leporolták az aktát, amely az
1995. december elsején elkövetett emberölés nyomozati anyagait tartalmazza. A tényállás szerint
a jelzett napon, a megyeszékhelyen a Konzum Áruháznál
szállt be a 34 éves Gál Csilla taxijába egy 20-25 év körüli, 180 centiméter magas,
kisportolt alkatú, rövid, szőke hajú fiatalember, aki katonai mikádót vagy ahhoz hasonló zöld kabátot viselt. A
nyomozás adatai szerint az
„utas”, több mint fél órán keresztül vitette magát a városban különböző helyekre,
míg végül tizenkét késszúrással végzett áldozatával. A
több sebből vérző asszonyra
egy orvos házaspár talált rá
aznap este az abaligeti út
mecsekszentkúti elágazásánál,
ötven méterre a még járó motorú
gépkocsijától. Saját autójukkal
kórházba vitték, de mire odaérkeztek, a nő meghalt.
Az ügyben sokáig nyomoztak,

a gyilkos eszközt is előkerült, de
a tettes kilétére nem derült fény.
Annyit lehetett tudni, feltehetőleg
nem rablógyilkosság történt, a taxisnő ékszereit és pénzét ugyanis

nem vitte el a támadó. A kocsiban
egy kék reklámszatyrot is találtak,
benne pénztárcával és egy esernyővel.
Tizenöt év elteltével, tavaly tavasszal a 37 esztendős B. Róbert beállított a rendőrségre
és feladta magát. Mint fogalmazott, nem tudott együtt élni
szörnyű tettével és a lelkiismerete sem hagyta nyugodni,
ezért jelentkezett. A főkapitányságon egész nap tartott a
gyanúsított
kihallgatása,
amelynek során a védőjén kívül, pszichológus is jelen volt.
B. Róbert együttműködőnek
bizonyult, ezért szabadlábon

Ismét taxisgyilkosság…
December 1-jén este a pécsi Volán Taxi URH-csatornáján dermesztő csend követte a hírt: Gál Csilla kollégánkat brutális módon meggyilkolták. A halálhír mindig megrázó és különösen tragikus, ha egy fiatal kollégát ér munkavégzés közben ilyen érthetetlen körülmények között a halál. Az általános döbbenetet fokozza az elkövető brutalitása és az a tény, hogy meggyilkolt kollégáink sorában először ért ilyen bűncselekmény nőt, édesanyát.
Tudjuk, a taxizás nem veszélytelen, és nem is szokványos női pálya, gondolom kolléganőnknek sem ez volt gyermekkori dédelgetet vágya, de az élet sokunkat terelt vele együtt kényszerpályára.
Amikor a Konzum Áruháznál utasa beszállt, nem gondolhatta,
hogy az Abaligeti út sötét erdei részén végződő fuvar lesz egyben az utolsó fuvarja.
Karácsony másnapján lett volna 35 éves. 11
éves kisfia és családja gyászában az egész taxis szakma osztozik.
Volán Taxi, Pécs
/Megjelent Taxisok Világa 1995. december/
védekezhet.
Igaz, ebben
az is közrejátszott,
hogy az általa elmondottak valóság
tartalmát ellenőrizni
kellett és további olyan szakértői vizsgálatok
váltak szükségessé, amelyek a
bűnösségét támasztják alá.
Időközben igazságügyi elmeorvosi megfigyelése is megtörtént,
mint minden emberöléssel gyanúsítottnak.
Napjainkban egy
összehasonlító
D N S tesztre is
akár 4-5
hónapot

kell várni, ennek is betudható,
hogy csak most robbant a hír a
médiában.
Gál Csilla 34 éves volt a támadás idején. Mohácson élt kisfiával és szüleivel, akik közül –
időközben – édesanyja három infarktust követően, kezében lánya
képével jobblétre szenderült, míg
édesapja 81 évesen várja, hogy a
tettes végre elnyerje méltó büntetését.
Amennyiben a gyanúsítottra sikerül rábizonyítani az emberölést, úgy a Büntető Törvény-

könyv alapján ezért alapesetben
öttől tizenöt évig tartó szabadságvesztés jár. Ha kiderül, hogy
mindezt előre kitervelten követte
el – erre utalhat a gyilkos eszköz,
a konyhakés használata –, netán
különös kegyetlenséggel – amire
a 12 késszúrás alapján lehet következtetni –, úgy a büntetési tétel tíztől húsz évig vagy életfogytiglanra emelkedhet.
k.z.t.

5

A BKIK javaslata a főváros felé
Az alábbiakban közöljük azt a problémafelvető levelet, melyet a szakma résztvevőivel történt egyeztetést követően BKIK juttatott el a
Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója,
dr. Komáromi Endre részére, még tavaly év
végén.

Tisztelt Ügyvezető Igazgató úr!
Korábbi egyeztetésünknek megfelelően mellékelten küldjük a Budapesti Kereskedelmi
és Iparkamara fővárosi taxiszolgáltatással
kapcsolatos rendezési javaslatát.
Tisztelettel:
Antal Attila
az Ipari Tagozat elnöke
Helyzetértékelés és javaslat a taxiközlekedés rendszerének megreformálására,
szabályozására Budapesten
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a
’90-es évektől aktívan foglalkozik a taxis
szakma szabályozásának kérdésével. A Kamara elsősorban tagjai véleményét kívánja
képviselni az egyeztetések során, köztestületi jogállása okán azonban a teljes szakmára
vonatkozó megállapításokat, javaslatokat alakít ki. Jelen véleményünk kidolgozásában is
igyekeztünk a főváros taxis vállalkozásainak
egyeztetett, teljes körre vonatkozó információit összegyűjteni. A döntéshozók számára lényegi, a mai problémákra rávilágító anyagot
kívánunk előterjeszteni. Elöljáróban leszögezzük, hogy már az is nagy előrelépés lenne, ha a tevékenységet jelenleg szabályozó
rendeletek és törvények betartásra kerülnének, a szakmában lévő anomáliák jelentős
része ezáltal megszüntethető lenne, az utas
„utasbarát” kiszolgálásban részesülne.
I., Jelen helyzet kritikai bemutatása
(alapvetően budapesti tapasztalatok alapján,
feltételezve, hogy nagy általánosságban értékelhetők):
Budapesten ma kb. 5500 taxis vállalkozó
tevékenykedik, mely létszámból mintegy
1000 fő az agglomerációban kapott engedélye kiterjesztésével dolgozik Budapesten. A
fuvarozás ellenértékének számítása az esetek nagy többségében szabályszerűen és
szakszerűen történik, a taxitársaságok szervezésében tevékenykedő vállalkozások eszközparkja jó – közepes minősítést érdemel,
a vállalkozók jelentős többsége szakmáját értő és szerető, nagy gyakorlattal rendelkezőkből áll. A taxis piac kínálati jellegű, válságtünetekkel, erősödő ellentét tapasztalható a piaci szereplők és szervezetek között is, és
megjelent az önköltségi szint alatti ajánlatadás, mely piacrombolást eredményez.
A gépkocsi-darabszámhoz viszonyítva a

droszt-darabszám és azok elhelyezkedése a érkező személyszállítók, taxik tevékenységévárosban nem kielégítő. Néhány európai or- nek ellenőrzése is.
H.) Eszközök tipizálása: Ezen kérdészág taxiszabályozási elveit követő módosítás szükséges, jelenlegi állapotában nem sünk is vitát váltott ki, nincs egyöntetű vélemegfelelő. A taxis társadalom közteherviselő mény, ami alapvetően azzal magyarázható,
képességét az 1. számú melléklet számításai hogy a szakterület gazdasági teherbíró kémutatják be, ami ún. fiskális megközelítése a pessége alacsony. A tipizálás a jelenlegi gazproblémának. Azt kívánja demonstrálni, hogy dálkodási környezetben nem megvalósíthaa taxis vállalkozók a szabályozás elégtelensé- tó, de nem kizárt a szabályozás után, többge okán, önhibájukon kívül, válnak adó és já- éves átmenetet biztosítva a kötelező érvényű
rulékbefizetés szempontjából jelentéktelen bevezetés előtt. A színmegkötés vonatkozápiaci szereplőkké. A rendezés társadalmi sában is az volt a válasz, hogy az utolsó fáfoglalkozzunk
hasznosságát ennek a megváltozása, a taxi- zisban
soktól származó várható bevételek növekedése is alátámasztja.
II., Közvélemény-kutatási öszorizma
Havi af nyûgöz. Képes vagroymoke
szesítő a taxistevékenység állat, le
K. Je
potát vizsgáló BKIK kérdező-lap
a munká
Jerome
Szeretem és nézni.
alapján:
lni
(A BKIK ezen anyag összeállítása
órákig ü
csak vele, vagy legérdekében nem reprezentatív felméalább 5 év türelmi időt adjunk.
rést végzett a taxis munkavállalói és taI.) Vezetési idő, munkarend: Jelenleg
xis munkaadói körben.)
A.) A taxis tevékenység szabályzása nem aktuális szabályozni, a környező országépkocsi és tartozékai vonatkozásá- gokban sem gyakorlat.
J.) Taxis társadalom, mint adóalany: A
ban: A szabályozás ma alacsony szintű, túlhaladott rajta az idő, hézagos, néha moso- jelenlegi helyzet alapvető megváltoztatása
lyogtató feltételeket szerepeltet. (Jobb oldali esetén képzelhető csak el jelentősen nagyobb közteherviselés. (Mert – gépkocsi betükör, megbontásos vizsgálat).
B.) A vállalkozás technikai rendjéről: szerzési árából az ÁFA nem igényelhető viszA jelenlegi rendszer bonyolult, időpazarló. A sza, a használt üzemanyag forgalmi adó répiacra jutás megfelelősége esetén „egyabla- sze nem visszaigényelhető, stb.)
III. Javaslatok
kos” gyors rendszer szükséges (általános véKét éven belül elérni az ideális, arányos
lemény volt, hogy a BKIK által 1996–1998
taxi darabszámot mely Budapest vonatkozáközött működtetett rendszer jobb volt).
C.) A létszámkorlátozás szükséges- sában kb. 4200 db (cca. 20%-os létszámségéről: Feltétlenül szükséges mind a csökkenés). Az intézkedés szakszerű végredrosztok számához viszonyítva, mind a piaci hajtása esetén a szolgáltatás színvonala
igényekhez viszonyítva, mind a tevékenység emelkedik, hiszen a személyes megbízhatóság, a szakmai alkalmasság, a megfelelő
gazdaságossági mutatói alapján.
D.) Az esetleges árszabályozásról: A pénzügyi teljesítő képesség (0-ás igazolás),
jelenlegi rendszer igazi kritikája az utcán már a gépjárművek minőségi vizsgálata is megtapasztalható. A megkérdezettek egyöntetű történik. A szakmai színvonal emelése érdevéleménye, hogy az Önkormányzat által a kö- kében a jelenleg előírt szaktanfolyamok tanzösségi közlekedés más tarifáival együtt, anyaga bővítendő, átdolgozandó, a vizsgázévenként felülvizsgált hatósági rögzített ár tatás rendje szigorítandó. Javasoljuk megvizsgálni a taxi tevékenység, mint szakma elnyújtana valós piacvédelmet.
E.) Drosztigény: Szükséges felülvizsgál- ismertetését. A személyes megbízhatóság
ni a meglévő hálózatot és olyanná formálni, igazolásánál az erkölcsi bizonyítvány évenhogy az állomások az utazóközönség és a ta- kénti bemutatása szükséges. A pénzügyi telxik valóságos találkozási pontjaiban legye- jesítőképesség vizsgálatánál átgondolásra
javasoljuk az utasülésenkénti 25 000 Ft-os
nek. (darabszám, elhelyezkedés!).
F.) Ellenőrzési rendszer: Erős igény- kaució összegének mértékét, ill. annak a jeként merül fel a tevékenység folyamatos hely- lenlegi gyakorlatnak a megszüntetését, hogy
színi ellenőrzése, melyhez segítséget szíve- ez felelősségbiztosítással kiváltható legyen.
sen adnak a taxitársaságok, de a rendszer Fontos azonban rögzíteni, hogy a vagyoni
irányítását és működtetését nem vállalhatják. biztosítékot milyen formában kell biztosítani,
G.) Piacvédelem: A fentieken túlmenően és milyen esetekben és mennyi időre csökszükséges a környező országokból hozzánk kenthető le az előírt mértékű fedezet. Jellem-

Figyelem! Szerkesztõségünk e-mail címe
taxisokvilaga@taxisokvilaga.hu
Várjuk üzeneteiket, ötleteiket, kérdéseiket, véleményeiket.
Látogassa m e g ú j u l t honlapunkat: www.taxisokvilaga.hu
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ző a jelenlegi helyzetre, hogy országos
szinten a szakma egy-két olyan esetet ismer, amely a kaució bevezetése óta lehívásra került. Amennyiben megmarad a felelősségbiztosítási forma, a biztosítók által

adott fedezetigazolás ne csak átmeneti
jellegű legyen, hanem valódi biztosításként működjön. A biztosítással megváltott
vagyoni biztosíték legyen tényleges biztosítás, nevesítse a szerződésekben vállalt

1. számú melléklet
Taxiszolgáltatást nyújtó egyéni vállalkozók költségei 2010 Budapest
A sötétszürkével jelölt mezők adatai módosíthatóak
Budapesten a taxis vállalkozók 80%-a egyéni vállalkozó, és az adózás szempontjából alanyi mentes körben végzi tevékenységét, 5 millió bevételi határon belül
Taxis vállalkozók állandó költségeinek számítása
Járulék és jövedelem adó minimum
50 000 Ft
A taxis vállalkozók 80%-a fizet fuvarközvetítői díjat
60 000 Ft
Átlagos taxigépkocsi állandó költségei: kötelező biztosítás,
10 000 Ft
casco biztosítás, súlyadó, droszthaszn.
18 000 Ft
Átlagos taxigépkocsi minimális javítási költségei,
20 000 Ft
olajcsere, gumikopás, vizsgáztatás
12 000 Ft
Átlagos taxigépkocsi takarítási költségei
10 000 Ft
Gépkocsi értékcsökkenése, vagy reális törlesztő részlete, ha
a gépkocsi értéke vásárláskor:
3 000 000 Ft
önerő 30% reális futamidő 5 év
35 000 Ft
A tőketölesztést terhelő kamat teher kb.a havi értékcsökkenés
20 %-a 60 hónapon keresztül
7 000 Ft
Taxis vállalkozók számított állandó havi költségei:
222 000 Ft
Taxis vállalkozók aktív hónapokra számított havi állandó
költségei 20 nap szabadság figyelembevételével:
242 182 Ft
Taxis vállalkozók üzemanyagköltségeinek számítása
üzemanyag
benzin
330 Ft
gázolaj
300 Ft
autógáz
170 Ft
Taxigépkocsi fogyasztása
8 l/100 km
benzinnel
gázolajjal
autógázzal
1 km üza.kltsg
26,4
24
13,6
Futott km
4000
0
0
Taxigépkocsi üzemanyagköltsége havonta
benzinnel
105 600 Ft
gázolajjal
0
autógázzal
0
Taxis vállalkozók minimális számított költségei havonta:
347 782 Ft
Taxis vállalkozó jövedelemigénye:
150 000 Ft
A számítás a továbbiakban nem veszi figyelembe az évi 5 millió Ft-os áfa-határ átlépésének következményeit, mely alapján a vállalkozók áfa-befizetők a bevételük 18-19%-nak
mértékéig (kb. havi 80–120eFt)! Visszaigénylés nem lehetséges a személygépkocsi
beszerzési árából és az üzemanyagból!!
Taxis vállalkozók minimális havi bevételi igénye
497 782 Ft
Tapasztalati számítások a fuvarok összetételének ismeretében:
Tapasztalatainkon alapuló ismereteink: A kihasználtsági mutató a 40–60% között tartható arra tekintettel, hogy Budapesten a fuvarigények egy adott időszakban általában egyirányúan, azaz többségében centrális végcéllal, vagy centrális kiindulási ponttal jelentkeznek, illetve a telefonos megrendelések esetén a kiállási pontig megtett út
is rontja a kihasználtságot. A kihasználtsági mutató abban az esetben lenne növelhető, amennyiben a vállalkozások száma korlátozásra kerülne, és ennek eredményeként
csökkene a taxiszolgáltatást nyújtók száma.
Bevétel alakulása:
Teljesített fuvar darabszám:
230 db
alapdíj
300 Ft
útdíj
164 Ft/km
Egy útra eső átlagos várakozási idő díja
400 Ft
Égy út átlagos hossza
7 km
Bevétel
425 040 Ft/hónap
Vállalkozás jövedelme havonta:
-72 742 Ft/hó
a vállalkozó korrigált jövedelme:
77 258 Ft/hó

kockázatokat, a kártérítések formáját, öszszegét. A piacon szereplő tisztességes
vállalkozók érdekében javasoljuk, hogy az
adófizetési kötelezettségek folyamatos ellenőrzésével szűrjék ki azokat a vállalkozásokat, amelyek két gépkocsicsere között
jelentős adótartozásokat halmoznak fel,
vagy úgy próbálnak kibújni az adófizetési
kötelezettség alól, hogy vállalkozásukat
visszaadva, tevékenységüket alkalmazottként folytatják tovább. Az alkalmazottat
foglalkoztatók esetén szükséges az
APEH-igazolás bemutatása is a foglalkoztatottak bejelentéséről. Elfogadhatatlannak tartjuk a 2-4 órás foglalkoztatásról
szóló munkaszerződéseket. Ezen ellenőrzésének módja az ismétlődő műszaki vizsgáztatás alkalmával, vagy a „Taxiállomáshasználati engedély” kiadáskor kötelező
0-ás papírok bemutatása, vagy az Önkormányzat illetékes szervezetének az adóhatóságokkal történő szoros együttműködés
kialakulta után jöhet létre. Lényeges feltétel azonban ez esetben is, hogy a számtalan hatóság ne külön-külön végezze ezen
tevékenységét, mert ez csak a taxis vállalkozók felesleges „macerálását” eredményezi. Szükséges az „egyablakos” rendszer bevezetése az ellenőrzés területén is.
A taxigépkocsira vonatkozó 21/1992.

Folytatás a 9. oldalon
Horgászhirdetés:
Feleséget keresek! Tudjon fõzni, mosogatni, gilisztát gyûjteni,
halat pucolni, és legyen motorcsónakja. Jelige: Küldj egy fotót a
csónakról!
***

Kohn megkérdi Grüntõl, mi az
a tõzsde.
– Nézd, Kohn, nem könnyû elmagyarázni úgy, hogy te is megértsd. Tegyük fel, hogy veszel egy
tyúkot, ami aztán tojást tojik. Aztán a tojásból kikel a csibe, a csibébõl tyúk lesz, az megint tojást
tojik, abból tyúk lesz, ami megint
tojik. És már kezdesz örülni a
gyarapodásnak, amikor egyszer
csak jön az árvíz és minden tyúkot elvisz! És akkor azt mondod:
– A kurva életbe! Kacsát kellett
volna venni! Na, ez a tõzsde!
***

Székely gyerek felpattan a tornácról, jár kettõt, visszamegy,
megint jár kettõt, nyújtózkodik,
bemegy a házba, pillanat nem
sok, visszamegy a tornácra, majd
odaszól az apjának, aki ott pipázgat, és közben egy bicskával fát
farag.
– Idesapám, tele vagyok erõvel, úgy érzem, bármire képes
lennék. Mondjon nekem egy feladatot!
– Üjjé’ le.
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Folytatás a 6. oldalról
(X. 27.) KHVM rendeletben foglaltakat felül
kell vizsgálni, különös tekintettel a környezetvédelmi osztályba sorolásra. Javasoljuk a
10 éves korhatár bevezetését. A jelenlegi
rendeletből kerüljenek ki az elavult műszaki
szempontok (pl. jobb oldali tükör, hátsó ablak páramentesítő, hátrameneti lámpa stb.)
Kerüljenek be utas biztonsági szempontok
pl. a két légzsák, ABS, szervokormány, klíma stb. Szükséges meghatározni a taxiszolgáltatásban részt vevő gépkocsik legkisebb
méretét a tengelytáv, nyomtáv és csomagtér-légköbméter alapján. Taxi üzemmódra
1+4 személy szállításánál kevesebbre és
1+6 személy szállításánál többre alkalmas
autó ne kaphasson engedélyt. Az 1+6 személy szállításánál több személy szállítására,
de nem autóbusznak vizsgáztatott személygépkocsik csak személygépkocsis személyszállítást végezhessenek.
A műszaki vizsgáztatással kapcsolatban
az az álláspont, hogy – utalva a korábbi elavult műszaki követelményrendszer szükséges felülvizsgálatára – az új autó beállítása
esetén ne legyen megismételt műszaki vizsga a taxi üzembe helyezésekor. Az időszakos felülvizsgálattal kapcsolatban szerintünk felesleges évente műszaki vizsgára vinni a fiatalabb évjáratú autókat, hanem a jelenlegi vizsgáztatási rendhez kapcsolódóan
az autó 6 éves koráig kétévente, de legalább 100 ezer km megtétele esetén legyen
kötelező felülvizsgálat, azt követően pedig
10 éves korig évente. Ez 6 éves korig illeszkedik a taxióra-hitelesítési periódushoz is,

és figyelembe veszi a hazai átlagos futás teljesítményeket.
A régiós engedélyek kiadása csak abban
az esetben támogatható, amennyiben a kiadáskor figyelembe veszik a helyi önkormányzat által támasztott működési feltételeket (Ármegállapítás, taxiállomás-használati
engedély, létszámkorlátozás.) Az nem látható tisztán, hogy régiós engedély kiadása
esetén ez hogyan valósulhat meg. Területi
kiterjesztés esetén a régiós helyismereti
vizsga legyen előfeltétele a kiterjesztés engedélyezésének. A helyi önkormányzatok
kötelezettsége legyen, hogy a Kamarával és
a szakmai érdekképviseletekkel egyeztetett
számú és elhelyezkedésű taxiállomás üzemeljen.
IV. Összegezve
A taxis vállalkozások és vállalkozók elégedetlensége a jelenlegi helyzettel ma nem kíván bizonyítást, hangos tőle a sajtó. Annak
ellenére, hogy viszonylag kis létszámú vállalkozói rétegről van szó, a közbeszéd meghatározó elemévé válik időről időre. Az egymást követő kormányok és önkormányzatok
a magántaxizás megjelenése óta nem tudták, nem akarták felvállalni a rendezés felelősségét. Kijelenthetjük, a taxizás vonatkozásában a jogszabályalkotás, a jogszabályok megalkotói kudarcot vallottak. A jelenlegi helyzet már nem kielégítő sem a vállalkozóknak, sem a hatóságoknak, és az utasoknak sem. Már rövid távon eredmény érhető
el azonban egy szakmailag átgondolt, teljes

Az uniós elnökség hatása
a taxizásra Budapesten
Még hogy semmilyen hatása sincs az uniós elnökségnek Budapesten! A kíséretet ellátó járművek hová állnak? Természetesen beállnak a taxiállomásainkra. Annak ellenére, hogy nyugodtan megállhattak volna akár néhány méterrel odébb, mert őket nem büntetik a kamerák éber kezelői, vagy a közterületfelügyelők. De persze nem tették! Nekik is a taxiállomásaink a legkézenfekvőbb parkolóhelyek, melyeken csak a KRESZ szerint nem szabad/na/ megállni. Érdemes lenne összegyűjteni, kik használják még legális parkolóhelynek a taxiállomásokat!
Lehet demagógia, de ezeket a tőlünk beszedett tízmilliókból tartják fent,
ezek szerint nem csak nekünk.
Lett volna szabad
hely máshol is a XII.
– Elnézést, uram, volna szíves segíteni egy szegény,
kerületi Csörsz utszerencsétlen, éhezõ, munkanélküli emberen, akinek
cában, de nekik a tanincs egy fillérje sem, és minden vagyona ez a csõre tölxiállomás kell…
tött rövid csövû vadászpuska?
***
Hazaérkezik a férj, és egy idegen férfit talál a feleségével az ágyban. Megragadja a pasast, és kidobja a harmadik
emelet ablakából.
– Megõrültél? – sikoltja a feleség.
A férj rezignáltan:
– Aki turbékolni tud, az repülni is tud.
***
Korszerû mama:
– Jé! Mekkorát nõtt a kislánya, amióta nem láttam, kedves szomszédasszony! Biztosan eladósorba került.
– Még nem. De már lízingelhetõ.

körű rendezés felvállalásával. Ebben kiemelt szerepet kell vállaljon a helyi önkormányzat, a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat. A taxizásnak „gazdára” van szüksége, hogy a szakma unalomig ismételt „négyes” követelménye (létszám, droszt, tarifa,
ellenőrzés) egymással összefüggésben,
egy időben, a helyi viszonyokat figyelembe
véve valósuljon meg. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara köztestületi funkciójából adódóan minden támogatást és szakmai segítséget megad a tovább nem halogatható rendezés megvalósításához. Úgy
látjuk adott a lehetőség az átfogó rendezés
végrehajtására.
Antal Attila,
az Ipari Tagozat elnöke,
Csoltó Gábor,
a VI. Közlekedés, Szállítás, Szállítmányozás Osztály elnöke
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Levél

Budapest Főváros Önkormányzata
Tarlós István
Főpolgármester úr részére
1052 Budapest, Városház u 9–11.

Tisztelt Főpolgármester úr!
A választásokat megelőző időszakokban több
alkalommal kerestük meg Önt egy-egy személyes találkozó igényével. Kéréseinkre reagálva
kétszer is lehetőséget biztosítottak számunkra
– melyet ezúton is köszönünk – és a személyes találkozók alkalmával az Ön által delegált
személyeknek jeleztük, hogy az Önkormányzati rendeletek módosításával jelentős eredményeket lehetne elérni a budapesti taxi szolgáltatás adottságaiban. A személyes találkozók
során írásban megfogalmazott javaslatainkat
is átadtuk Önöknek. Javaslataink megvalósíthatóságát 2009-ben az Önkormányzat jogi
osztálya is alátámasztotta, ennek ellenére a
város vezetését irányítóknak a 2 év sem volt
elegendő arra, hogy a szakmai érveinket figyelembe véve megváltoztassák az érintett rendeleteket. Természetesen problémáink nem a
legutóbbi 2 évben keletkeztek. Sajnos a budapesti taxizással kapcsolatos anomáliák 15–20
éve fennálló felemás szabályozásból és az ellenőrzés szinte teljes hiányából fakadnak,
melynek eredményeként a szolgáltatás szélsőséges adottságokkal teli és természetesen bizalmatlanságot vált ki a lakosságból, és a fővárosba látogatókból.
A jelenlegi helyzetre tekintettel újra szeretnénk kérni a személyes találkozó lehetőségét
Önnel, vagy az Ön által megbízott szakértőkkel, akik – ma már meggyőződésünk szerint is
– a város lakosságának érdekeit célzó tevé-

kenységükkel szeretnének eredményeket elérni.
A személyes találkozó lehetőségét megelőzően ezúton szeretnénk a problémák áttekinthetőségének érdekében címszavakban említést tenni a piacot befolyásoló résztvevőkről,
azok tevékenységeiről, javaslatainkról és azok
indokairól.
Az utas. (A lakosság 4-5%-a, kb. 8090 000 fő)
20 év felemás szabályozásának és az ellenőrzés szinte teljes hiányának eredményeként jutottunk el abba a helyzetbe, hogy a lakosság
csupán 4-5%-a veszi igénybe a szolgáltatást.
A reális keretek közötti igénybevétel komoly
tapasztalatot igényel, hogy az utas, aki számunkra a legfontosabb, eligazodjon az ajánlatok, és a csapda helyzetek között. Külföldiként, segítség nélküli vidékiként, esélye sincs
eligazodni a jelenlegi mostani helyzetben. A
maximált tarifa korlátai kijátszhatóak, ellenőrizetlenek, illetve a gépkocsikon a jelzések
nem segítik a hatékony, egységes tájékoztatást. Az átláthatatlanság, kiszámíthatatlanság
miatt a jelentős fuvarszám-csökkenés mellett
ma már gyakorlatilag megszűntek az „utcai leintéses” igénybevételek. Az utasok nem merik leinteni az autókat az utcán. A budapesti
lakosság számához viszonyítottan a teljes
igénybevételi arány kb. egyharmada az uniós
átlagnak. Fejlettebb nyugat-európai városokban a lakosság 14-15%-a rendszeresen igénybe veszi a taxi szolgáltatást. Az igénybevétel
növekedésével közvetetten csökkenteni lehet
a város légszennyezettségét, illetve a magán
autót taxira váltók növekedésével a dugók kialakulását, és a parkolással kapcsolatos anomáliákat.

– Fővárosi Önkormányzat
Két Önkormányzati rendelet keretén belül
igyekezett szabályozni a taxi szolgáltatást, noha a taxis szakmai érdekképviseletek, minden
alkalommal felhívták a figyelmet, hogy csak
csomagban, a 4 elem egyidejű szabályozásával (létszám, tarifa, droszt és ellenőrzés) szabályozásával érhető el eredmény. Így a szabályozásból kizárólag annyi valósult meg, hogy a
maximált árak meghatározása mellett, a Főváros a droszthasználatért autónként felszámított díjat szed a taxis vállalkozóktól, illetve a
rendeletben megfogalmazott, és átadott jogon keresztül a vállalkozók egy része jutalékot
fizet a teljesített fuvarok után a Budapest
Airportnak. A hiányosságokra tekintettel az
Önkormányzat jelenleg kizárólag a szolgáltatást nyújtó taxik számát ismeri (kb. 5700 autó),
nincs nyilvántartás arról, hogy hány személy
(??) nyújtja a szolgáltatást a fővárosban. A jelenlegi rendelet nem tér ki a fuvarközvetítő irodák nyilvántartására sem, pedig megítélésünk
szerint ezen irodák nyilvántartása lenne az
alapja a „fantomirodák” kiszűrésének. Öszszességében a rendeletek, és a nyilvántartás
jelenleg nem biztosítják a hatékony ellenőrzést, és a szankcionálás lehetőségét. Megítélésünk szerint a Főváros az említett két
rendelet módosításával, ésszerűsítésével, valamint a többi szabályozandó elemet is figyelembe vevő rendeletalkotással, a taxiszolgáltatást a tömegközlekedés adottságaihoz hasonló korlátok közé tudja szorítani, melynek eredményeként megvalósulhat az Alkotmánybíróság nyilatkozata, mely a taxiszolgáltatást
a tömegközlekedés azon részeként határozta meg, mely biztosítja az egyéni
igénybevétel lehetőségét.
– Taxiszolgáltatást nyújtó vállalkozók köre (5700 gépkocsin, kb. 6200-6700 fő)
Budapesten a vállalkozók kb. 85%-a egyéni
vállalkozóként, a fuvarközvetítő irodák alvállalkozójaként nyújtja szolgáltatását. A szolgáltatást nyújtók többsége kiszolgáltatott helyzetben van. A szolgáltatás árának és minőségének kiszámíthatatlanságából fakadó folyamatos kereslet csökkenés miatt kénytelenek az
utcán töltött időt növelni, mely tovább csökkenti a vállalkozások amúgy is rendkívül alaEgy közvélemény-kutató a szexuális
szokásaikról kérdezi az embereket.
Megszólít egy férfit:
– Szokott-e ön szex után beszélgetni
a feleségével?
– Persze, ha megtalálom a telefont.
***
A kis Zsuzsi a bátyjával együtt fürdik, és megkérdezi anyukájától:
– Anyu, nekem miért nincs olyan a
lábam között, mint a bátyámnak?
– Türelem, kislányom, majd lesz.
***
Két kisfiú arról beszélget, melyikük
apja a gyávább.
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a főpolgármesternek
csony kihasználtságát. Saját eszközrendszerük keretén belül nincs lehetőségük arra,
hogy növeljék a szolgáltatás iránti keresletet.
A jelenlegi valóságos költségek megtermelését sem biztosító árverseny eredményeként,
jelentős részük az állam irányába jelentkező
kötelezettségeit – adók, járulékok – sem tudja
teljesíteni.
– Fuvarközvetítő irodák (8-9 komolyabb
múlttal, míg összesen kb. 15–20 iroda, és
akár 15–20 „fantom”szolgáltatást kínáló,
minden jogszabályi háttér nélkül működő
iroda)
Taxitársaságként megnyilvánuló irodák, melyek az alvállalkozóik által nyújtott szolgáltatást
saját szolgáltatásukként kínálják a piacon.
Az elmúlt 20 év hiányosságaira tekintettel
nőtt meg jelentőségük. Telefonos hívások közvetítésével, átutalásos finanszírozási lehetőség biztosításával kötik magukhoz megrendelőiket, és az alvállalkozó taxisokat. Többségében törekszenek a szolgáltatás minőségének
emelésére, és az adott társaságon belüli szolgáltatási fegyelem fenntartására. Egy részük
az alvállalkozók kiszolgáltatott helyzetét kihasználva, a piac által generált árversenyben
akár az önköltségi ár alatti ajánlatok tételét is
megvalósítják. Természetesen az irreálisan
alacsony árak (150 Ft/km) mellett, a nem
megfelelő jártassággal rendelkező utasok körében, irreálisan magas szolgáltatási árat
(336 Ft/km) számíttatnak fel, mely az utasok
többségében elégedetlenséget, majd további
bizalmatlanságot vált ki.
Köztestületek,
érdekképviseletek,
szövetkezetek, szövetségek
BKIK Taxis Szakmai kollégium:
A szakmai alapokon nyugvó javaslatokat elsőként, ezelőtt 20 évvel megfogalmazó szervezet. A Kamara által megfogalmazott 4 elem,
azóta is alapja a javaslatoknak. (fix tarifa, ellenőrzés, létszám, drosztok helyzete)
MKIK taxis kollégium:
Országos jellegéből adódóan a vidéki szervezetek javaslatait is átfogó köztestület, mely
szintén támogatja a budapesti rendeletek módosítását, melyen keresztül iránymutatást szeretnének nyújtani a vidéki városoknak.
City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet:
Magyarország legnagyobb, a taxisok tulajdo– Az én apukám annyira félõs, hogy
amikor villámlik, bebújik az ágy alá –
mondja az elsõ.
– Az semmi – kontráz a második. –
Az apukám olyan gyáva, hogy mindig
a szomszéd néninél alszik, ha anyu éjszakás a munkahelyén!
***
Az egyik kórházban egy csinos, fiatal nõvér a borotválós. Mûtét elõtt
fogja a férfinak borotválás közben a
farkát, nehogy megvágja. Kis idõ múlva megszólal a férfi:
– Köszönöm, most már elengedheti,
megáll magától is!

nában lévő, szövetkezeti
formában működő társaság. Budapesten 800 alvállalkozóval rendelkezik,
illetve 5 vidéki városban
(Székesfehérvár, Szombathely, Eger, Miskolc, Debrecen) biztosítja a City Taxi
név további használatát a
franchise jogokkal rendelkező társaságoknak.
Penta Taxi Szövetkezet:
2010-ben alakult, jelenleg
kb. 50 taggal rendelkező,
szintén szövetkezeti formában működő taxi társaság.
Országos Taxis Szövetség (OTSZ)
Folyamatosan részt vett a
Fővárossal, és a Minisztériummal történő egyeztetésben. A szövetségnek jelenleg több mint 2000 támogató tagja van, akik a
taxigépkocsijuk jobb hátsó
részén elhelyezték a (2:02,
elég volt kék-fehér) figyelemfelhívó, támogató
matricát. Hazánk legnagyobb létszámmal rendelkező taxis munkavállalói érdekképviselete.
Taxi Fuvarszervező Társaságok Szövetsége (TFTSZ)
Jelenleg 6 budapesti fuvarközvetítő iroda a
szövetség tagja. A korábbi időszakban szintén
jelentős szerepet töltött be a szakmai alapokon nyugvó javaslatok megfogalmazásában,
támogatásában.
A szakmai alapokon nyugvó javaslatok az elmúlt évtizedekben folyamatosan hangsúlyozták, hogy az átfogó reform elengedhetetlen
feltétele, hogy a már említett „4 elem” egyidejűleg kerüljön szabályozásra.
• Tarifa szabályozása (fix tarifa – maximum tarifa)
• Létszám szabályozása (közvetlen, vagy közvetett módon)
• Drosztférőhelyek kialakítása a jelentkező
keresleti igényeknek megfelelően.
• Folyamatos, hatékony ellenőrzés kialakítása, melynek alapját biztosítja az átlátható
szabályozás.
Sajnálattal tapasztaljuk, hogy az elmúlt
10–15 év sem volt alkalmas arra, hogy szakmánk megtisztuljon a tisztességtelen vállalkozóktól. Budapesti viszonylatban jelenleg kb.
500 olyan vállalkozó, gépkocsivezető tevékenykedik, akik nem veszik figyelembe a jelenlegi
szabályozás korlátjait, és ezzel az egész szakmának okoznak hosszútávra is jelentős károkat. Erre tekintettel úgy ítéljük meg, hogy több
európai nagyváros gyakorlatának megfelelően
a teljes szabályozottsággal lehetne biztosítani
a taxizás iránti bizalom visszaszerzését.
Javaslataink megfogalmazása előtt tárgyalásokat folytattunk a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, illetve a Nemzeti Közlekedési
Hatóság szakembereivel, akik szintén alátámasztották, hogy a jelenlegi szabályozás nem

alkalmas arra, hogy a szabályokat sértőkkel
szemben hatékony intézkedéseket tudjanak
foganatosítani. Amennyiben például a Fogyasztóvédelmi Hatóság, vagy akár a Főváros
ellenőrei egy ellenőrzés alkalmával túlszámlázást észlelnek, a vállalkozóval szemben csak
a Közlekedési Hatóság közbenjárásával járhatnak el a vállalkozó engedélyének a visszavonásával kapcsolatosan. Ezen eljárások
nem elegendő számúak, nem hatékonyak (a
szakmán belül nem is hallottunk ilyen indokkal taxiszolgáltatási engedély visszavonásról),
hogy kordában tartsák a renitenseket. Információink szerint a nem társasághoz tartozó
taxisok ellenőrzésekor 80-90%-ban találkoznak az ellenőrök szabálytalansággal. Ezen
esetekben előfordul, hogy a vállalkozók a szabályozás korlátait átlépő, akár 600-800
Ft/km-es, vagy akár több ezer forintos útdíjat
alkalmaznak.

Külföldi tapasztalattal, nagy gyakorlattal szakma- és beszédorientált angoltanítást vállalok, kezdőtől bármilyen szintű nyelvvizsgáig.
Taxisoknak nagyon kedvező áron,
a City Taxi munkatársainak, családtagjainak extra kedvezménnyel. Rugalmas időbeosztással, munkanapokon és hétvégén is.

Hívd bizalommal
I l d i kó t
a
061/788-7991, 0670/371-4240
vagy hagyhatsz üzenetet a
vermesi@citromail.hu
e-mail címen is.
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Az országos rendeleteket sem érezzük tökéletesnek, de e mellett úgy ítéljük meg, hogy
a Főváros hatáskörén belül két rendelet
egyidejű módosításával, valamint a
droszt férőhelyeket és a taxisok számát
összehangolva, első lépésként egy létszám moratórium bevezetésével rövid
távon jelentős változást lehet elérni
szakmánkban.
Az első érintett rendelet a következő:
– A Főváros 59/1999. (XI. 18.) Főv.
Kgy. Rendelet, melyben Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesí-

tését, használatát és üzemeltetésének
rendjét szabályozzák.
Megítélésünk szerint ezen rendeletet oly
módon kell változtatni, hogy rendelkezései terjedjenek ki a Budapesten nyújtható taxiszolgáltatás teljes adottságainak meghatározására. E
mellett szükségesnek tartjuk, hogy a rendeletben megfogalmazott jogokat gyakorló szervezet rendelkezzen teljes körű ismerettel arra vonatkozóan, hogy mely személyek jogosultak
Budapesten taxiszolgáltatás nyújtására. Mivel
a budapesti taxiszolgáltatási tevékenység végzéséhez, ezen rendelet által előírt, minden év-

A „kicsik” is beszállnak
Majd egy évvel ezelőtt készítettem összeállítást a
budapesti „sor első –
droszt első” rendszerekről. (Taxisok Világa 2010.
augusztus) Akkor azzal fejezetem be: „Tekintélyes
lista, és biztosan bővülni
fog”. Természetesen bővült. Újabb és újabb helyen találhatunk olyan taxiállomást, ahonnan a közeli
címekre indítják az adott
taxitársaságok a taxikat.
Ma már a kisebb cégek is
használják, alkalmazzák a
„sor első – droszt első”
rendszerű fuvarközvetítést, így is csökkentve az
üres kilométerek számát.
Ugyanakkor sok taxis tiltakozik a drosztok ellen,
mert például szeretné eldönteni, hogy melyik fuvart
vigye el és melyiket nem. A
jövő valószínűleg mégis a
központi, számítógépes
irányításé. Nyugaton már
szinte mindenütt műhold
figyeli a taxik mozgását és
a megrendelőhöz legközelebbi autót küldi az adott
címre. Ilyen benzinárak
mellett nincs is más megoldás.
A Bécsben alkalmazott
rendszernél – amit megismerhettünk egy budapesti
előadáson – a taxisnak
még a kocsiban sem kell
ülnie! Nem kell „idegbetegen” folyamatosan, révetegen figyelni az URH-készüléket! A rendszer öszsze
van kötve a taxis mobil telefonjával, aki így akár sétálgathat, vagy kiszállhat
az autóból dohányozni is
ha akar.
Amennyiben a közelben
van egy taxirendelés, a
számítógép a telefonján

jelzi, hogy „kapás” van. Ha
elfogadja a kérést, vagyis
elvállalja a fuvart, akkor a
telefonon keresztül ezt
egy gombnyomással jelzi.
Utána visszaül a kocsijába
és megnézi a részleteket,
végrehajtja a fuvart. A legfontosabb, hogy a legközelebbi taxi menjen
a rendelésre,
ígyis
csökkentve
az üres
kilométerek számát.
Összeállításunkban
csak a „folyamatosan”,
24 órán keresztül működő drosztokat
tüntettük fel,
hiszen vannak
időszakos taxiállomások is.
Például vendéglátóhelyek környékén az esti
órákban.
Van
olyan taxitársaság,
amelyiknek több az
ideiglenes, éjszakai
drosztja, mint a nappali,
„hagyományos”. Az információk a kollégáktól származnak, az esetleges pontatlanságért előre is elnézést kérek.
BUDAPEST TAXI
IV. Újpest uszoda
IX. Haller, Kardiológia
XII. János kórház
XIV. Róna utca, Uzsoki kórház
XV. Ázsia Center

XVIII. Repülőtér
CITY TAXI
II. Gábor Áron út
IV. Íves utca
VII. Rákóczi út 42.
VIII. József körút 6.
IX. Soroksári út 6.
XII. Zugligeti út

ben megújítandó taxidroszt-használatot biztosító engedéllyel – szerződéssel - kell rendelkeznie minden vállalkozónak, ezért megítélésünk
szerint a jelenleg szabályokat megsértőkkel
szemben hatékonyan lehet fellépni az arcképes igazolvány, azaz a taxivezetői igazolvány
visszavonásának fenyegetettsége esetén.
A rendeletmódosítás akkor ér el eredményt,
amennyiben a szolgáltatás adottságai egyértelműek, kiszámíthatóak lesznek minden
igénybevevő számára, és a változtatás újra bizalmat generál a szolgáltatás iránt.
Folytatás a 15. oldalon

III. Flórián
IV. Újpest
V. Arany János
VI. Nyugati
VII. Bethlen tér
VIII. Aréna
VIII. Nagyvárad tér
VIII. Rókus
X. Liget tér
X. Határ út

MINI MOBIL
XVIII. Repülőtér
6x6 TAXI
II. Lajos utca
III. EUROCENTER
V. Hold utca
XI. Hengermalom utca
XI. Budaörsi út
XII. Kútvölgyi út
XII. Budagyöngye
XIII. Váci út
XV. Bánkút utca
XVIII. Repülőtér
RÁDIÓ – TELE 5
II. Hidegkút
V. Kossuth tér
V. Szabadság tér
III. Pacsirtamező
VIII. Köztársaság
tér
IX. Pöttyös utca
XI. ALLÉ
XI MOL székház
XII. Budapest
szálló
XIII.
Újpesti
rakpart
XIII.
Volga
szálló
XIV. SYMA
droszt
XVIII. Repülőtér
Budaörs
TESCO

XII. Csörsz utca
XII. Buda Penta
XIII. Kárpát utca
XIII. Váci út (Lehel tér)
XIII. Váci út 187. (TESCO)
XVIII. Repülőtér
Budaörs
FŐTAXI
I. Ostrom utca
II. Hidegkút
II. Rózsadomb
II. Kolosy tér

XI. Kelenföld
XI. Gazdagrét
XII. Déli
XII. MOM
XIII. Vígszínház
XIV. Bosnyák tér
XIV. Műjégpálya
XV. Palota
XVI. Mátyásföld
XVII. Keresztúr
XVIII. Havanna lakótelep
XVIII. Repülőtér
XX. Erzsébet
XXI. Csepel

Taxi 4
IV. István
utca
V. Kossuth tér
XII. Győri út
XIV. Népstadion
XV. Mézeskalács tér
XVIII. Repülőtér
TAXI PLUS
XVIII. Repülőtér
TAXI 2000
II. Kolosy tér
VI. Nyugati
XI. Gazdagrét
XVIII. repülőtér
Összeállította:
Juhász Péter
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DIGITAXI

Taxióra 35 ezer forintért elvihető !
Újra kapható az EÖRDÖGH papagája.

Érdeklődjön !
www.eordogh.hu
06/1/282-4280/101m.
06/20/959-0098

Praktikus pótkijelző
kódkiíróval, térerőmérővel.

EÖRDÖGH TRADE KFT.
DIGITAXI-SZERVIZ
1196 BUDAPEST
Vas Gereben u. 113.

Országos szervizhálózat.
125 év innováció

„Sohasem szűnik meg a feltaláló kedv”
– a Benz Patent-Wagentől az automobil második feltalálásáig
Carl Benz 1886, január 29-én, Berlinben szabadalmaztatta háromkerekű
motoros kocsiját.
Azóta e nap számít
a 2011-ben 125
éves jubileumát ün-

neplő automobil hivatalos születésnapjának. Benz-zel párhuzamosan Gottlieb Daimler kifejlesztette
az első négykerekű motorkocsit. A
mai Daimler AG, és azon belül a világszerte sikeres központi márka,
a Mercedes-Benz alapító atyái
egymástól függetlenül rakták le
valamennyi mai
személy- és tehergépkocsi
alapjait. Az automobil feltalálója azóta is oly
sokoldalúan és
folytonosan határozza meg annak fejlődését,
mint egyetlen
más járműgyártó sem. Ez valamennyi lényeges területre érvényes, a hajtástechnikától a
komforton és a
biztonságon át
a designig.
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Folytatás a 12. oldalról
A másik rendelet
– A főváros 31/1998. (VII. 16.) Főv.
Kgy. Rendelete
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. törvény 7. § (3) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, a személytaxi-szolgáltatás hatósági árformába tartozó díjait (helyi személytaxi-közlekedés díja: SZJ 091250) az Önkormányzat maximálhatja, illetve rögzített hatósági árként is meghatározhatja.
A főváros a 31/1998. (VII. 16.) Főv. Kgy.
Rendeletben, melyet legutóbb 9 éve módosított, maximált árat határozott meg.
A jelenlegi kínálat mellett 150 Ft/km és
336 Ft/km útdíj tételek között vehető igénybe

a taxiszolgáltatás Budapesten, mely jelenleg
kiszámíthatatlanná teszi a taxiszolgáltatás díjait. Javaslatunk alapján csökkenteni kell a
használható tarifák – jelenleg akár nyolc tarifa is használható – számát, és hatósági, rögzített, azaz fix tarifát kell bevezetni a tömegközlekedésre jellemző átláthatóság, és kiszámíthatóság érdekében. Az alább látható táblázat alapján javaslatunkról megalapozottan
állítjuk, hogy a taxi szolgáltatásra összességében kifizetett összegek nem emelkednének, a
jelenleg az árak tekintetében megjelenő szélsőségeket és a kiszámíthatatlanságot szüntetné meg javaslatunk.
A jelenlegi szabályozás szerint az árak a következőképpen szabályozottak:

Erről írt a Taxisok Világa 2001 februárjában

10 éve történt
Taxiellenőrzés
A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség összefoglaló jelentést készített a személytaxiszolgáltatás
2000-évi ellenőrzéséről. Ebből
megtudhatjuk, hogy az év során
országosan összesen 537 taxit
ellenőriztek állóhelyi, próbautazásos vagy drosztelzárásos ellenőrzés keretében. Kirívó szabálytalanságot mindössze három
esetben
állapítottak
meg.
Az egyik ellenőrzésen JászNagykun-Szolnok megyében a
próbautazás során a taxis nem
adott nyugtát. Mikor szembesítették az ellenőrzés tényével, kiszállt a kocsiból összetörte a taxi
tetején lévő szabadjelzőt és káromkodva távozott a helyszínről.
A későbbiekben megállapították,
hogy taxiengedélye sincs. Kötelezték a rendszám és az autó hivatalos iratainak leadására, ennek azonban nem tett eleget, illegális tevékenységét tovább folytatta. A felügyelőség feljelentéssel élt a helyi jegyzőnél. (A hatóságok ügyintétézésének sebességét és hatékonyságát ismerve,
szerintem még ma is taxizik…)
Egy másik esetben, ezúttal Tolna megyében a próbautazás során a taxis szintén nem adott nyugtát, majd a felügyelő testi épségét
is veszélyeztetve nyitott ajtóval elmenekült a helyszínről. A város

központjában lévő taxiállomáson
később megtalálták, ekkor szintén
menekülésre fogta a dolgot, de
ezt már sikerült megakadályozni.
Pénzbüntetésben részesítették.
Békés megyében békésen várakozott világító szabadjelzővel a
taxiállomáson egy mindenféle engedély nélküli taxis. Az ellenőrzés során megállapították, hogy
ezenfelül sem a gépkocsi papírjai, sem személyes iratai nem voltak rendben. Rendőrségi feljelentés lett az ügyből.
A kisebb szabálysértések közül leggyakrabban az ártájékoztatás hiányosságait tapasztalták az
ellenőrök. A tarifatáblák több
esetben olvashatatlanok, ill. megtéveszőek voltak, esetleg nem is
léteztek. Előfordult a rövidebb távolságú utazások esetén minimális fuvardíj kikötése, ami szabálytalan. Több esetben a fuvardíjat a
több tarifából „állították elő”, ez
az utas szemszögéből úgy tűnt,
hogy a taxis folyamatosan „babrálja” a taxiórát. A nyugta-, ill.
számlaadási kötelezettség elmulasztása mindössze a vizsgált
esetek három százalékában volt
tettenérhető, ez javulás az előző
évek adataihoz képest.
Mindösszesen 63 esetben
1 466 000 forint bírságot szabtak ki, és 49 esetben éltek valamiféle egyéb szankcióval, például figyelmeztetéssel az ellenőrök.

Lapzártakor érkezett:

Megalakult a PENTA TAXI Szövetkezet
A szövetkezet elnöke:
Elnökségi tagok:

Mándoky Csaba
Bándi Tamás,
Rapi Tamás
A Felügyelő Bizottság elnöke: Smilánszki István
Tagjai:
Berente Tibor, Majercsik Tamás

6. § (1) Az 5. § szerinti tarifaosztályokban
alkalmazható legmagasabb egységdíjak mértéke a következő (a díjtételek az általános forgalmi adót tartalmazzák):
A táblázatot lásd a 16. oldalon!
a) Normál tarifa (I-es tarifa): a 06.00 órától
22.00 óráig megkezdett szállítási megrendelések teljesítése esetén. A 22.00 óra előtt
megkezdett, de 22.00 órát meghaladó fuvarfeladatok esetében a normál tarifát az utas által megjelölt első utazási célpont eléréséig
kell alkalmazni.
b) Emelt tarifa (II-es tarifa): a 22.00 órától
06.00 óráig megkezdett szállítási megrendelések teljesítése esetén. A 06.00 óra előtt
megkezdett, de 06.00 órát meghaladó fuvar-

Erről írt a Taxisok Világa 1991 februárjában

20 éve történt
Taxis munkanélküliek
Az egyre növekvő munkanélküliség feladta a leckét a munkaközvetítő irodáknak is. Kevés munkalehetőség lévén, a jogosítvánnyal
és személygépkocsival rendelkező munkanélkülieknek azt a „remek ötletet” javasolták, hogy legyenek taxisok. Ebben az időben
még nem kellett mindenféle tanfolyamokkal vacakolni, egy hivatásos jogosítvány és egy aránylag
tűrhető állapotban lévő autó birtokában bárkiből taxis lehetett
egy hét alatt. Helyismeretet meg
egyéb ilyen „felesleges” dolgokat
nem követelt meg a hatóság, sőt
örült neki, hogy akár ilyen módon
is, de javíthatja a munkanélküliekről szóló statisztikai adatokat. Ettől aztán rövid időn belül 20-22
ezer taxis rótta a budapesti utcákat, fuvar után kutatva. A taxis érdekképviseletek létszámcsökkentési igényeire pedig rendre a piacgazdaság rendező szerepét
szajkózták. Pedig az ebben a
szakmában csak nem akar működni, még ma sem…

Gábriel Taxi
A Lux Taxi és az Éro Taxi
egysüléséből alakult meg 1991ben a Gábriel Taxi. Az Éro diszpécserközpontot és könnyen
megjegyezhető telefonszámot, a
Lux pedig belterületi irodát és taxis büfét hozott a „házasságba”
Az új cég az akkori Állami Biztosító szponzori segítségével hamarosan kezdett felzárkózni a
„nagyok”, a Buda, a City és a
Főtaxi mellé.

Bemutatkozik a Rádiótaxi
Bár a Rádiótaxi már 5 éves múltra tekinthetett vissza 1991-ben,
mégis a Taxisok Világa adta meg

az országos ismertséget ennek a
csapatnak. A cég igen puritán
körülmények között szerveződött, 1986-ban egy ferencvárosi
intézményben egy kockás füzet
és egy bélyegző társágában várta a jelentkezőket a csapat megálmodója. A Rádiótaxi kisszövetkezeti formában működött a kezdetekben, és igen hamar országos hálózatot sikerült alakítania.
Futottak kocsijaik Szegeden, Makón, Orosházán, Debrecenben,
Békéscsabán, természetesen a
budapesti „törzscsapat” mellett.
Rövid időn belül megalakult a teherfuvarozó és az autósegély üzletág is, így komplett szolgáltatást nyújtva mind az utasok, mind
a taxisok részére.

Bealkonyult a Wartburgosoknak
1991 februárjától nem adtak ki
több személyfuvarozási engedélyt
kétütemű gépkocsikra. A már
meglévőket is záros határidőn belül vagy „négyüteműsíteni” kellett,
vagy speciális katalizátorral felszerelni. Nem kis probléma volt
ám ez abban az időben, a számítások szerint országosan mintegy
3400 Wartburg taxi futott még.
Voltak igen érdekes próbálkozások a megoldás érdekében, Pécsett például Dacia motorok beépítésével próbálkoztak, Gyöngyösön a kétüteműt négyüteművé
alakító új hengerfejet, perselyt, főtengelyt és karburátort építettek
be, a legtöbb helyen azonban az
aránylag elviselhető árú kétütemű
katalizátort preferálták. Nyilvánvaló volt, hogy egyik megoldás sem
lesz hosszú életű, tudomásul kellett venni, hogy bizony bealkonyult
a kétütemű motorral hajtott taxigépkocsiknak…
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Tarifaosztály

I-es (normál) tarifa
II-es (emelt) tarifa

Alapdíj (Ft)

300
420

feladatok esetében az emelt tarifát az utas által megjelölt első utazási célpont eléréséig lehet alkalmazni.
A rendelet célja hatálybalépésekor az volt,
hogy taxiszolgáltatást igénybe vevők részére
védelmet nyújtson a tisztességtelen, túlzottan
magas árakat használó vállalkozók ellen. Az
elmúlt tíz év bebizonyította, hogy a jelenlegi szabályozás nem elégséges. A szakma kezdetben alátámasztotta, hogy a 40%-kal
z új CITROËN C4 kifejezetten energiatakarékos és környezetkímélő. Piaci bevezetésekor
109 g/km, később pedig mindössze 99 g/km CO2 kibocsátást
garantáló, legújabb generációs
Stop&Start rendszerrel felszerelt e-HDi mikro-hibrid technológiával rendelkező változatokban
is rendelhető lesz. A mikro-hibrid
technológiát a CITROËN által
először alkalmazott MICHELIN
ENERGY SAVER™ gumiabroncsok egészítik ki, amelyek
használatával meglepő mértékben csökkenthető az üzemanyag-fogyasztás, és kilométerenként több mint 5 grammal
mérsékelhető a CO2-kibocsátás
is. Végül: az intelligens tervezés
révén az új CITROËN C4 tömege az indokolt határokon belül
marad. A modell gyártása során
felhasznált alapanyagok 15%-a
környezetbarát, ami a PSA Peugeot Citroën csoporton belül rekordnak számít.
Az új CITROËN C4 minden
változatában szériafelszereltség
az ESP és a hat légzsák. Ezenkívül olyan, a saját szegmensén
belül egyedi szolgáltatásokat kínál, mint a holttér-figyelő rendszer, a programozható sebességkorlátozó és -szabályozó berendezés. Mindezeknek köszönhetően a modell ötcsillagos minősítést kapott az EuroNCAP
tesztjén.
Annak érdekében, hogy az
utasok tökéletesen kihasználhassák az autóban töltött időt, az
új CITROËN C4 ülései rendkívül
komfortosak, elsősorban az első
ülések elektromosan állítható
deréktámasza és a beépített
masszázsfunkció révén, amely
Magyarországon az Exclusive
felszereltségi szinten választha-

A

magasabb mértékben meghatározott
éjszakai tarifát a taxisok
többsége
(90%) nem használta, mert a felár mértékét a tudatos fogyasztó elfogadhatatlannak tartotta.
Ez kizárólag arra alkalmas, hogy az önkorlátozást nem alkalmazó vállalkozóknak lehetőséget biztosítson a piaci viszonyokat nem ismerő (pl. külföldi turisták szállításának alkalmával) személyek irreális magas áron szállítására. A válság hatására a piacon kialakult árverseny eredményeként az ajánlatok között megjelentek olyan alacsony szolgáltatási árak, melyek vesztesége kizárólag az irreálisan magas

Távolsággal
arányos
egységdíj
(Ft/km)
240
336

Idővel
arányos
egységdíj
(Ft/perc)
60
84

tarifák használatával kompenzálhatóak. Természetesen a taxit használók körében rövid
távon ideálisnak tűnik az alacsony tarifák
használatának lehetősége, de hosszú távon
ez kizárja a szolgáltatási színvonal fenntartását és a költségek fedezetét. Mondhatnánk,
hogy így működik a piac, de ez a taxiszolgáltatás esetében további problémákat vet fel. Az
irreálisan alacsony árak használatának következménye, hogy ezen alacsony árak mellett
ugyanazon taxis vállalkozók használják a maximált tarifa felső határának tarifáit, amely az
utasok csalódottsága okán újabb keresletcsökkenést eredményez. Összességében az
elmúlt két évben a tarifák csökkenésével sem
sikerült növelni a szolgáltatás iránti keresletet,
kizárólag a szolgáltatás kiszámíthatatlansága
növekedett, a megfelelő tapasztalatok hiányá-

Új CITROËN C4:
tó. Emellett az egyéni igényekhez igazodó belső kivitel
is fontos szerephez jut: a műszerfal-világítás színei, a polifonikus visszajelző hangok
és a légkondicionáló automata-funkciójának intenzitása mind teljesen személyre
szabhatóak. A mobiltelefon,
fényképezőgép vagy laptop
töltésére is alkalmas 230 voltos csatlakozó, a számtalan
tárolóhely, a sík felületekkel
határolt, ezért nagyon hatékonyan pakolható, tágas,
akár 408 (de pótkerékkel
együtt is 380) literes csomagtér minden helyzetben a
megfelelő megoldást kínálják a vezető számára. Kiemelendő, hogy az előbbiekben
felsorolt szolgáltatások egyedinek számítanak a kompakt limuzinok piacán.
Az új modell méretei a limuzinok kategóriájában optimálisak:
az autó továbbra is kompakt felépítésű, ami ebben a szegmensben alapvető kritérium: 4,33 m
hosszú (+ 5 cm), 1,79 m széles
(+ 2 cm) és 1,49 m magas (+ 3
cm); a megnövelt hátsó fejtér
könnyebbé teszi a beszállást, tágasabb és kényelmesebb belső
teret biztosít.
A márka szellemiségének
megfelelően az új Citroën C4 az
egyértelmű technológiai megoldások esszenciája. Az autót
mind a biztonság, mind a kényelem, mind pedig a helykínálat tekintetében teljes egészében a
hasznos és intuitív innováció jegyében tervezték meg. Így a már
ismert és elismert technológiákon kívül – mint az emelkedőn

történő indulást
segítő rendszer,
az elektromos
rögzítőfék,
az
AFIL (véletlen sávelhagyásra figyelmeztető jelzés), a
kettős funkciójú kanyarkövető Xenon
fényszórók, a parkolást segítő rendszer
vagy a parkolóhelymérő rendszer – az új
C4 olyan új berendezésekkel is rendelkezik,
amelyek jobbára egyedinek számítanak ebben a
szegmensben. Az új Citroën C4
a vezetőben, az utasokban és a
többi közlekedőben egyaránt
biztonságérzetet keltő újfajta
szolgáltatásokat kínál. Ilyen például az ultrahangos holttér-figyelő rendszer, amely egyedinek

számít
a piacon. A visszapillantó tükör sarkában lévő narancssárga dióda figyelmezteti a
vezetőt, ha egy gépjármű van az
autó holtterében. Az első és hátsó lökhárítókba beépített 4 érzékelőből álló rendszer 12 és 140
km/h közötti sebességnél működik. Elöl a külső visszapillantó tü-
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ban taxizó utasok elégedetlensége növekedett és a taxis vállalkozók ellehetetlenülése
növekszik.
Konkrét javaslataink a 31/1998 (VII.16) Főv.
Kgy. rendelet módosítására:
1. Kerüljön törlésre a II-es, emelt tarifa 40%os felárat tartalmazó meghatározása.
2. Az I-es tarifa-osztály tételei rögzített hatósági árként kerüljenek meghatározásra. (Alapdíj 300 Ft, útdíj. 220 Ft/km, várakozási díj: 55
Ft/perc).
3. A rendelet módosítása határozza meg
azon folyamatot, amely alapján a hatósági tarifa éves rendszerességgel, kötelező jelleggel
felülvizsgálatra kerül. A javaslatunk, hogy a
meghatározott tarifák módosításának időpontja mindig igazodjon a tömegközlekedés –
BKV buszjegy – díjainak változásához.

4. A rendelet határozza meg azon extra szolgáltatások körét, és fizetendő pótdíjait, melyek
egységesen az alapdíjon felül felszámíthatásra kerülnek oly módon, hogy ezen tarifák kizárólag alapdíjaiban változnak az I-es tarifához
képest. (Éjszakai felárat tartalmazó alapdíj
500 Ft, 5-6 utas szállítása, vagy kombi gépkocsi igénylése esetén alapdíj 1000 Ft)
5. A rendelet határozza meg a taxióra-használat, taxióra indítás kötelező módját. Utcán
történő leintés, vagy droszton történő igénybevétel esetén az utas által bemondott végcél
időpontjában a taxi-gépkocsivezető köteles legyen a taxiórát elindítani. Telefonon történt,
azonnali rendelés esetén a gépkocsivezetőnek írja elő a rendelet, hogy a gépkocsi megadott helyszínre történő kiállásakor azonnal
köteles legyen a taxiórát elindítani. Ezen köte-

lezettség esetén csökkenne a kritikus közlekedési helyeken megrendelőre várakozó taxik
száma. (Ne lehessen szóbeli megállapodás
alapján, óra nélkül szolgáltatni!).
6. Kerüljön egységesen meghatározásra a
taxiórában használható tarifák számozása és
meghatározása. A javaslatunk szerint ekkor
már maximum 3 tarifa elégséges a biztonságos szolgáltatáshoz, melyek a szabályozás
eredményeként csak alapdíjukban különböznének. Ezen 3 tarifa mellett az APEH előírása
szerinti technikai tarifa megjelenítése kötelező
(0-1-0), mely szükséges a transzferárak használatához.
7. A rendelet módosítása térjen ki a felügyeleti szervek meghatározásának terén az aktualizálásra. A rendelet esetleg meghatározhatja
hogy az egységes, kötelező tartalommal meg-

pozitív energia
kör által behatárolt, a hátsó lökhárító mögött kb. 5 méteres, a
gépkocsi mellett pedig mintegy
3,5 méteres területet figyel. A
programozható sebességkorlátozó és -szabályozó berendezéssel a vezető akár 5 sebességértéket is rögzíthet a rendszer memóriájában, így az út során a sebességkorlátozás változásakor
könnyen megtalálhatja a beállításokat. Az első ködfényszórók
statikus kanyarvilágítással egészülnek ki, amely
egyedi

szolgáltatás a Citroën típuskínálatában. A fényszórók kiegészítő fénysugárral világítják
be a kanyar belső ívét, ezáltal
jobb látási viszonyokat és nagyobb biztonságot garantálnak a
kanyarokban és a kereszteződésekben. A ködfényszórók kétféleképpen lépnek működésbe: az
irányjelző lámpa bekapcsolásakor, illetve ha a kormányállás szöge eléri a 60°-ot.

Az új, innovatív Citroën
eTouch szolgáltatás jelenleg
csak Európa bizonyos országaiban elérhető, de amikor Magyarországon is bevezetik, a korábban értékesített példányokban is
működik majd. Az eTouch tulajdonképpen egy virtuális szolgáltatáscsomag: a beépített SIM
kártyával működő, ingyenes, a
hét minden napján éjjelnappal ké-

szenlétben álló vész- és műszaki segélyhívó rendszer meghibásodás vagy baleset esetén
lehetővé teszi az autó helyének
pontos behatárolását és a gyors
beavatkozást. Ezenkívül az interneten keresztül két másik szolgáltatás – a virtuális szervizfüzet
és az Eco Driving – is elérhető,
amelyek mechanikus vagy a biztonságot érintő hiba esetén figyelmeztetik a vezetőt, jelzik az
elvégzendő karbantartások esedékességét, sőt segítségükkel
az autó üzemanyag-fogyasztása

Az új Citroën C4-et gazdaságos üzemeltetésű, környezetbarát Euro5-ös motorok hajtják: 4
HDi motor (HDi 90 FAP, HDi 110
FAP, e-HDi 110 FAP és HDi 150
FAP), valamint 3 benzinmotor
(VTi 95, VTi 120 és THP 155). A
THP 155 és az e-HDi 110 FAP
motorokhoz elektronikusan vezérelt, hatfokozatú kézi sebességváltó kapcsolódik. A HDi 110
FAP és a HDi 150 FAP motorok
pedig hatfokozatú kézi sebességváltóval vannak felszerelve.
Végezetül a VTi 120 motor kínálatában egy ötfokozatú kézi és
egy négyfokozatú automata sebességváltó szerepel.
Az új C4 CO2-kibocsátása vegyes ciklusban mindegyik dízelmotor esetében 130 g/km alatt
van, a benzinmotorok esetében
pedig 140 és 162 g/km között
mozog.
Az autósok környezetbarát és
gazdaságos vezetésre való egyre határozottabb törekvésével
áll összhangban az új C4 szériafelszereltségként elérhető sebességváltás-jelzője (ICR). A
műszerfalon elhelyezett berendezés mindig az optimális pillanatban jelzi, hogy ideje magasabb fokozatba kapcsolni, ezzel
is segíti az üzemanyag-megtakarítást.

és CO2 kibocsátása is figyelemmel kísérhető.
Az új Citroën C4 több változata
e-HDi mikro-hibrid technológiával
készül. Ez a technológia a
Stop&Start rendszer új generációja, amely egy megfordítható
üzemmódú generátort egy dízelmotorral kombinál. Az elektronikusan vezérelt, hatfokozatú kézi sebességváltóval szerelt változaton álló helyzetben, illetve
lassításkor, 8 km/h sebességnél (pl. piros lámpánál,
a forgalom elakadásakor
stb.) a rendszer lehetővé
teszi a motor leállítását,
majd azonnali újraindítását. A legfontosabb kényelmi (légkondicionáló, rádió…) és rásegítő
funkciók (kormány,
ESP…) természetesen a motor leállításakor („STOP” fázisban) is működnek.
Ennek az innovációnak köszönhetően
akár 15%-kal csökkenthető a HDi motorok üzemanyagfogyasztása és CO2 kibocsátása.
Az autó méreteinek, valamint a
kényelem és a helykínálat terén
kínált szolgáltatások számának növelése ellenére
Mi a falusi abortusz?
az új Citroën C4 nem lett
– Lelövik a gólyát.
nehezebb.
***
A gépkocsi tömegé– Mit tesz a nõ a füléhez, hogy vonnek limitálása terén elért
eredmény a tervezők zóbb legyen?
– A bokáját....
hosszú, kitartó munkájának köszönhető. Igyekeztek minden lehetséges
– Milyen a tökéletes nõ?
forrást feltárni, amellyel
– Néma, szõke, nimfomániás és az
lecsökkenthetik az autó
apjának van egy jó kis sörözõje.
súlyát.
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jelenő tarifatáblák tartalmazzák az ellenőrzést
lehetővé tevő drosztengedély sorszámát. A
rendelet esetleg határozza meg, hogy az aktuális, évente cserélendő egységes tarifatáblákat kizárólag a rendelet által feljogosított szervezet („Droszt” Kft., BKK) adhatja ki a taxisoknak.
A rendeletet megsértőkkel szemben kötelező érvényű legyen első alkalommal az időszakos, második alkalommal a végleges drosztengedély bevonási kötelezettség.
A szabályozás változtatásának köszönhetően ki kell alakítani egy olyan ellenőrzési folyamatot, melynek az alapját az szolgálhatja,
hogy az utas a gépkocsikon feltüntetett, egységes tarifatáblának köszönhetően a beszállás előtt automatikusan, minden esetben meggyőződne arról, hogy az adott taxigépkocsi
rendelkezik-e a szolgáltatás nyújtásához érvényes taxi droszt engedéllyel. A matricának
minden évben változzon a színe, és egyértelműen legyen rajta az adott év száma, mely
egyértelműsíti az érvényességét.
A jelenlegi taxidroszt-matrica a méretéből,
és az elhelyezéséből kifolyólag alkalmatlan erre a feladatra. A jelenleg kiadásra kerülő
droszthasználati engedély meglétét bizonyító
kártya pedig teljesen felesleges. A javaslatunk
szerint a tarifatábla legyen a droszthasználati
engedély. Az engedélyt – a tarifa táblát – a főváros adja át minden taxisnak olyan azonosító
számmal, és az érvényesség évét mutató jelzéssel, mely az utasnak is egyértelműen bizonyítja, hogy engedéllyel rendelkező taxiban ül.
Az új kivitelben a feltüntetett információk az
utazás folyamatában is biztosítják az utas érdekeinek védelmét, és amennyiben bejelentéssel szeretne élni az utas, akkor a matricáról
leolvasható a bejelentéseket váró telefonszám. A jelenlegi taxidroszt-engedély sorszáma nem rendelkezik többletinformációval, az

ellenőrök a gépkocsik rendszáma alapján vizsgálják, hogy a taxi rendelkezik-e droszthasználati engedéllyel.
Javaslatunk a sorszám megjelenítésére a
következő.
Társasághoz tartozó taxi esetén például a
Luxtaxi 115-ös gépkocsivezetőjének engedély
száma: L–115. A Gábriel 120-asé: G-120.
(Szándékosan írtunk már nem létező cégeket). Javasoljuk, hogy a legalább 2 éve, és minimum 150 autóval szolgáltató irodák kapjanak saját azonosító betűket, ezzel is könnyítve
az azonosítást. Azon taxisok, akik nem tartoznak társasághoz, használják az A-001, A-002es, stb. azonosítókat. Ez alapján könnyebben
tudja a Kedves Utas a gépkocsivezetőt azonosítani, könnyebben meggyőződik arról, hogy
engedéllyel rendelkező taxiban ül vagy sem, illetve észrevételeivel kapcsolatosan a látható
telefonszámon bejelentést tehet.
Konkrét javaslataink a 59/1999.
(XI.18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására:
1. A drosztengedély a gépkocsivezetőnek,
és ne a taxigépkocsinak biztosítson szolgáltatási lehetőséget. Ez lehetővé teszi a szabályszegőkkel szembeni szankcionálást.
2. A Drosztkezelő Kft. a jelenlegi drosztengedély matrica helyett biztosítsa az előbb
említett rendelet módosításának megfelelően,
az aktuális tarifatáblákat az engedéllyel rendelkezőknek.
3. A jelenleg használt azonosítót ne folyamatosan kelljen cserélni, hanem minden év január
31-ig minden szolgáltatónak kötelezően kelljen
elhelyezni a gépkocsin az aktuális tarifatáblát a
gépkocsi műszerfalán a jobb első ülés előtt, és
a jobb hátsó ajtó ablakának első sarkában. (A
jelenlegi szabályozás szerint a hátsó sarokban
kell elhelyezni, ezért az autóban ülő utas nem
tudja elolvasni.) Az oldalsó tarifatábla kívülrőlbelülről olvasható kell hogy legyen.

4. A rendelet hatálya alatt felhatalmazott
szervezet által kiadott tarifatábla / drosztengedély matrica a jelenlegi méretnél (jelenleg
4 mm-es félkövér betűkkel) nagyobb méretben, kizárólag a rendelet mellékletében meghatározott kiviteli formában legyen alkalmazható (a javasolt táblázatot lásd a 11. oldalon),
és tartalmazza a következő információkat:
– a rögzített hatósági árral meghatározott
alap tarifát, és a használható pótdíjakat (ez
max. 3-féle).
– A taxivezető javasolt formátumú drosztengedélyének számát.
– 0–24-ig hívható telefonszámot, melyen az
utasok bejelentést tehetnek az igénybe vett
szolgáltatással hiányosságaival, vagy elégedettségükkel kapcsolatosan.
– Az érvényességi időt az adott évszám
megjelöléssel.
5. A szabályok megsértése esetén írásos
határozat kiállítási kötelezettsége legyen a feljogosított szervezetnek. A rendelet alapján a
határozat tartalmazza az időszakos drosztengedély visszavonási kötelezettséget. (A drosztengedélyt bevonás esetén le kell adnia a gépkocsivezetőnek 48 órán belül, ellenkező esetben, a későbbiekben a taxivezetőnek nem lehet drosztengedélyt kiadni. Amennyiben valaki nem adja le az engedélyt, akkor a következő
műszaki vizsgán ezt lehet ellenőrizni, illetve
akkor már a súlyosabb szankcionálást végrehajtani. A drosztengedélyek visszavonásának
kötelezettsége visszatartó erejű lehet a szabályokat sértőkkel szemben.)
6. A rendelet határozza meg a kiadható
drosztengedélyek és a taxidrosztok számának
arányát. (Javasolt arány a 3/1.)
7. A rendeletmódosítással kerüljön pontosításra a feljogosított szervezet ellenőrzési kötelezettsége. Jelenleg ez nem hatékony, sőt
Folytatás a 21. oldalon

100%-BAN ELEKTROMOS MEGOLDÁS

CITROËN C-ZERO
Zéró üzemanyag-fogyasztás, zéró károsanyag-kibocsátás,
menet közben zéró CO2-kibocsátás, zéró zaj: a C-ZERO
megalkotásával a Citroën egy 100 százalékosan elektromos meghajtású modellel gazdagítja kisautó-kínálatát. Arra
tervezték, hogy megkönnyítse a városi és elővárosi közlekedést: kis méretek, meglepő teljesítményértékek, a mindennapi utak megtételéhez elegendő hatótávolság mellett
olyan csendes működés jellemzi, amely a város minden zaját elfeledteti.
A Mitsubishi Motors Corporationnel (MMC) közösen kifejlesztett C-ZERO a Berlingo First
Electrique mellett a Citroën második elektromos meghajtású
modellje.
A Citroën C-ZERO az elektromos autók új generációjának legelső európai képviselője. Mivel a
szerkezeti elemeit kezdettől fogva villanyhajtású autóhoz tervezték, a C-ZERO a kategóriájában
megszokott összes biztonsági és
kényelmi felszereléssel rendelkezik, és helykínálat szempontjából

is a legjobbak között van. A
Citroën C-ZERO tökéletesen alkalmas bármilyen cég és intézmény – közintézmények, önkormányzatok, vállalati flottapartnerek stb. –, illetve a kifejezetten
gazdaságos üzemű autót kereső
magánszemélyek igényeinek kielégítésére. Az autó fenntartási
költsége 100 km-enként mindössze kb. 1,5 euró.
Kis külső méreteinek köszönhetően – 3,48 m hosszú, fordulóköre pedig 9 m – a CITROËN CZERO rendkívül könnyen mozog

a városi forgalomban. Teljesítményértékei (130 km/h végsebesség, gyorsulás álló helyzetből
100 km/h-ra kb. 15 másodperc
alatt, 60–90 km/h-ra 6 másodperc alatt) és 150 km-es hatótávolsága alapján azonban nyugodtan kimerészkedhetünk vele a városból. Európában a hétköznap
megtett autóutak 70%-a ugyanis
a napi 30 kilométert sem éri el,
95%-a pedig 85 km alatt marad.
A 2,55 m tengelytávnak köszönhetően 4 teljes értékű üléssel és 166 literes csomagtartóval
rendelkező modell számtalan kényelmi és biztonsági berendezést
kínál: szervokormány, ABS, ESP,
AFU, elektromos ablakemelők, 6
légzsák, klímaberendezés… hogy
csak a legfontosabbakat említsük.
A CITROËN C-ZERO használata rendkívül egyszerű: csak el

kell fordítani a gyújtáskulcsot,
míg egy sípoló hang és a műszerfali zöld visszajelző (READY) kigyulladása vissza nem igazolja az
indítást. Ezt követően az automata váltókéval megegyező sebességváltó kart az egyedül lehetséges előremeneti helyzetbe kell állítani.
A CITROËN C-ZERO műszercsoportja a hagyományos vezetési információkon felül egy olyan
jelzőműszert is magában foglal,
mely a gyújtás ráadásától kezdve
folyamatosan tájékoztatja a vezetőt az akkumulátor biztosította
energia felhasználásáról:
• sötétkék tartomány: az akkumulátor töltődik,
• világoszöld tartomány: a pillanatnyi vezetési stílus energiatakarékos,
• fehér tartomány: a pillanatnyi
vezetési stílus nagyobb mértékben fogyasztja az akkumulátor
energiáját.
A hagyományos üzemanyagszint-mérőt ezen a modellen egy
akkumulátortöltés-jelző helyette-
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síti. A minimális töltöttségi szinthez közeledve, a minél hosszabb
hatótávolság biztosítása érdekében a rendszer – egy figyelmeztetést követően – korlátozza a tartozékok energiafelhasználását,
majd a rendelkezésre álló teljesítményt. Az emelkedőn végzett manőverek, ill. indítás megkönnyítésére a CITROËN C-ZERÓ-t az
automatikus sebességváltók mintájára egy hegymenetet megkönnyítő rendszerrel szerelték fel.
A teljesen elektromos meghajtású C-ZERO állandó mágneses
szinkronmotorral kerül forgalomba, amely 3500–8000 percenkénti fordulatszámon 47 kW (64
LE) teljesítményt ad le, és
0–2000 f/p fordulatszám-tartományban 180 Nm maximális nyomatékot szolgáltat.
Az azonnal maximális nyomatékot produkáló villanymotor tulajdonságaiból adódóan nincs
szükség többfokozatú sebességváltóra. A villanymotor és a hátsó tengely közé
így egy egyfokozatú fogaskerék
áttételt és egy
hagyományos
differenciálművet iktattak be.
Az alkalmazott
beállításoknak
megfelelően a
CITROËN
CZERÓ-t két különböző módon lehet
vezetni:
• a gázpedált
nagyjából félig lenyomva a választott
beállításoknak köszönhetően gazdaságos, azaz kevés áramfogyasztással járó vezetés mellett teljesen
normális módon lehet közlekedni;
• a gázpedál erőteljesebb lenyomásának hatására viszont a
dinamikusabb helyzetváltoztatásokhoz szükséges vagy pl. a biztonsági manőverek pillanatnyi
szükségleteinek megfelelő tartalékteljesítmény és –nyomaték is a
rendelkezésre áll. Ez már csak
azért sem okoz nehézséget, mert
a C-ZERO villanymotorjának elsődleges jellemzője, hogy a maximális nyomatékot már rögtön az
indítás után eléri.
A kettős beállításnak köszönhetően nincs szükség több előremeneti fokozatra (pl. a normál
üzemnek, a fokozott igénybevételnek vagy akár a motorféknek
megfelelő pozícióra). Az egyszerű használat megkönynyíti a veze-

tő dolgát, és az elektromos autó filozófiájával
összhangban a nyugodt, kiegyensúlyozott
vezetést támogatja.
A CITROËN CZERO lassításkor, ill.
fékezéskor keletkező
energiát visszanyerő
funkcióval rendelkezik,
mely lehetővé teszi az
akkumulátorok feltöltését. A visszanyert energia menynyisége többek között a haladási
sebességtől és a fékpedál lenyomásának
intenzitásától függ. De
még ha nem is nyomja
le a fékpedált, a gázpedál használatának mellőzésével
már eleve töltődik az

akkumulátor. Ennek több előnye is
van: először is lehetővé teszi a
motorfék használatát, mellyel az
alkalmazás – vezető által érzékelhető – mértékének megfelelően
kanyarokhoz vagy közlekedési
lámpákhoz közeledve természetes módon lassíthat, másfelől a
fékrendszer egyes elemeinek idő
előtti kopását is megelőzi.
A legelső C-ZERO modellek
2010 végén kerültek forgalomba.
2011 első harmadában várhatóan jelentősen felgyorsul az értékesítés tempója. A motor áramellátását a jármű középső részén
elhelyezett új generációs lítiumion akkumulátor biztosítja. A 88
darab 50 Ah-s kapacitású cellából álló telep 330 V névleges feszültségen kb. 16 kWh elektromos energiát tárol.
A CITROËN C-ZERO akkumulátorait könnyű feltölteni. A feltöl-

típusjóváhagyás a hagyományos
üzemanyaggal működő gépjárművekével megegyező tesztciklus keretében történik
(NDEC európai fogyasztásmérési tesztciklus),
ahol a hatótávolságot
is
mérik.
A
CITROËN C-ZERO
esetében a típusjóváhagyási eljárás ez utóbbit
150 km-ben rögzíti. Akárcsak a
hagyományos autóknál, több paraméter is befolyásolja kisebb-nagyobb mértékben a fogyasztást és ezáltal a
hatótávolságot. Az elektromos
autók esetében ezek közül a legfontosabbak az elektromosan
működtetett fűtés és hűtés, valamint a vezetés, ami – hasonlóan a
belső égésű motorok üzemanyag-fogyasztásához – jelentős
különbségeket okozhat az áramfogyasztásban.

tés
kétféle módon történhet:
• hagyományos elektromos csatlakozón keresztül otthon, a közúti töltőállomásokon
vagy a vállalatnál: csak csatlakoztatni kell a tápkábelt egy 220 Vos csatlakozóhoz. A teljes feltöltés 16 A áramerősség esetén
(Franciaország) 6 órát,
13 A esetén (Egyesült KiA rendõr dicsekszik a kollégájának:
rályság) 7 órát, 10 A ese– Látod, milyen okos vagyok? A fiam
tén (Svédország) 9 órát
kapott egy puzzle játékot, rá volt írva,
vesz igénybe;
• egy 125 amperes, hogy 4-5 év alatt, de én kiraktam 3 hó400 V-os (50 kW-os) egy- nap alatt!
fázisú csatlakozó (gyorsKét régi cimbora beszélget.
töltő) közbeiktatásával az
Egyikük megkérdi a másiktól:
akkumulátorok 80%-os
– Te, ha én elmennék hozzátok, és tefeltöltése mindössze 30
herbe ejteném a feleséged, miközben te
perc alatt is elvégezhető.
horgászol, akkor utána ellenségek lenAz akkumulátorokat nénk?
1500 alkalommal lehet
A másik elgondolkozva vakarja a fefeltölteni.
jét:
Ahogy az összes elekt– Hát azt nem tudom, hogy ellenséromos autó esetében, a gek lennénk-e, de hogy kvittek, az biz„fogyasztásra” vonatkozó tos.
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Folytatás a 18. oldalról
szinte lehetetlenné teszi az ellenőrzést, hisz
csak a droszt területére terjedhet ki.
Repülőtéri helyzet
A repülőtéren kb. 20 évvel ezelőtt kezdődtek
azok a folyamatok, melyek szintén a szabályozatlanság eredményeként a mai napig megfigyelhetőek. Az 1990 és 2005 közötti helyzetet próbálta rendezni a Fővárosi rendelet
2006-os módosítása, melynek eredményeként a Budapest Airport tendert írt ki a taxi
szolgáltatás biztosítására, és előbb a Zóna
Taxit, majd 2010-ben a Főtaxit választotta ki
szerződött partnerének.
A jelenlegi rendszernek a legnagyobb hiányossága, hogy a tender kiírásának folyamatában kódolásra került, hogy az elbírálásnál az
utasok érdekei háttérbe szorulnak. E mellett
szintén a kiírásból következően a BA számára
legkedvezőbb ajánlat adottsága, hogy a legnagyobb bevételre tegyen szert a taxisok által fizetendő jutalékokon keresztül. Ma már nem elhanyagolható szempont, hogy a jelenlegi kiírás szerint a BA évente kb. 250- 300 millió Ft
bevételre számít a szerződött partnerétől,
mely jutalék mellett kb. évi 150 millió Ft-ba kerül a BA által előírt kiszolgáló infrastruktúra
fenntartása az adott taxitársaságnak. Ezen bődületes költségeket kizárólag az utasok, vagy
a vállalkozó taxisok kárára lehet előteremteni.

Amennyiben ezen szerződéshez kapcsolódóan a szolgáltatás nyújtásának lehetősége viszonylag szűk – kb. 3-400 – számú taxis számára biztosított, akkor a jelentkező irreális
költségek is irreális mértékű veszteséget
okoznak a taxisoknak, vagy irreális mértékben
emelik az árakat.
Amennyiben a rendelet módosítás eredményeként Budapest területén tiltott lenne a taxigépkocsivezetők számára a személygépkocsin kívüli, közvetlen szolgáltatásajánlás, abban az esetben a pályaudvarok és a repülőtér
területén is meg lehet szüntetni az utasokat leszólító taxisok jelenlétét, tevékenységét. Ezen
tevékenység megszüntetésének alapja a rendeleti szabályozás mellett a fix tarifa bevezetése is, mely jelentős, az említett helyeken folyamatos kommunikációja esetén az utasok sem
bíznának az ajánlattevők szolgáltatásában.
Megítélésünk szerint a javaslatunkban megfogalmazott változtatások mentén a budapesti
taxi szolgáltatás kiszámítható, átlátható és ellenőrzött szolgáltatásként jelentős része lehet
a budapesti tömegközlekedésnek, oly módon,
hogy a változtatás nem igényli a főváros részéről források bevonását. A változtatás eredményeként növekedne a szolgáltatás iránti kereslet is, mely hosszú távon a szolgáltatás színvonalának emelkedését is eredményezné.

TB-változások 2011
Január 1-jétől az egyéni nyugdíjbiztosítási járulék 9,5-ről 10 százalékra nő. A foglalkoztató által fizetendő 24 százalék változatlan mértékű
marad, csak a neve változik december 1-jétől
nyugdíj-hozzájárulásra. Mivel az egyéni vállalkozó egyben önmaga foglalkoztatója is, teljes
fizetendő nyugdíjjáruléka 24+10, azaz 34 százalékra változik.
Főfoglalkozású egyéni vállakozók havi átlagban legalább a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér (jelenleg 78 000 Ft) alapján
fizetik járulékaikat.
Abban az esetben, ha a végzett tevékenység legalább középfokú végzettséget igényel,
a járulékokat legalább az ún „garantált bérminimum” alapján (jelenleg 94 000 Ft) kell fizetni (taxi-gépkocsivezetés nem tartozik e körbe).
A természetbeni egészségbiztosítási ellátások fedezetéül az eddigi 4950 Ft helyett 5100
forintot kell havonta fizetni a nyugdíj melletti
vállalkozóknak. Ugyanezen összeget kell fizetni az eltartottak után (nagykorú, de már nem
tanuló és nem dolgozó gyermek, „háztartásbeli” feleség).
Ez év december 31-ig a magánnyugdíjpénztárban maradóknak is az állami nyugdíjalapba
kell fizetniük a teljes nyugdíjjárulékot.
A nők 40 év keresőtevékenységgel és gyermekneveléssel együttesen megszerzett jogosultsági idő megszerzése után életkoruktól
függetlenül nyugdíjba mehetnek.
Ha az egyéni vállalkozó szünetelteti tevékenységét, a szüneteltetés időtartama alatt nem
kell fizetnie sem társadalombiztosítási, sem
nyugdíjjárulékot. (Ugyanakkor értelemszerűen

vállalkozását nem gyakorolhatja) A szüneteltetés 1 hónaptól 5 évig tarthat.
Automatikusan visszaléptetik a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe 2011. március 1-i
hatállyal azt a magánnyugdíjpénztári tagot, aki
január 31-ig nem nyilatkozott arról, hogy fenn
kívánja tartani tagságát. Ezzel kapcsolatban
egyéb teendő nincs.
A tényleges öregségi nyugdíjkorhatár 62 évről
fokozatosan 65 évre nő: az 1952-ben születettettek 62 és fél éves korukban töltik be a nyugdíjkorhatárt, ez az 1952-t követő születési
évenként félévenként emelkedik, így az 1957ben és később születettek 65 éves korukban
mehetnek nyugdíjba.
Az 1951 előtt született férfiak kaphatnak csökkentés nélküli előrehozott nyugdíjat 60. életévük betöltésekor, ha szereztek legalább 40 év
szolgálati időt. Az ez után születettek előrehozott öregségi nyugdíja minden esetben csökkentett mértékben kerül megállapításra.
Az 1951-ben született férfiak 60 éves korukban elmehetnek előrehozott nyugdíjba, de
csak csökkentett nyugdíjat kaphatnak, és
csak akkor, ha van legalább 37 év szolgálati
idejük. A náluk fiatalabbak ennyi szolgálati
idővel már csak a rájuk vonatkozó megemelt
korhatár előtt két évvel – az 1952-ben születettek például 60 és fél éves korukban – mehetnek előrehozott nyugdíjba, és szintén csökkentett nyugdíjat kapnak.
Ha viszont a megszerzett szolgálati idő eléri
a 42 évet, akkor az 1952-ben és 1953-ban születettek 60 éves korukban, az 1954-ben születettek pedig 60 és fél éves korukban mehetnek előrehozott csökkentett nyugdíjba.

Amennyiben a javaslatainkat sikerülne a
rendeleteken keresztül megvalósítani, abban
az esetben javasoljuk a BKV-nál alkalmazott
„utazási feltételekhez” hasonló Taxi Szolgáltatási Szabályzat megfogalmazását, nyilvánosságra hozatalát. Javasoljuk, hogy a TSzSz tartalmazza a taxisok, az utasok és a fuvarközvetítők jogait, kötelezettségeit, illetve a szabályszegésük esetén a károkozót terhelő következményeket. A Taxi Szolgáltatási Szabályzatban megfogalmazott jogok és kötelezettségek
szerves része kell hogy legyen a Taxiállomás
Kft. és a Taxis vállalkozók, illetve a Taxiállomás
Kft. és a Fuvarközvetítő irodák között létrejött
évente megújuló szerződéseknek.
Javaslatainkat oly mértékben komoly szándékkal ajánljuk, hogy elképzeléseink megvalósítása mellé hatékony segítséget szeretnénk
nyújtani az Önkormányzatnak, illetve az Önkormányzat által feljogosított szervezetnek.
Tekintettel bevezetőnkben megfogalmazott
kérésünkre, újra kérjük a Főpolgármester Urat
és meghatalmazottait, hogy az átfogó rendeletmódosítás előkészítő tevékenységébe legyenek kedvesek bevonni a taxis szakmai
szervezeteket.
Előre is köszönjük a lehetőséget.
Budapest, 2010. január 31.
Metál Zoltán elnök,
Országos Taxis Szövetség
Tamás Miklós elnök,
City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet
Sipeki József ügyvezető,
Penta Taxi Szövetkezet
Dudás Zoltán
egyéni vállalkozó
Fárbás Tibor
egyéni vállalkozó
Az anyagot összeállította:
Bősz Péter
egyéni vállalkozó
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Az előrehozott nyugdíj összegének csökkentése, sok mindentől függ, jó közelítéssel azt
mondhatjuk, hogy legfeljebb 8-9 százalékkal
lesz kevesebb, mint a csökkentés nélküli nyugdíj. A nyugdíjcsökkentés végleges, nem szűnik
meg a tényleges nyugdíjkorhatár elérésével.
Kivételes nyugdíjemelést az kaphat, akinek havi nyugdíja nem haladja meg a 70 ezer forintot,
és az emelést élethelyzete is indokolja.
Egyszeri segélyt az kaphat, akinek a közös
háztartásban élők egy főre eső jövedelme
nem haladja meg a 70 ezer, egyedülálló esetén a 80 ezer forintot.
A nyugdíjak számításánál jelenleg a nettó,
vagyis adóval és járulékokkal csökkentett
összeget veszik figyelembe (egy évek óta minimálbéren lévő taxis vállalkozó 40 ezer forint
körüli havi nyugdíjra számíthat). 2013-tól a
nyugdíj alapja a bruttó kereset lesz.
A táppénz alapja olyan jövedelem, ami után
pénzbeni egészségbiztosítási járulékot kell fizetni. Egyéni vállalkozóknál ilyen a vállalkozói kivét, ill. legalább a minimálbér összege. A táppénz mértéke legalább két évi folyamatos biztosítási idő esetén a jövedelem 60 százaléka, ennél rövidebb idejű biztosítási jogviszony, vagy
kórházi ellátás alatt a jövedelem 50 százaléka.
A táppénz bérjellegű jövedelemnek minősül,
tehát adókedvezmény érvényesíthető belőle.
A szülőnek a beteg gyermek ápolása után
gyermekápolási táppénz jár
Előző, januári számunkban
közöltük azt a levelet, melyben az Országos Taxis Szövetség (OTSZ) a Gazdasági
Versenyhivatalhoz (GVH) fordult a repülőtéren zajló építkezés alatt bevezetett ideiglenes parkolási renddel kapcsolatban. A levélre megérkezett a GVH válasza, melyet
kommentár nélkül közreadunk. Íme:
Országos Taxis Szövetség
1119 Budapest
Vahot u. 6

Tisztelt Elnök Úr!
A Gazdasági Versenyhivatal tájékoztatja, hogy a Budapest
Airport Budapest Nemzetközi
Repülőtér Üzemeltető Zrt. (a továbbiakban, Budapest Airport
Zrt. 1185 Budapest, BudapestFerihegy 1675 Pf.53.) panaszolt
magatartása tárgyában tett, a
tisztességtelen piaci magatartás
és a versenykorlátozás tilalmáról
szóló 1996. évi LVII. törvény
43/G §-ának (1) bekezdése szerint beadványa alapján a gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást nem indít.
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Törvény (a továbbiakban Tptv.) 43/H

• A gyermek egyéves koráig korlátlan ideig
• 1–3 éves gyermeknél gyermekenként 84
napig
• 3–6 éves gyermeknél gyermekenként 42,
egyedülálló szülő esetén 84 napig
• 6–14 éves gyermeknél gyermekenként
14, egyedülálló szülő esetén 28 napig.
A gyermekápolási táppénzt akár az anya,
akár az apa igénybe veheti
Az egyéni vállalkozói járulékbevallás és –
befizetés terén nem történt változás, de azért
megismételjük a tudnivalókat:
• A biztosított egyéni vállalkozónak havonként, a tárgyhónapot követő hónap 12-ig elektronikus úton kell járulékbevallást benyújtania.
• A biztosított egyéni vállalkozónak a járulékokat a tárgyhónapot követő hónap 12-ig kell
befizetnie.
• A nyugdíj melletti egyéni vállalkozók az
egészségügyi szolgáltatási és a nyugdíjjárulékot negyedévente, a tárgynegyedévet követő
hónap 12. napjáig kötelesek megfizetni, bevallani pedig az éves személyi jövedelemadó bevallásban kell.
• Az egyéni vállalkozó 15 napon belül köteles bejelenteni, ha biztosítási, járulékfizetési
kötelezettsége megváltozik, például nyugdíjba
ment, főállásból mellékfoglalkozásúvá váltott,
vagy fordítva stb.
• 200 ezer forintig terjedő bírsággal sújtható az egyéni vállalkozó az adatszolgáltatások
késedelmes, hiányos, valótlan adatokat tartal-

§-ának (1) bekezdése értelmében bejelentés a gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban
GVH) által közzétett formátumú,
megfelelően kitöltött űrlap benyújtásával tehető, mely tartalmazza a bejelentés elbírálásához
szükséges tényeket. A Tptv. 43/I.
§-ának 81) bekezdése értelmében pedig a bejelentésnek nem
minősülő beadványt a GVH panaszként köteles kezelni.
A GVH tájékoztatja, hogy beadványát panaszként kezelte.
Panasza szerint a Budapest
Airport Zrt. valószínűsíthetően
annak érdekében, hogy a Főtaxi
Zrt. számára minél több fuvart
biztosítson, a 10 napra tervezett
építési munkálatokat 60 napra
hosszabbította meg, így 60 napig
a rendelt taxik ki vannak zárva az
érkezési szintről és csak az indulási szinten kijelölt megállóban
vehetik fel utasaikat. Továbbá a
Főtaxi Zrt. forgalmát szórólaposztással is támogatja a Budapest
Airport Zrt. saját költségén. Ezen
magatartásokkal befolyásolja a
Budapest Airport Zrt. a Ferihegyről kiinduló taxiszolgáltatást.
A Tptv. 43/I. §-ának (6) bekezdése és 70. §-ának (1) bekezdése együttes alkalmazásával a
GVH akkor rendel el vizsgálatot,
ha a sérelmezett magatartás, tevékenység, vagy állapot a Tptv.

mazó teljesítéséért, vagy bármely bevallás beküldésének elmulasztásáért, továbbá ha nyilvántartásait nem a jogszabályban előírtak szerint vezeti, vagy iratmegőrzési kötelezettségét
elmulasztja.
• Késedelmi pótlékot kell fizetni, ha a vállalkozó a járulékokat az esedékességig nem fizette meg. A késedelmi pótlék mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese, jelenleg 12 százalék.
• Az egyéni vállalkozónak az adóhatóság
felé elektronikus úton kell bejelentenie a biztosítottját és saját magát, legkésőbb a jogviszony első napjáig, de még a foglalkoztatás
megkezdése előtt. (Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy az előzetes bejelentés nélküli
ún. „próbaidős” munkaszerződések érvénytelenek, a feketefoglalkoztatásért igen magas
bírság jár!)
Megszűnt a NYENYI lappal kapcsolatos bevallási kötelezettség. Utoljára 2009. évről kellett
ezt a fajta nyomtatványt beküldeni 2010-ben.
Az elmaradt adatszolgáltatást azonban – akár
évekre visszamenőleg – pótolni kell!
Az adóhatóság a magánszemély kérelmére
mérsékelheti, vagy elengedheti az adó- és járulék-, valamint a bírság- és pótléktartozást, ha
azok megfizetése az adózó és a vele együtt
élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

Rendelkezéseit sértheti, feltéve,
hogy az eljárás a GVH hatáskörébe tartozik, és az eljárás lefolytatását a közérdek védelme szükségessé teszi.
A panaszos által szolgáltatott
információk, a GVH által korábbi
vizsgálatokban beszerzett és a
tudomására jutott adatok szerint
nem valószínűsíthető a jogsértő magatartás fennállása.
A Budapest Airport Zrt. az építési munkálatok alatt is biztosítja
az összes taxitársaság számára a
ki- és beszálló pont használatát.
Az építkezés befejeztével pedig
mind az indulási, mind pedig az
érkezési oldalon kijelölnek ki- és
beszálló pontot. A rendelt taxiból
a ki- és beszállás esetleg kényelmetlenséget okoz az utasoknak,
de ez nem jelenti a rendelt taxik
szolgáltatásainak az ellehetetlenülését. Egy nagyobb építkezés
természetes, hogy átmeneti kellemetlenségekkel jár, ráadásul az
építkezések ütemét nagymértékben befolyásolja az időjárás is.
Mivel a rendelt taxik utasai általában árérzékeny fogyasztók, ezért
nem valószínű, hogy befolyásolja
magatartásukat az a csekély kellemetlenség, hogy az érkezési oldalról mozgólépcsőn fel kell
menjenek az indulási oldalra.
Figyelembe véve azt, hogy a kiés beszálló pont továbbra is hoz-

záférhető a rendelt taxik számára
(szolgáltatásuk zavartalan fennállását egyes társaságok a honlapjukon is feltüntetik), illetve azt,
hogy a részbeni korlátozás viszonylag rövid időtartamú, így
nem valószínűsíthető, hogy befolyásolná a taxiszolgáltatások öszszességét. Ezen a szórólaposztás ténye sem változtat, hiszen a
rendelt taxikat az utasok már a repülővel történő utazás kezdete
előtt megrendelik általában annak érdekében, hogy a repülő érkezésekor már várja őket a taxi,
így a reptéren kapott szórólap
nem befolyásolja számottevően
az utasok utazási szokásait.
A szerződések betartásának
vizsgálata nem tartozik a GVH
hatáskörébe, így a Főváros és a
Budapest Airport Zrt. közötti
szerződés betartásának az ellenőrzése a Főváros, mint szerződést kötő fél feladata, ha pedig
szerződésszegést tapasztal, bírósághoz fordulhat.
A fentiekre tekintettel a GVH
nem indít versenyfelügyeleti eljárást.
A Tptv. IX. fejezetének a panaszra vonatkozó szabályai a
GVH e döntése ellen nem biztosítanak jogorvoslatot.
Budapest, 2011. január 12.
Dr. Tari Zsófia
vizsgáló
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Budapest Airport Zrt.
Jost Ernst Lammers
vezérigazgató úr részére
Budapest-Ferihegy
1675 Pf. 53

Tisztelt Vezérigazgató úr!
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
szakmai érdekképviseleti körébe tartozik a
közlekedés, szállítás, szállítmányozás és a
személyszállítási szakma is. A kamara a gazdasági tevékenységet folytatók általános,
együttes érdekeinek érvényesítése céljából
javaslatok, vélemények, tájékoztatások adásával előmozdítja a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó jogszabályoknak, kormányzati
és helyi önkormányzati programoknak, intézkedéseknek a gazdaság fejlődéséhez, szervezettségéhez, az üzleti forgalom biztonságához, és a piaci magatartás tisztességéhez
fűződő közérdekkel összhangban történő kidolgozását.
Az elmúlt időszakban sikerként könyvelhettük el, hogy a Budapest Airport Zrt. és a
Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. között köttetett megállapodás létrejöhetett közbenjárásunkra, ezen kívül a korábbi taxitender kiírásában is segédkeztünk.
Hozzánk is eljutottak a sajtóból a taxi személyszállítás problémái, valamint az Országos Taxis Szövetség levelét nekünk is megküldte tájékoztatásul. Személyes tapasztaltunk és az érdekképviselet említett levele is
alátámasztotta a Budapesti Kereskedelmi és
Egy házaspár elmegy horgászni hétvégén a Balatonra. A
férj délben ledõl pihenni egy kicsit, felesége pedig a csónakkal beevezve a
tó közepére, lefekszik napozni és olvasni. Arra evez a
halõr, és megszólítja:
– Bocsánat, hölgyem, mit csinál itt?
– Nem látja, hogy
olvasok? – kérdez
vissza a nõ.
– Azt tudja, hogy
itt tilos horgászni?
– Én nem is horgászom!
– De a felszerelés
ott van a csónakban! Ezért fel kell
jelentenem!
– Ha feljelent, akkor én meg beperelem nemi erõszakért!
– De hát magához
sem értem!
– Persze, de a felszerelés ott van magánál!

Iparkamara azon véleményét, hogy a kialakított rendszer nem működik megfelelően sem
az utasok, sem a vállalkozók szempontjából.
Az aszfaltozás befejezésével sem szűnt meg
a december óta tapasztalható, a fővárosi taxis
vállalkozók százait hátrányosan érintő bizonytalan és diszkriminatív droszthelyzet Ferihegyen. A rendelt taxik számára biztosított hely
nem hozzáférhető, így a telefonos rendelésre
érkező taxi változatlanul nem tudja kulturált
körülmények között felvenni utasát A terminálon belül a korábbi szolgáltató és a „szabadcsapatok” agresszív fuvarszerző tevékenysége nagymértékben rombolja az országimázst,
a repülőtér biztonságát és a taxis szakma jó
hírnevét, köszönhetően a Budapest Airport
Zrt. nem kellően hatékony fellépésének.
Tisztelt Vezérigazgató Úr!
A Budapest Kereskedelmi és Iparkamara
szakmailag támogatta, hogy a Budapest
Airport Zrt. kivételes módon drosztkezelői jogot kapjon a ferihegyi drosztokon. A jogok
és az ezzel járó tetemes bevétel azonban kötelezettségekkel is jár! A 2006-ban kamaránk által is támogatott szerződés többek között három jól meghatározható feladat teljesítését írta elő.
1. A Budapest Airport Zrt.-nek biztosítania
kell a lehetőséget minden taxis vállalkozó
számára, hogy utasát a repülőtér indulási termináljához juttathassa.
2. Biztosítania kell, hogy minden érkező
utasa az általa szabadon választott, előrendelt taxival távozhasson a repülőtérről.

3. A Budapest Airport Zrt. tenderen kiválaszthatja azt a szolgáltatót, amelynek autói
meghatározott tarifa és szolgáltatási színvonal vállalásáért cserébe használhatják a repülőtér termináljain létesített drosztokat. A
kiválasztott szolgáltató további üzleti lehetőségeket kaphat, pl. hostessek alkalmazása a
terminálokon belül, szórólapok stb. Ezen
drosztok kizárólagos használatáért a repülőtér díjat szedhet.
Jelenlegi állapot szerint sérülnek a nem
szerződött taxis vállalkozók jogai, és az utasok számára sem kielégítő a helyzet.
Kérjük Vezérigazgató Urat, szerezzen érvényt a szerződésben vállalt kötelezettségeinek, ha ezt nem tudja, vagy nem akarja végrehajtani, felkérjük adja vissza a droszt kezelési jogát a fővárosnak!
A fővárosi vállalkozók képviseletében támogatjuk a Budapest Airport Zrt.-t a szolgáltatás színvonalának javításában. Amennyiben
igényli, továbbra is felajánljuk szakmai segítségünket a probléma kezeléséhez. Célunk,
hogy az utasok színvonalas szolgáltatásban
részesülhessenek, amelyet megelégedett
vállalkozók tudnak nyújtani.
Üdvözlettel:
Antal Attila,
az Ipari Tagozat elnöke
Csoltó Gábor,
a VI. Közlekedési Osztály elnöke
Sipeki József,
a Személyszállítási Szakmai
Kollégium elnöke
Budapest, 2011. január 28.

Szégyen!

Balkáni állapotok a repülőtereken
Megdöbbenésükről számolnak be azok az utasok, akik át- hány taxi órákon keresztül foglalja a helyet. Az egyes termiverekedték magukat a repülőterek termináljában utasokra nálon ugyanaz a helyzet. Vannak, akik órákon keresztül váHorváth András
vadászó siserehadon! Egyéni vállalkozók és különféle taxi- rakozhatnak. Nekik miért lehet?
társaságok képviselői, munkatársai állják útját a kifelé igyekvő
Egyértelmű a helyzet! Csak (!) két percig szabad
utasáradatnak. Pont úgy, mint a
(szabadna) várakozni, amíg beszáll a kedves utas!
’90-es években.
Lökdösődés, ráncigálás, kéretlen ajánlatok egymás után.
Nem elég a nehéz bőrönd, a fárasztó repülőút, mert jönnek a leszállás után a sorfalak, amelyek
a továbbhaladásukat is gátolják.
Taxi, taxi, taxi, vagy kisbusz, kisbusz, kisbusz – mondják, hajtogatják méterenként. Az egyes
terminálon ugyanolyan közelharc
után lehet elhagyni a csarnokot,
mint a kettes terminálon.
De a taxisok szempontjából
kint sem jobb a helyzet. A kettes
terminálon – fél év után – elkészült a „Rendelt taxi” taxiállomás,
az érkezési szinten. De nem lehet használni rendesen, mert né-
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Tisztelt Manel Moreno Úr!
Engedje meg, hogy a Taxi Fuvarszervező Társaságok Szövetsége nevében
gratuláljunk a taxiszolgáltatási tender lebonyolításához.
Ugyanakkor abban a közös érdekkörben fordulunk Önhöz, hogy az utasok irányába a repülőtéri taxiszolgáltatás megfelelő minősége fenntartható legyen.
Az elmúlt napok eseményei alapján
egyértelműen kijelenthető, hogy azok az
utasok, akik telefonon rendelnek taxit
maguknak, a Repülőtéren történt forgalomtechnikai és biztonsági intézkedések következtében nem juthatnak hozzá
az általuk preferált taxihoz egy Nemzetközi Repülőtértől elvárható színvonalon.
Ezek az intézkedések nagymértékben
akadályozzák a megrendelő és az általa

rendelt taxi találkozását, miközben a terminálok előtereiben tucatjával találhatók
utasokra vadászó taxisok, akik szolgáltatásukat agresszíven ajánlgatják a kiérkező utasoknak.
Megítélésünk szerint a fentiekben vázolt helyzet komolyan veszélyezteti a Főváros és Magyarország jó hírnevét.
Kérjük Önt, mint a Budapest Airport
közúti előterének forgalmi rendjéért felelős személyt, hatáskörében eljárva intézkedjen.
Ezzel egy időben a végleges, minden
érintett számára megnyugtató megoldás
érdekében haladéktalanul személyes találkozót tartunk szükségesnek!
Budapest, 2010. december 22.
Tisztelettel:
TFTSZ elnöksége

A TFTSZ második levelét követően január 31-én a BA Zrt. találkozóra hívta a Szövetség képviselőit. A találkozón a BA képviseletében
Manel Moreno és Tallósi László, a Szövetség képviseletébe Dani
Zoltán elnök, Szenci Szabó János alelnök és Dudás Zoltán főtitkár
vett részt.
Dani Zoltán, a TFTSZ elnöke megköszönte a találkozó lehetőségét és tájékoztatta a BA Zrt. képviselőit jövetelük céljáról. Előrebocsátotta, hogy nem a múltról és a korábbi pályázatokról kíván beszélni, hanem a jelenlegi és jövőbeni együttműködésről. A Szövetség tagjainak nevében tolmácsolta aggodalmát, hogy a Budapesten szolgáltató tucatnyi taxitársaság, amely a repülőtérről kiinduló
taxifuvarok 50%-át teljesítik, nem kap a BA Zrt. részéről megfelelő
támogatást, hogy utasait megfelelő színvonalon kiszolgálja, ez pedig megítélése szerint turisztikai szempontból rendkívül káros.
Manel Moreno biztosította a Szövetség képviselőit, hogy a problémát látva igyekeznek annak gyors megoldására törekedni, azonban bizonyos területeken a Rendőrség aktív közreműködésének
hiányában nem történhet előrelépés.
A találkozó végén megállapodtak abban, hogy a Terminálok előterének forgalmi rendje végleges kialakításakor a Szövetségnek
lehetősége nyílik a tervekkel kapcsolatban álláspontját kifejteni.

Tisztelt Manel Moreno Úr!
A Taxi Fuvarszervező Társaságok Szövetsége nevében fordulok ismét Önhöz, tekintettel arra, hogy korábbi levelünkkel kapcsolatban semmilyen visszajelzést nem kaptunk.
A levélben leírt problémák változatlanul fennállnak
és ezért megítélésünk szerint elsősorban Önöket, illetve a Rendőrséget terheli a felelősség.
Amennyiben január 26-ig bezárólag nem biztosítja
az összes érintett bevonásával egy személyes találkozó lehetőségét, ahol mindenki számára megnyugtató
megoldásokat várunk, sajtótájékoztató keretében leszünk kénytelenek kifejteni álláspontunkat a kialakult
helyzetért felelősök tekintetében.
Budapest, 2011. január 21.
Tisztelettel:
Dani Zoltán elnök
TFTSZ
Melléklet: Levél másolat. 2010. december 22.

Egy csinos szõke szállást kér egy motelban. Telt ház van, és csak
olyan szobát kap, amelyikben már három férfi lakik, ám csak egyetlen ágy van. A három férfi alkut ajánl.
– Felteszünk Önnek egy találós kérdést. Ha tud rá válaszolni,
Ön alszik az ágyban, de ha nem, akkor addig dugjuk Kegyedet,
amíg rá nem jön a megfejtésre... Oké?
– Halljam a kérdést! – szól a nõ.
– Kicsi, vörös, bozontos farkú erdei állatka. A fákon ugrál és szereti a mogyorót...
Reggel a szobapincér benyit a szobába, s azt látja, hogy két férfi
félholtan fekszik az ágy mellett, a harmadik pedig döngeti a csajt
veszettül, és kétségbeesetten lihegi a fülébe:
– Mókus, könyörgöm! MONDD MÁR KI, HOGY MÓKUS!!!!!
***
Két öregúr üldögél a nyugdíjasház kerti padján. Egyik odafordul a másikhoz és így szól:
– Te Béla, én 83 éves vagyok, és tele vagyok kínokkal és fájdalmakkal. Tudom, hogy te is korombeli vagy. Te hogy érzed magad?
– Én úgy érzem magam, mint egy újszülött.
– Valóban? Mint egy újszülött?
– Igen. Nincs hajam, nincs fogam és azt hiszem, bepisáltam.
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Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ
1. A alábbiak közül melyik jármû közlekedhet
a táblával jelzett övezetben?
a) Az olyan személygépkocsi, amelynek a rend
számtábláján
fekete
vagy piros színû környezetvédelmi plakett van.
b) A mopedautó.
c) A katalizátoros személygépkocsi.
2. Mi a teendõje, ha a
táblával jelzett helyen
jó tempóval közlekedik,
és erõs oldalszelet észlel?
a) Célszerû fokoznia a taxija sebességét és a szél irányába kell kormányozni.
b) Tartania kell a taxija korábbi sebességét, és erõsen fogni a kormányt.
c) Mérsékelnie kell a taxija sebességét és
a szél irányával szembe kormányozva,
ellensúlyozni az oldalirányú erõt.
3. Egy széles úttesten, a
táblán megjelölt sebességgel közlekedik. Haladhat-e
változatlan
tempóban, ha féktávolságának határában észleli, hogy az úttest bal szélérõl indulva
gyermekek fogják keresztezni az útját?
a) Igen, ha hangjelzéssel megállásra vagy
visszalépésre figyelmezteti õket.
b) Csak akkor, ha úgy tudja nyomvonalát
megváltoztatni, hogy jármûvével mögöttük haladjon el.
c) Nem, fékeznie kell, hogy szükség esetén meg is tudjon állni.
4. Mit jelez az ilyen tábla?
a) Az úton olyan fénysorompóval
biztosított
vasúti átjáró van, ahol
teljes vagy félsorompó
nincs felszerelve.
b) Az úton jelzõõrrel biztosított vasúti átjáró van.
c) Az úton fény- és félsorompóval biztosított vasúti átjáró van.
5. Hol tiltja a bekanyarodást az ilyen tábla?
a) Csak abban az útkeresztezõdésben,
amelyik
mellett elhelyezték.
b) Abban az útkeresztezõdésben, amely elõtt elhelyezték, és az azt
követõ útszakaszon.

c) Az útkeresztezõdést követõ útszakaszon.
6. Mikor hajthat a táblával jelölt forgalmi sávra, ha taxi üzemmódban vezeti gépkocsiját?
a) Az autóbusz- és a trolibuszforgalom zavarása
nélkül bármikor.
b) Csak 20 és 6 óra között.
c) Csak a bekanyarodáshoz való besorolás
és a kikerülés esetében.
7. Áthajthat-e taxijával
a táblakombinációval
megjelölt útszakaszon,
ha ott megállni nem
akar?
a) Igen.
b) Nem.
8. Az alábbiak közül mivel számolhat
Budapesten, ha a fõpolgármester elrendeli a szmogriadót?
a) Trombózis veszélyére, légúti megbetegedésre, a rendszámtáblán fekete és
piros színû plakettel ellátott gépkocsik
nem közlekedhetnek.
b) Extrém álmosságra vagy szédülésre, a
közlekedésben részt vevõ autós nem
tudja biztonságosan felmérni a távolságokat és a forgalmi helyzeteket.
c) A közterületen tartózkodó személyek
kezeinek, lábainak zsibbadására, járási
problémákra, szemeiknek kétoldali bénulására.

négyzetesen arányos a taxija sebességével?
a) A teljes fékhatással megtett út.
b) A gumiabroncsokat az útburkolathoz
szorító tapadóerõ.
c) A csúszósurlódási erõ.
12. Hogyan kell a vészfékezést végrehajtani?
a) A motorfék használatával, vagyis a tengelykapcsoló benyomása nélküli gyors fékezéssel.
b) A fék és a tengelykapcsoló pedál közel
egyidejû benyomásával.
13. Egy forgalomirányító fényjelzõ
készülék piros jelzésére érkezik az
olyan útkeresztezõdéshez, ahol a menetirány szerinti jobb oldalon három
jármû fér el egymás mellett. Hova sorolhat be, ha majd egyenesen kíván
továbbhaladni?
a) Csak a menetirány szerinti jobb oldal
közepébe állhat.
b) Az úttest felezõvonalához, vagy pedig
középre.
c) Bármelyik helyet elfoglalhatja.
14. Megengedett-e autópályán a képen látható elõzés?
a) Igen.
b) Csak akkor, ha a tehergépkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a 7500 kg-ot.
c) Nem, mert a tehergépkocsi megengedett legnagyobb össztömege meghaladja
a 3500 kg-ot.

9. A szemben érkezõ gépkocsik közül melyiknek van elsõbbsége ott, ahol az úttest
mindkét irányból belátható
szakaszon egy forgalmi sávra
szûkül?
a) Annak, amelyik irányváltoztatás nélkül tudja az útját folytatni.
b) Annak, amelyik hamarabb ér
az útszûkülethez.
c) Annak, amelyik gyorsabb haladásra képes.
10. Befolyásolják-e az úttesten áthaladó gyalogosok viselkedését az idõjárási viszonyok?
a) Igen.
b) Nem.
11. Az alábbiak közül mi az, ami

Virágh Sándor
A helyes megoldások
a 46. oldalon találhatók.
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A BTI kínálata
Taxicentrum Információs és Szolgáltató Iroda
1119 Budapest, Vahot u. 6. Tel.: 229-3736 Mobil: 30/989-4279
E-mail: bti@taxicentrum.hu Web: www.taxicentrum.hu
Nyitva tartás: hétfõ–csütörtök 10.00–17.00-ig, péntek 10.00–14.00-ig.
(Az adóbevallási idõszakban, január 10-tõl február 25-ig igény szerint bõvített nyitva tartás.)

Megnevezés
eladási ár
Megnevezés
eladási ár
Taxisok Világa Magazin
450.Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése
5.500.-tól
Iparûzési adó bevallás elkészítése
2.500.Egyéb bevallások, nyomtatványok (NYENYI, stb.)
2.500.Fellebbezések, kifogások, észrevételek, panaszok, ügyintézések
1.500.-tól
Költségszámítás (alkalmanként)
600.Könyvelés, adatrögzítés
3.500.-tól
Elektronikus havi járulékbevallások
1.800.-tól
BTI tagdíj (havonta)
1.500.Taxióra önírós- és hõ papírszalagok
150.-tõl
Taxis brifkók, pénztárcák
900.-tól
Tarifatáblázat készítése/db
600.Engedélyszám a kocsi oldalára öntapadós, vagy mágneses
600.Védõfólia szabadjelzõ, antenna alá
200.Mágnesfóliázás cm2-ként
2.Az árak 2011. január 1-jétõl visszavonásig érvényesek. Az áfa összegét tartalmazzák.

Üzemanyagárak, 2011 (Ft/liter)
Idõszak

benzin

gázolaj

LPG autógáz

Január
Február

350.00
365.00

339.00
355.00

201.00
216.00

Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő
árak szerint számolja el, nem szükséges
az üzemanyagról számlát beszerezni.
A közúti gépjárművek üzemanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékét a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet tartalmazza. A költségként elszámolható üzemanyag mennyisége magánszemélyek esetében (ide értve az egyéni vállalkozókat is) nem haladhatja meg az említett kormányrendeletben meghatározott
fogyasztási normákat.
A kormányrendelet mellékletei tartalmazzák az egyes járművekre vonatkozó
alapnormát, mely a különleges üzemmód
miatt korrekciós tételekkel módosítható.
A mellékletben nem szereplő típusú, valamint meg nem határozható alapnormájú,
– Drágám, mondd, hogy szeretsz!
– Szeretlek.
– Mondd azt, hogy imádlak, életem, te vagy a mindenem!
– Imádlak, életem, te vagy a mindenem.
– Most mondj valamit magadtól
is, kérlek...
– Aludjá’ má’ wazze...

illetőleg a rendeletben meghatározottaktól eltérő fajtájú üzemanyaggal üzemelő
gépjárművek esetében az alapnorma értékét a gyártó adatai vagy az üzemanyagfogyasztás mérése alapján műszaki szakértő állapíthatja meg.

Korrekciós szorzók:
Városi forgalom
Lakott területen belüli forgalom esetében a lakott területet jelző táblák közötti
területre alkalmazható.
Értéke:
a) Budapesten 35%
b) megyeszékhelyen és 100 000 feletti
lakosú városokban 25%
c) egyéb városokban 15%
Közforgalmú személygépkocsi (taxi)
esetében az a), b) pontban feltüntetett
városokban
– mechanikus sebességváltóval szerelt járműnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt
járműnél 45%
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 alkalmazható.
A téli- ill. a légkondicionáló szorzó a városi
szorzóval összevonható
Az alapnorma helyett – egyszerűsített
elszámolásként – alapnorma-átalány is
használható.
A benzinüzemű gépkocsi alapnorma-átalány
mértéke a beépített motor hengerűrtartalma
szerint:
1000 cm3-ig
7,6 liter/100
1001–1500 cm3-ig 8,6 liter/100
1501–2000 cm3-ig 9,5 liter/100
2001–3000 cm3-ig 11,4 liter/100
13,3 liter/100
3001 cm3 felett

kilométer
kilométer
kilométer
kilométer
kilométer

A gázolajüzemű gépkocsi alapnorma-átalány
mértéke a beépített motor hengerűrtartalma
szerint:
1500 cm3-ig
1501–2000 cm3-ig
2001–3000 cm3-ig
3001 cm3 felett

5,7
6,7
7,6
9,5

liter/100
liter/100
liter/100
liter/100

kilométer
kilométer
kilométer
kilométer

Az autógázzal üzemelő tiszta gázüzemű (van
ilyen egyáltalán…?), valamint kettős üzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértékét – LPG üzemanyag esetén – a benzinüzemű gépkocsi alapnorma-átalány 1,2-es szorzatával kell megállapítani.
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Fizetendő legkisebb járulékok 2011. F E B R U Á R hónapra
MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN
FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
Egészségbiztosítási
és munkaerõ-piaci
járulék
Járulékalap
10,5%-a

Járulékalap:
a tárgyhónapban
érvényes
minimálbér

Nyugdíjbiztosítási Alap
TB-nyugdíj
Magánnyugdíj
esetén
esetén
Járulékalap
Járulékalap
34%-a
34%-a

8190 Ft

26 520 Ft

Riporter kérdezi az agg milliomost, hogy hogyan gazdagodott meg.
– Mikor 20 éves voltam, a legnagyobb gazdasági válság közepén, az utolsó dolláromon almákat vettem. Kifényesítettem
mindet, és két dollárért eladtam
õket. Másnap a két dolláron
megint almákat vettem.
– És ezt addig csinálta, amíg
milliomos nem lett?
– Nem, csak három napig. Aztán a feleségem apja meghalt, és
ránk hagyott kétmillió dollárt.
***
Nagyothalló elítélt a bíróságon: – De bíró úr, nem gondolja, hogy mégis csak sok lesz az
az öt év?
– Mondom kö-tél!

26 520 Ft
(A NAV magán-

78 000 Ft

nyugdíjpénztári
számlájára
fizetendõ 0 Ft)

NAV* Egészségbiztosítási
és munkaerõ-piaci
járulék beszedési számla

NAV*
Nyugdíjbiztosítási Alapot
megilletõ bevételek

számlaszáma

10032000-06057749

10032000-06056236

Költségkénti

A járulékalap 3%-a

A járulékalap 24%-a

Befizetési számlák
elnevezése
Befizetési számlák

elszámolhatóság

2340 Ft

A magánnyugdíj-pénztári tagok továbbra is az állami nyugdíjrendszerbe fizetik a teljes (24%+10%)
számlaszámok nem változtak, a még meglévő nyugdíjjárulékot, a magánnyugdíjcsekkek változatlanul felhasználhatók.
pénztári számlára nem kell fizetni.
18 720 Ft

*A befizető csekkeken ezentúl az APEH helyett
NAV megnevezés szerepel. Mivel azonban a

MUNKAVISZONY MELLETTI EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
Egészségbiztosítási és munkaerõ-piaci járulék

Nyugdíjbiztosítási alap

Járulékalap 7%-a

Járulékalap 34%

NAV* Egészségbiztosítási és munkaerõ-

NAV* Nyugdíjbiztosítási Alapot

piaci járulék beszedési számla

megilletõ bevételek

10032000-06057749

10032000-06056236

Járulékalap 3%-a

Járulékalap 24%-a

Járulékalap: a tárgyhavi
vállalkozói jövedelemkivét.
Ha nincs kivét, járulékot
fizetni nem kell.
Befizetési számlák
elnevezése
Befizetési számlák számlaszáma
Költségkénti elszámolhatóság

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ
Egészségügyi Szolgáltatási Járulék
Járulékok alapja:

Befizetési számlák
elnevezése
Befizetési számlák
számlaszáma
Költségkénti
elszámolhatóság

5100 Ft/hó

Nyugdíjbiztosítási Alap

Járulékalap 10%-a

Tételes összeg. Ha a tárgyhóban nincs vállalkozói kivét
vagy átalányadós bevétel, akkor is fizetni kell!
(Kivéve az orvos által igazolt keresõképtelenség idõszakát.)
NAV* Egészségbiztosítási Alapot
megilletõ bevételek

(Alapja a tárgyhavi vállalkozói kivét, átalányadósoknál a
tárgyhavi bevétel 25%-a. (Itt nem kell az adónál említett
korrekciós tétellel számolni!) Ha nincs vállalkozói kivét vagy
átalányadós bevétel, akkor nyugdíjjárulékot fizetni nem kell.)
NAV* Nyugdíjbiztosítási Alapot
megilletõ bevételek

10032000-06056229

10032000-06056236

Teljes befizetett összeg

Nem elszámolható
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*A befizetõ csekkeken ezentúl az
APEH helyett NAV megnevezés szerepel. Mivel azonban a számlaszámok nem változtak, a megmaradt
csekkek változatlanul felhasználhatók.
A járulékok befizetési határideje fõállásúaknál és munkaviszony melletti vállalkozóknál (ha a tárgyhónapban volt vállalkozói kivét) a
tárgyhónapot követõ hónap 12-e.
Nyugdíj melletti vállalkozók járulékaikat – a vonatkozó jogszabály
szerint – negyedévenként, a tárgynegyedévet követõ hó 12-ig fizetik.

1133 Budapest,
Visegrádi u. 110-112.
Tel.: 443-5747
Hétvégén is nyitva!

A JEGYBANKI ALAPKAMAT
ALAKULÁSA

• Február 21.
Negyedik negyedévi cégautó-adó bevallás és befizetés
• Február 25.
Egyéni vállalkozók
személyi jövedelemadó bevallása.
EVA alanyok éves bevallása. Éves
ÁFA-sok ÁFA bevallása. 1001-es
éves bevallása.
• Március 12.
Február havi járulékok bevallása és befizetése.
• Március 15.
Iparûzési adó-elõleg befizetése. Gépjármûadó elsõ
félévi részletének befizetése.

Idõszak
2009.12.22 – 2010.01.25
2010.01.26 – 2010.02.22
2010.02.23 – 2010.03.29
2010.03.30 – 2010.04.26
2010.04.27 – 2010.11.29
2010.11.30 – 2010.12.20
2010.12.21 – 2011.01.24
2011.01.25-tõl

Intézhetõ ügyek:
• Jármûigazgatás
• Személyazonosító igazolvány
• Útlevél
• Ügyfélkapu
• Vezetõi engedély

Százalék
6,25%
6,00%
5,75%
5,50%
5,25%
5,50%
5,75%
6,00%
www.mnb.hu

Az adó- és járulékbevallások saját kezdeményezésből történő utólagos módosítása (önrevízió)
következtében fennálló különbözet után a jegybanki alapkamatnak megfelelő pótlékot kell fizetni. Határidőn túli adó- és járulékfizetés esetén az
adóhatóság késedelmi pótlékként a mindenkori
jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel.

Adó-, tb-csekkek megrendelése telefonon.
Néhány napon belül postai úton érkezik.

Csekkrendelés
Központi
Okmányiroda

Fontos
határidõk

06-1-299-4000/4265

Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ: 08.00–18.00
Kedd: 08.00–18.00
Szerda: 08.00–18.00
Csütörtök: 08.00–18.00
Péntek: 08.00–18.00
Szombat: 8.00–14.00
Vasárnap: 8.00–14.00

Taxiszolgáltatás
TEAOR száma
2007-ig

6022

2008-tól

4932

Legfrisebb információink szerint a Központi Okmányiroda hétköznaponként 20 óráig tart nyitva!

Taxiállomás Kft.
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. fszt.
Tel.: 488-2000/2558

Ügyfélfogadási idõ
Hétfõ: 09.00 – 15.00
Kedd: 09.00 – 13.00
Szerda: 09.00 – 15.00
Csütörtök: 09.00 – 13.00
Péntek: 09.00 – 12.00

Drosztengedélyhez szükséges okmányok:
• egyéni vállalkozók esetében a vállalkozói igazolvány
• cégek esetében a cégbírósági végzés, régebbi cégeknél a cégkivonat
és az aláírási címpéldány
• 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 országos bejegyzés
szerepel

Fõvárosi taxiengedély ügyek
Nemzeti Közlekedési Hatóság
1033 Budapest Mozaik u. 5.
Tel.: 430-2738

BTI TAXICENTRUM 1119 Budapest, Vahot u. 6.
Tel.: 06-1-229-3736 Mobil: 06-30-989-4279

Szolgáltatások:

Az adóbevallási
• Könyvelés
idõszakban
• Elektronikus bevallások
(február 25-ig)
• NYENYI (visszamenõleg is)
bõvített
• Iparûzési adó
nyitva tartással!
• Járuléknyilvántartás
• Táppénz- és nyugdíj ügyek
• Teljes körû vállalkozói ügyvitel
• Szabálysértési ügyekben fellebbezések, észrevételek, ellentmondások készítése
• Taxis kellékek árusítása
• Tarifatáblák, engedélyszámok készítése
• Mágnes-matricázás
Nyitva tartás:
Hétfõtõl csütörtökig 10.00–17.00
Pénteken 10.00–14.00

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

Nyitva tartás
Hétfõtõl csütörtökig
08.00–15.00
Pénteken
08.00–12.00

Kép

Típus

Rendszá Felszereltségi
szint
m

Extrák
metál,
tál biztonság
bi t
á
csomag,
technologia
csomag

Forgalomba
helyezés

Km

Szín

Eladási ár

2008.04.22

110 000

thorium
szürke

4 999 000

C5 Berline

LBM-589

2,7 HDI
EXCLUSIVE
AUT. 208 LE

C8

LID-522

2,2 HDI
EXCLUSIVE
170 LE

metál

2009.07.27

55 000

C4
PICASSO5

LRJ-199

1,6 HDI
DYNAMIQUE
110 LE

metál, 17"
metál
alufelni,
automata klíma
csomag

2010.01.18

52 200

gránit
szürke

4 399 000

XSARA
PICASSO

LID-817

1 6 HDI
1.6
TENDANCE
92 LE

metál

2009.10.26

45 000

fekete

2 799 000

BERLINGO

LRV-527

1 6 HDI
1.6
MULTISPACE
75 LE

metál, CD

2010.04.30

40 000

szahara

3 299 000

C4
PICASSO5

LID-766

1 6 VTI THP
1,6
EXCLUSIVE
150 LE

metál, myway
navigáció

2009.09.30

36 000

C4
PICASSO5

LID-909

2 0 HDI
2.0
EXCLUSIVE
150LE

fekete, myway
navigáció

2009.10.30

28 000

alumínium
4 999 000
szürke

alumínium
4 599 000
szürke

fekete

5 399 000

A fenti gépjárművek megtekinthetőek előre egyeztetett időpontban: Citroën Hungária Kft. 1194 Budapest, André Citroën u. 1. Tel.: +36-20-549-8086

Turisztika, Sport és Gasztronómia
Polinger Sándor rovata
Vargányás disznópecsenye „Kedvesem
módra”
Sokáig gondolkodtam, milyen ételt mutassak
be februárban, hiszen ez a Farsang, a vidámság
hónapja. Aztán egy kellemes program segített
megoldani a feladatot.
Január közepén egy kedves ismerősöm
meglátogatott. Sokáig törtem
a fejem, mivel lepjem meg, mivel
okozhatnék a
legnagyobb örömet neki.
Minden úgy sikerült, ahogy elterveztem. Gyönyörűen megterítettem, a meghitt
hangulat kedvéért
még virág is került
az asztalra. Halkan
szólt a zene, s mi remekül éreztük magunkat. Társalogtunk, én
pedig közben főztem. A hangulat egyre oldottabb lett, elérkezett a tálalás ideje, és… Bocsánat, kicsit elkalandoztam, nézzük inkább a kaját, elvégre ez gasztronómiai rovat!

Hozzávalók két személyre:
4 szelet csontozott karaj,
2 szelet bőrös fehér füstölt szalonna,
1 körte és 1 alma felkarikázva,
25 dkg vargánya gomba,
6 krumpli legyalulva,
5 paradicsom szeletelve,
2 kovászos uborka, legyezőre vágva,
1 fej fokhagyma apróra
vágva,
2 fej lilahagyma,
0,5 l olaj,
Só, bors.
Az elkészítés módja:
A karajszeleteket két
oldalról apró kockákra beirdaljuk, borssal, olajba áztatott
fokhagymával bedörzsöljük, sózzuk és kb. fél
órára a hűtőbe tesszük. A két szalonnaszeletet „kakas taréjra” vágjuk és ropogósra
sütjük. A krumplit bő olajban kisütjük és fedő
nélküli tálban félretesszük. Így ropogós marad.
Mindeközben finom dörgicsei rizlinget kortyolgattunk. A párolt karaj szeletek kisütése előtt a
gombát, lilahagymát, uborkát összevágjuk. A

salátához a karikára vágott uborkát és paradicsomot meghintjük kevés borssal, a lilahagymát sóval és rövid időre a hűtőbe tesszük. A
húst oldalanként közepes tűzön hirtelen kisütjük és egy tálba rakva a sütőbe tesszük. A pecsenyezsírban a gombát 5-6 percig pároljuk.
Kevés zsírt és fél dl fehér bort öntünk alá és további két percig pároljuk fedő nélkül. A forró
krumplit a hús mellé tesszük, a díszített vargányát a tetejére öntjük, erre pedig a szalonna
szeletet tesszük.
Elő az ital, koccintás és jöhet az élvezet!
Jó étvágyat!
Sanyi City 231
Ui.: Az ilyen meglepetéseket családi környezetben sem tilos fogyasztani!

Tisztelt kollégák!
Nem múlt el a január sem meglepetések nélkül. Az első az volt, hogy a hó elolvadása után
máris ott volt kertemben a nyiladozó hóvirág,
mely bizakodással töltött el, miszerint egyszer
csak megjön a tavasz.
Amíg erre várunk, addig mesélnék a második meglepetésről is. Az úgy volt, hogy kaptam
némi vaddisznót és őzet is. Hát beindultam. A
vaddisznóból, mivel csak darabolni tudtam, így
egy jó pörkölt készült, aminek a receptjét most
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külön nem részletezném, csak annyit súgok
róla, hogy kapott még némi majoránnát, borókabogyót, s a vörösboros bepárolás mellé
némi őrölt csípős paprikát is. Nos, ízeket
még nem tudunk leírni igazán, de beszéljen

róla egy kép. Hát ez volt a szülinapi ebédem
egyik fogása, amivel megleptem a rokonságot.
Az igazi komoly megmérettetés ezután következett. Mivel az őz egy szép darab comb
volt, hát gyönyörű szeleteket tudtam vágni
belőle, s ezeket egy előre főzött páclében pihentettem két napig. Amit készítettem, annak
a neve „Őz-szeletkék Kedvessy módon”,
melynek eredeti receptje megtalálható

Anti-fitness
2011
• Ha a gyaloglás egészséges lenne, a postás
nem halna meg.
• A bálna úszik egész
nap, csak halat eszik, vizet iszik, és mégis kövér.
• A teknösbéka nem
szalad, nem úszik, nem
ugrál, nem siet sehova,
és 450 évig él.
• A nyuszi szalad és ugrál, él 5 évet.
Fenébe a diétával és a
sportolással!!!

Venesz József:
Magyaros konyha című legendás
receptkönyvében.
No, lássunk
hozzá!
A hozzávalók 8 főre: 8 szelet
őzhús, 10
dkg zsír, 8
fej gomba,
6 dkg vaj,
1 dl tejszín,
só, bors, 1,5 dl
fehér bor, 1 pohár konyak, 1/2 citrom,
1 kk. liszt, 8 szelet
kenyér, petrezselyemzöld, párolt
rizs.
Elkészítés: A kenyérszeleteket zsírban
megpirítjuk,
utána a pácból kivett, sózott, borsozott
hússzeleteket
is megsütjük
mindkét oldalán, s a
gombafejeket
is
ugyanebben
a
zsiradékban.
Mindet félreteszszük, melegen
tartjuk. A maradék zsiradékhoz
hozzáöntjük a
fehér bort és a
konyakot. Forraljuk kissé, hozzáadjuk a tejszínt, és némi törött borsot.
Rövid forralás után sűrítjük 3 dkg vajjal ösz-

– Na, hogy megy a feleségednek az autóvezetés?
– Mint a villám!
– Olyan gyorsan?
– Á! Hol egy fába, hol egy oszlopba csapódik.
***
– Éjjel az anyósoddal álmodtam.
– És mit mondott?
– Semmit.
– Akkor az nem õ volt.
***
Az öregasszony elkíséri orvoshoz az öregembert, mert az rosszul hall. A vizsgálat végén azt
mondja az orvos:
– Uram, szükség lesz széklet- és vizeletmintára.
Az öreg odafordul az asszonyhoz:
– Mit mond?
– Azt, hogy add oda a gatyádat!

szegyúrt liszttel, s forrás közben simára
keverjük. Majd langyos
helyen tartva,
citromlével
ízesítjük, s
hozzáadjuk
a maradék
vajat.
Egy tál közepére borítjuk a formázott
rizst, s körülrakjuk a pirítós
szeletekkel.
Mindegyikre egy
szelet húst, arra
pedig egy fej
gombát helyezünk és leöntjük a mártással. A tálat
friss petrezselyemlevéllel, s
egyéb zöldekkel díszítjük. A
látvány önmagáért
beszél, ritka finom étel
az eredmény, melyhez
száraz fehér borokat kóstoltunk.
Végezetül
megemlíteném
a
desszer tet:
anyósom igen
finom zserbót
készített.
Szerintem
ezeket az ételeket is érdemes
kipróbálni.
Fakanalas üdvözlettel:
Soós István
City 022

***
Egy olcsó szállodában panaszkodik a vendég:
– A szobámban két egér kergetõzik!
– Mit akar ennyi pénzért? Bikaviadalt?
***
– Nagyobb összeget szeretnék felvenni készpénzben.
– Láthatnám az igazolványát?
– Nem elég ez a revolver?
***
– Szomszéd, használhatnám a fûnyíróját?
– Persze, csak ne vigye ki a kertembõl...
***
Fiú a barátnõjének:
– Akkor is szeretnél, ha az apám nem hagyta
volna rám ezt a nagy vagyont?
– Jaj, te csacsi! Csak nem gondolod, hogy érdekel, ki hagyta rád a pénzt?
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Kezdődik a „labdarúgó Öregfiúk”
nagypályás bajnoksága
Itt a tavasz, pezsdül a sportélet. Kezdődnek
a bajnokságok a labdarúgó Öregfiúk nagypályás bajnokságaiban is. A pontos kezdési
időpontokat, a mérkőzések helyszíneit az
„adatbank.mlsz.hu” internetes oldalon lehet megtalálni, a következő módon: a honlapon a Magyar Labdarúgó Szövetség feliratra
kell kattintani, a bal oldalon. Ekkor előtűnnek
a különböző labdarúgó-szövetségek. Ezek
között meg kell keresni a Budapesti Labdarúgó Szövetséget, majd indítani kell a keresést. Megjelennek a különböző osztályú és
különböző korosztályú bajnokságok. Itt meg
kell keresni, például az Öregfiúk bajnokság
Kiemelt csoportját. Ezután ismét indítani kell
a keresést és megjelenik az adott bajnokságról minden információ. A lejátszott mérkőzések jegyzőkönyve, a hátralévő mérkőzések
sorsolása. Ebben az adatbankban – ahogy
már korábban említettem – minden (!) Magyarországon lejátszott labdarúgó-mérkőzés
szerepel, az NB I-től a járási II. osztályig, a
serdűlő VI. mérkőzésektől az Öregfiúkig. Ám
azoknak, akik nem rendelkeznek interneteléréssel itt a lista az időpontokkal.
Öregfiúk, Kiemelt csoport

Március 7. FŐTAXI - Budafok
Március 14. Újpest – FŐTAXI
Március 21. III. kerület – FŐTAXI
Március 28. FŐTAXI – MTK Hungária
Április 4. Rákosmente – FŐTAXI
Április 11. FŐTAXI – Vasas
Április 18. Ferencváros – FŐTAXI
Május 2. FŐTAXI – Csepel
Május 9. ESMTK – FŐTAXI
Május 16. FŐTAXI – Soroksár
Május 23. MALÉV – FŐTAXI
Május 30. FŐTAXI – RAFC
Június 6. REAC – FŐTAXI
Öregfiúk, Terület Délnyugati csoport
Március 21. Pepita Taxi- Pestszentimre
Március 28. Halásztelek – Pepita Taxi
Április 4. Pepita Taxi – Tököl
Április 11. Gamma – Pepita Taxi
Április 18. Pepita Taxi – Délegyháza
Május 2. Pepita Taxi – Csepel
Május 9. Százhalombatta – Pepita Taxi
Május 16. Pepita Taxi – Goldball’94 FC
Május 30. Pepita Taxi – Dupló FC (Gyál)
Június 6. Újbuda – Pepita Taxi
Old boy’s, II. osztály, Északi csoport

Március 31. MALÉV – FŐTAXI
Április 7. FŐTAXI – MTK
Április 14. Testvériség – FŐTAXI
Április 21. FŐTAXI – Senior 92’
Április 28. Honvéd Sashegy – FŐTAXI
Május 5. FŐTAXI- Újpesti Haladás
Május 12. FŐTAXI – MAC Népstadion
Május 19. Békásmegyer – FŐTAXI
Május 26. FŐTAXI – Rudolf SC
Június 2. Róna SC - FŐTAXI
Old boy’ s, II. osztály, Nyugati csoport
Március 24. BEAC – Pepita Taxi
Március 31. Pepita Taxi – FÉG Vasas
Április 7. Dunaharaszti – Pepita Taxi
Április 14. Pepita Taxi – Pestszentimre
Április 21. Budaörs – Pepita Taxi
Április 28. Pepita Taxi – Budatétény
Május 5. Szabad kikötő – Pepita Taxi
Május 12. Pepita Taxi – Gamma
Május 26. Nagytétény – Pepita Taxi
Június 2. Pepita Taxi – Budaörs II.
Gyertek szurkolni minél többen! Hajrá taxisok!
Juhász Péter

Segít a BKIK

Pályázati lehetőségek az Új Széchenyi-tervben
Az elmúlt év végétől rendszeresen kommunikálja a kormány,
hogy többek között az Új Széchenyi-terv pályázati lehetőségein keresztül segít majd a hazai kis- és középvállalkozásokon. 2011 januárjában megjelentek azok a területek, melyekhez kapcsolódóan már
március 1-jétől lehetőség nyílik
pályázatok
benyújtására.
Ugyanakkor gyorsan kiderült,
hogy a taxisok, fuvarosok legnagyobb sajnálatára személyautóra, tehergépkocsira, autóbuszra nem biztosít pályázható
pénzt az EU. Ám mielőtt az olvasó ezen okból itt abba is
hagyná a cikk olvasását, kér-

jük, ne tegye. Ugyanis néhány,
a taxis tevékenységhez is köthető lehetőség azért olvasható
a felsorolásban (például: taxióra). E mellett talán azon is érdemes elgondolkodni, hogy
egy olyan foglalkozást, melyből egyre nehezebb tisztességesen megélni, esetleg érdemes felváltani részben vagy
egészen egy másikkal. Főleg
úgy, hogy erre még pénzt is lehet igényelni. Csak egy-egy jó
ötlet kell. E mellett a szükséges eljárás rendje is egyszerűsödött. A korábbi 6 minisztérium helyett mindössze egy kezeli a pályázatokat, és a 22 jogszabályból is egy lett. Az vi-

szont hamar kiderült, hogy egy
átlagos felkészültségű mikrovállalkozó nem igazodik el még
ebben a könnyített rendszerben sem. Ezért megkerestük a
Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara Ipari Tagozatának
elnökét, Antal Attilát, kérve a
kamara segítségét a lehetőségek megismerésében. Az elnök
úr elmondta, hogy a kamara vezetése felkészült az Új Széchenyi-tervhez kapcsolódó problémák kezelésére, és minden tőle telhetőt megtesz a vállalkozók, vállalkozások informálása
érdekében. Sőt, belátva, hogy
még a könnyített adminisztráció is gondot okozhat az egyéni
vállalkozók,
mikrovállalkozások számára, február végétől a
BKIK keretein belül működő Közlekedési Szolgáltató Centrumban
/KSZC/, a hét
egy később meghatározott napján
profi, nagy gya-

korlattal rendelkező pályázatíró segít a fővárosi vállalkozóknak elképzeléseik megvalósításában. Természetesen ingyenesen, a BKIK által biztosított
szolgáltatásként. Bejelentkezni
előzetesen a (061) 488-2154-es
telefonon, Rab Krisztinánál lehet. Antal Attila felhívta olvasóink figyelmét arra, hogy az Új
Széchenyi-tervben olyan közeli
pályázatleadási határidők is
vannak, melyek nem teszik lehetővé a késlekedést. Így a Taxisok Világa magazinban tervezett cikksorozatot is e lehetőségekkel kezdjük. Később –terveink szerint – a további pályázati lehetőségekre is kitérünk
majd. Szakértőnk – aki a KSZC
keretein belül is segíti majd a
vállalkozókat, vállalkozásokat
– Kardos Gabriella, a Diabolo
Max Kft. munkatársa. Kérdéseinket is neki tettük fel:
• A Közép-Magyarországi Régióban a pályázni szándékozók között
„most, vagy soha” hangulat uralkodik. Mi indokolja ezt a kapkodást
egy éppen csak meghirdetett gaz-
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daságélénkítő program kezdetén?
• Talán kezdjük onnan, hogy az Új
Széchenyi-terv európai uniós forrásokra épül, és a korábbi EU-s pályázatok továbbgondolásából, átértelmezéséből született. 2010-ben.
A kormányváltást követően az Új
Széchenyi-terv első pályázati kiírástervezetei 2011. január 14-én jelentek meg, a hangsúlyt első sorban a
kis- és középvállalkozások támogatására helyezve. Így vált lehetővé,
hogy a Közép-Magyarországi Régióban a korábbi 2,3 milliárd Ft helyett 4.5 milliárd forint automatikus
eszközbeszerzési pályázati lehetőség lesz az itt működő vállalkozások számára. De térjünk vissza az e
régióban érezhető, és a kérdésben

1. sz. melléklet

is megfogalmazott sürgetés okaira.
Az Európai Uniónak hétéves költségvetési ciklusa van. Jelenleg a
2007–2013 közötti időszakban vagyunk. A hétéves szakaszok tovább
bontódnak részidőszakokra. Most
a 2011–13-as periódus zajlik, és az
erre az időszakra szánt források
„össze vannak nyitva”. Ez a szakmai megfogalmazás azt jelenti,
hogy a Közép-Magyarországi Régióban a következő teljes 3 évre vonatkozóan összesen van 4,5 milliárd forint pályázható forrás. Amikor
ez elfogy, nincs több. A pályázatokat már március 1-jétől be lehet
nyújtani, egészen december 31-ig,
illetve a forrás kimerüléséig. Az
már most borítékolható, hogy e ki-

VTSZ mellékleti lista

Felhívjuk figyelmüket, hogy bármely, az alábbi listába tartozó eszköz beszerzésénél szíveskedjenek figyelembe venni a központi pályázati útmutató C.5. pontjában szereplő, a projekt iparági szűkítésével kapcsolatos feltételeket, ezen körbe tartozó fejlesztések
nem támogathatóak!
XVI Áruosztály – Gépek és mechanikus berendezések; villamossági cikkek; ezek alkatrészei; hangfelevő és -lejátszó készülékek,
kép- és hangfelvevő és -lejátszó készülékek televízióhoz; ezek alkatrészei és tartozékai
Árucsoport 84 – ATOMREAKTOROK, KAZÁNOK, GÉPEK ÉS MECHANIKUS BERENDEZÉSEK; EZEK ALKATRÉSZEI
VTSZ kód
Meghatározás
8402
Vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő kazán (az alacsony nyomású gőz
előállítására is alkalmas, központi fűtés céljára szolgáló forróvízkazán kivételével); túlhevítő vízkazán
8404
Segédberendezés a 8402 vagy 8403 vtsz. alá tartozó kazánhoz
(pl. tápvíz-előmelegítő, túlhevítő, koromeltávolító, gázvisszanyerő); gőzcseppfolyósító vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő energiaegységhez
8405
Gázfejlesztő vagy vízgázfejlesztő generátor tisztítóberendezéssel is; acetiléngáz-fejlesztő és hasonló vizes eljárású gázfejlesztő generátor, tisztítóberendezéssel is
8406
Gőzturbina (víz- vagy más gőz üzemű)
8410
Vízturbina, vízikerék és ezek szabályozói
8411
Sugárhajtású gázturbina, légcsavaros gázturbina és más gázturbina
8412
Más erőgép és motor
8413
Folyadékszivattyú mérőszerkezettel vagy anélkül; folyadékemelő (elevátor)
8414
Lég- vagy vákuumszivattyú, lég- vagy más gázkompresszor és
ventilátor; elszívó- vagy visszavezető kürtő beépített ventilátorral, szűrővel is
8416
Égőfej (-rózsa), folyékony, por alakú szilárd tüzelőanyag vagy
gáz- elégetésére; mechanikus tüzelőberendezés beleértve azok
mechanikus rostélyát, mechanikus hamukiürítőjét és a hasonló
berendezéseket
8417
Ipari vagy laboratóriumi kemence és kályha, beleértve a hamvasztó kemencét is, az elektromos működésű kivételével
8418
Hűtőgép, fagyasztógép és más hűtő- vagy fagyasztókészülék,
elektromos vagy más működésű is; hőszivattyú a 8415 vtsz. alá
tartozó légkondicionáló berendezés kivételével
8419
Gép, berendezés vagy laboratóriumi készülék, elektromos fűtésű is (a kemencék, kályhák és más, a 8514 vtsz. alá tartozó berendezések kivételével), anyagoknak hőmérséklet-változás mint
pl. melegítés, főzés, pörkölés, desztillálás, újrapárlás, sterilizálás, pasztörizálás, gőzölés, szárítás, elpárologtatás, elgőzölögtetés, kondenzálás vagy hűtés által való kezelésére, a háztartá-

írásokkal az év végét nem éljük
meg, mert elfogy a keret. Sőt, a korábbi évek tapasztalatai alapján
úgy tippelem, hogy néhány hónap
alatt üres lesz a kassza. Azért van
tehát a „most vagy soha” hangulat
az érintett vállalkozások között,
mert ez a forrás három évre szól.
Ha elfogy már az első félévben, akkor – ha csak valamilyen csoda
nem történik, és a magyar állam a
saját forrásaiból ki nem egészíti – a
továbbiakban, e régióban nem lesz
uniós forrásokból finanszírozott automatikus eszközbeszerzési vállalkozás-fejlesztési lehetőség.
• Ez igaz a többi 6 régióra is?
• Nem. Az ország többi régiójában
sokkal nagyobb forráslehetőség
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van. Igaz, ott is „össze van nyitva”,
de például 32 milliárdos keret van
ugyanezen pályázható célokra,
mely biztosan kitart majd 2012 első feléig. Amikor az EU elfogadta
az erre a hétéves időszakra vonatkozó költségvetését, egyben meghatározta azt is, hogy mely országoknak mekkora forráslehetősége
lesz a különféle kohéziós és más típusú alapokból. Mekkora összeget
lehet szétosztani nevesített célokra, turizmusra vagy vállalkozás-fejlesztésre és egyebekre. Mint az
előzőkből talán kiderült, az Unió
nem elsősorban az országokat, hanem a kialakított régiók fejlettségét
nézi. Magyarország 7 régióból áll.
Kohéziós alap támogatásra azok a

si gép és készülék kivételével; átfolyós vagy tárolós, nem elektromos vízmelegítő
Kalander vagy más hengerlőgép, és ezekhez való henger, a
fém- vagy üveghengermű kivételével
Centrifuga, beleértve a centrifugális szárítót is; folyadék vagy
gáz szűrésére vagy tisztítására szolgáló gép és készülék
Mosogatógép; palack vagy más tartály tisztítására vagy szárítására szolgáló gép; palack, kanna, doboz, zsák vagy más tartály
töltésére, zárására, vagy címkézésére szolgáló gép; palack, befőttesüveg, kémcső és hasonló tartály dugaszolására szolgáló
gép; más csomagoló- vagy bálázógép (beleértve a zsugorfóliázó bálázógépet is); ital szénsavazására szolgáló gép
Mérleg (az 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységű mérleg kivételével), beleértve a súllyal működtetett számláló vagy ellenőrző mérleget is; súly mindenfajta mérleghez
Folyadék vagy por kilövésére, szórására vagy porlasztására
szolgáló mechanikus készülék (kézi is); töltött vagy töltetlen tűzoltó készülék; szórópisztoly és hasonló készülék; homok- vagy
gőzszóró és hasonló gép
Csigasor és csigás emelő, a vedres felvonó kivételével; csörlő
és hajóorsó; gépjárműemelő
Hajódaru; daru, drótkötéldaru is; mozgó emelőkeret, terpeszdaru és darus targonca üzemen belüli használatra
Villás emelőtargonca; más üzemi targonca emelő- vagy szállítószerkezettel
Más emelő-, mozgató-, be- vagy kirakógép (pl. lift, mozgólépcső,
szállítószalag, ellentömeges drótkötélpálya)
Önjáró buldózer, homlokgyalu, földgyalu, talajegyengető, földnyeső (szkréper), lapátos kotró, exkavátor, kanalas rakodógép,
döngölőgép és úthenger
Föld, ásvány vagy érc mozgatására, gyalulására, egyengetésére, nyesésére, kotrására, döngölésére, tömörítésére, kitermelésére vagy fúrására szolgáló más gép; cölöpverő és cölöpkiemelő; hóeke és hókotró
Kizárólag vagy elsősorban a 8425-8430 vtsz. alá tartozó gépek
alkatrésze
Gabona, mag vagy szárított hüvelyes tisztítására, válogatására
vagy osztályozására szolgáló gép; gabona vagy szárított hüvelyes feldolgozására szolgáló vagy malomipari gép, a mezőgazdasági jellegű gép kivételével
Ebben az árucsoportban más vtsz. alá nem osztályozható élelmiszer vagy ital ipari előkészítésére vagy előállítására szolgáló
gép, az állati vagy kötött növényi zsír vagy olaj kivonására vagy
előkészítésére szolgáló gép kivételével
Papíripari rostanyag készítésére, vagy papír vagy karton előállítására vagy kikészítésére szolgáló gép
Könyvkötő gép, beleértve a könyvfűző gépet is
Papíripari rostanyag, papír vagy karton feldolgozására szolgáló
más gép, beleértve mindenfajta vágógépet
Nyomólapok, nyomóhengerek vagy más nyomóalkatrészek előállítására vagy gyártására szolgáló gép, készülék és felszerelés
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régiók jogosultak, melyek nem érik
el az EU átlag-GDP 75%-át.
Magyarországon ezt a fejlettségi
szintet egyetlen régió éri el és ez a
Közép-Magyarországi Régió, mely
Pest megyéből és Budapestből áll.
2006-ban, még a 2007–13-as költségvetés elfogadása előtt sikerült
egy olyan egyezséget kötni az Unióval, hogy a Közép-Magyarországi
Régió nem azonnal esik ki a támogatások rendszeréből, mivel elérte
ezt a fejlettségi szintet, hanem egy
ún. átmeneti, vagy kivezetési támogatást kap egy meghatározott kerettel, ami nem bővíthető, nem csoportosítható át. Ez egyben azt is jelenti, hogy az összes többi régió és
a hozzájuk sorolt megyék jogosul-
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8457

tak a Kohéziós alap támogatásra. A
pályázat szempontjából nem elsősorban a telephely vagy székhely
számít, hanem az, hogy maga a támogatott projekt hol valósul meg.
Ez határozza meg azt, hogy mely
régióban mely pályázatot lehet benyújtani.
• Ez esetben tehát, ha például egy
gyulai vállalkozás a fővárosban szeretne fejleszteni, akkor a pályázatot
is ebben a régióban kell benyújtania?
• Igen. De fordítva is igaz, ha egy
fővárosi pályázó mondjuk Hévízen
kíván fejleszteni, akkor a pályázást
abban a régióban kell lefolytatni,
ahová ez a város tartozik. Ehhez
azonban, hogy a példánál marad-

(a 8456-8465 vtsz. alá tartozó szerszámgép kivételével); nyomólapok, nyomóhengerek és más nyomóalkatrészek; nyomdaipari célra előállított lapok, hengerek és litográfiai kő (például
csiszolt, szemcsézett vagy polírozott)
Nyomdaipari gép, amely nyomólapok, nyomóhengerek és más,
a 8442 vtsz. alá tartozó nyomóalkatrészek segítségével működik; más nyomtatók, másológépek és faxgépek, kombinálva is;
ezek alkatrészei és tartozékai
Textilrostok előkészítésére szolgáló gép; fonó-, cérnázó- vagy
sodrógép és textilfonalak készítésére szolgáló más gép; csévélő- vagy orsózógép (vetülékorsózó is), továbbá a 8446 vagy a
8447 vtsz. alá tartozó gépeken használható textilfonalak előkészítésére szolgáló gép
Szövőgép (szövőszék)
Kötőgép, hurkológép és paszományozott fonal-, tüll-, csipke-,
hímzés-, paszomány-, zsinór- vagy hálókészítő és -csomózó
(bojt-, rojtkészítő) gép
A 8444-8447 vtsz. alá tartozó textilipari gép segédgépei (pl.
nyüstösgép, Jacquard-gép, önműködő indító- és leállítószerkezet, vetélőváltó szerkezet); kizárólag vagy elsősorban e vtsz.
vagy a 8444-8447 vtsz. alá tartozó gép alkatrésze és tartozéka
(pl. orsó és szárnyas orsó, kártolószalag, fésű, kinyomóbütyök,
vetélő, nyüst és nyüstbordázat, kanalas tű)
Darabokba vagy formára vágott nemez vagy nem szőtt textília
gyártására vagy kikészítésére szolgáló gép, beleértve a nemezkalap-készítő gépet is; kalapkészítő tömb
Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép, beleértve az olyan gépet is, amely mos és szárít is
Textilfonal, szövet vagy kész textiláru fehérítésére, festésére,
appretálására, végkikészítésére, bevonására vagy impregnálására szolgáló mosó-, tisztító-, csavaró-, szárítógép (a 8450 vtsz.
alá tartozó gép kivételével), vasaló-, sajtológép (beleértve a gőzsajtót is), és padlóburkoló anyag, pl. linóleumgyártásra használt
pépnyomó gép, amely szövetre vagy más alapra viszi fel a pépet; átcsévélő-, lecsévélőgép, textilszövet-hajtogató, - vágó vagy
- csipkéző gép
Varrógép, a 8440 vtsz. alá tartozó könyvkötő gép (fűzőgép) kivételével; varrógép beépítésére alkalmas bútor, állvány és speciálisan varrógéphez kialakított borító; varrógéptű
Bőr, szőrme cserzésére, kikészítésére vagy feldolgozására szolgáló gép vagy lábbeli vagy más cikk bőrből, szőrméből való előállítására vagy ezek javítására szolgáló gép, a varrógép kivételével
Konverter, öntőüst, bugaöntő forma és fémöntödei vagy fémkohászati öntőgép
Fémhengermű és ehhez való henger
Bármilyen anyagot anyagleválasztással megmunkáló szerszámgép, ha lézer- vagy más fény- vagy fotonsugárral, ultrahanggal,
elektromos kisüléssel elektrokémiai, elektronsugaras, ionsugaras vagy plazmasugaras eljárással működik
Megmunkálóközpont, egy munkahelyes gép és több munkahelyes gép, fém megmunkálására

junk, kell lenni egy hévízi telephelynek vagy székhelynek is. Így, ha a
pályázat megvalósulásának helyszínén van például egy telephely, jogosult a vállalkozás annak a régiónak a pályázatain részt venni.
• Ez a lap elsősorban taxisok kezébe kerül, akik közül sokan más vállalkozásokat is működtetnek. Így
bennük is felvetődik a kérdés: mire
lehet pályázni, mekkora összegben?
• Taxisoknak rossz hír, hogy autóra
sajnos nem lehet. Sőt, buszok, tehergépjárművek
beszerzésére
sem ad lehetőséget az EU az Új
Széchenyi-terv keretein belül.
Ugyanis az Unióban a közlekedés
ún. „érzékeny ágazatnak” számít.
8458
8459
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Így az erre a célra fordítható támogatási keret nagyon alacsony öszszeget rejt, és felhasználása szigorúan meghatározott célokra, illetve
feltételek szerint lehetséges.
• Amennyiben a taxis valamilyen
egyéb eszköz, például URH-berendezés, bankkártya-leolvasó, GPS,
taxióra stb. beruházáshoz kérne támogatást, arra van forrás?
• Erre elvileg van lehetőség, ám itt
a beszerzési ár lesz a meghatározó
szempont. Az a megkötés ugyanis,
hogy minimum nettó 200 ezer forint
darabonkénti eszközértékű berendezésekre lehet csak pályázni, ennél kisebb értékre nem. Még akkor
sem, ha az adott berendezésből,
amely mondjuk darabonként 20

Fémipari eszterga (beleértve az esztergálóközpontot is)
Anyagleválasztással működő fémipari fúró-, furatmegmunkáló,
maró-, menetvágó vagy menetfúró gép (beleértve a hordozható
fúrógépet is), a 8458 vtsz. alá tartozó eszterga (beleértve az
esztergáló központot is) kivételével
Sorjázó, élező, köszörülő, csiszoló, tükrösítő, fényező vagy más
módon simító szerszámgép fém vagy cermet köszörűkővel, csiszolókoronggal vagy polírozóval történő megmunkálására, a
8461 vtsz. alá tartozó fogaskerékmaró, -köszörülő vagy -simító
gép kivételével
Gyalugép, véső-, hornyoló-, üregelő-, fogaskerékmaró, fogaskerék-köszörülő vagy fogaskerék-simító gép, fűrészgép, vágógép,
valamint más vtsz. alá nem osztályozható, fém vagy cermet leválasztásával működő más szerszámgép
Kovácsoló, kalapáló vagy alakos sajtoló szerszámgép (beleértve
a présgépet is) fém megmunkálására; hajlító, hajtogató, redőző,
simító, egyengető, nyíró, lyukasztó vagy rovátkoló szerszámgép
(beleértve a présgépet is) fém megmunkálására; máshol nem
említett présgép fém vagy keményfém megmunkálására
Anyagleválasztás nélkül működő más szerszámgép fém vagy
cermet megmunkálására
Szerszámgép kő, kerámia, beton, azbesztcement vagy hasonló
ásványi anyag vagy üveg hidegmegmunkálására
Szerszámgép (beleértve a szegező-, ragasztó- vagy más összeállító gépet is) fa, parafa, csont, keménygumi, kemény műanyag
vagy hasonló kemény anyag megmunkálására
A 8456-8465 vtsz. alá tartozó szerszámgéphez kizárólag vagy
elsősorban használt alkatrész és tartozék, beleértve a munkadarab vagy szerszámbefogót, önnyíló menetmetsző fej, osztófej
és szerszámgéphez más speciális tartozék; bármilyen kéziszerszámhoz szerszámbefogó
Kézi használatú szerszám, pneumatikus, hidraulikus vagy beépített elektromos vagy nem elektromos motorral működő
Forrasztó-, keményforrasztó vagy hegesztőgép és készülék, vágásra alkalmas is, a 8515 vtsz. alá tartozó gép kivételével; gázzal működő gép és készülék felületi hőkezelésre
Számológép és számoló funkcióval ellátott zsebméretű adatrögzítő, előhívó és megjelenítő gép; könyvelőgép, postai bérmentesítő gép, jegykiadó gép és hasonló gép számolószerkezettel; pénztárgép
Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses vagy
optikai leolvasó, adatátíró gép a kódolt adat adathordozóra történő átírására és máshol nem említett gép ilyen adatok feldolgozásához
Föld, kő, érc vagy egyéb szilárd halmazállapotú (beleértve a
port vagy a pépet) ásványi anyag válogatására, osztályozására,
rostálására, mosására, zúzására, őrlésére, keverésére vagy gyúrására szolgáló gép; szilárd ásványi fűtőanyag, kerámiapép,
nem szilárd beton, gipsz vagy más ásványi por vagy pép tömörítésére, formálására vagy öntésére szolgáló gép; öntödei homokforma készítésére szolgáló gép
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ezer forintba kerül, például 10-et
venne a vállalkozás. Tehát a darabonkénti egységárnak kell a minimum nettó 200 ezer forintot elérnie. Az ilyen fejlesztésekre főleg az
ún. automatikus eljárásrendű pályázatoknál találunk megoldást. Ezeknek a lényege, hogy aki megfelel a
kiírásoknak, megkapja a kért támogatást, minden különösebb bírálat
nélkül. Viszont meghatározták,
hogy pontosan milyen típusú eszközöket lehet beszerezni az automatikus eljárásrendű pályázatokon keresztül (lásd az 1. sz. mellékletet).
Tehát azokat, melyek beleférnek a
mellékletben szereplő, négy számjegyű VTSZ kóddal feltüntetett kategóriákba. A kódszám további szá8475

mokból is áll, de az első négy számjegy már jó tájékozódási lehetőséget ad a pályázni szándékozóknak.
• Ha valaki úgy érzi, hogy a felsorolásba „belefér” az elképzelése,
annak már érdemes pályázni?
• Igen. A felsorolásban sok lehetőség szerepel, csak alaposan át kell
nézni a listát. Például speciális akkumulátorok, vagy szoftverek is pályázhatók, mely taxisoknak, taxicégeknek is érdekes lehet.
• Csak szoftver? Hardver is pályázható?
• Mindkettő. Az a kikötés, hogy
számítástechnikai eszköznél a minimum 30 ezer forintos nettó egyedi
értékű eszközök a támogathatók.
• Például a fuvarközvetítésre hasz-

Üvegburkolatú elektromos vagy elektronikus lámpa, fénycső
vagy elektroncső vagy villanólámpa összeszerelésére szolgáló
gép; üveg vagy üvegáru előállítására vagy melegen történő
megmunkálására szolgáló gép
8477
Gumi- vagy műanyag-feldolgozó vagy ezen anyagokból termékeket előállító, az árucsoportban máshol nem említett gép
8478
Ebben az árucsoportban másutt nem említett dohányelőkészítő
vagy -feldolgozó gép
8479
Ebben az árucsoportban másutt nem említett gép és mechanikus készülék egyedi feladatokra
8480
Öntödei formázószekrény fémöntéshez; öntőforma alaplap; öntőminta; öntőforma (a bugaöntő forma kivételével) fém, keményfém, üveg, ásványi anyag, gumi vagy műanyag formázásához
8481
Csap, csapszerelvény, szelep és hasonló készülék csőrendszerhez, kazán burkolathoz, tartályhoz, kádhoz vagy hasonlóhoz, beleértve a nyomáscsökkentő szelepet és a hőszabályozóval vezérelt szelepet
8482
Golyós vagy görgős gördülőcsapágy
8483
Közlőműtengely (vezérműtengely és forgattyús tengely is) és a
forgattyú; csapágyház és csúszócsapágy; fogaskerék és fogaskerekes hajtómű; golyó- vagy görgőbetétes mozgató csavarszerkezet; fogaskerekes és más állítható sebességváltó, nyomatékváltó is; lendkerék és szíjtárcsa, ékszíjtárcsa is; tengelykapcsoló és tengelykötés (univerzális kötés is)
8484
Két vagy több fém, vagy más anyagból rétegelt fémtömítés és
hasonló kötőelem; különböző anyagokból készült tömítés és hasonló kötőelem, készletben kiszerelve, tasakban, burkolatban
vagy hasonló csomagolásban; mechanikus tömítőelem
8486
Kizárólag vagy elsősorban félvezető rudak vagy szeletek, félvezető eszközök, elektronikus integrált áramkörök vagy síkképernyős megjelenítők gyártásához használt gépek és készülékek;
az ezen árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 9. C) pontjában
említett gépek és készülékek; alkatrészek és tartozékok
8487
Ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos csatlakozót, szigetelőt, tekercset, érintkezőt vagy más elektromos alkatrészt nem tartalmazó gépalkatrész
XVI Áruosztály - Gépek és mechanikus berendezések; villamossági cikkek; ezek alkatrészei; hangfelevő és -lejátszó készülékek,
kép- és hangfelvevő és -lejátszó készülékek televízióhoz; ezek alkatrészei és tartozékai
Árucsoport 85 - ELEKTROMOS GÉPEK ÉS ELEKTROMOS FELSZERELÉSEK ÉS EZEK ALKATRÉSZEI; HANGFELVEVŐ ÉS –
LEJÁTSZÓ, TELEVÍZIÓS KÉP- ÉS HANGFELVEVŐ ÉS – LEJÁTSZÓ
KÉSZÜLÉKEK ÉS EZEK ALKATRÉSZEI ÉS TARTOZÉKAI
VTSZ kód
Meghatározás
8501
Elektromotor és elektromos generátor [az áramfejlesztő egység
(aggregát) kivételével]
8502
Elektromos áramfejlesztő egység (aggregát) és forgó áramátalakító
8503
Kizárólag vagy elsősorban a 8501 vagy 8502 vtsz. alá tartozó
gépek alkatrészei

nált eszközökre, programokra is
fordítható a pénz?
• Elvileg igen, azonban mindvégig
figyelemmel kell lenni arra, hogy a
közúti szállítási ágazat sok szempontból kivétel („érzékeny” ágazat),
ezért minden egyes fejlesztési elképzelést és magát a pályázó céget is egyedileg kell megvizsgálni.
A kérdésre válaszolva: az információs technológiai fejlesztés támogatott tevékenység. Az egész kommunikációs rendszert újjá lehet
építeni pályázati pénzből.
• Említette, hogy az automatikus
eljárási rend leegyszerűsíti a pályázat beadását és elbírálását. Ez
konkrétabban hogyan zajlik?
• A pályázatok általában lehetnek
8504
8505

8506
8507
8509
8510
8514

8515

8516

8518

8519
8521
8522
8523

8525

8526

egy vagy kétfordulósak és automatikus vagy normál eljárásrendűek.
A gazdaságfejlesztési pályázatok
jellemzően egyfordulósak és automatikus vagy normál eljárásrendűek. Az eljárásrendi különbség abban áll, hogy az automatikus esetében, aki a pályázati szempontoknak
megfelel és a pályázatát befogadták, az a támogatás keretének kimerüléséig a támogatást további
külön bírálat nélkül megkapja. A
normál eljárásban a befogadást követően még értékelők értékelik a
projektet, majd a bírálóbizottság
dönt a támogatás odaítéléséről.
A tervezett fejlesztési projekt kidolgozása után a pályázási folyaFolytatás a 37. oldalon

Elektromos transzformátor, statikus áramátalakító (pl. egyenirányító) és induktor
Elektromágnes; állandó mágnes és olyan áru, amely mágnesezés után állandó mágnessé válik; elektro- vagy állandó mágneses tokmány, befogó és hasonló munkadarab-befogó szerkezet;
elektromágneses tengelykapcsoló, kuplung és fék; elektromágneses emelőfej
Primer elem és primer telep (galvánelem)
Elektromos akkumulátorok, beleértve ezek akár téglalap (beleértve a négyzet) alakú elválasztólemezeit is
Elektromechanikus háztartási készülékek beépített elektromotorral, a 8508 vtsz. alá tartozó porszívók kivételével
Villanyborotva, hajnyíró gép és szőreltávolító készülék beépített
elektromotorral
Ipari vagy laboratóriumi elektromos kemence és kályha (indukciós vagy dielektromos veszteség alapján működő is); indukciós vagy dielektromos veszteség alapján működő más ipari vagy
laboratóriumi berendezés anyagok hőkezelésére
Elektromos (az elektromosan hevített gázzal működő is), lézervagy más fény- vagy fotonsugaras, ultrahangos, elektronsugaras, mágnesimpulzusos vagy plazmaívforrasztó, keményforrasztó vagy hegesztőgép és -készülék, vágásra alkalmas kivitelben
is; fém vagy cermet meleg porlasztására (szórására) szolgáló
gép és készülék
Elektromos átfolyásos vagy tárolós vízmelegítő és merülőforraló; helyiségek fűtésére szolgáló, elektromos lég- és talajmelegítő készülék; elektrotermikus fodrászati készülék (pl. hajszárító,
sütővas, sütővas-melegítő) és kézszárító készülék; villanyvasaló;
más elektrotermikus háztartási készülék; elektromos fűtőellenállás a 8545 vtsz. alá tartozó kivételével
Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, dobozba szerelve is;
fejhallgató és fülhallgató, mikrofonnal összeépítve is, valamint
egy mikrofonból és egy vagy több hangszóróból álló egység;
hangfrekvenciás elektromos erősítő; elektromos hangerősítő
egység
Hangfelvevő- vagy hanglejátszó készülék
Videofelvevő vagy -lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve
is
Kizárólag vagy elsősorban a 8519-8521 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrésze és tartozéka
Lemezek, szalagok, szilárd, állandó nem felejtő tároló eszközök, ”intelligens kártyák” és más adathordozók hang vagy más
jel rögzítésére, rögzített is, beleértve a matricát és a mesterlemezt lemezek gyártásához, a 37. Árucsoportba tartozó termékek kivételével
Rádió- vagy televízióműsor-adókészülék, -vevőkészülékkel vagy
hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel egybeépítve is; televíziós
kamerák (felvevők), digitális fényképezőgépek és videokamerafelvevők
Radarkészülék, rádiónavigációs segédkészülék és rádiós távirányító készülék
Folytatás a 37. oldalon
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A Hyundai bemutatta első elektromos autóját

BlueOn

A „BlueOn” az első koreai gyártmányú, teljes sebességű elektromos
jármű (FSEV).
A Hyundai új modelljének végsebessége 130 km/h, egyetlen feltöltéssel pedig 140 km-t képes megtenni.
A Hyundai egy év alatt összesen
mintegy 40 milliárd koreai wont (mintegy 7,7 milliárd Ft) fektetett be az i10
kisautó alapjaira épülő BlueOn megalkotásába. Az i10 elektromos változatával először 2009-ben, a Frankfurti Autószalonon találkozhatott a közönség.
2011 októberéig a Hyundai egy harminc darabból álló BlueOn tesztflottát készül átadni különböző koreai kormányzati
szervezeteknek. Ezeket a járműveket a
következő két évben, 2012 augusztusáig
elsősorban az akkumulátortöltő infrastruktúra fejlesztésére és tesztelésére fogják használni. Ezenkívül promóciós célokat is szolgálnak az autók.
A „BlueOn” elnevezés a Hyundai Blue
Drive stratégiájából ered, amely a vállalat
környezetbarát termékeit és technológiát
foglalja magába. Az ’On’ tag a ’bekapcsolni’ (angolul ’switch on’) fogalomra
utal.
A BlueOn kompakt karosszériája mindössze 3.585 mm hosszú. Az autó 1.595
mm széles és 1.540 mm magas. Nagy hatásfokú villanymotorját innovatív, 16,4
kWh-s LiPoly (lítium-ion polimer) akkumulátor-technológia táplálja, amely számos
– Hányan dolgoznak ebben az irodában?
– A fõnökkel együtt 11-en.
– Tehát a fõnök nélkül 10-en?
– Nem, mert ha a fõnök nincs itt, akkor
senki sem dolgozik.

előnyt
kínál más akkumulátorfajtákkal szemben. A
BlueOn legnagyobb motorteljesítménye
81 lóerő (61kW), maximális forgatónyomatéka 210 Nm.
Mivel a tisztán elektromos autókat kizárólag az akkumulátor és az elektromos
motor hajtja, az előbbi élettartama és tárolókapacitása nagyban meghatározza a
jármű menetteljesítményeit. A Hyundai
azért döntött a LiPoly akkumulátorok mellett, mert a korábbi, nikkel-metál hidrid
(NiMH) akkumulátorokhoz képest a
LiPoly technológia 30 százalékkal kisebb
tömeg és 40 százalékkal kisebb méret
mellett képes ugyanazt a teljesítményt
nyújtani, ami jobb hatásfokot jelent, mind-

emellett nem csorbítja az utastér, valamint a csomagtér méretét.
Emellett az autót úgy tervezték, hogy
elektromos rendszere védve legyen a túltöltés, valamint az ütközéssel kapcsolatos biztonsági problémákkal szemben. A
Hyundai több százezer kilométernyi tartóssági teszten tökéletesítette az autó
biztonságát. A BlueOn legnagyobb sebessége 130 km/h, álló helyzetből 13,1
másodperc alatt gyorsul 100 km/h-ra,
ami jobb érték, mint amire a kategória néhány benzinmotoros tagja képes.
A BlueOn modellt emellett virtuális
motorhang-rendszerrel (VESS) is felszerelték, amely mesterséges hangot generálva fokozza a gyalogosbiztonságot: az
elektromos autók normál, kis sebességű
használat mellett ugyanis rendkívül halkan vagy teljesen némán üzemelnek.
A BlueOn egyetlen feltöltéssel akár 140 km távolságot képes megtenni.
A jármű kettős töltési
rendszert kapott: tölthető 220 voltos háztartási
hálózatról,
vagy 380 voltos ipari
áramról, amely gyors
feltöltést ígér. Az
előbbi esetben az
akkumulátor hat
órán belül teljesen
feltölthető, míg a
gyorstöltési rendszerrel 25 perc
alatt mintegy 80
százalékos akkumulátor töltöttség érhető
el. A közeljövőben
a
Hyundai a
szöuli városi
önkormányzattal
és
egyéb kormányzati
szervekkel együttműködve fog
töltőállomásokat létesíteni.
Az autó minden – eredetileg a belső
égésű motor által meghajtott – segédrendszerét elektromos üzemre állították
át, így a BlueOn elektromos kormányszervót, elektromos vízszivattyút és regeneratív fékrendszert kapott. A vezető kényelmét szolgálja a fejlett telematikai rendszer, amely az akkumulátorok töltöttségi
állapota mellett a közelben található töltőállomások pontos helyét is kijelzi. A hagyományos műszeregység szerepét pedig egy 4,2 colos, TFT LCD Supervision
kijelző látja el.
A Hyundai úgy tervezi, hogy a következő évben kiterjeszti a BlueOn gyártókapacitását, teszt-gyártást hajt végre, és 2012
végéig mintegy 2500 darab autó gördül
majd le a gyártósorról.
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Folytatás a 34. oldalról
mat a következő: benyújtom a pályázatomat, amit vagy befogadnak,
vagy hiánypótlásra szólítanak fel és
ezt követően fogadnak be.
• Hova?
• A rendszert a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség /NFÜ/ fogja össze, a
közreműködő szervezetein keresztül. A pályázatokat a közreműködő
szervezetekhez kell benyújtani. Az,
hogy pontosan hova, milyen határidőre, a pályázati kiírásban van
megjelölve. A közreműködő szervezet végzi az ezzel kapcsolatos munkát. A beérkezett pályázatot kibontja, iktatja, és a „pályázó-tájékoztató” elnevezésű internetes felületen
követhetővé teszi az eljárást.
Ugyanis a pályázat beadását köve-

tően a pályázó kap egy levelet,
melyben az azonosító száma is
benne van a jelszóval együtt. Ezzel
követni tudja, hol tart éppen a bírálati folyamatban a pályázata. Tehát
regisztrálják a beérkezését, és a
közreműködő szervezet megvizsgálja, hogy teljes-e a pályázat. Minden kérdésre válaszolt-e, nem ejtett-e számszaki hibát, becsatolta-e
a szükséges mellékleteket, a projekt értelmes egészet képez-e, a
pályázat a célkitűzéseknek megfelel-e? Figyelik, hogy ne legyen benne tartalmi hiányosság, mert rengeteg szempontot kell szem előtt tartani. Például árajánlattal kell alátámasztani a beszerzendő eszközöket, ám ez nem lehet 30 napnál ré-

Folytatás a 34. oldalról
8527
Rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával kombinálva is, közös házban
8528
Monitorok és kivetítők, beépített televízióvevő-készülék nélkül;
televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor-vevőkészüléket vagy hang- vagy képfelvevő vagy -lejátszó készüléket
magában foglaló is
8529
Kizárólag vagy elsősorban a 8525-8528 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrészei
8532
Fix (nem állítható), változtatható vagy beállítható elektromos
kondenzátor
8533
Elektromos ellenállás (beleértve a szabályozó ellenállást (reosztát) és a potenciométert is), a fűtőellenállás kivételével
8534
Nyomtatott áramkör
8535
1 000 V-nál nagyobb feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására vagy védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy
azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülék (pl.
kapcsoló, olvadóbiztosíték, túlfeszültség-levezető, feszültséghatároló vagy -korlátozó, túlfeszültség-csökkentő, dugaszok és
más csatlakozók, csatlakozódoboz)
8536
Legfeljebb 1 000 V feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására vagy védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy
azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülék
(például kapcsolók, relék, olvadóbiztosítékok, túlfeszültségcsökkentők, dugaszok, foglalatok, lámpafoglalatok és más csatlakozók, csatlakozódobozok); optikai szálakhoz, optikai szálból
álló nyalábokhoz vagy kábelekhez való csatlakozók
8537
Kapcsolótábla, -panel, -tartó (konzol), -asztal, -doboz és egyéb
foglalat, amely a 8535 vagy a 8536 vtsz. alá tartozó készülékből
legalább kettőt foglal magában, elektromos vezérlésre vagy az
elektromosság elosztására szolgál, beleértve azt is, amely a 90.
árucsoportba tartozó szerkezetet vagy készüléket tartalmaz, és
numerikus vezérlésű készülék, a 8517 vtsz. alá tartozó kapcsolókészülékek kivételével
8538
Kizárólag vagy elsősorban a 8535, 8536 vagy a 8537 vtsz. alá
tartozó készülékek alkatrészei
8539
Elektromos izzólámpa vagy kisülési cső, beleértve a zárt betétes fényszóróegységet és az ibolyántúli vagy infravörös lámpát
is; ívlámpa
8540
Izzókatódos, hidegkatódos vagy fotókatódos elektroncső (pl.
vákuummal vagy gőzzel vagy gázzal töltött cső, higanygőzegyenirányító cső, katódsugárcső, televízió-kameracső)
8541
Dióda, tranzisztor és hasonló félvezető eszköz; fényérzékeny félvezető eszköz, beleértve a fényelemet modullá vagy panellé
összeállítva is; fénykibocsátó dióda; szerelt piezoelektromos
kristály
8542
Elektronikus integrált áramkörök
8543
Ebben az árucsoportban másutt nem említett elektromos gép
és készülék egyedi feladatokra
8545
Szénelektróda, szénkefe, ívlámpaszén, galvánelemhez való
szén és más elektromos célra szolgáló, grafitból vagy más szénből készült cikk, fémmel vagy anélkül

gebbi keltezésű. E mellett vannak
kötelező elemek is arra nézve,
hogy mit kell tartalmazni egy árajánlatnak. Szükséges például önrész-igazolás a banktól, vagy máshonnan, de ennek is megvannak a
különböző formai követelményei.
Ha tehát a közreműködő szervezet
ezen iratok között valamilyen hiányosságot talált, akkor hiánypótlásra hívja föl a pályázót. Ez egyszeri
alkalomra szóló lehetőség. Általában 15 napon belül kell beküldeni
a hiánypótló dokumentumot. Ha
ezt elfogadják, akkor a pályázatot
ezzel párhuzamosan befogadják.
Ha viszont a hiánypótlás alkalmával
sem sikerült mindent produkálni,
akkor az egész pályázatot elutasít8546
8547

8548

ják, és a folyamatot elölről kell kezdeni. Ezen a ponton válik el egyébként az automatikus és a normál eljárási rend egymástól. Az automatikus rendű folyamatnál a befogadás
egyben a támogatás megítélését is
jelenti. A normál rend ennél nehezebb.
• Tehát amennyiben az említett követelményeknek a pályázó megfelel az automatikus eljárási rend során, úgy nem egy szubjektív döntésen múlik a pályázatának sikere?
• Nem, ahogy mondtam ez esetben a befogadás már egyben a sikert is jelenti. Ezt követően küldik
ki a támogatási szerződést, amit
alá kell írni. Viszont az automatikus
eljárás rendi pályázatokhoz – elté-

Bármilyen anyagból készült elektromos szigetelő
Szigetelőszerelvény elektromos géphez, készülékhez vagy berendezéshez, kizárólag szigetelőanyagból, eltekintve bármilyen
apróbb fémrésztől (pl. belső menetes foglalat), amelyeket az öntésnél csak a szerelhetőség érdekében helyeztek az anyagba, a
8546 vtsz. alá tartozó szigetelő kivételével; szigetelőanyaggal
bélelt, nem nemesfémből készült elektromos szigetelőcső és
ezek csatlakozódarabjai
Primer cella, primer elem és elektromos akkumulátor selejtje és
hulladéka; kimerült primer cella, kimerült primer elem és kimerült elektromos akkumulátor; gépnek vagy készüléknek ebben
az árucsoportban másutt nem említett elektromos alkatrésze

XVIII Áruosztály - Optikai, fényképészeti, mozgófényképészeti,
mérő-, ellenőrző, precíziós, orvosi vagy sebészeti műszerek és
készülékek; órák és kisórák; hangszerek; mindezek alkatrésze és
tartozéka
Árucsoport 90 - OPTIKAI, FÉNYKÉPÉSZETI, MOZGÓFÉNYKÉPÉSZETI, MÉRŐ-, ELLENŐRZŐ-, PRECÍZIÓS, ORVOSI VAGY SEBÉSZETI MŰSZEREK ÉS KÉSZÜLÉKEK; MINDEZEK ALKATRÉSZEI
ÉS TARTOZÉKAI
VTSZ kód
Meghatározás
9006
Fényképezőgép (a mozgófényképészeti kivételével); fényképészeti villanófény-készülék és villanókörte, a 8539 vtsz. alá tartozó kisülési cső kivételével
9007
Mozgóképfelvevő (kamera) és -vetítő, hangfelvevő vagy hanglejatszó készülékkel vagy anélkül
9008
Állóképvetítő, a mozgófényképészeti-gép kivételével; fényképészeti nagyító és kicsinyítő (a mozgó-fényképészeti kivételével)
9010
Ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem besorolható fényképészeti (mozgófényképészeti is) készülék és berendezés laboratóriumi használatra; negatív-kiértékelő; vetítővászon
9011
Összetett optikai mikroszkóp, mikro-fényképészeti, mikro-mozgófényképészeti mikroszkóp vagy mikro-képvetítő is
9012
Nem optikai rendszerű mikroszkóp; fénytörő készülék
9013
Más vtsz. alá nem besorolható folyadékkristályos készülék; lézer, a lézerdióda kivételével; ebbe az árucsoportba más vtsz. alá
nem besorolható más optikai készülék és műszer
9014
Iránykereső műszer (tájoló); más navigációs eszköz és készülék
9015
Földmérő (a fotogrammetriai földmérő is), hidrográfiai, oceanográfiai, hidrológiai, meteorológiai vagy geofizikai műszer és
készülék, az iránytű kivételével; távolságmérő
9016
Mérleg 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységgel, súllyal
együtt is
9017
Rajzoló-, jelölő, vagy matematikai számolóműszer és eszköz (pl.
rajzológép, pantográf, szögmérő, rajzolókészlet, logarléc, logartárcsa); ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem besorolható
kézi hosszúságmérő eszköz (pl. mérőrúd és -szalag, mikrométer, körző)
9018
Orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi műszer és készülék, szcintigráf készülék is, más elektromos gyógyászati és látásvizsgáló készülék
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rően a korábbi gyakorlattól – nem
lehet pénzügyi előleget igényelni.
• A normál eljárási rend miben különbözik ettől?
• A befogadást követően kerül a
pályázat bírálatra. Egy pontozási
táblázat és szempontrendszer alapján, minimum két egymástól független értékelő megkapja a pályázati
anyagot, és készít róla egy-egy értékelést. Ezek beérkeznek a közreműködő szervezethez, és a bírálóbizottság, mely bizonyos meghatározott időszakonként ül össze, az
addig lepontozott anyagokat elbírálja. A bírálóbizottságnak elég széles jogköre van. E szerint az értékeléstől függetlenül mondhatja, hogy
az adott pályázat például hiába ka9019

9020
9022

9024
9025
9026

9027

9028
9029

9030

9031
9032

pott 98 pontot a lehetséges 100ból, mégis, valami oknál fogva nem
passzol a pályázati kiíráshoz, és
nem javasolják támogatását.
Ugyanakkor például egy 58 pontosat meg igen. Mert utóbbi mondjuk
egy hiánypótló projekt, olyan egyedi, hogy azt a pontok számától függetlenül támogatják. Minden normál eljárásrendű pályázat kiírásában benne van, hogy a minimum
pontszám elérése nem jelenti automatikusan azt, hogy a pályázó a támogatást is megkapja. Vagyis a bírálóbizottságnak nagy szerepe van.
Ők azok, akik összeállítanak egy
listát az általuk támogatásra érdemesnek ítélt pályázatokról, amit
még a programirányító hatóságnak

Mechanikus gyógyászati készülék; masszírozó készülék; pszichológiai képességvizsgáló készülék; ózon-, oxigén-,
aerosolterápiai készülék, mesterséges lélegeztető vagy más
gyógyászati légzőkészülék
Más légzőkészülék és gázálarc, sem mechanikus részekkel
sem cserélhető szűrőkkel nem rendelkező védőálarc kivételével
Röntgen-, vagy alfa-, béta- vagy gammasugárzással működő berendezés orvosi, sebészeti, fogászati vagy állatorvosi célra is,
radiográf vagy radioterápiai készülék, röntgencső, és más röntgengenerátor, nagyfeszültségű generátor, vezérlőtábla és -asztal, ernyő, vizsgáló- vagy kezelőasztal, szék és hasonló
Keménység-, szakító-, nyomásszilárdság-, rugalmasság-vizsgáló
gép és készülék vagy más mechanikai anyagvizsgáló gép (pl.
fém, fa, textil, papír, műanyag vizsgálatához)
Fajsúlymérő és hasonló folyadékban úszó mérőműszer, hőmérő, pirométer, barométer, higrométer és pszichrométer, regisztrálóval is, és mindezek egymással kombinálva is
Folyadék vagy gáz áramlásának, szintjének, nyomásának vagy
más változó jellemzőinek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló
eszköz, műszer és készülék (pl. áramlásmérő, szintjelző, manométer, hőmennyiségmérő), a 9014, 9015, 9028 vagy a
9032 vtsz. alá tartozó műszer és készülék kivételével
Fizikai vagy vegyi analízisre szolgáló készülék és műszer (pl. polariméter, refraktométer, spektrométer, füst- vagy gázanalizátor);
viszkozitást, porozitást, nyúlást, felületi feszültséget vagy hasonló jellemzőket mérő vagy ellenőrző eszköz és készülék; hő-,
hang- vagy fénymennyiségek mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló eszköz és készülék (a megvilágítási-időmérő is); mikrotom
(metszetkészítő)
Gáz-, folyadék- vagy áram fogyasztásának vagy előállításának
mérésére szolgáló készülék, ezek hitelesítésére szolgáló mérőeszköz is
Fordulatszámláló, termékszámláló, taxióra, kilométer-számláló,
lépésszámláló és hasonló készülék; sebességmérő és tachométer, a 9014 vagy 9015 vtsz. alá tartozó készülék kivételével;
stroboszkóp
Oszcilloszkóp, spektrumanalizátor és elektromos mennyiségek
mérésére vagy ellenőrzésére szolgáló más műszer és készülék,
a 9028 vtsz. alá tartozó mérőműszerek kivételével; alfa-, béta-,
gamma-, röntgen-, kozmikus- vagy más ionizáló sugárzás kimutatására vagy mérésére szolgáló műszer és készülék
Ebben az árucsoportban másutt nem említett, mérő- vagy ellenőrző műszer, készülék és gép; profilvetítő
Automata szabályozó- vagy ellenőrző műszer és készülék

XX Áruosztály - Különféle áruk
Árucsoport 94 - BÚTOR; ÁGYFELSZERELÉS, MATRACOK, ÁGYBETÉTEK, PÁRNÁK ÉS HASONLÓ PÁRNÁZOTT LAKBERENDEZÉSI CIKKEK; MÁSUTT NEM EMLÍTETT LÁMPÁK ÉS
VILÁGÍTÓFELSZERELÉSEK; MEGVILÁGÍTOTT JELZÉSEK, REKLÁMFELIRATOK, NÉVTÁBLÁK ÉS HASONLÓK; ELŐRE GYÁRTOTT
ÉPÜLETEK

(az NFÜ-nek) is jóvá kell hagynia.
Amikor megérkezik ez a jóváhagyás, akkor teszik közzé a nyertesek listáját az NFÜ honlapján, és
egyben a pályázók is értesítést kapnak eredményükről. Vagy arról
hogy nyertek, vagy arról, hogy a pályázatot ilyen-olyan okból elutasították. Ezért az automatikus rendű pályázat gyorsabb és biztosabb. Ott,
ha a pályázó szakember segítségét
veszi igénybe, az még a benyújtás
előtt meg tudja mondani, hogy az
adott projekt azzal a céges háttérrel belefér-e az automatikus eljárás
rendű pályázati kiírásba, vagy nem.
Ha a válasz igen, onnantól kezdve
nagy valószínűséggel az a pályázat
a pályázati kiírás keretösszegének

erejéig át fog menni. 2011-től
egyébként speciális, a nem megfelelő felhasználást gátló kockázati
szempontokat is építettek a rendszerbe. Ez konkrétabban azt jelenti,
hogy figyelnek az ügyeskedőkre.
Például, ha egy nyaralóba van bejelentve a telephely, mert ott kedvezőbb a támogatási intenzitás, vagy
ha a pályázó olyan cégtől hoz árajánlatot, mely „véletlenül” vele azonos telephelyre van bejelentve,
vagy egy lepusztult, mocsaras külterületi tanyára terveznek egy Hitech kutatást, ezeket az említett új
kockázati szempontok alapján figyelik, és a pályázat azonnal kiesik.
Hiába ért el egyébként magas
pontszámot.

VTSZ kód
Meghatározás
9402
Orvosi, sebészeti, fogorvosi vagy állatorvosi bútor (pl. műtőasztal, vizsgálóasztal, kórházi ágy mechanikus felszereléssel, fogorvosi szék); forgatható fodrászszék és hasonló szék, döntő- és
emelőszerkezettel; mindezek alkatrésze

2. sz. melléklet
GOP-2011-2.1.1/A
(csak a Közép-Magyarországi Régión kívül pályázható)
KMOP-2011-1.2.1./A
(csak a Közép-Magyarországi Régióban pályázható)
„KKV technológia-fejlesztés”
Pályázati alapinformációk:
Alapcél:
Az Új Széchenyi Terv kiemelt figyelmet fordít a mikro-, kis- és középvállalkozások (továbbiakban:
KKV) fejlesztésére, szerepük erősítésére a magyar gazdaságban. A
jelen pályázati kiírás célja lehetővé
tenni a KKV-k számára, hogy kis lépéssel fejlesszék a vállalkozásukat
technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen keresztül.
Típus: egyfordulós, automatikus
Pályázhat:
a) jogi személyiségű gazdasági társaságok,
b) jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
c) SZJA hatálya alá tartozó egyéni
vállalkozók
d) szövetkezetek
amelyek éves átlagos statisztikai
állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum
egy fő volt.
A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:
Nem nyújtható támogatás azon
pályázó részére
– aki, vagy amely nem rendelkezik
legalább kettő lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való
működés időszaka ebbe nem számít bele, vagy;

– aki vagy amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége
meghaladja a pályázat benyújtását
megelőző jóváhagyott (közgyűlés,
taggyűlés, illetve a tulajdonosok
által jóváhagyott), legutolsó lezárt,
teljes üzleti év éves beszámoló
szerinti árbevétel összegét, vagy
egyéni vállalkozók esetében az
adóalapba beszámított bevételét.
– akinek, vagy amelynek a saját tőkéje a jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által
jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes
üzleti év éves beszámolója alapján
negatív, vagy;
– akinek, vagy amelynek a jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve
a tulajdonosok által jóváhagyott)
legutolsó lezárt, teljes üzleti év
éves beszámolója alapján a saját
tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;
Beadási határidő: 2011. március
01-től 2011. december 31-ig lehetséges (amíg a keret el nem
fogy).
A pályázati kiírásnak megfelelő, hiánytalan pályázat a benyújtásától számított 15 napon
belül befogadásra és egyúttal
a döntéshozó jóváhagyását követően támogatásra kerül.
Keretösszeg:
GOP:
30,0 Mrd Ft (2011–2013.
évben)
KMOP: 4 Mrd Ft (2011–2013. évben)
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• Az önrész tekintetében milyen
lehetőségek adottak?
• Nem az önrész, hanem a támogatási összeg felől közelít minden
egyes pályázati kiírás. Tehát amikor
azt látjuk, hogy a pályázható összeg
5 és 25 millió között van, mindig a
támogatási összeg értendő ez alatt.
Ha látom, hogy 30% a támogatási
intenzitása egy pályázatnak, az azt
jelenti, hogy a minimális 5 millió forint a 30%-a a teljes projektnek. Vagyis legalább 16 milliósnak kell lenni a teljes projekt értéknek ahhoz,
hogy én a minimális 5 milliós összegre pályázhassak. Vagyis 4 milliót nem kérhetek. Ha csak 12 millióra jön ki az, amit elképzelek, úgy
nem pályázhatok abból a keretből.

• Az automatikus elbírálás alá eső
pályázatoknál mi az a legkisebb
összeg, amit meg lehet pályázni?
• Ez nem a pályázat elbírálási
rendjén múlik. A budapesti és
pest megyei vállalkozások számára, amelyek ezeken a helyszíneken
szeretnének fejlesztéseket megvalósítani, a beruházás összköltségétől függően két kiírást tudnék
javasolni: a KMOP-2011-1.2.1/A
automatikus eljárásrendű kiírás
(2. sz. melléklet), melyben 5–25
millió Ft közötti támogatási összeg
igényelhető eszközbeszerzésre
(min. nettó 200 000 Ft/db) és IT
fejlesztésre (min. nettó 30 000
Ft/db eszközérték). A támogatási
intenzitás cégmérettől és helyszín-

től függően 20–35% között van. A
másik a mikrohitellel kombinált támogatás: KMOP-2011-1.2.1/M kiírás (3. sz. melléklet). A mikrohitelek esetén a vissza nem térítendő támogatás 1és 4 millió forint, a hozzá tartozó kedvezményes hitel összege 1és 8 millió forint között van. Ehhez a konstrukcióhoz 10% önerő kell. Ez esetben a vissza nem térítendő rész
maximum, 45%, a hitel pedig maximum 60% lehet. Egymillió forint
alatt a mikrohitelt nem lehet kérni.
Itt van például egy ötmilliós beruházás. Ehhez 500 ezer forint saját
erő kell, ez tehát 10%. 45% lehet a
vissza nem térítendő támogatás,
tehát 2 250 000 Ft, és a maradék

45%-ot kell kedvezményes hitelből
fedezni. Vagy nézzünk egy 10 milliós példát, ahol 1 millió a saját
erő, 4 millió a maximálisan
igénybe vehető támogatás és 5
millió forintot biztosít kedvezményes hitelként a bank. A támogatás természetesen nem ingyen
van, ezért kérnek cserébe „valamit”. Ez pedig a jövőre vonatkozó
kötelezettségvállalás. Ennél a kedvezményes támogatású hitelkombinációnál az a vállalás, hogy a
projekt befejezését követő két befejezett üzleti év ráfordításainak
személyi jellegű összege eléri
majd az elnyert vissza nem térítendő támogatás összegének
50%-át. Ez esetben ha valaki fel-

Támogatás összege:
GOP: 5–25 mFt,
KMOP: 5–25 mFt
Támogatás mértéke:
A GOP-2011-2.2.1/A pályázati
konstrukció esetében:
e) 30%-a kis- és középvállalkozások esetében
f) 40%-a mikrovállalkozások esetében
A KMOP-2011-1.2.1/A pályázati
konstrukció esetében:
Budapesten
20%-a kis- és középvállalkozások esetében
30%-a mikrovállalkozások esetében
Pest megyében
25%-a kis- és középvállalkozások esetében
35%-a mikrovállalkozások esetében
Előleg: nem igényelhető
Támogatható tevékenységek köre:
1. Technológiai fejlesztést eredményező eszközbeszerzés (mellékelt Vámtarifa Szám jegyzékben szereplő eszköz)
2. Információs technológia-fejlesztés:
o hardver,
o szoftver (megadott TESZOR
lista alapján)
Elszámolható költségek:
1. Új, egyenként minimum nettó

200 000 Ft értékű tárgyi eszköz
vételára
2. Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30 000 Ft értékű
hardver vételára
3. Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek vételára
4. Le nem vonható áfa.
Megvalósítási időkeret: a támogatási szerződés hatályba lépését követő max. 24 hónap
Fenntartási időszak: KKV számára
3 év
Jövőre vonatkozó kötelezettségvállalás: A pályázónak vállalnia kell,
hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az
éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív
eltérés nem lehet nagyobb, mint
0,5.) Bázislétszámnak minősül a
pályázat beadását megelőző év
(2010) éves átlagos statisztikai állományi létszáma.
ÉS
A projekt befejezési évét követő
két üzleti év átlagos éves személyi
jellegű ráfordításnak (egyéni vállalkozók esetén az alkalmazottak részére kifizetett bér, megbízási díj,
alkalmazottak után kötelezően be-

fizetett társadalombiztosítási járulék, a munkáltatói és kifizetői minőségében megfizetett egészségügyi hozzájárulás SZJA bevallás
szerinti vonatkozó sora,) növekednie kell a támogatási összeg 5%ával a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest.
Szb + (T * 5%) < (Sz1 + Sz2)/2
VAGY
A projekt befejezési évét követő
két üzleti év átlagos éves személyi
jellegű ráfordításnak (egyéni vállalkozók esetén az alkalmazottak
részére kifizetett bér, megbízási
díj, alkalmazottak után kötelezően
befizetett társadalombiztosítási járulék, a munkáltatói és kifizetői minőségében megfizetett egészségügyi hozzájárulás SZJA bevallás
szerinti vonatkozó sora) növekednie kell 5%-kal a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest.
Szb * 105%< (Sz1 + Sz2)/2
Ahol:
Szb: Személyi jellegű ráfordítás a
pályázat beadását megelőző lezárt
üzleti évben
Sz1: Személyi jellegű ráfordítás a
projekt befejezését követő 1. lezárt
üzleti évben
Sz2: Személyi jellegű ráfordítás a
projekt befejezését követő 2. lezárt üzleti évben

T: megítélt támogatás összege
A fenti vállalások teljesülése a projekt befejezési évét követő 2. üzleti év végét követően kerül ellenőrzésre.
Biztosíték: inkasszó benyújtásának
lehetősége a cég összes bankszámlájára
Hiánypótlás: 1x
Egyéb tudnivalók:
1. A mikro- kis- és középvállalkozások (KKV-k) olyan vállalkozások,
amelyek kevesebb mint 250 személyt foglalkoztatnak, és amelyek
éves forgalma nem haladja meg az
50 millió eurót és/vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 43
millió eurót. (14,5 Mrd Ft, 13 Mrd Ft)
2. A KKV-k kategóriáján belül a kisvállalkozások olyan vállalkozások,
amelyek 50-nél kevesebb személyt
foglalkoztatnak, és amelyeknek
éves forgalma és/vagy éves mérleg-főösszege nem haladja meg a
10 millió eurót. (2,9 mrd Ft)
3. A KKV-k kategóriáján belül a
mikrovállalkozások olyan vállalkozások, amelyek 10-nél kevesebb személyt foglalkoztatnak, és amelyeknek éves forgalma és/vagy éves
mérleg-főösszege nem haladja
meg a 2 millió eurót. (580 mFt)
2011. január 27.
Kardos Gabi

Az elszámolható szoftverek körét meghatározó TESZOR szám
szerinti lista
Felhívjuk figyelmüket, hogy bármely, az alábbi listába tartozó
eszköz beszerzésénél szíveskedjenek figyelembe venni a központi pályázati útmutató C.5. pontjában szereplő, a projekt iparági szűkítésével kapcsolatos feltételeket, ezen körbe tartozó
fejlesztések nem támogathatóak!
Elszámolható szoftverek körét meghatározó TESZOR szám szerinti lista
58.2
Szoftverkiadás
58.29
Egyéb szoftverkiadás
58.29.1
Csomagolt rendszerszoftver
58.29.11
Csomagolt operációsrendszer
58.29.12
Csomagolt hálózati szoftver

58.29.13
58.29.14
58.29.2
58.29.21
58.29.29
58.29.3
58.29.31
58.29.32
58.29.4
58.29.40
58.29.5
58.29.50
62.01.11

Csomagolt adatbázis-kezelő szoftver
Csomagolt fejlesztő eszköz, programnyelv szoftver
Csomagolt alkalmazási szoftver
Általános üzleti, otthoni felhasználásra készült csomagolt
alkalmazási szoftver
Egyéb csomagolt alkalmazási szoftver
Letölthető szoftver
Letölthető rendszerszoftver
Letölthető alkalmazási szoftver
On-line szoftver
On-line szoftver
Számítógépes szoftver felhasználásának engedélyezése
Számítógépes szoftver felhasználásának engedélyezése
IT alkalmazás tervezés, fejlesztés
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vette a maximális 4 milliós támogatást, akkor két éven keresztül
összességében 2 milliót kell a
személyi jellegű kifizetésekre fordítania. A személyi jellegű ráfordításokban számvitelileg benne van
a bruttó bér és a járulékok öszszege, a ruhapénz és a cafetéria is,
ami tehát nem ró különösebb
plusz-terhet a beruházóra. E mellett vannak a pályázó cégekre vonatkozó általános gazdálkodási

feltételekre vonatkozó elvárások.
Olyan alapfeltételek, melyek minden pályázatban benne vannak.
Például, hogy a saját tőke nem lehet negatív, vagy a saját tőke nem
csökkenhet a törzstőke-minimum
alá. E mellett kell a minimum kettő
lezárt üzleti év. Van olyan pályázat,
ahol 3 év a feltétel. Egyedül a
mikrohitelnél engedélyezett, hogy
egy lezárt évvel is lehet pályázni.
Feltétel még, hogy a vállalkozás,

vagy a vállalkozó minimum egy főt
foglalkoztasson, ebben viszont
benne van az önfoglalkoztatás is.
Nagyon fontos kritérium, hogy a
vállalkozásnak /vagy vállalkozónak/ nem lehet köztartozása, nem
lehet büntetve például szabálytalan foglalkoztatásért. Ez utóbbi miatt még akkor is kizárják, ha a kiszabott bírságot befizette. Egy minimális mértékű munkaügyi szabálysértést a rendszer tolerál. A

üzleti terv alapján meghaladja a 200 millió Ftot. (Amennyiben nem
KMOP-2011-1.2.1./M
rendelkezik egy teljes
(csak a Közép-Magyarországi Régióban pályázható)
(365 napot jelentő) lezárt üzleti évvel)
„Mikrovállalkozások fejlesztése”
Beadási
határidő:
Pályázati alapinformációk:
2011. március 01-től 2011. december 31-ig
Alapcél:
lehetséges (amíg a keret el nem fogy).
A jelen pályázati kiírás célja, hogy vissza nem Keretösszeg: GOP: 15,0 Mrd Ft (2011–2013.
térítendő támogatás és kedvezményes hitel
évben), mikrohitel: 20 Mrd Ft
együttes biztosítása révén segítse a mikroválKMOP: 3 Mrd Ft (2011–2013.
lalkozásokat, hogy kis lépéssel fejlesszék a válévben) mikrohitel: 6 Mrd Ft
lalkozásukat technológiai fejlesztésen, korszeTámogatás összege: 1–4 mFt vissza nem térírűsítésen keresztül.
tendő támogatás
A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő
1–8 mFt visszatérítendő
támogatásból, hitelrészből és saját forrásból
támogatás (mikrohitel)
tevődik össze, amelyek összesen meghatározTámogatás mértéke:
zák a Pályázati Projektértéket.
A pályázó 10% saját forrást (önerőt) köteles
Jelen pályázati kiírás alapján kizárólag abban biztosítani.
az esetben hozható pozitív pályázati döntés, A vissza nem térítendő támogatás mértéke
amennyiben a pályázó mind a vissza nem térí- maximum a Pályázati Projektérték 45%-a lehet,
tendő támogatás mind pedig a visszatérítendő de legfeljebb 4 millió Ft.
támogatás (hitel) megszerzésére jogosultsá- A visszatérítendő támogatás mértéke maxigot szerez.
mum a Pályázati Projektérték 60%-a lehet, de
Típus: egyfordulós
legfeljebb 8 millió Ft.
Pályázhat:
A vissza nem térítendő támogatás összege
a) gazdasági társaságok,
nem haladhatja meg a viszszatérítendő támob) egyéni vállalkozók,
gatás összegét.
c) szövetkezetek
A pályázati kiírásra kizárólag a 800/2008/EK Példa I.:
rendelet 1. sz. melléklete alapján mikrovál- 5 000 000 Ft értékű projekt esetében
lalkozásnak minősülő vállalkozások pályáz- 500 000 Ft (10%) saját erő mellett 2 250 000
hatnak.
Ft (45%) vissza nem térítendő támogatás és
Egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező 2 250 000 Ft (45%) mikrohitel felvételére van
vállalkozások abban az esetben pályázhatnak, lehetőség.
amennyiben a Közvetítőhöz hitelbírálat céljá- Előleg: nem igényelhető
ból benyújtott üzleti terv alapján megfelelnek a Támogatható tevékenységek köre:
kritériumoknak és a Támogatás hitelrészének d) Eszközbeszerzés,
fedezeteként megfelelő ingatlan-biztosíté- e) Infrastrukturális és ingatlan beruházás,
f) Információs technológia fejlesztés
kot ajánlanak fel.
A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltéte- Elszámolható költségek:
Csekély összegű támogatásként
lek:
Nem nyújtható támogatás azon pályázó fa) Új, egyenként minimum nettó 200 000 Ft
értékű tárgyi eszköz beszerzése
részére
fb)
Információs technológia fejlesztéshez kap• Akinek vagy amelynek éves nettó árbevétele
csolódó, egyenként minimum nettó 30 000
a pályázat benyújtását megelőző, jóváhagyott
Ft értékű hardver beszerzése
(közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év fc) Infrastrukturális és ingatlan beruházás és
vásárlás
éves beszámolója alapján meghaladja a 200
fd) Információs technológia fejlesztéshez kapmillió Ft-ot. (Amennyiben rendelkezik egy telcsolódó szoftverek beszerzésének költségei
jes (365 napot jelentő) lezárt üzleti évvel)
Megvalósítási időkeret: a támogatási szerző• Akinek vagy amelynek éves nettó árbevétele
dés hatályba lépését követő max. 12 hónap
a Közvetítőhöz hitelbírálat céljából benyújtott

3. sz. melléklet
GOP-2011-2.1.1/M
(csak a Közép-Magyarországi Régión kívül pályázható)

köztartozás-mentességet akkor is
elfogadják, ha van megegyezés
például a NAV-val (APEH utódja).
Végül is arra biztatnék mindenkit, akinek van elképzelése, ötlete,
úgy érzi az elmondottakat követően, hogy pályázna, keressen meg
a BKIK-ban egy telefonon előre
egyeztetet időpontban.
• Köszönöm a felvilágosítást!

Berkó

Fenntartási időszak: KKV számára 3 év
Jövőre vonatkozó kötelezettségvállalás:
A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezését követő két üzleti év személyi jellegű
ráfordításainak összege eléri az elnyert vissza nem térítendő támogatás összegének
50%-át.
T*50%< Sz1 + Sz2
Ahol:
Sz1: Összes személyi jellegű ráfordítás a projekt befejezését követő 1. lezárt üzleti évben
Sz2: Összes személyi jellegű ráfordítás a projekt befejezését követő 2. lezárt üzleti évben
T: megítélt vissza nem térítendő támogatás
összege
A fenti vállalások teljesülése a projekt befejezési évét követő 2. üzleti év végét követően kerül ellenőrzésre.
Biztosíték: inkasszó benyújtásának lehetősége
a cég összes bankszámlájára
Hiánypótlás: 1x
Egyéb tudnivalók:
A KKV-k kategóriáján belül a mikrovállalkozások olyan vállalkozások, amelyek 10-nél kevesebb személyt foglalkoztatnak, és amelyeknek
éves forgalma és/vagy éves mérleg-főösszege
nem haladja meg a 2 millió eurót. (580 mFt)
2011. január 27.
Kardos Gabi

* TAXIS KÓTYA-VETYE *
Itt taxisok ingyen
hirdethetnek.
Hagyományos taxi szabadjelzõ dupla
mágnes-talppal eladó. Ár: 3500 Ft.
Tel: 06 20-935-0110

…

Nyaraljon Olaszországban telepített lakókocsikban.
Árak :
5000 Ft-tól 15 900-ig/éjszaka/lakókocsi!
Nincs turnus, tetszõleges számú nap
foglalható!
06/20/367-02-73
www.satorkeszites.hu
A taxisok nem üzleti célú hirdetéseit továbbra is ingyen közöljük. Taxisok üzleti
célú hirdetéseit apróhirdetésként kezeljük, melynek nettó díja: 2500 Ft. Az apróhirdetés max. 20 szót tartalmazhat.
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Tilos jelzésen áthaladásért százezres bírság

Bizonyítási anomáliák
Az elmúlt hetekben egyre több taxis kapott szabálysértési határozatot, benne
ötven- illetve százezer forintos bírsággal, tilos jelzésen történő áthaladásért.
Utóbbi esetében egyszerűbbnek tűnik
a bizonyítás, míg az előbbieknél számos alkalommal szakértő sem biztos,
hogy egyértelműsítené a szabálysértés
tényét, így adott esetben érdemes fellebbezni a döntés ellen.
A tilos jelzésen történő áthaladás a kiemelt
szabálysértések közé sorolandó, így akit rajtakapnak e szabályszegésen, az közigazgatási
bírságként százezer forint büntetésre számíthat. Mint azt Jámbor István rendőr alezredestől
megtudtuk: a KRESZ 9.§ 4./d. bekezdése e
tárgykörben imígyen fogalmaz: „a kör alakú, valamint a nyilat vagy kerékpárt mutató folyamatos piros fény a továbbhaladás tilalmát jelzi: a
c) pontban meghatározott helyen meg kell
állni;”. Ugyanezen bekezdés c./ pontja a következőket tartalmazza: „a kör alakú, valamint a
nyilat vagy kerékpárt mutató folyamatos sárga
fény a forgalom irányának megváltozását jelzi:
az útkereszteződésnél – a kijelölt gyalogosátkelőhely, illetőleg a megállás helyét jelző
útburkolati jel, ezek hiányában a fényjelzőkészülék előtt – meg kell állni; ha azonban
biztonságosan megállni már nem lehet, az útkereszteződésen mielőbb át kell haladni.”
A piros jelzésen áthaladással kapcsolatban
az Országos Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályvezetője magazinunknak
elmondta: – A tilos jelzés esetében a felvételeken azt vizsgáljuk, hogy az adott gépjármű a
közlekedési lámpa piros jelzésénél éppen hol
haladt. Amennyiben a felvételen az látható, miszerint a kijelölt gyalogos-átkelőhely, a megállást jelző útburkolati jel, ezek hiányában a fényjelző készülék vonala előtt található a jármű és
csak a következő felvételeken ér a kereszteződésbe, egyértelmű a szabálysértés. A
410/2007. számú Kormányrendelet alapján,
amely a közigazgatási bírságokra vonatkozik,
megtörténik a szabálysértő feljelentése, és a
százezer forintos bírság kiszabása. A KRESZ
9.§ 4./c pontja viszont fényjelző készülék
előtti megállási kötelezettséget ír elő. Ez
esetben is az a mérvadó, hogy a jármű hol halad. Több felvétel készül minden szabálysértésről, akár álló, akár mozgófelvétel áll rendelkezésünkre. Egyébként mi az utóbbit javasoljuk, így
akár folyamatában végig követhető az esemény,
amelyből végül három vagy négy képkockát veszünk ki a bizonyításhoz. Itt már nem annyira
egzakt a helyzet, mint a korábbiaknál. Először is
azt nézzük, hogy a megállási kötelezettséget
előíró gyalogos-átkelőhely, megállást jelző vonal, vagy a fényjelző készülék vonalánál áthaladó jármű áthaladásakor a közlekedési lámpa
sárga jelzése világított-e. Ez az első, ezt követi a
jármű kereszteződésben elfoglalt helye.
Amennyiben ebből következtethető, hogy a jármű vezetője annak ellenére nem állt meg, hogy
a sárga jelzést időben észlelte és erre lett volna
módja és lehetősége, abban az esetben a fény-

jelző készülék előtti megállási kötelezettség elmulasztása miatt járunk el a szabálysértővel szemben, ami ötvenezer forintos közigazgatási bírságot von maga után
– ismertette az osztályvezető.
Azt Jámbor alezredes sem vitatta, hogy a hazai közlekedési kultúrában egy sárga jelzésnél történő
erőteljes padlófékezés nem biztos,
hogy a legjobb módszer, mert a követési távolságot rendszerint figyelmen kívül hagyók pillanatokon belül hátulról, akár a kereszteződésbe is képesek az ütközésnél betolni a szabályokat mindenáron betartani szándékozót. De a közlekedési szabályok betartásának a rendőrségnek érvényt kell szerezni. A
körülmények vizsgálatakor ezért
kérnek több felvételt, képet a folyamatról, hogy abból meg lehessen
állapítani a szándék hiányát, így a
tényleges szabálysértést.
Míg korábban kizárólag fényképezőgépekkel történt a tilos jelzésen történő áthaladás rögzítése,
napjainkban leginkább ezeket kamerával veszik fel a járőrök, ahol
másodpercenként több felvétel
készül. Sajnálatos módon hazánkban még igen kevés olyan közlekedési lámpa található, amely azt
is jelzi, hogy mennyi idő múlva történik a színváltás. Ez nagyban segítené gépjárművezetőket a helyes döntés meghozatalában, a
kereszteződést megközelítésekor.
Jámbor alezredes megjegyezte:
– Szolnokon működik olyan állóképet rögzítő kamera, amelyet a
közlekedési lámpa szabályoz, így
a felvételek elkészítése teljesen
automatikusan történik. Veszprémben pedig egy másik, amelyet
szintén a fényjelző készülék vezérel, az mozgóképet vesz fel, amelyen jól látszanak az útburkolati jelek, az elhaladó gépjárművek, a
közlekedési lámpa és a kereszteződés. Ezekkel egyszerűbb az
adott helyzet pontos dokumentáA fenti képsorozatot 50 ezer forintért készítette a
ciója és a szabálysértés tényének
rendőrség. Érdekes, hogy a megállás helyét jelző
elbírálása is – hangsúlyozta a közvonal – bár van – nem látszik, az viszont igen,
lekedésrendészeti vezető.
Következtetés: ma már mindenki- hogy a kolléga még sárga jelzésnél haladt be a
nek lehetősége van arra, hogy a sza- kereszteződésbe. A fellebbezés valószínűleg
bálysértéséről készült felvételeket eredményes lesz
Ugyancsak január elseje óta, a korábbi 60
az interneten megtekintse. Ehhez nem kell más,
minthogy az eljárás megindításáról kapott érte- napos eljárási határidő 90 napra emelkedett,
sítőjén szereplő adatokkal megnézze a képeket. ennyi ideje van a közlekedési hatóságnak a
Amennyiben a szabálysértési határozatban a szabálysértővel szembeni eljárás megindításáfényjelző készülék előtti megállási kötelezettség ra. Még egy változás: a szabálysértési határoKRESZ 9.§ 4./c. pontja alapján marasztalták el zat ellen a fellebbezés határideje 2010-ben
és ötvenezres bírságot róttak ki rá, és a felvéte- még 10 munkanap volt, idén ez 15 naptári naplek alapján valós kétségei merülnek fel az elkö- ra változott.
vetéssel kapcsolatosan, célszerű fellebbezni.
k.z.t.
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MORFONDÁRIÁK
Mondhatom, ez az év is jól kezdődik. Itt van ugye a BA Zrt. körüli helyzet. Eddig legalább a reptérre irányuló fuvarokat viszonylag zökkenőmentesen lehetett teljesíteni. Na, ennek most már vége. Remélem, csak átmenetileg. Valamit azért nem értek. Ebben az országban senki nem gondol a jövőre. Mindig
csak a ma. De mi lesz holnap, meg azután? Lehet, hogy valakik azt gondolják, hogy az már őket nem érinti. Dehogynem. Volt már rá példa. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ennek a piacnak az egyik meghatározó szereplője
az UTAS. Így, csupa nagybetűvel. Nekem úgy tűnik, mintha a döntést hozók
erről következetesen megfeledkeznének. Ők ugyan hogy utaznak? Repülőszőnyegen talán. Kíváncsi lennék azon külföldi véleményére, aki nem tud a
reptérről a városba utazni a kedvenc taxijával. Vajon hol, és hányszor találkozik hasonló helyzettel a nagyvilágban? Maradván továbbra is a reptérnél.
Mást sem látok a taxik oldalán, csak megdöbbentően alacsony árajánlatokat
„reptéri transzfer” címen. Csak még egy kicsit kell „javulni” a helyzetnek, és
az utas pénzt is kap majd azért, hogy taxival utazott. Természetesen utazási
utalványt, hogy továbbra is velünk utazzon. Sőt! A további utazásai során elég
lesz az utalványt csak bemutatni. Halottak napján meg egy szál virágot a legközelebbi sírkertben a ÉHENHALT TAXIS emlékére valahol elhelyezni. Azért,
ha kiszámolom egy háromszemélyes család (papa-mama-egy szem gyerek)
busz-, metróköltsége a belvárosba kitesz egy, az előbb említett transzfert.
A pályaudvaroknál már egészen más a helyzet. Vannak persze példák a
gyors és eredményes intézkedésekre is. Például a hajléktalanokat semmi
perc alatt el lehetett távolítani az aluljárókból. Vagy itt van például a közlekedés. Kimondottan örültem a 7.5 t-s teherjárművek előzését megszigorító szabálynak. Nincs is annál borzalmasabb, amikor az autópályán eléd cammog
egy külföldi rendszámú kamion és percekig előzi a társát. Volt részem olyan
élményben is, hogy amikor egymás mellé értek, még egy darabig kommunikáltak is. Na ennek, remélem, vége. Habár? Ha nincs hatékony ellenőrzés,
akkor megint kapott az a bizonyos egy hatalmas pofont. Az ilyesmivel meg
nem árt vigyázni, mert visszacsapódhat belőle valami. Ne adj isten a pofozkodó arcába. Most kezdem csak megérteni, hogy kishazánkban miért oly nehéz
a különböző tevékenységek ellenőrzése. Tragikus és borzalmas halált kellett
halni fiataloknak, hogy kiderüljön egy csomó szabálytalanság. Aztán a szokásos ígérgetés, hogy így meg úgy. Ellenőrizve lesz minden. És? Továbbra is
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szól a zene, fogy a pia, ami meg jól megy, azt úgy hívják, hogy „anyag”. A
taxisoknak is mióta ígérik, hogy rendszeresen ellenőrzik őket. Csak éppen
azokat nem, akiknek érvénytelen a jogsijuk, vagy több mint fél éve nincs műszakijuk. Ja, hogy ilyesmi miatt még nem halt meg senki?! Erről jut eszembe: tizenvalahány év után jelentkezett a kolléganőnk gyilkosa. Önként, nem
a rendőrök találták meg. Eléggé egyedi az eset ugyan. Attól félek viszont,
hogy esetleg az ügyet a T. hatóság vagy a T. bíróság ejti majd, esetleg elévülés miatt. Ilyenkor mit csinál az állampolgári biztos? Miért csak a bűnözőknek vannak személyiségi jogaik? Úgy látszik, sokat kell még tanulnunk a
demokráciát. Napjainkban kiváltképp. Ja, a nagy testvér meg figyel ám! Nem

csak minket: Mindenkit. De ez már másik nagy testvér ám. „Őtet szeressük”.
Mert nem a szomszédunk. Egészen a túloldalon lakik. Csak nehogy úgy járjunk, hogy mi megállunk, a Föld meg forog tovább. Félni azért nem kell,
nem érnek utol. Csak jön tőlük a sok baromság. Halloween ünnep. A Bálintokat sem úgy hívják. Jó ez nekünk.
Nagyon megkapott jó Drávucz uram legutóbbi cikke. Szíves engedelmével elbúcsúznék idézett költője szavaival: „Adjon az Isten szerencsét” minden hazánkfiának. Elsősorban a taxisoknak.
Mert rájuk fér.
Tisztelettel
Kapitány

A regisztráltakat telefonon vagy e-mailben értesítik

Megúszható a kerékbilincs
Több mint egy éve érvényes az a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy a gépjármű tulajdonosa, üzemeltetője a Belügyminisztérium gépjármű-nyilvántartásába 2300 forintért elérhetőséget
regisztráltasson, így például mielőtt a közterület-felügyelő kerékbilincset alkalmazna, értesíti a szabálysértőt, s ha a vétkes
15 percen belül a helyszínen megjelenik és a jogsértést megszünteti, úgy mentesül a bilincs felszerelésének költségei alól.
A Fővárosi Közterület-felügyelet szolgálati igazgatóhelyettesétől kértünk tájékoztatást a lehetőségekről.

rület-felügyelet online-kapcsolatban
áll a BM gépjármű-nyilvántartóval.
Mielőtt a felügyelő a szabálytalan
gépjárművel szemben intézkedni
kezd, ellenőrzi, a nyilvántartásban
található-e telefon vagy e-mail elérhetőség. Amennyiben ilyen létezik,
úgy köteles felhívni az adott számot, vagy a központunkon keresztül
elektronikus levélben tájékoztatni
az ügyfelet a szabálysértésről, annak helyszínéről és idejéről. Telefonok esetében, ha elérhető a megadott személy, egyszerű a helyzet,
szóban történik mindez. Hangposta esetén ugyanezen információk
hangzanak el, ha viszont nem érhető el a megadott szám, akkor is a 15
percet a bilincselés előtt ki kell várni. Ilyenkor a felügyelő rendszerint
újra megkísérli a kiértesítést. Amennyiben ez sikertelen, úgy felkerül a
bilincs a gépjárműre. (A felügyelő

Nincs annál bosszantóbb, mikor a jármű vezetője bilincselés közben
gépjárművezető úgy érkezik a ko- megérkezik, úgy a felét kell lerónia
csijához, hogy mobilitásában kerék- – mindez azonban csak a bilinccsel
bilincs akadályozza. Ráadásul a rikí- kapcsolatos költség.
tó matricák is rögvest a kedvét szeÁm ez is elkerülhető vagy pestiegik még akkor is, ha jól indult a nap- sen szólva megúszható, amennyija. De mi is ilyenkor a teendő, el le- ben a BM gépjármű-nyilvántartásáhet-e kerülni az ilyen nem kívánatos ban regisztráltattunk elérhetőséhelyzetet? Nos, Miklós István, a Fő- get. Ennek részletei keretes írávárosi Közterület-felügyelet szolgá- sunkban olvasható. Tehát megspólati igazgatóhelyettese szerint igen. rolhatunk 11 500 forintot, ha a gépEnnek legegyszerűbb módja, ha a jármű vezetője, üzemeltetője az okközlekedő betartja a KRESZ szabá- mányirodában regisztrált: – A köztelyait és jogkövető magatartást tanúsít. Az igazgatóhelyettest először arra kértük,
arról tájékoztasson bennünA Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
ket, mikor és hol használnak
Központi Hivatala tájékoztatása alapján.
a közterület-felügyelők kerékbilincset Budapesten, A közbiztonság és a közrend védelmében, illetve fenntartámelyek ezek feltételei: – A sában közreműködő szervezetekre vonatkozó egyes törvéFővárosi Közterület-felügye- nyek módosításáról szóló 2009. évi LXXXIV. törvény módolet az úgynevezett kiemelten sította a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi
védett övezetekben alkal- LXXXIV. törvényt (a továbbiakban: Kknyt.), amelynek értelmazza a kerékbilincset a mében a járműtulajdonos (üzemben tartó) kérésére a járszankcionálás kikényszerí- műnyilvántartásban rögzítésre kerül a járműtulajdonos
tése érdekében. Jellemző- (üzemben tartó) rövid szöveges üzenet fogadására szolgáen a Városliget és a Budai ló elérhetősége, telefonszáma vagy elektronikus levélcíme.
Vár tartozik ide, illetve amit
Ezzel biztosítottá vált, hogy a közterületen szabálytalaa jogszabály annak minősít nul elhelyezett gépjármű közterületről történő elszállítása
– ismerjük meg, hol számít- esetén a járműtulajdonos (üzemben tartó) rövid úton értehatunk szabálytalan parko- síthető legyen.
lás esetén a bilincsre. MikHa a járműnyilvántartás tartalmazza az üzemben tartó
lós István a következőkkel rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetőségét
folytatja: – Ezeken a helye- és/vagy telefonszámát, akkor az intézkedést foganatosító
ken előfordul, hogy a gép- közterület-felügyelőnek a felügyeleten keresztül egy aljárművezető zöld területen kalommal meg kell kísérelni az üzemben tartó értesítészabálytalanul áll meg, vagy sét az intézkedés megkezdéséről.
éppen az adott útra, területEz a lehetőség azonban nem zárja ki az egyéb (szabályre engedély nélkül hajt be. sértési vagy közigazgatási) eljárás lefolytatását, és az abAmennyiben kerékbilincset ban meghatározott szankciók alkalmazását. A kerékbialkalmazunk, annak a költ- lincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek
sége 11 500.– forint. Ezt az elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó
összeget akkor kell a vétkes szabályokat a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi
félnek kifizetni, ha a felsze- LXIII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott igazságrelés teljes mértékben meg- ügyi és rendészeti miniszteri rendelet tartalmazza.
történt. Amennyiben a gép-

A regisztráció szabályai

telefonszámát a készülék automatikusan elküldi, így a visszahívásnak
sincs akadálya.) Az értesítés sikertelenségéről a helyszínen készített
jegyzőkönyv is tanúskodik, és szükség esetén a híváslistából is kontrollálható – ismerjük meg, mire számítsunk, ha telefonos elérhetőséget adunk meg.
Elektronikus levélcím is regisztráltatható. Erről a következőket érdemes tudni: - Amennyiben e-mail
címet találunk a nyilvántartásban,
úgy nem a helyszínen eljáró közterület-felügyelő, hanem a központ értesíti az érintettet a már említett tartalommal. Az úgynevezett okostelefonokon már beállítható, hogy az érkező e-mailek is megjelenjenek.
Nyilván ahol telefonszám és e-mail
cím is van és a telefonon nem érhető el az érintett, ott az utóbbira is
küldünk értesítést. A célunk, hogy a
szabálysértést mihamarabb megszüntessük – hallható az igazgatóhelyettestől.
A szabálysértés külön szankciót
von maga után. Tehát, ha 15 per-

A közlekedési igazgatási hatóság, ha a járműnyilvántartásba már bejegyzett tulajdonos, illetve az üzembentartó
csak az elérhetőségeinek bejegyzésére irányuló kérelmet
terjeszt elő, 2300 forint igazgatási szolgáltatási díj megfizetését követően jegyzi be a járműnyilvántartásba. Ha az
elérhetőségek közlésére egyéb adatváltozás (például: tulajdonos, üzembentartó személyében bekövetkezett változás) bejegyzésére irányuló eljárás keretében kerül sor, azt
az adott eljárásra mérvadó díjak, illetékek megfizetését
követően az egyéb adatváltozás bejegyzésével egyidejűleg jegyzi be a nyilvántartásba.
Közérthetőbben: 2300 forintért az okmányirodában bejegyeztethető telefonszám és e-mail elérhetőség a nyilvántartási rendszerbe. Ezt megteheti a forgalmi engedélyben
szereplő személy vagy meghatalmazással bíró egyén.
Utóbbi esetben az eljáró vigyen magával; jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság
esetében 3 hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést, vagy – ha az ügyfél nem kívánja, hogy azt a hatóság
szerezze be – a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által közokirat vagy
elektronikus közokirat formájában kiadott cégkivonatot,
vagy ezek közjegyző vagy ügyvéd által hitelesített másolatát. Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt
vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát, avagy ezek
közjegyző által hitelesített másolatát, a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot.
Amennyiben az elérhetőségekben változás történt és
azt a nyilvántartásban módosítani kívánja az érintett, úgy
az újabb 2300 forintért kérhető bármelyik okmányirodában.
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cen belül a gépjárművünknél meg
is jelenünk, a bilincselés költségét
megspóroltuk, de az már a felügyelő elbírálásán és mérlegelésén múlik, hogy figyelmeztetést, helyszíni
bírságot vagy feljelentést alkalmaz.
Mint Miklós István elmondta: - A felügyelő oly annyira független az intézkedése során, hogy még én
sem mondhatom meg, nem utasíthatom, hogy mely szankciót alkalmazza. A figyelmeztetéshez azonban több összetevőnek kell együttesen jelen lenni, tehát nem automatikus, hogy bárki is szabálytalankodik, vele szemben ezt válassza a
felügyelő – ennyit a legenyhébb
szankcióról.
A Fővárosi Közterület-felügyelet
egyelőre még nem szállít el gépjárműveket. Ám ennek is megvannak a
tervei, és az igazgatóhelyettes szerint a város érdeke, hogy ez minél
rövidebb időn belül elkezdődjék.
Azért itt is találtunk érdeklődésre
számot tartó információkat: – Azokat a szabálytalanul parkoló gépjárműveket szállítjuk el, amelyek a köz-

lekedésben zavart okoznak, akadályt képeznek. Terveink szerint
platós járművel végezzük ezt, ennél
a legkisebb az esélye annak, hogy
az autó sérüljön. Ennek költségét
jelenleg a jogszabály település
struktúránként határozza meg, így
Budapesten ez 20 ezer forint. Itt is
érvényes – bár a technológia menete még nem teljesen kidolgozott –,
hogy amíg a platóra helyezett gépjárművet nem rögzítették véglegesen a szállításhoz, addig 10 ezer forintot kell kifizetnie a szabálytalankodónak. Az értesítés és a türelmi
idő, megegyezik a kerékbilincs
használatát megelőzőekkel. A gépjármű helyén, ha azt az út felülete
és az időjárás lehetővé teszi, úgy
20x20 centiméteres értesítést kell
hagynunk, amely a legfontosabb információkat tartalmazza. Mikor, hová és ki szállította el az adott gépjárművet és milyen telefonszámon tárcsázható. (Ezt mi is aggályosnak
tartjuk, ezt jeleztük is a jogszabályalkotó felé) Az elszállításról értesíteni kell a rendőrséget, valamint az

önkormányzat, és a közterület-felügyelet honlapján is fel kell tüntetni
a gépjárművek rendszámait és azt,
hogy hol veheti át a tulajdonosa –
tette hozzá Miklós István, a Fővárosi Közterület-felügyelet szolgálati
igazgatóhelyettese.
A kerékbilincsről még annyit, ha
már felkerült a gépkocsira, akkor azt
– lehetőség szerint – a vezetőoldali
első kerékre helyezik. Az ajtó és az
úgynevezett B oszlopra kerül a matrica, hogy mindenki időben észlelje
az intézkedést, és a szélvédőn is jelzik mindezt. A matricán található telefonszámot kell hívni, hogy a közterület-felügyelő a bilincset eltávolítsa.
A fővárosban a nap 24 órájában élhetnek ezzel a rászorulók. A felügyelő általában a hívástól számított
30 percen jelenik meg a helyszínen.
Amennyiben később ér ki – ez esetben nem érvényes, mint az elkésett
ételfutár esetében az ajándék pizza
– itt mindenképpen fizetni kell a bilincs eltávolításáért. Ennek is több
módja lehetséges. A legegyszerűbb
készpénzt adni nyugta ellenében.

A nyilvántartás felhasználói
A Kknyt. 19.§–21.§-ai tartalmazzák, hogy ki és
milyen célból kérhet, és milyen feltételek igazolásával kaphat adatokat a közúti közlekedési nyilvántartásból:
„19. § (1) A nyilvántartásból igényelheti(k):
a) a bíróság, a bírósági végrehajtó, a közjegyző, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a rendőrségről szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító
szerv, valamint belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv a törvényben
meghatározott feladataik ellátásához szükséges
adatokat;
b) a közúti közlekedési ügyekben eljáró hatóságok a külön jogszabályban megjelölt feladataik
ellátásához szükséges adatokat;
c) a rendőrség a közbiztonsági ellenőrzéshez
és határrendészeti feladatai ellátásához szükséges adatokat;
d) a honvédelmi igazgatás szerve a hadkötelesek nyilvántartásához a 8. § a), b), f), i), k) pontjaiban megjelölt adatokat és a járművezető egészségi és pályaalkalmassági adatait, valamint a
hadkiegészítő parancsnokság, a Honvédség és
a rendvédelmi szervek részére biztosított technikai eszközökkel kapcsolatos szolgáltatás elrendelése céljából a 9. § (1) bekezdésében, valamint 9. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott adatokat;
e) a települési önkormányzat jegyzője
ea) gépjármű-adóztatási feladatok ellátásához
a 9. §-ban és a 9/A. § (1) bekezdésében megjelölt adatokat,
eb) közútkezelői feladatainak, valamint a közterület rendjének biztosításával összefüggő feladatainak ellátásához a 8/A. § a), d), f)-i) és k) pontjaiban, a 9. § (1) bekezdésének a), b), e) és f)
pontjaiban, a 9. § (2) bekezdésének a), b), d) és
e) pontjaiban, a 9. § (4) bekezdésében, valamint
a 9/A. § (1) bekezdésének a)-e) pontjaiban megjelölt adatokat;

f) az adóhatóság az adóigazgatási eljáráshoz a
8. § a), b), i) és k) pontjaiban, a 9. §-ának (1) bekezdésében, a (2) bekezdés a)-c) pontjaiban és a
9/A. § (1) bekezdésének a)-e) pontjaiban megjelölt adatokat;
g) a vámhatóság a vámigazgatási eljáráshoz a
9. §-ban és a 9/A. § (1) bekezdésében megjelölt
adatokat;
h) a közterület-felügyelet a 8/A. § a), d), f)-i) és
k) pontjaiban, a 9. § (1) bekezdés a), b), e), f)
pontjaiban, a 9. § (2) bekezdés a), b), d) és e)
pontjaiban, valamint a 9. § (4) bekezdésében
megjelölt adatokat;
i) személyes adatok esetén törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződésben vagy az Európai
Unió kötelező jogi aktusának végrehajtását vagy
átültetését biztosító törvényben megnevezett külföldi szervezet az e törvényekben meghatározott
célból az abban megjelölt adatokat;
j) nemzetközi bűnüldözési szervezet a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ útján a
nemzetközi szerződésből vagy nemzetközi kötelezettségvállalásból fakadó feladat teljesítése során az i) pontban megjelölt adatokat;
k) külföldi bűnüldöző szerv nemzetközi szerződés alapján;
l) a gépjármű-felelősségbiztosítást ellátó biztosító a kárrendezési eljáráshoz a 9. § (1) bekezdésének a), b), e) és f), a (2) bekezdés a), b) és d)
pontjaiban, továbbá a 9/A. § (1) bekezdésének
a)-e) pontjaiban megjelölt adatokat;
m)
n) a helyi önkormányzat, illetve a várakozásdíjfizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére, a várakozási díj és a pótdíj beszedésére általa megbízott, a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 9. § (5) bekezdésben
meghatározott szolgáltató a várakozási díj meg
nem fizetése esetén a jogszerű parkolás megállapítása érdekében a 8/A. § g), h) és k) pontjaiban, valamint a díj és a pótdíj behajtása érdeké-

Lehetőség van arra is, hogy mobiltelefonról történjék a banki tranzakció, amennyiben a pénzintézet viszszaigazolási értesítőt küld az
összeg átutalásáról, illetve annak
megkezdéséről, azt a felügyelő elfogadja, a jegyzőkönyvbe rögzíti.
Bankkártyával történő kiegyenlítésre is lehetőséget ad a jogszabály,
ám ennek a feltételein még dolgozik
a közterület-felügyelet, így egyelőre
a felügyelőknél nincs leolvasó terminál, de hamarosan ez is megoldódik.
Végül: arra is lenne mód, hogy
postai befizető csekket kapjon az
állampolgár, amivel elsétál a legközelebbi postára, kiegyenlíti a feltüntetett összeget, majd az igazolószelvénnyel tér vissza a helyszínre, és ekkor kerül le a bilincs a járműről, de ez körülményes és munkaidőn túl nyitva tartó postát sem
egyszerű találni, ezért a gyakorlatban ezzel a lehetőséggel nem élnek a közterület-felügyelet munkatársai.
k.z.t.

ben a 9. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés a), b),
d) és e) pontjaiban, továbbá a (3) bekezdésében
megjelölt adatokat;
o) a Központi Statisztikai Hivatal törvényben
meghatározott feladatai ellátásához szükséges
statisztikai adatokat.
(2) A nyilvántartásból adatot igényelhetnek:
a) a 8. § c), d) pontjaiban megjelölt adatok kivételével
aa) a szabálysértési ügyekben eljáró hatóság a
szabálysértési eljárás lefolytatásához,
ab) a közúti közlekedés ellenőrzésére jogosult
hatóságok jogszabályban meghatározott feladataik ellátásához;
b) a hivatásos polgári védelmi szerv, a megyei
közgyűlés elnöke, a főpolgármester és a polgármester törvényben meghatározott polgári védelmi feladatai ellátásához a 8. § c), d), g), h) és a 9.
§ (1) bekezdés c), d), g) pontjaiban megjelölt
adatok kivételével.
(3) A külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium konzuli szolgálata adatszolgáltatást igényelhet az érintett személy által közölt
és a nyilvántartásban szereplő adatok egyezőségéről.
20. § A 19. §-ban megjelölt szervek a célt és a
jogalapot az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölésével igazolják.
21. § A nyilvántartásból adatot igényelhet magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (a továbbiakban:
kérelmező):
a) jogának vagy jogos érdekének érvényesítése érdekében a 8. § c)-e), h), a 8/A. § b)-c), e), j)
és a 9. § (1) bekezdés c) pontjában megjelölt
adatok kivételével;
b) tudományos kutatás céljából természetes
személyazonosító és járműazonosító adatok kivételével;
c) közvélemény-kutatás és piackutatás céljára
a jármű műszaki adataiból időbeli és területi bontásban;
d) közvetlen üzletszerzés céljára a jármű műszaki adataiból időbeli és területi bontásban.”
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Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében
„Az idősb fiú is leteszi a könyvet,
Figyelmes arcával elébb-elébb görnyed;
S mihelyt a koldús megáll a beszédben:
’Meséljen még egyet’ – rimánkodik szépen.
’Nem mese az gyermek’ – így feddi az apja.
Rátekint a vándor és tovább folytatja…”
Arany János)
Úgy tartják a tudós elmék, hogy a népmese –
akár a népdal, a népköltészet – az illető nép
lelkének tüköre.
No jó. Akkor nézzünk például egy tipikus német népmesét: Sűrű, setét, kísérteties erdőben bolyonganak a nyomorúságos háztól elcsapott gyermekek, rosszindulatú koboldok
zargatják őket, sehon a segítség, sehon egy
szingli jótündér, csak magukra számíthatnak,
észnél köll lenniök, no meg ravasznak – nem
semmi dolog ám sütőlapátra tessékelni az emberevő banyát… a mesét hallgató gyermeket
meg a frász kerülgeti.
Ellenben – s ezt nem kis nemzeti büszkeséggel említhetjük – egészen más hangulatú a
magyar népmese. Tessenek csak figyelmezni:
megyen a szegényember legkisebb fia szerencsét próbálni. Akivel útközben találkozik és kéri, azon készséggel segít. Így érkezik el a királyhoz, aki szintúgy olyan, mint akármék tehetősebb falusi gazda. Derekasan próbára leszen
téve a legény, de s ez a lényeg! – „jótett helyébe jót várj!” – segítenek neki azok, akiket útja
során megsegített. El is nyeri a királylány kezit,
no meg egyelőre csak a fele királyságot, amivel azonban nem köll rögvest a tőzsdére rohannia, hogy megszaporázza, hiszen öreg mán
a király…
Hát az orosz mesék? – azok is megmaradtak emlékezetemben. Igaz: volt mese Leninről,
Sztálinról, melyek a gyermeki képzeletet nemigen tudták felcsigázni, ám a répa, a Répa az
már igen! Tán van, aki még emlékszik e mesére: a nagyapó kertjében olyan hatalmas répa
nőlt, hogy a jó öreg sehogy sem tudta egyedül
kihúzni. Hívta a nagymamát, úgy sem gyütt ki a
répa, ölég az hozzá, hogy mind, aki csak élt és
mozgott a házban, összekapaszkodott (a sor
végin a kisegérrel), s így zusammen sikerült az
akció. Roppant tanulságos!
A másik kedvencem az aranyhalacskáról
szóló. Ebben a mesében a nagyapó nem répát
huzigál, de bizony kifogja az aranyhalat (mindannyiunk vágyát!), aki teljesíti is minden kívánságát. Csak hát öreg élete párja, a nagyanyó
olyan telhetetlen, egyre többet és többet követel, hogy végül az aranyhal megunván a zsarolást visszasuhintja őket a nincstelenségbe –
máig csengő tanulságul!
Ennyit a mesékről – és innétől komolyodunk.

*

Ha nem csal meg az emlékezetem, nemzedékemnek az elemi iskola ötödik osztályától kezdve köllött orosz nyelvet tanulnia. Hát mit is
mondjak? Eltrehánykodtuk, de nem ám valami
nemzeti dacbul, a megszállók elleni passzív
rezisztenciábul, hanem azért, mert végig-

nyüglődtük, nyűgösködtük ezt az alapjában
szép, lágy, dallamos nyelvet, a mássalhangzótorlódásnál összegabalyodott az ember gyerekinek a nyelve, ha a jellegzetes oroszos torokhangot akartuk utánozni, az olyanná vált, mint
a halálos tüdőbeteg utolsó hörgése. No meg
persze – így utólag visszatekintve – tanáraink
sem állhattak a helyzet magaslatán, legalábbis
a mi iskolánkban.
Nagy kár. Mert hatalmas ám az orosz irodalom, megrendítő személyiségekkel, művekkel.
Az egyszerű nép ott ugyanúgy kedveli a mesét,
a dalt, a verset, mint minálunk, sőt a dallamosságot picinykét többre becsülik a mondanivalónál – ez, hogy úgy mondjuk, a néplélek sajátossága. Évszázadokon át nagy becsben tartották
a vándor mese- és versmondókat, ha feltűnt közülük egy, körégyűlt a falu, álmélkodva hallgatták. Nagy költőjük, Puskin verseit nemcsak az
értelmiség ismerte, némelyike szájról szájra
járt, akárcsak minálunk Petőfi Sándor versei.
Mert a vers és a költő náluk is, meg nálunk is –
közkincs: vigasztal vagy andalít, fölzaklat vagy
megnyugtat, filozofál – vagy „csak” mesél.
Meseszerűen indult e havi költőnk, az orosz
Szergej Jeszenyin élete. A szegény parasztszülők gyermeke megyen „szerencsét próbálni”, elhagyja a csöndes, békés, idilli falucskáját, s bemén a fővárosba Szentpétervárra, a
zajba, a ricsajba, a mozgalmas, ám zűrzavaros
világba. Költői tehetsége igen korán megmutatkozik, sikeres lesz, és mivel kellemetes jelenség: szőke hajú, kék szemű, lányos arcú, tapadnak rá a nők, ilyenek is-olyanok is, hát úgy
érzi, övé a világ, megfogta az isten lábát. Meg
egyre többet a vodkás poharat. Megházasodik, elvál, újra meg újra. Aztán szemet vet rá a
korszak kiemelkedő táncművésznője, Isadora
Duncan, férjül veszi a nála tizenhét évvel fiatalabb Szergejt, s kiviszi a nagyvilágba, Párizsba.
Szergej, aki a lelke mélyén megmaradt egyszerű falusi legénynek, nem a „Fény városának”
csillogását látja, hanem a züllöttséget, a hazugságot, a mindenhonnani kétszínűséget. Ha
a „helyzet” úgy hozza, duhaj és iszákos ő is –
de még mennyire –, ám nem hazug, nem kétszínű.
Otthagyja Párizst, a nagy- vagy félvilági életet. Úgy érzi, visszavárja őt a gyermekkora idillinek tűnő meseszerű világa, ahol minden egyszerű, egyértelmű és tiszta. Visszatérni, megtérni – ez a szándéka. No és az önzetlen,
őszintén viszonzott szerelem, amelyet ritkának
éppenséggel nem mondható kapcsolataiban
kitartóan keres.
A falut féltő, óvó, oda visszavágyó költői korszakából mutatjuk be az egyik versét Erdődi
Gábor ihletett fordításában és szíves hozzájárulásával.
Ám „mesénk” hőse szerencsés „mesetársaitól” eltérően – vágyódás ide, vágyódás oda,
nem tér vissza falujába. Moszkvába megyen, a
„Kocsmás Moszkvába” – ahogy írta. Iszik is
rendületlenül. Közben írja gyönyörű verseit,
melyek közül nehány huligános, csibészes,

ALACSONY HÁZ, KÉK ZSALUGÁTEREK
Alacsony ház, kék zsalugáterek,
titeket felejtenélek?
A minap voltam bár kisgyerek,
elzengtek az éjben az évek.
Álmomban újra látlak,
mezők s erdők serege:
betakar ködös északi tájnak
szegényes karton-ege.
Bennem rég nem az a tűz ég,
bár hulló gyümölcs se vagyok,
ám búsló fényteli gyöngéd
lelkemben orosz maradok.
Darvak seregét szeretem,
krúgatnak gyér szemü tájat,
rónákon, tág tereken
dúsabb kalászt sose láttak.
Csak nyírfát, sűrü gyomot,
dőlt fűzet, puszta kopárat,
hol füttyszava szól a betyárnak,
ha belém sír, véle halok.
Gyűlölni mégse tudom,
jöjjön bár ó, a szegénység,
a fakó karton-szegény ég,
te vagy, ó, szülőhonom.
S a minap voltam bár kisgyerek,
oly vénen szállnak az évek:
alacsony ház, kék zsalugáterek,
hogyan is felejtenélek?
kocsmás, később meg egyre kiábrándultabb,
megkeseredett hangulatú. Néha még erőre
kap, úgy érzi, ismét „optimista”, de jön a zuhanás: depresszió, hallucináció, idegösszeroppanás, rövid kórházi kezelés. Aztán a vég:
1925 december végén egy pétervári szálloda
szobájának fűtéscsövére felakasztja magát.
Egy költővel a halála után mindig „történik”
valami. Szergej költészetét a harmincas évektől a hatvanas évek második feléig hazájában
meg sem jelentették. Később versei egyre divatosabbá váltak, ma tán ő a legkedveltebb költő (persze Puskin után). Az ottani rendszerváltozás során, a nagy „leleplezési lendületben”
elterjedt: nem öngyilkos lett, hanem megölték,
mert „a hatalom útjában állt”. Nos, a sztálini
időkben sok ember állt a hatalom útjában – ő
nem. A legújabb kutatások bizonyították a szomorú tényt, az öngyilkosságot. Nem „mese”,
hanem torokszorító valóság: az orosz nép e ragyogó tehetségű fiát, a „szerencsét próbáló
szegény legényt” beszippantotta, bedarálta,
majd megsemmisítette a nagyváros zűrzavara,
a mindenáron változás kíméletlensége, vagyis
mindaz, amitől szeretett orosz vidékét, faluját
féltette.
Ez az istenáldotta tehetség mindössze 30
évet élt.
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Taxisok a Szigetért
Januárban érdekes leveleket olvashattak a Városháza illetékesei. Először az Országos Taxis Szövetség /OTSZ/ állt ki a Sziget Fesztivál mellett, majd egy nappal később a Taxi Fuvarszervező Társaságok Szövetsége /TFTSZ/ is megtette ugyanezt. A
két közlemény közötti különbséget taxis olvasóinknak nem kell
magyarázni. Egyébként az „indok” azóta megoldódott. Lesz Sziget Fesztivál az idén is. A TFTSZ kérésére lapzártáig nem érkezett válasz.
A szerk.

Közlemény
Az Országos Taxis Szövetség /OTSZ/ levélben fordult Budapest Főpolgármesteréhez, hogy a Sziget Fesztivál területhasználati díjával kapcsolatban szíveskedjen módosítani eredeti javaslatát, figyelembe véve több
ezer fővárosi taxis, vendéglátós és diákok százait foglalkoztató vállalkozások érdekeit is.
Szomorúan értesült róla Szövetségünk, hogy a Főpolgármesteri Hivatal a hosszú évek óta sikeres, nemzetközi hírnevet szerző, sok tízezer hazai és külföldi látogatót vonzó Sziget Fesztivált, jelentős területhasználati díjjal tervezi ez évtől megterhelni.
Szervezetünk, az OTSZ álláspontja szerint, túl azon, hogy a Sziget
Fesztivál jelentős, több milliárdos bevételt termel hazánk számára, az
egyik, ha nem a legnagyobb turisztikai vonzerőt képviseli Budapesten,
amivel jelentősen hozzájárul az ország és Budapest pozitív nemzetközi
megítéléséhez, jelentős bevételt nyújt a turisztikai szolgáltatóknak, így a
taxis szakmának is.
A Szálloda Szövetség véleményével egyetértve mi is úgy látjuk, hogy
az utóbbi napokban nyilvánosságra került milliárdos összegű bérleti díj
megállapítása, a rendezvény megtartását súlyosan veszélyezteti. Véleményünk szerint a rendezvény esetleges hiánya Budapest változatos
kulturális életét szegényítheti és természetesen jelentős kiesést okoz
majd a hazai, fővárosi turisztikai szakmának is.
Egyrészről megértjük, hogy Budapest nehéz anyagi helyzetben van,

azonban úgy gondoljuk, hogy egy ilyen mértékű bérleti díj kiszabása
nemhogy a bevételt növelné, de a turisztikai hozadékot egyben csökkentené, hiszen, ha nincs fesztivál, nincs látogató vendég és turista
sem. Bízunk abban, hogy a fővárosi döntéshozók belátják, hogy az extra bérleti díj gyors kiszabásának reménye szertefoszlik, ha emiatt nem
lehet megrendezni a fesztivált, hiszen tudomásunk szerint nem áll sorban senki, aki kibérelné ennyi pénzért ezt, az amúgy az év 11 hónapjában üresen álló területet.
Tisztelettel kérjük tehát Főpolgármester Urat, hogy a budapesti és
környéki vállalkozók hosszú távú érdekeit is figyelembe véve olyan megoldást keressen, mely nem veszélyezteti a fesztivál létét és megnyugtató megoldást jelent a fővárosi turizmusra jelentősen építő és számító
hazai vállalkozások számára is.
Budapest, 2011.01.16.
Tisztelettel:
Metál Zoltán elnök

Közlemény

A Taxi Fuvarszervező Társaságok Szövetsége (TFTSZ) örömmel áll az
Országos Taxis Szövetség /OTSZ/ kezdeményezése mellé, miszerint a
Sziget Fesztivál területhasználati díjával kapcsolatban módosítást kér a
Főpolgármester úrtól, azonban a Szövetség szeretné kiemelni az alábbi
aggályait a rendezvénnyel kapcsolatban és amennyiben Főpolgármester
úr módosítaná a tervezetét, úgy a következőkben kéri a segítségét.
A Sziget Fesztivál, ahogy azt az OTSZ is megfogalmazta álláspontjában, jelentős, több milliárdos bevételt termel hazánk számára. Az
egyik, ha nem a legnagyobb turisztikai vonzerőt képviseli Budapesten,
jelentősen hozzájárul az ország és Budapest pozitív nemzetközi megítéléséhez, valamint jelentős bevételt nyújt a turisztikai szolgáltatóknak, így
a taxis szakmának is.
Szeretnénk azonban ezen apropó nyomán kiemelni a többéves taxis
problémát, amely a Sziget Fesztivállal kapcsolatos, azonban eddig a Főváros nem foglalkozott ezzel a kérdéssel.
A fesztivál valóban milliárdos árbevételt jelent a turizmus számára,
azonban a taxisok munkája szinte teljesen el van lehetetlenítve az említett eseményen. A Hajógyári-Sziget közterületére
csak és kizárólag egy társaság gépjárművei hajtA KRESZ-TESZT helyes megfejtése
hatnak be, a többi társaság pedig ki van zárva a
szigetről. A külső részen szinte lehetetlenség utast
ha szép, napsütéses idõben felvenni, mert a szervezők hermetikusan elzárják a
val az autóbusz forgalmi sávot
1. Helyes a „B” válasz. A tábmegy
át
az
úttesten,
mintha
– az autóbusz- és trolibuszforla jelentése „Környezetvédelmi
ki- és bevezető utakat, így a taxitársaságok autói
azt télen, jeges szélben, hógalom zavarása nélkül – bármiövezet (zóna)”. Az ilyen övemég annyi időre sem tudnak megállni, hogy kiteesésben teszi.
kor igénybe szabad venni.
zetben a gépkocsik nem közle11. Helyes az „A” válasz. A gyék vagy felvegyék az utasokat.
kedhetnek, a mopedautóra 7. Helyes az „A” válasz. A kiEzúton szeretnénk kérni a Főpolgármester urat,
teljes fékhatással megtett út
nem vonatkozik a tilalom, egészítõ tábla a taxinak az átmenõ forgalmat is megengedi. négyzetesen arányos a sebes- hogy annak a több ezer taxisnak is tegye lehetővé
mert segédmotoros kerékpár8. Helyes az „A” válasz. séggel. Kétszeres sebességrõl a munkát a Sziget Fesztiválról, akik eddig a lezárának minõsül.
fékezve négyszeresére nõ a sok és a tiltások miatt nem tudták megtenni azt.
Szmogriadó idején a szálló por
2. Helyes az „C” válasz. Az
fékút.
és korom légúti megbetegedéoldalszél erejét a nagy sebesKérjük Önt, hogy közösen találjunk megoldást er12. Helyes a „B” válasz. re a több éve létező problémára.
seket okozhat. Az apró szemség növeli. A tempót ezért
Vészfékezéskor nem várhacserészecskék az orr nyálkahármérsékelni kell és a kormányt
Budapest, 2011. január 17.
tunk a motorfék hatására,
tyáján, illetve a légutakon át
a szélerõ iránya felé fordítással
Tisztelettel:
mert ahhoz idõ kell, hogy kibekerülhetnek a véráramba, és
lehet ellensúlyozni.
Horváth Csaba elnökségi tag
3. Helyes a „C” válasz. A vezetõnek mindig fokozottan
kell ügyelnie a gyermekekre.
Ha a gépkocsi közelében tûnnek fel, számítania lehet felelõtlen, elõre nem kiszámítható
viselkedésükre.
4. Helyes az „A” válasz. A
„Sorompó nélküli vasúti átjáró” tábla alatt a kiegészítõ
tábla azt jelzi, hogy az átjárót
fénysorompó biztosítja.
5. Helyes az „A” válasz. A
„Jobbra bekanyarodni tilos”
tábla azt jelzi, hogy az útkeresztezõdésben jobbra bekanyarodni tilos.
6. Helyes az „A” válasz. Taxi-

trombózist okozhatnak. Célszerû a szabadban minden olyan
mozgást kerülni, amely erõsen
igénybe veszi a szervezetet.
Ilyen esetben elrendelhetik a fekete és piros környezetvédelmi
plakettel ellátott gépkocsik
közlekedésének a tilalmát.
9. Helyes az „A” válasz. Ha
az úttest mindkét irányból belátható szakaszon egy forgalmi
sávra szûkül, és a közúti jelzésbõl más nem következik, annak a jármûnek van elsõbbsége, amelyik az útját irányváltoztatás nélkül tudja folytatni.
10. Helyes az „A” válasz. A
gyalogos másként viselkedik,

alakuljon. A fékerõnek egy
nagy részét felemésztené a
mozgásban lévõ erõátviteli
szerkezetek lefogása.
13. Helyes a „C” válasz.
Egyenesen haladva bármelyik
hely elfoglalható, természetesen csak akkor, ha nincs az útburkolatra jármûosztályozó
felfestve.
14. Helyes a „B” válasz. Tilos
elõzni az azonos irányú forgalom számára két forgalmi sávval rendelkezõ autópályán – 6
és 22 óra között – a 7500 kgot meghaladó megengedett
legnagyobb össztömegû tehergépkocsival.

Újabb szomorú hír érkezett:
Somogyi József
(Soma)
2011, január 25-én, 55
éves korában elment.
Nem fogja már felvenni a diszpécserközpontban a telefont,
nem fog már többé címet kiadni.

Nyugodj békében, Józsi!

www.citroen.hu

A SZÁLLÍTÁSBAN IS ÉLEN JÁR
AKÁR GÁZÜZEMŰ ÁTALAKÍTÁSSAL

CITROËN C3 PICASSO
1.4 VTi COLLECTION
4 légzsák
ABS
Klíma
Elektromos ablakemelő

Elektromos tükör
Központi zár
Ködlámpa
385-500 l csomagtér*

MÁR 3 460 000 FT-TÓL

CITRO C4 PICASSO
CITROËN
1.6 VT
VTi TENDANCE
6 légzsák
ESP
ABS
Klíma

Elektromos ablakemelő
Elektromos tükör
500 l csomagtér
Tempomat

MÁR 4 410 000 FT-TÓL
CITROËN GRAND C4 PICASSO
1.6 VTi TENDANCE
6 légzsák
ESP
ABS
Klíma

Elektromos ablakemelő
Elektromos tükör
7 önálló ülés
Tempomat

MÁR 4 850 000 FT-TÓL

Az akció 2011. 02. 01. és 2011. 06. 30. között érvényes, magyarországi forgalomba helyezés esetén. A képen látható autók illusztrációk. A tájékoztatás nem teljes körű. A jelen hirdetésben közölt adatok tájékoztató jellegűek,
és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A változtatás jogát fenntartjuk. Az ajánlat kizárólag taxitársaságok, illetve taxis egyéni vállakozók részére érvényes a készlet erejéig. *A hátsó üléssor beállításától függően.

A Citroën C4 Picasso és a Citroën Grand C4 Picasso kategóriájuk legmegbízhatóbb modelljei
a Német Autóklub 2009-es felmérése alapján.

