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Mozdulj!
Ilyenkor az év eleje táján hajlamosak va- ségtelenül sokkal könnyebb siránkozni,
gyunk számvetést készíteni, megvizsgálni hogy nem megy a munka, hogy nincs fumit értünk el az elmúlt évben, és mi az, var, hogy magas a tagdíj, meg egyébként
amit el szerettünk volna érni, de nem sike- is rohadt hideg van. Azt javaslom, vizsgáld
rült, továbbá milyen elképzelésünk, óha- meg hozzáállásodat: Lehet, hogy még
junk van erre az esztendőre. A vágyak mindig egy kicsit kényelmes vagy? Akkor
igen széles skálán mozognak, kezdve az hozzám hasonlóan szeretsz sokáig aludni.
egyéni vágyaktól a taxis szakma jobbításá- Vagy korán kelsz ugyan, aztán elfuvarozod
nak igényéig. Sokaknak már az is elég len- a családot dolgozni, meg az iskolába, óvone a boldogsághoz, ha szorító anyagi ter- dába, és mondjuk úgy 9-10 óra tájban beheik enyhülnének egy kicsit. Mások autó- állsz dolgozni. És tényleg szó szerint állsz:
cseréjüket tervezgetik, na nem saját órákig a különböjószántukból, hanem csapatuk egyre
nagyobb elvárásai miatt. Eltérőek tehát az kívánságok, de egy közös óhaj
ljon
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Mark Twain
Rossz hírem van: senki sem fogja min
.
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elintézni helyetted! Sokszor leírtuk
már e hasábokon azt az örök igazságot, hogy nem érdemes másokra
ző drosztokon. Alig van munka. Pedig regmutogatnod, valami felsőbb hatóságtól gel még esetleg volt! Úgy 6-7 óra körül.
várni életed jobbra fordulását. Lehetnek Vagy még korábban. Biztosan a te csaparosszak a körülmények, lehet szerinted hü- todnál is van olyan időszak, amikor kevés
lye a kormány, rabló a társaságod vezetője a taxi és alig, vagy egyáltalán nem lehet el(esetleg fordítva…), vagy hideg az idő. Ez adni a címeket. Dolgozz abban az időben!
mind nem számít. Az a helyzet amelyben Ne ácsorogj, hanem:
jelenleg vagy, hellyel-közzel eddigi munAdj gázt!
kád, tevékenységed értékét tükrözi. Bármilyen fájdalmas is beismerni, kizárólag te Ha már lendületben vagy, minden könymagad tehetsz arról, hogy mennyire jó nyebben megy majd. Ha az első fuvar
vagy rossz körülmények között élsz a jelen megvolt, ha jól sikerült, a többit már hozza
pillanatban. Nem mutogathatsz másra, magával. Próbálj ki új időszakokat, új helynem háríthatod el a felelősséget. Ha nem színeket, ne ragaszkodj a „kályhádhoz”,
vagy megelégedve helyzeteddel, egyedül hanem deríts fel új területeket, légy kreate magad tehetsz ellene.
tív! A taxizás nem egy 9-től 5-ig tartó nyuMinden változás akkor történik az em- gis irodai munkahely! Próbálkozz különféber életében, ha valamilyen döntést hoz. le technikákkal. Valószínűleg eleinte neAz emberek nagy része viszont hihetetle- héz lesz, de lehet, hogy új lehetőségeket
nül határozatlan. Te ne tartozz közéjük! fedezel fel.
Dönsd el most, hogy búcsút mondasz a
Válts feljebb!
múltnak, a jól-rosszul megtörténtnek, s bizakodással fordulsz a jövő felé. Kezdj tisz- Lehet ebből a szakmából megélni még
ta lappal, és fogj hozzá. Ha változtatni ma is. Bár nehezebben, mint néhány évvel
akarsz sorsodon, hát gyűrd fel az ingujj- ezelőtt, de példák sokasága bizonyítja,
hogy ha nem is főúri, de köznapi módon
adat és tedd meg az első lépést! Vagyis:
eltarthat egy családot. Ám ha végképp
Indíts!
nem megy, ha minden nap kényszeredetMinden kezdet nehéz – szól a mondás. Ez ten ülsz a kormány mögé, ha már nem tuigaz, azonban később már a neheze is dod elviselni az utasok látványát, hangját,
könnyű. Hogy egy banális példával éljek: szagát, akkor nincs más út: lépj ki. Keress
előfordult már veled, hogy meg kellett tol- más munkát, bővítsd ki vállalkozásodat,
nod egy autót? Ugye milyen nehezen in- végezz olyan tevékenységet, amit örömdult meg? És ugye, hogy ha már lendület- mel és lelkesedéssel tudsz csinálni. Leben volt, akkor szinte nem is kellett erőt ki- het, hogy rémisztőnek tűnik kiszállni egy
fejteni? Ha megvan az elhatározás, ha megszokott életformából, de akik megpróerős a szándék körülményeid megváltoz- bálták, azoknak nagy része nem bánta
tatására, akkor már lendületben is vagy. meg.
Ha viszont szeretett taxis szakmádból
Nincs is más teendő:
szeretnél a továbbiakban is megélni, akTedd egyesbe!
kor tedd munkád az első helyre. Mindig
Minden elhatározás annyit ér, amennyit adj kicsit többet, mint ami elvárható! Légy
megvalósítasz belőle. Igen, elég nehéz a leggyorsabb, a legtisztább, a legudvariahajnalban felkelni és dolgozni menni. Két- sabb! A viszonzás nem marad el…

Havi aforizma
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Fékezz!
Ismerek olyan kollégákat, aki egy héten hét
napot, egy hónapban harminc napot dolgoznak.
Biztos, hogy benned is ott munkál a meggyőződés, hogy ennél többet már nem tudsz
teljesíteni. Napi tizenhat órát vagy az utcán.
Szabadságra már évek óta nem mész. Vajon
hol lehet a baj?
Azt javaslom, állj le egy percre, lépj hátrébb és így vizsgáld meg tevékenységedet.
Megszakadni a munkában átlagbérért, vagy
még annál is kevesebbért egyszerűen nem
éri meg! Továbbá hosszabb távon egészséged látja majd kárát. Fékezz hát, adj magadnak rendszeresen pihenőidőt kapcsolódj ki.
Mivel a taxizás egy rendkívül stresszes munka, kikapcsolódásod ennek az ellenkezője,
békés, nyugodt legyen. Nyerőgépek püfölésével vagy horrorfilmek nézésével szervezeted biztosan nem kapja meg a számára elengedhetetlenül szükséges pihenést.

Kormányozz!
Persze, hogy lesznek akadályok. A nehézségek és akadályok az élet mindenütt jelenlévő, elkerülhetetlen velejárói. Egész életünk
kihívások, gondok, problémák, akadályok sorozata. A vesztesek és győztesek (vagy mai
divatos szavakkal: lúzerek és fighterek) közötti differencia nem a problémák különbözőségéből ered, hiszen mindenkinek vannak
problémái. Sok embernek nagyobb és súlyosabb gondja van, mint amit egyáltalán el
tudsz képzelni. A különbség a problémákra
adott válaszoktól függ! Adósságokba verted
magad? Nem tudod törleszteni a hiteleket?
Autót kéne már cserélni, vagy legalább megjavíttatni, de nincs miből? Egy kedves rokonom annak idején, amikor anyagi gondjaimról beszéltem neki, így kiáltott fel: de hiszen
az csak pénz! Az nem betegség, az nem halál, csak egy helyzet, amit meg kell és meg is
lehet oldani! A hitelek átütemezhetők, a gazdálkodás újraszervezhető, a pénzügyek optimalizálhatók. Ne ess depresszióba anyagi
gondok miatt – oldd meg őket:

Haladj!
Sok taxis él napról napra, tartalékok, biztosítékok nélkül. Kicsit sarkítva úgy is lehetne fogalmazni, hogy ha ma nem volt fuvar, akkor
nem lesz vacsora. Vétkes könnyelműség a
mai gazdasági helyzetben biztos anyagi háttér nélkül élni. Vétkes könnyelműség nyakrafőre hiteleket felvenni, ezzel felélni a bizonytalan holnapot. Egyszerűen nem szabad beleragadni olyan helyzetbe, amikor a napi bevétel határozza meg a következő nap költéseit. Mi a megoldás? A több munka? Már bocsánat, de napi 16 óránál többet nem lehet
dolgozni! Meg egyébként is: az ember igényei, a jövedelmével együtt nőnek. Ha többet
keresel, többet is fogsz költeni. És ismét
nem lesz egy filléred sem, ha valami nagyobb kiadás szükséges vállalkozásodban.
A sípcsont az a szerv, ami segít a sötét
szobában megtalálni a bútorokat.

Többet dolgozol, többet keresel, még sincs
pénzed. Hacsak nem töröd meg ezt az ördögi kört. De hogyan?
Bevételnövelés, költségcsökkentés, megtakarítás, tevékenységváltás. Van más út?
(Jó, nyersz a lottón, vagy örökölsz egy gazdag rokonodtól. De ez azért elég esetleges…) A bevételnövelésről már beszéltünk:
nem tudsz megszakadni, és nem is akarsz.
Költségcsökkentés szempontjából azért van
némi mozgástér: egyrészt lejjebb adod saját
igényeidet, másrészt meg optimalizálod vállalkozásod kiadásait. Például benzinről átállsz gázüzemre (nem, nincs érdekeltségem
gázügyben…).
Ma, 360 forintos benzinár mellett egy liter
autógáz 201 forint. Gázból talán picit többet
fogyaszt a motor, a korszerű gázszettek esetén maximum tíz-húsz százalékkal. Számoljunk ez utóbbival. Ha autód 10 liter benzint
eszik 100 kilométeren (márpedig városi forgalomban, télen fűtéssel, nyáron klímával bizony fogyaszt annyit), akkor egy kilométer
megtétele benzinnel 36 forintodba kerül. Ha
autógázzal számolunk, a fogyasztás növekedése miatt 20%-kal meg kell emelnünk a gáz
árát. 201 forintról 240 forintra. Ugyanazt az
egy kilométert ez esetben 24 forintért tetted
meg. Üzemanyagköltséged egyharmadát
megtakarítottad. Vagyis kilométerenként 12
forintot. 100 kilométeren már több mint egy
ezrest. Mennyit is mész havonta? És évente?
Számolj! Egy átlagos gázszett beszereléssel,
vizsgáztatással 200-250 ezer forintból kijön.
Kicsit persze komplikáltabb lesz az életed,
valamivel drágább a műszaki vizsga, nem
mehetsz be mélygarázsba, és keresned kell
olyan kutakat, ahol tudsz gázt tankolni. Ez
utóbbiakból már egyre több van. Ha meg
mégis elfogy, hát mész tovább benzinnel. A
váltást észre sem fogod venni. Évek óta autógázzal járó kollégák tapasztalatai szerint az
autó nem lesz gyengébb, nem indul nehezebben, gyorsul is rendesen. Egyszóval:
megéri! (Ja, és a károsanyag-kibocsátása
még az egekig magasztalt Euro5-nél is kedvezőbb lesz.)
Jó, sokat dolgozom, gázzal járok, mégsem
vagyok gazdag! Mit tegyek?
Azt már megbeszéltük, hogy sohasem attól leszel gazdag – bármilyen pénzösszeget
jelentsen is ez számodra –, amit megkeresel,
hanem attól, amit nem költesz el. Vagyis
megtakarítasz. Minden nap, minden héten,
minden hónapban. Abban a szerencsés
helyzetben vagy, hogy nem havi fizetésből
élsz, hanem naponta jön a pénz. Használd ki
ezt a remek lehetőséget arra, hogy félretegyél nehezebb időkre. Naponta egy-két ezrest biztosan könnyebb elspórolni, mint havonta 30-50 ezret. Ami persze még mindig
nem sok, de gondolj csak bele: ha három év
múlva autót akarsz cserélni, lesz egy-másfél
millió forint felhasználható pénzed! Vagy, ha
ne adj’ isten megbetegednél, autódat totálra
törnék, átmenetileg lenne mihez nyúlnod!
Nagymértékben emeli az önbecsülést és a
lelki nyugalmat, ha nem kell mindig anyagiakon stresszelni…

Értékesíthető alvállalkozói szerződés

Újítás a Cit yben
A City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet 2010es őszi közgyűlése egy meglehetősen jelentős változásra és újításra adta áldását.
Miután a City Taxi szövetkezeti formában
működő taxitársaság Budapesten, a Közgyűlés új jogosultságot szavazott meg a tulajdonosok részére.
E szerint a nyugdíjba vonuló, vagy egyéb
okok miatt a szövetkezetet elhagyó tulajdonostársunk meghirdetheti a helyét. Az általa
delegált új kolléga a személyi és tárgyi feltételek együttes megléte esetén alvállalkozóként felvételt nyer a taxisaink sorába. Úgy
hisszük, City taxisnak lenni komoly értéket jelent. Az utóbbi évtized is ezt igazolta, hiszen
cégünkhöz csak hosszú várólista, illetve ajánlások alapján lehetett és lehet a mai napig is
bejutni. Így ennek a lehetőségnek komoly piaci értéke lehet. Ezt szeretnénk kipróbálni és
ezért adtunk lehetőséget tagjainknak, hogy
ily módon értékesíthessék a helyüket. A
citys alvállalkozói szerződést jelentő összeg
mértéke , illetve az elszámolás formája a két
fél megállapodásán alapul. Az így bejutott
kollégák természetesen nem a tulajdonosi
helyet vásárolják meg, nem válnak szövetkezeti taggá, hanem a cég az ily módon belépővel alvállalkozói szerződést köt, aki ezzel egyben megteremti magának azt a lehetőséget
is, hogy a későbbiek folyamán szövetkezeti
taggá, tulajdonossá válhasson.
Reményeink szerint az első akció sikerrel
zárul, ami azt is jelenti majd, hogy kollégáink
korábbi jó munkavégzése megtérül, hasonlóképen egy hosszú távra szóló pénzügyi befektetéshez. Ezért bízunk benne, hogy a jövőben talán majd egyre többször találkozhattok
ilyen tartalmú hirdetéssel, pl. a Taxisok Világa
oldalain.
Tamás Miklós
Tisztelettel:

A City Taxi Szövetkezetbe,
alvállalkozóként belépési
jogosultság eladó!
Érdeklődni lehet:
Poesz Andrea titkárságvezetőnél
+36 70 38-38-006
Persze elképzelhető, hogy már minden
spórolási lehetőséget kimerítettél, minden
bevételi forrást felderítettél, és mégsem jutsz
egyről a kettőre. Nem tudsz többet keresni,
nem tudsz kevesebbet költeni, a vállalkozásod már nem hozza, hanem inkább viszi a
pénzt. Ebben az esetben nincs más hátra, valami más munka után kell nézned. Bizony, ez
sem egy ördögtől való ötlet. A taxis szakmában sokaknak sikerült már úgy talpon maradni, hogy elhagyták foglalkozásukat és valami
teljesen másba kezdtek. Lényeg, hogy ne siránkozz, ne hibáztass másokat, gondolkozz,
tervezz, mozdulj!
Nagy Zoltán
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Az OTSZ fellép a taxisok érdekében

Feljelentés a BA Zrt. ellen
Nagy port vert fel az a feljelentés, melyet az Országos Taxis Szövetség (OTSZ)
tett a Gazdasági Versenyhivatalnál a BA Zrt. ellen. Metál Zoltán elnököt nem
csak erről, hanem a többi, általuk korábban elkezdett ügyről kérdeztük.

• A politikusokhoz többféle úton is el lehet jutni. Decemberben például Fárbás
Tibor kollégánk ment el a Fővárosi Közgyűlés által szervezett közmeghallga• Kezdjük egy tavaly megkezdett ügy- egyre több vidéki várost is érint. Az országjá- tásra, hogy ott, a politikusok előtt sorolgyel. Legutóbb olvashattuk az ombuds- rásra főállású taxisként végképp nincs lehe- ja fel a szakma gondjait, nyilvános váman hosszú, de a kamerákból adódó tőségem. Vagyis azt gondolom, a problémá- laszt várva felvetéseire. (lásd az 1. szára törvényi megoldást kellene találni. Európa
problémát megkerülő válaszlevelét,
mú mellékletet.) Az OTSZ milyen
melyből az derül ki, hogy a térfigyelő
módszereket választ a szakmai
kamerák ügyelnek a KRESZ-szabályok
kérdések megismertetésére?
betartására. Ennyire futotta? A taxiso• Azt gondolom, hogy mindenki tekat ma már azért is feljelentik, ha az
gye a saját dolgát, illetve éljen a saautóbuszmegállóban integető utasnak
ját lehetőségeivel. Azt dicséretesmegállnak. Ilyen képtelen hozzáállás
nek tartom, hogy egy taxis kollégánk saját ideje terhére ezt a feladasehol a világon nem tapasztalható.
tot elvállalta és időt, pénzt, energiát
• Mi a szakmát egyre erősebben felháborínem kímélve elment a közmeghalltó gyakorlat miatt azért fordultunk tavaly
gatásra. Pedig december volt, ment
szakemberekhez, nevezetesen egy nem is
a bolt és ő mégis a közösség érdeakármilyen ügyvédi irodához, mert nem vakeit nézte. Felszólalásának eredmégyunk jogászok. Bíztunk benne, hogy egy
nyeképp az illetékesek csak elővetilyen iroda által precíz módon összeállított
ték a rendeletet, és akkor derült ki,
anyagot egy másik jogász ember – az
hogy a szakmai szervezetek által a
ombudsman – megfelelő módon tud értelkorábbi években készített és bemezni. A Taxisok Világában is megjelent váadott írásos anyagok valahol eltűnlaszból viszont az derült ki, hogy valószínűtek, vagy esetleg egy fiók mélyén laMetál Zoltán: – A jelenlegi politikai kurzus
leg nem pontosan értette meg problémánpulnak. Az új képviselők ezekről
szeretné
megoldani
problémáinkat
kat. Így gondolták ezt a választ elolvasó taxisemmit sem tudnak, mert a javaslasok, de a jogi képviseletünket ellátó ügyvédi
tokat nem juttatták el hozzájuk. A
iroda munkatársai is. Ezért úgy döntöttünk, más városaiban is gond a szabályos megálközmeghallgatáson Fárbás kolléhogy egy pontosítást küldünk majd el, amiről lás, de azért a taxisokat nem lehetetlenítik el. gánk elérte, hogy a szakmai szervezetek vezereményeink szerint a februári számban már Az utasoknak, a lakosságnak minden más or- tőit egy héten belül összehívták, és meghalltájékoztatjuk a kollégákat.
szágban joga van taxit hívni a lakása elé, gatták. Tehát ahogy azt az előbb mondtam, az
• A kamera-probléma megoldását nem vagy hazamenni gyerekkel, csomaggal a Belsegítené jobban, ha az OTSZ felvenné a városba, illetve például az autóbusz megálló1. sz. melléklet
kapcsolatot a 23 kerület, illetve a fővá- ban leinteni egy éppen arra járó autót. Ma
ros ilyen rendszereket működtető iro- már új vezetése van az országnak, a fővárosdáinak vezetőjével, kérve, hogy a mun- nak, vagyis nem tudom elképzelni, hogy ne
katársak hagyjanak fel a taxisok piszká- lenne a problémánkra megoldás. Én arra
lásával?
használom fel a taxis tevékenységemből adó2010. december 13-án délután a Fővárosi
• Lehet, hogy célravezetőbb lenne, ám az dó lehetőséget, hogy politikus utasaimat táKözgyűlés közmeghallgatást tartott, melyre
OTSZ-nek jelenleg egyetlen fizetett alkalma- jékoztatom a kialakult helyzetről, kérve a semindenkinek joga van elmenni, illetve ott megzottja sincs. Egy nagyobb stábbal ez a mód- gítségüket gondjaink megoldásában. Taszólalni. Kollégánk kihasználta a lehetőséget,
szer valószínűleg kézzelfoghatóbb ered- pasztalataim szerint nincsenek tisztában
melyről a budapest.hu hírportál is beszámolt.
ményt produkálna, de nekem nincs fél évem egyre lehetetlenebb helyzetünkkel, korábÍme:
arra, hogy 23 kerület vezetőjével és külön a ban beadott javaslataink, elemzéseink valafőváros illetékeseivel hosszan, esetleg több hol eltűntek az idők során, vagy egy asztalfiA főváros foglalkozik a taxisok gondjaival
alkalommal is tárgyaljak. Az OTSZ tagdíja jel- ók mélyén porosodnak. Ezúton is kérem taEgy taxis egyéni vállalkozó, Fárbás Tibor azt
képes, melyből az ügyvédi iroda tiszteletdíja xis kollégáimat, hogy hozzám hasonlóan prókérdezte, mikor dönt a főváros a taxizást szais nehezen jön ki. Ráadásul ez már nem csak bálják meg az utasaik között előforduló probályozó rendelete módosításáról.
budapesti kérdés, hanem sajnálatos módon minens politikusok segítségét kérni a rendteTarlós István válaszában úgy fogalmazott: a
remtésben. Próbáljuk meg a
taxisok problémái – az évek óta változatlan tarifoglalkozásunkból eredő lea létszám kérdése és a drosztok kijelölése
A világ legrövidebb novellája hetőséget a magunk javára fák,
– megoldatlanok, „ezért ezzel nekünk foglalkozfordítani. A politikusokban ne
3. szex
Egy irodalmi versenyen
ni kell”. A főpolgármester szerint konkrét lépésellenfelet, hanem partnert
4. rejtély
mérték össze a hallgare az év első felében kerülhet sor. A szakmailag
A versenyt egy 16 lássunk. Fogalmazzuk meg
tók tehetségüket.
illetékes ügyosztály képviselője szerint a kérA velõs összefoglaló éves nyerte az alábbi azokat a gondokat, melyekdéskört több, magasabb szintű jogszabály is
kel a munkánk során nap
mellett négy elemet briliáns dolgozattal:
szabályozza, ezeket is módosítani kellene (pél– Istenem – mondta a mint nap találkozunk. Talán
kellett tartalmaznia a
dául a közlekedési és az önkormányzati törkirálynõ –, terhes va- sikerül őket magunk mellé álmûnek
vényt), a fővárosnak például ma nincs ellenőrzégyok. Vajon ki lehet a lítani, annak ellenére, hogy
1. vallás
si jogosítványa, csak a tarifák és a drosztok
sokakban kialakult egy negagyermek apja?
2. királyság
ügyét tudja rendeletben szabályozni.
tív kép a taxisokról, általában.

Közmeghallgatás
a fővárosban
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2. sz. melléklet
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
Tolna Sándor úr
mb. igazgató
részére
Tárgy: nyilatkozattétel
Iktsz: KM/JO/8526-1/2010.
Tisztelt Tolna Sándor Úr!
Az INTERSCHOOL KFT. által hirdetett szolgáltatást munkatársaink megrendelték és kipróbálták.
A próbautazások alkalmával több alkalommal hivatkozott arra a gépkocsivezető, hogy a
számlaigényt előre kellett volna jelezni a szola helyes, ha minden taxis kihasznál minden
adódó lehetőséget, mert ezzel a saját üzletét
is segíti. Nem az OTSZ, vagy nem a kamara
szekerét tolja, hanem elsősorban a sajátját.
• Úgy érzed, hogy a főváros jelenlegi
vezetése nyitottabb problémáink megoldására, mint a korábbi ciklusok politikusai?
• Azt gondolom, hogy nap mint nap nagyon
sok problémával találkoznak, melyek közül a
taxisoké csak egy az ezerből. A szakmai szervezetek vezetőinek, a taxisoknak abban van a
felelősségük, hogy meggyőzzük őket arról,
miért is jó, ha például az első 50 intézkedés-

gáltatás megrendelésénél, ezért nem áll módjukban ezt kiadni. A nyugtaadási kötelezettségüknek pedig azért sem tudtak eleget tenni,
mivel a (fehér rendszámos) gépkocsik felszerelt taxaméterrel nem rendelkeztek.
Jelen levelemhez csatolt számlamásolat egy
olyan utazásból származik, amikor a megrendelés leadásánál előre jeleztük a számlaigényünket.
Mivel az Interschool Kft. által hirdetett és díj
ellenében végzett személyszállítás minden tekintetben sérti a hatályos jogszabályokat és az
engedéllyel rendelkező tevékenységet gyakorló taxisok érdekeit, ezért ezúton köszönöm Önnek, hogy Hatóságuk kiemelt figyelmet fordít a
bejelentésünk vizsgálatára.
Tisztelettel
Budapest, 2010.12.30
Metál Zoltán elnök

lenleg az Euro3-asnál tartunk. Azért azt a
taxisok nagyon jól tudják, hogy ma a 25 éves
autóval is vígan lehet taxizni. Ez pedig nem
lehet a jövő útja. Ugyanakkor szó sincs arról,
hogy bárkit is arra kényszerítsen a főváros,
hogy holnapután cserélje autóját 6-8 milliósra. Nem erről van szó. Ám ahhoz hogy a főváros a hatósági rögzített árat, valamint a létszám csökkentését el tudja fogadni, és
emellet az ellenőrzést megkezdje, ahhoz nekünk is engednünk kell a környezetvédelem
területén.
• Most már több mint másfél éve készül a szakma háta mögött egy szigorúan titkosan kezelt minisztériumi rendelet, melynek elkészítésébe még az előző politikai ciklus alatt fogtak. (Talán
ezért is lehetett a titkosítással a szakma vélemény-nyilvánítási lehetőségét
az előkészítés szakaszában eleve lenullázni.) Hol tart most ez a rendelet?
• Valóban eltelt másfél év, és egyelőre magam sem tudom, hol is tartunk jelenleg. Eredetileg tavaly év végén már ki kellett volna hirdetni a kész rendeletet, ám ebből nem lett
semmi. Az okokról sem tájékoztattak minket.
Folytatás a 9. oldalon

ben a taxiproblémák megoldása is benne
lesz. Hangsúlyozni kell, hogy számunkra a
legfontosabb cél az utasok kiszolgálása, az
ő érdekeik figyelembevétele. Ha a taxi-kérdést a tömegközlekedés gondjaival együtt lehet majd kezelni és
megoldani, akkor szerencsénk 4. sz. melléklet
lesz. Tehát visszatérve kérdésedre:
Tisztelt Tallósi László Úr!
a jelenlegi politikai kurzus szeretné megoldani a mi problémáinkat Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a felújítás alatt léis, ám azt is érzik, hogy ebben az vő terminálok érkezési szintjén továbbra sem biztoesetben nagyon sok rendeletet, illetve törvényt kell összehangoltan sítják a rendelt taxik számára az utasfelvételt, holott
módosítani az elvárt eredmény el- a szerződéses taxik (Főtaxi) számára a drosztokon
éréséhez, ami igen komoly való megállást és a területen való áthaladást már enfeladat. Ez egy politikailag is gedélyezték.
3. sz. melléklet
Mivel a rendelt taxik (társaságok szerződéses
veszélyes terület, melyet óvatosan kell kezelni. Ráadásul partnerei) utasai az utóbbi hetekben kénytelenek az
a háttérben nagyon sok ér- érkezési szintről naponta több százan felgyalogolni
dekcsoport lobbizik, ami ne- a csomagjaikkal együtt az indulási szinten kijelölt heEzúton szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy az hezíti a feladatot. Az már lyekre, ezért sérülnek az utasok és a taxitársaságok
Önök által is ismert ferihegyi reptérfejlesztés, egy most látszik, ha a rendezés jogai is a diszkriminatív (versenyt korlátozó) állapot
olyan szakaszához érkezett, ami a közúti előtér útfelü- elkezdődik, biztosan lesz miatt, amit szóban és írásban többen jeleztek már réleteit teljes egészében érintik, annak használatát nagy- olyan taxis, aki nem tudja szünkre.
majd folytatni a tevékenyséban befolyásolják.
Kérem Önt a fenti állapot mielőbbi rendezésére,
Az ütemezés alapján az érkezési szint belső, az gét. Vagy az autója műszaki mert szövetségünk kénytelen a kialakult helyzetről a
épület felöli útpálya szakaszán kezdi, a felújítást a ki- állapota, vagy a környezetvé- GVH-t és a Főpolgármesteri Hivatalt értesíteni, ill. a
vitelező KÉSZ Kft. Az első ütemben ez az útszakasz delmi osztályba sorolása mi- médián keresztül az utazóközönséget tájékoztatni.
kerül lezárásra a teljes közúti forgalom elől. A munka- att nem felel majd meg azok- Álláspontunk szerint a BA ZRT.-nek kötelezettsége
nak az igényeknek, melyet a
folyamat várhatóan 2010. november 30-tól 2010. defőváros támaszthat a taxisok- biztosítani az utasok szabad taxiválasztását, ill. az
cember 15-ig tart. Ez idő alatt áthelyezésre kerülnek a
azokhoz történő minél kisebb kényelmetlenséggel
kal szemben.
közúti személyszállítók, személyszállító partnerek állo• Csak közbevetőleg. járó hozzájutást.
más helyei is. A munkálatok ideje alatt, az Ugye itt nem a Levegő
Tisztelettel
Metál Zoltán elnök
Airportshuttle.hu ZRt., és a Zóna-Service ZRt. gépko- Munkacsoport által szorOrszágos Taxis Szövetség
csik a külső érkezési szinten az út jobb oldalán kijelölt galmazott Euro5-ös nor1119. Budapest Vahot u. 6.
helyen tudnak várakozni, parkolni átmenetileg. A váro- máról van szó?
+36 70 3838 000
si rendelt taxi utasfelvevő pontot sajnos helyhiány mi- • Nem, erről szó sincs. Jeatt, csak az induló szinten tudjuk biztosítani, de közel
az épületek bejárataihoz. A BA ZRt. az ehhez szükséBemegy egy férfi a pszichológushoz, és azt mondja:
ges kitáblázásokat végrehajtja, hétfőn éjszaka az utol– Doktor úr, segítenie kell! Csinos, fiatal feleségem van, de teljesen
só gép érkezése után. Erről és a további ütemtervekkikészít! Minden este elmegy otthonról. Bemegy a Pitypang bárba,
ről, munkálatokról még kiértesítjük Önöket.
felszedi ez elsõ pasit, aki útjába kerül, elmegy vele a lakására, és leElnézést kérünk az esetlegesen okozott kényelmetlenségekért.
fekszik vele. Már nem tudom, mit csináljak!
Tallósi László
Üdvözlettel:
Az orvos nyugtatólag:
Ügyfélszolgálati menedzser / Key Account manager
– Semmi baj. Feküdjön le ide a díványra, csukja be a szemét és laBudapest Airport Zrt. / Budapest Airport Pte Ltd.
zítson. Így ni... És most szépen, lassan mondja el, pontosan hol is taFogyasztói üzletág / Business Unit Consumers
lálható a Pitypang bár!

Tisztelt Partnereink,
Tisztelt Taxitársaságok!
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5. sz. melléklet
Gazdasági Versenyhivatal
1054 Budapest
Alkotmány u. 5.
Dr. Juhász Miklós úr
Elnök részére

Tisztelt Elnök Úr!
A Budapest Airport Zrt. a ferihegyi repülőterek alkalmi taxiszolgáltatási igényeinek kielégítését végző szerződött partner kiválasztására
2010. október 7-én ajánlatkérést fogalmazott meg 4 budapesti taxitársaság számára. Az ajánlatkérés jogalapjának tekinthető az a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Airport között 2006-ban aláírt megállapodás, mely részletezi, hogy a Budapest Airport milyen módon biztosíthatja egy általa kiválasztott partnerének a szolgáltatás lehetőségét. Ugyanezen megállapodás taglalja a Budapest Airport Zrt. azon
kötelezettségeit, mely alapján a szerződésben érintett repülőtereken
miként kell fenntartani azon utasok számára a taxiszolgáltatás igénybevételének lehetőségét, akik nem a BA által kiválasztott „szerződött
taxiszolgáltató“ szolgáltatását kívánják igénybe venni. A Főváros és a
BA Zrt., 2006-os megállapodását megelőzően a GVH is vizsgálta a
BA Zrt. taxiszolgáltatást befolyásoló tevékenységét.
A médiának köszönhetően tudjuk, hogy azóta a BA Zrt. jogi képviselője bűncselekménnyel vádolt, jelenleg is házi őrizetben van.
2010 novemberének végén a Fővárosi Önkormányzat Drosztkezelő
nonprofit szolgáltató Kft.-t tájékoztatta a Budapest Airport Zrt.-t arról,
hogy december 1–10 között aszfalt-felújítási munkák miatt korlátozza
a Ferihegy 2 terminál érkezési szintjét, oly módon, hogy nem engedi
az érkezési szintre behajtani a „rendelt” taxikat.
A www.taxiállomás.hu honlapon megjelent ezen korlátozásról a tájékoztatás. A tájékoztatásban arról is lehetett olvasni, hogy az érkezési szintre érkező utasoknak a rendelt taxik igénybevételét biztosító
taxiállomásokat az indulási szintre helyezi a BA Zrt.
2010. november 30-án a budapesti taxitársaságokat a BA Zrt. már
arról tájékoztatta, hogy az érkezési szintről a rendelt taxikat december
1–15 között nem engedik behajtani az érkezési szintre. A lezárás az
aszfaltozási munkák idejéig, azaz 15 napig fog tartani! Ezen időszak
alatt a „rendelt taxi” taxiállomást a BA Zrt. az indulási szintre helyezte.
2010. december 1-jén a BA a Ferihegy 2 érkezési szintjén „behajtani tilos, kivéve engedéllyel” táblákat helyezett el, illetve elhelyezte a
rendelt taxi táblákat a Ferihegy 2 indulási szintjén.
2010. december 1-től azon utasok, akik az érkezési szintre érkeznek, és a „szerződött taxiszolgáltató”, Zóna taxi, majd Főtaxi helyett
más taxitársaság szolgáltatását kívánják igénybe venni, azon utasok függetlenül attól, hogy a Ferihegy 2A vagy 2B terminálra érkeznek, kénytelenek az indulási oldalon kialakított egyetlen „rendelt taxi”
állomásra elsétálni, és ott igénybe venni az általuk igényelt taxitársaság autóját.
A BA 17-én tájékoztatta a taxitársaságokat, illetve a Fővárost arról,
hogy 2010. december 1. és 10., illetve 15-ig nem hogy nem fejezte
be, még el sem kezdte a BA alvállalkozója az aszfaltozási tevékenységet az időjárási körülményekre hivatkozással. A tájékoztató szerint
a kivitelező feltehetően 2011. január 3-át követően fogja megkezdeni
a munkát, melyre tekintettel a BA az érkezési szint rendelt taxik előli

Folytatás a 6. oldalról
Ami tény, hogy a taxis oldalt képviselő
szakértők az egész eddigi folyamat alatt,
minden kérdésben a kollégák érdekeit
képviselték. Erről a felvett jegyzőkönyvek,
emlékeztetők tanúskodnak. Ha esetleg
úgy alakul, ezekkel bizonyítani is lehet állításomat. Ami hamar kiderült az elmúlt
hosszú hónapok alatt, hogy valamilyen általam nem ismert okból, a minisztérium illetékesei egy rendeletet szerettek volna
nagyon gyorsan összehozni. Én az OTSZ
vezetőjeként, a taxisok képviseletében,
meghívott szakértőként vettem részt e folyamatban. Így, ha valami számunkra ked-

lezárást az eredetileg tervezett 10 nap helyett 2011. január végéig, azaz előre láthatóan 60 napig kívánja fenntartani (www.taxiállomás.hu).
A BA 2010. októberi ajánlatkérésére érkezett ajánlatok alapján
2010. december 7-én kezdte meg a kiválasztott taxitársaság, a Főtaxi
Zrt. Ferihegyen a szolgáltatást. A Főtaxi Zrt. szolgáltatásának kezdetével egy időben a BA megbízottjai a Főtaxi szolgáltatását népszerűsítő szórólapozási tevékenységet kezdtek meg a Ferihegy 2 terminálokon. A szórólapozási tevékenység minden egyéb kereskedelmi tevékenység mellett kizárólag a BA engedélyével lehetséges. A BA ZRt.
minden ilyen jellegű tevékenységet tilt a repülőtér érkezési és indulási csarnokaiban.
A média által megjelenített híradások alapján feltételezhető, hogy a
Budapest Airport és a Főtaxi között létrejött megállapodás alapján a
Főtaxi fuvaronkénti jutalékot fizet a BA-nak minden, a Főtaxi alvállalkozói
által teljesített taxi fuvar után. Ezen feltételezést alátámasztja a
www.fotaxi.hu oldal tájékoztatása is, ahol a felvételre jelentkező taxis alvállalkozókat tájékoztatják a fizetendő 700 – 1000 Ft / jutalék mértékéről.
Tisztelt Elnök Úr!
A Gazdasági Versenyhivatalt kérjük, hogy vizsgálja meg, hogy a BA
Zrt. eleget tesz-e a Főváros és a BA Zrt. között 2006-ban aláírt megállapodásban foglaltaknak azzal, hogy jelenleg kizárólag az indulási
szinten biztosítja a „rendelt taxik” igénybevételének lehetőségét az érkezési szintre érkező utasok számára.
Kérjük a GVH-t hogy vizsgálja meg hogy az előzetesen 10 napra tervezett építési munkálatok elhalasztása miatt reálisan fenntartható-e
60 napig a rendelt taxik kizárása az érkezési szintről, illetve ezen korlátozás fenntartásával a BA Zrt. által befolyásoltnak tekinthető-e a Ferihegyről kiinduló taxiszolgáltatások összessége.
Kérjük, a GVH-t vizsgálja meg azon összefüggést, mely alapján feltételezhető, hogy a lezárást a BA azon érdekéből tartja fenn az előzetesen tervezett 10 nap helyett 60 napig, mert a BA Zrt. és a Főtaxi Zrt.
között létrejött megállapodás alapján a BA érdeke, hogy a Főtaxinak
minél több fuvar teljesítésének lehetőségét biztosítsa. Ez azért érdeke a BA Zrt.-nek mert a teljesített fuvarok darabszámának növekedésével arányosan növekszik a Főtaxi Zrt. által a BA Zrt.-nak fizetendő jutalék mértéke. A BA Zrt. a Főtaxi fuvarjainak növekedését a BA Zrt. által finanszírozott szórólapozással, és az egyéb taxit rendelő utasok taxi igénybevételi lehetőségeinek nehezítésével, ellehetetlenítésével kívánja elérni. Ezen feltevésünket az is alátámasztja hogy a lezárás alatt
december 1. és 7. közötti időszakban a BA Zrt. nem végzett szórólapozást annak ellenére, hogy ebben az időszakban is rendelkezett
szerződött partnerrel, a Zóna Taxival.
Kérjük továbbá vizsgálni, hogy a BA Zrt. ezen tevékenységével a BA
Zrt. bevételének növekedésének érdekében tisztességtelenül befolyásolja a Ferihegyről induló taxiszolgáltatások igénybevételének lehetőségeit. Ezen összefüggésben megítélésünk szerint az is megállapítható, hogy a BA Zrt. nem tesz eleget a Főváros és a BA Zrt. között
2006-ban kötött megállapodásnak.
Állásfoglalásunk szerint súlyosan sérti a BA Zrt. fenti tevékenysége
a versenysemlegességet, a vállalkozási jog gyakorlását valamint a napi több száz egyéb taxitársasággal utazni kívánó utas érdekeit is.
Budapest 2011. január 3.
Tisztelettel:
Metál Zoltán elnök

vezőtlen szöveget próbáltak lenyomni a
torkunkon, ellenálltam, ha kellett, a nyilvánossághoz is fordultam. Arra viszont nem
tudok választ adni, hogy mi az oka a csúszásnak. Lehet, hogy az azóta megváltozott kormányzat felismerte, hogy igaza van
a szakma képviselőinek, és a problémákat
komplex módon kell kezelni. Nem lehet
csak a színhez, csak az emisszióhoz, csak
az autó életkorához, vagy csak a kaució
összegéhez hozzányúlni, hanem a kérdést
egységesen, a mi javaslataink mentén lehet eredményesen kezelni. Vagyis a létszám, a tarifa, a férőhely és az ellenőrzés
komplex módon történő szabályozása a

megoldás. Ez a szemlélet pedig a minisztérium általam ismert anyagában nyomokban sem található. Ebből a négy elemből a
szakma nem enged, mert alapfeltétele annak, hogy a szolgáltatás korrekt módon
tudjon működni Magyarország minden városában.
• Úgy tudom, a szakmai oldal szerette volna elérni, hogy a készülő rendelet hatálya terjedjen ki a Magyarország területén díj ellenében végzett
személyszállítás minden formájára.
Azért, hogy a riksa, vagy a sofőrrel
bérbe adott bérautó, vagy az egyéb
trükkök ne vehessék el a taxisok elől
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a munkát. Információim szerint ez elől a
minisztérium elzárkózott. Talán a megengedő hozzáállást érezve kezdhetett
működésbe a Diák Taxi Budapesten fehér rendszámmal, taxióra nélkül.
• Valóban így van. A minisztérium nem támogatta a rendelet hatályának szélesítését annak ellenére, hogy szerintünk csak így lenne
bezárható a sok ma meglévő kiskapu. Ami a
Diák Taxit illeti, egy egyetemista csoport jó
üzleti lehetőséget látott a diáktársak fuvarozásában. Ám a taxisok nyitott szemmel járnak
és az általuk készített szórólap bekerült az
érdekképviselet asztalára. Mi természetesen
megírtuk az ezzel kapcsolatos levelünket a
minisztériumnak, a közlekedési hatóságnak.
Pont azoknak, akik az említett rendelettervezetben kezdeményezték volna a bürokrácia
még erősebb kiszélesítését. Mi a levelünkben megkérdeztük, hogyan fordulhat elő ez
ma Magyarországon, ezen a szabályozottnak
vélt piacon? A választ nagyon korrekt módon, a Nemzeti Közlekedési Hatóság új igazgatója írta meg, egyben ebben kérte a segítségünket is. (Lásd 2. sz. mellékletet.) Miután
az erről szóló hír egy napilapban is megjelent, nagyon jó ötletnek tartva a Diák Taxit,
nekünk könnyű dolgunk volt. Úgy tudom, ez
ügyben egy APEH-vizsgálat van éppen folyamatban a működtető kft.-nél.
• Az utóbbi hetekben a napisajtóban is
nagy port vert fel, hogy a Gazdasági
Versenyhivatalhoz fordultatok a BA Zrt
ellen. Mi történt, miért volt a feljelentésre szükség?
• A repülőtér mindig érdekes színfoltja volt a
taxis piacnak. Tudja az utas és a taxis is egyaránt, hogy az egy veszélyes terület. Az biztos, hogy annak idején, jobb híján, tudomásul vettük a Zóna Taxi jelenlétét Ferihegyen.
Cserébe a Zóna Taxi és a BA Zrt. tudomásul
vette a többi taxis jelenlétét is, akik oda utast
szállítottak, vagy onnan rendelésre hoztak el
megrendelőt. Mindenki tette a dolgát és
szolgáltatott a maga területén. A szerződésváltást követően a tavalyi év végén olyan helyzettel találkoztunk, hogy először nehezítették, majd naprólnapra ellehetetlenítették annak a tucatnyi taxis társaságnak a tevékenységét, akik szerződött partnereiket oda ki,
vagy onnan el szerették volna fuvarozni. Ez
pedig olyanfajta diszkrimináció egy nemzetközi repülőtéren, aminek nincs helye még Afrikában sem, nem hogy egy uniós tagállamban. Az, hogy a Budapest Airport és szerződött taxitársasága milyen módon üzletel egymással, hogy ki fizet kinek és mennyit, az ő
dolguk. Az viszont biztos, hogy hétről hétre
egyre jobban érezhető volt utasaink felháborodása. Ők ugyanis kénytelenek voltak több
száz métert hóban, jégben, fagyban, sárban
gyalogolni csomagjaikkal, átmenni egy másik terminálra szintkülönbséggel és kikapcsolt mozgólépcsőn azért, hogy a rendelt
taxijukhoz hozzájussanak. A kollégák ezért
ráadásul kaptak hideget-meleget, annak ellenére, hogy ők ugyanolyan áldozatai lettek a
BA versenykorlátozó hozzáállásának. Mivel
gyakorló taxisként nekem személyes tapasztalataim is voltak, így számoltam a napokat,

Közlemény
2011. január 10.
Az Országos Taxis Szövet- Budapest Ferihegy Nemzetség Budapest Főpolgár- közi Repülőteret, hogy arra
mesteréhez fordul annak ér- kényszeríti őket, hogy építédekében, hogy a Budapest si területen, sárban, piszokAirport Zrt. tartsa be a Fő- ban gyermekekkel, bőrönvárosi Önkormányzat rende- dökkel átgázolva közelítsék
letében, és a Fővárosi Taxi- meg a korábbi helyükről léállomásokat Üzemeltető nyegesen távolabbra, és neSzolgáltató
Közhasznú hezebben megközelíthető
Nonprofit Kft.-vel kötött Üze- helyre az indulási szintre átmeltetési Megállapodásban helyezett utasfelvételi ponfoglaltakat.
tokat. (Utaskiszállási pontok
A Budapest főváros köz- a Budapest Ferihegy Nemterületein a taxiállomások zetközi Repülőtéren már
létesítéséről, használatának hosszabb ideje nincsenek).
és üzemeltetésének rendjéAz I. terminálon az utaről szóló 59/1999. (XI. 18.) sokkal érkező taxikat megálFőv. Kgy. rendelet 14. § (6) lási (utaskiszállás) lehetőbekezdése, és azzal össz- ség híján arra kényszeríti a
hangban a Budapest szolgálatot teljesítő rendőr,
Airport Zrt. és a Fővárosi hogy addig körözzön a taxi,
Taxiállomásokat Üzemeltető míg felszabadul egy hely az
Szolgáltató
Közhasznú 1-2 perces megállásra, vagy
Nonprofit Kft. között a tegye ki a taxis az utasát a fi2006. év május hó 25. nap- zetető parkolóba (710 Ftján létrejött Üzemeltetési ért) és onnan gyalogoljanak
Megállapodás értelmében a csomagokkal az utasok az
a Budapest Airport Zrt. kö- épületbe.
telezettsége, hogy biztosítAz Országos Taxis Szösa a nem az általa pályázati vetség kénytelen Budapest
úton kiválasztottak körébe Főpolgármesterénél tiltatartozó, utassal érkező taxi- kozni a kialakult áldatlan álszolgáltatók részére a meg- lapotok miatt, arra kérve
felelő utaskiszállási, a ren- Tarlós István urat, hogy hadelésre hívott taxiszolgálta- ladéktalanul intézkedjen a
tók részére pedig a megfe- helyzet normalizálása érdelelő utasfelvételi pontokat.
kében. Az Országos Taxis
A Budapest Airport Zrt. Szövetség korábban hiába
különböző ürügyekkel jog- fordult a kérdésben a Budaszabályi kötelezettségének pest Airport Zrt.-hez, illetve
2010. év december hó 1. kereste meg a Gazdasági
napjától nem tesz eleget, Versenyhivatalt, érdemi intöbbek között fizikailag tézkedés nem történt.
meggátolva a rendelésre híAz Országos Taxis Szövott taxiszolgáltatók részére vetség álláspontja szerint a
a behajtást az érkezési Budapest Airport Zrt. maszintre. A gyakorlatban gatartása felelőtlen, megmindez azt jelenti, hogy az gondolatlan, kizárólag arra
Európai Unió soros elnök- alkalmas, hogy ismét megségét betöltő Magyar Köz- tépázza a Magyar Köztársatársaság a Budapest ság tekintélyét. Az OrszáAirport Zrt. kénye-kedve mi- gos Taxis Szövetség megatt kénytelen úgy fogadni az győződése – és ezt a Gazérkező diplomatákat, üzlet- dasági Versenyhivatalhoz
embereket, és nem utol- előterjesztett álláspontjásósorban a légiközlekedést ban részletesen kifejtette –,
igénybe vevő utasok közül hogy a Budapest Airport
azokat, akik rendelt taxival Zrt. eljárása kizárólag a Bukívánják sietve elhagyni a dapest Airport Zrt. profitéhhogy mikor jár le az a 15 nap, amit a BA az
építkezésre hivatkozva először megjelölt
(lásd 4.sz. melléklet). Amikor azonban közölték, hogy ezt további 60 nappal csúszik, akkor rájöttünk, ez ámítás. Hiszen arra a szakaszra, amit lezártak az áthaladó taxisok

ségének kielégítését szolgálja, hiszen azzal, hogy eljárásával indokolatlanul és a
piaci versenyt korlátozóan
előnyös helyzetbe helyezte
a vele a 2010. év december
hó 7. napja óta szerződéses
kapcsolatban álló Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zrt.-t a többi taxiszolgáltató kárára, csak a saját bevételeinek növelését tartja
szem előtt.
A Főtaxi Autóközlekedési
és Szolgáltató Zrt. évente
250-300 millió forint jutalék
fizetésére kötelezett a szerződés aláírásával, melyből
Budapest egy fillért sem lát.
Az Országos Taxis Szövetség állásfoglalása szerint a Budapest Airport Zrt.
tevékenysége
súlyosan
sérti a versenysemlegességet, a vállalkozási jog gyakorlását, valamint a napi
több száz egyéb taxi-társasággal utazni kívánó utas
érdekeit is.
Kérjük Tarlós István Főpolgármester Urat, a Kormányt, a parlamenti pártokat, a fogyasztóvédelmi
szervezeteket, a Budapesti
Kereskedelmi és Ipar Kamarát, a Gazdasági Versenyhivatalt és a hatóságokat,
hogy lehetőségük szerint
segítsék a helyzet sürgős
megoldását.
Az Országos Taxis Szövetség meggyőződése szerint a Budapest Ferihegy
Nemzetközi Repülőtér ún.
speciális taxiállomásain és
utascsarnokaiban a 2010.
év december hó 7. napja
óta tapasztalható kaotikus
állapotok felvetik annak
szükségességét, hogy Budapest Főpolgármestere átgondolja a Budapest
Airport Zrt.-nek ingyenesen
átengedett ún. speciális
taxiállomások üzemeltetési
jogának megvonását, azok
üzemeltetési feladatainak a
Fővárosi Taxiállomásokat
Üzemeltető
Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.hez történő telepítését.
Metál Zoltán
elnök

előtt, vígan beengedik a szerződött taxikat.
Nincs felmarva az útburkolat és semmilyen
olyan közlekedési akadály nem merül fel, ami
miatt ne tudna oda bemenni a rendelt a taxi
és az utas. Így az a jogi álláspontunk, hogy
ezzel e tevékenységével a BA versenysemle-

11

Új év, régi rendőrség A 6x6 Taxi focicsapata
a Taxisok Világában

Szakáll Béla kollégánk készítette ezt a képet a VIII.
kerületi Szigony utcai taxiállomáson. Hiába minden
ígéret, hiába a fegyelmi eljárások, a rendőrök továbbra is nyugodtan várakoznak a taxiállomásainkon…
Forgalommal
szemben, a tilosban…

Öt év fegyház a taxisra támadónak

Késsel támadt a sofőrre
Öt év fegyházbünetést
kapott az az ukrán férfi,
aki 2010 januárjában
megtámadott egy nyíregyházi taxist. A Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Bíróság ítélete
nem jogerős. A vádlott
és védője fellebbezést
nyújtott be.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Főügyészség vádirata szerint P. Levente 2010.
január 22. napján az esti
órákban elhatározta, hogy
pénzt fog szerezni, ezért magához vett egy konyhakést,
majd elindult a Kossuth térre. Útközben a Hősök terén
meglátta az ott várakozó taxikat, és eldöntötte, hogy az
egyik fuvarozót fogja kirabolni. Beült a B. László által vezetett taxiba és magát – az
általa kihalt területként is-

mert – Fazekas János térre
vitette. A sértett a gyanúsítottal 21.00 órakor ért a megadott címre, ahol a vádlott
még a gépkocsiban ülve a
kabátja ujjából elővette a 17
cm pengehosszúságú konyhakést és azzal szúró mozdulatot tett a sértett felé, miközben másik kezével a sofőrt a gépkocsi ülésébe
nyomta. Eközben a gyanúsított pénzt és a gépkocsi kulcsainak átadását követelte.
B. László ennek nem tett eleget, védekezett, megfogta a
vádlott kést tartó kezét. Az
így kialakult dulakodás során
a vádlott továbbra is szúró
és vágó mozdulatokat tett a
késsel a sértett mellkasa irányába, azonban a penge
nem érte el a taxist. A dulakodás során P. Levente a
késsel megvágta a taxis kezét, 8 napon belül gyógyuló

sérülést okozva ezzel. A bűncselekmény elkövetésének
az vetett véget, hogy B. Lászlónak sikerült a gépkocsiból
kiugrani, s az őt követő vádlottat a járókelők segítségével lefogni.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság P. Leventét felfegyverkezve, közfeladatot ellátó személy ellen elkövetett rablás bűntettében
találta bűnösnek és az öt év
fegyház mellett mellékbüntetésként öt év közügyektől való eltiltást szabott ki rá, valamint öt évre kiutasította az országból. A vádlottat a súlyos
testi sértés bűntettének kísérlete miatt emelt vád alól
felmentették. A vádlott és védője enyhítésért fellebbezett,
az ügyész három napot tartott fenn nyilatkozatának
megtételére, így az ítélet nem
k.z.t.
jogerős.

gességet sért, ezért részükre egy kérést fo- • Tekintettel arra, hogy évek óta készül, bígalmaztunk meg december közepén, amire zom benne, hogy az idén meglesz a fővárosi,
valószínűleg az ünnepek miatt nem válaszol- illetve az országos taxis rendelet. Bízom bentak (lásd 5. sz. melléklet). Nekünk viszont a ne, hogy tényleg lesz létszámcsökkentés, hatürelmünk elfogyott, így kénytelenek voltunk tósági rögzített ár, ellenőrzés és elegendő
a Gazdasági Versenyhivatalhoz fordulni (lásd drosztférőhely.
6. sz. melléklet). Annak ellenére, hogy az • Szerintem az egész szakma drukkol,
OTSZ nem szokott senkit feljelentgetni és hogy sikerüljön. Köszönöm a tájékoztaebből a továbbiakban sem kívánunk rend- tást!
berkó
szert csinálni. Ám ez esetben is kénytelenek
voltunk hatósági segítséget kérni kollégáink és utasaink ér- Nagyon vigyázzatok...!
dekében. Ugyanis, ha A statisztikák szerint a gépjármûbalesetek 23%-át olyanok
ez nem sérti a ver- okozzák, akik alkoholt fogyasztottak. Tehát a 77%-át olyanok
senysemlegességet, okozzák, akik vizet, kávét, üdítõt, tejet, energiaitalt és egyéb alkoholmentes italokat fogyasztanak. Ezek az emberek háromakkor semmi!
• További terveitek szor olyan veszélyesek.
Kerüld a társaságukat, tartsd magad távol tõlük!
az idei évre?

Köszönettel veszünk minden visszajelzést írásainkkal, cikkeinkkel kapcsolatban. Akkor is megköszönjük, ha negatív az észrevétel, hiszen a hibáinkból tanulunk. Azonban van, amikor nem jogos az
észrevétel.
Kedves olvasónk jelezte, hogy egyetlen sort
sem írtunk régebben a 6x6 Taxi Öregfiúk labdarúgó csapatának szerepléséről. (Taxisok Világa
2010. december, 46. old.) Sajnálatos, hogy a szerkesztőség ezt akkor nem tudta tényekkel alátámasztva cáfolni. Nos, elismerve, hogy nem minden
eseményről tudósítottunk, íme a lista, amikor a 6x6
taxis focisták szerepeltek szakmai lapunkban:
2003. október: Újpest – 6x6 Taxi (fél oldal, egy
képpel)
2004. február: 6x6 Taxi tavaszi sorsolása
2005. április: Beindul a fociszezon (körinterjú,
egy képpel)
2005. július: Bajnok és kupagyőztes a 6x6 Taxi!
(egy képpel)
2006. október: Elkezdődtek a bajnokságok (egy
oldal, egy fénykép)
2007. július: Ezüstérmes a 6x6 Taxi! (egy teljes
oldal, 6 képpel)
2008. január: focisorsolás
2008. október: 6x6 Taxi–ReFeri (cikk, egy képpel)
Sajnos, ezután visszalépett a 6x6 Taxi az Öregfiúk bajnokságától.
A 6x6 Taxi sikeres éveiről nemcsak lapunkban
tudósíthattam rendszeresen, de mint labdarúgó-játékvezető – nemegyszer – a pálya közepéről figyelhettem ragyogó menetelésüket. Gondoljunk csak
Wukovics Laci, Vince „Pilú”, Bognár Gyuri, Kardos Jóska, felejthetetlen játékára. Nem véletlenül
nyertek bajnokságot a 2004–2005 bajnoki évben
az Öregfiúk labdarúgó-bajnokságának Kiemelt
csoportjában. Így ők lettek Budapest, és ezzel –
minden bizonnyal – az ország legjobb öregfiúk
csapata. Természetesen erről is beszámoltunk
akkoriban…
Juhász Péter

Késelés a Keletinél
Január 8-án este a Keleti pályaudvaron lévő taxiállomáson előzetes szóváltás után megkéselték
a Nemzet Taxi egyik munkatársát. A taxist a IX.
kerületben intette le három férfi, és úticéljukként a Keleti pályaudvart jelölték meg. Érkezés
után kiderült, fizetni nem tudnak, így ketten közülük elmentek pénzt váltani, az egyikük pedig
ott maradt a taxiban. A taxis miután a másik két
férfi nem érkezett vissza, követelni kezdte a fuvardíjat ottmaradt utasától. Ehhez segítséget
kért a helyszínen álló taxis kollégájától, aki viszont szóváltásba került az autóból közben kiszálló férfival. Kiabálni, majd lökdösődni kezdtek, aminek az lett a vége, hogy a segíteni szándékozó taxist a férfi többször megszúrta, majd
elmenekült. A BRFK nagy erőkkel nyomoz, a
taxist kórházba szállították és megoperálták. Állapota az első jelentések szerint stabil.
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Szmogriadó esetén várható korlátozások

Leállíthatók a fekete és piros matricás autók
Átéltünk már Budapesten szmogriadót, annak összes velejárójával. Akkor
az egyik napon a páros, másik nap a páratlan rendszámú gépjárművek forgalmát tilalmazta a rendelet. Mint a gyakorlatban kiderült, mindez tarthatatlan és ellenőrizhetetlen. Azóta néhány ponton változott a jogszabály, amelyet így téli időben nem árt ismerni, ugyanis ez idő tájt emelkedhetnek a káros-anyag értékek a megengedett szintek fölé. A taxisoknak jó hír, ők a kivételezettek kategóriájába tartoznak, így szmogriadó alatt is közlekedhetnek. A rendszámtáblájukon fekete és piros hatszögletű matricával rendelkező gépjárművek forgalma viszont korlátozható.
Évtizedeken keresztül jobbára csak a külföldi híradásokból hallottunk az úgynevezett szmogriadóról, amelyet egy adott térség, város, terület magas károsanyag koncentrációja esetén rendeltek el a hatóságok. Az Európai Unióhoz csatlakozva nekünk is lépni kellett ezen a területen, így
ma erre vonatkozóan a Fővárosi Közgyűlés 69/2008. (XII. 10.) rendelete van
érvényben.
A szmogriadó-terv célja, hogy meghatározza környezetveszélyeztetést okozó légszennyezettség kialakulása esetén az emberi élet és egészség megóvása érdekében szükséges intézkedéseket, azok elrendelésének és végrehajtásának szabályait.
A rendelet hatálya Budapest Főváros közigazgatási területén azokra a természetes
és jogi személyekre, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki – szóval mindenkire –, akik (amelyek) tevékenysége, létesítménye terméke
levegőterhelést okoz, vagy okozhat, illetve
akinek avar és kerti hulladéka keletkezik.
Eddig ez érthető, ám itt jelentkezik az első
figyelemre méltó megjegyzés. E rendelet
területi hatálya nem terjed ki: – az M0 jelű
elkerülő út Budapest Főváros közigazgatási területén áthaladó szakaszaira. Nagykovácsi és Remeteszőlős lakosainak átmenő
gépjárműforgalma biztosítása érdekében
a következő útvonalak szakaszaira,
– Budapest közigazgatási határa –

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.

Nagykovácsi út – Szépjuhászné útja – Budakeszi út – Budapest közigazgatási határa,
– továbbá Budapest közigazgatási
határa – Nagykovácsi út – Nagyrét utca –
Máriaremetei út – Hidegkúti út – Budapest
közigazgatási határa. A meghatározott útvonalakra szóló mentességet Nagykovácsi és
Remeteszőlős lakosai a lakóhelyet vagy tartózkodási helyet igazoló hatósági igazolvánnyal (lakcímkártyával) igazolhatják.

A rendelet pontosan definiálja a
szmoghelyzet fogalmát is: „ha kedvezőtlen meteorológiai viszonyok között, több
forrásból származó szennyezőanyag-kibocsátás következtében a légszennyezettség tartósan és nagy területen meghaladja egy vagy több légszennyező anyag tájékoztatási, illetőleg riasztási küszöbértékét.”
A különböző riasztási fokozatokat:
a) Tájékoztatási fokozat, amelyben a
légszennyezettségi szint rövid idejű hatása veszélyt jelent a lakosság különösen érzékeny (gyermek, időskorú, beteg) csoportjaira, elrendelésével együtt azonnali
és megfelelő tájékoztatást kell adni; a szálló por (PM10) esetében a korlátozással járó (a riasztási fokozathoz tartozó) intézkedés elrendelésének lehetőségéről a riaszFolytatás a 15. oldalon

A forgalomkorlátozás alól mentesülnek
– A helyi, helyközi és távolsági közúti közösségi
közlekedés – valamint a személytaxi-szolgáltatás – gépjárművei.
– A megkülönböztető
fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt gépjárművek, valamint az ilyen gépjárművek által közrefogott járműoszlop.
– A Magyarországon működő diplomáciai és konzuli
képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek és ezek
nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező tagjai és családtagjaik DT betűjelű rendszámmal ellátott
gépjárművei.
– A külön jogszabályban
meghatározott betegszállító
járművek, valamint a kórházi
és járóbeteg-ellátásra, kezelésre beutalt, előjegyzett beteget szállító gépjárművek.
– Orvosok gépjárműve és
orvosi ügyeleti gépjárművek.
– A mozgáskorlátozott
személy – illetőleg az őt
szállító személy – járműve,
amennyiben úti célja Budapest Főváros közigazgatási
területén van, vagy csak
azon keresztül közelíthető
meg, ha a mozgásában korlátozott személy eredeti és
érvényes parkolási igazolvá-

nyát a gépjármű első szélvédője mögött úgy helyezték
el, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából látható.
– A kommunális feladatukat végző, külön jogszabályban meghatározott olyan
gépjárművek, amelyek – műszaki felépítésüknél fogva –
csak a mentőszolgálatban,
vérellátó szolgálatban, halottszállításra, úttisztításra
(közterületek tisztán tartása,
locsolása, valamint közutak,
repülőterek hó- és síkosság
mentesítése, só- és homokszórása), a lakosság vízellátására. A kommunális hulladékszállításra, a kéményseprőipari közszolgáltatásra,
a villamos és gázenergia-,
távhő-, melegvíz-, ivóvíz-,
szennyvízhálózatok, a távközlési szolgáltatás, a közműjellegű vezetékrendszerek (különösen a termékvezeték, a
közúti forgalomirányító, a
közúti közösségi és vasúti
közlekedés vezetékei) hibabemérésére és – elhárítására használhatók, továbbá
azon szervezetek következő
feladatukat végző járművei,
amelyek jogosultak pénzfeldolgozási tevékenység, vagy
egyetemes postai szolgáltatás végzésére.
– Az elromlott jármű von-

tatását vagy a közúton elromlott jármű hibaelhárítását végző és figyelmeztető
jelzéssel jogszerűen felszerelt járművek.
– A fővárosi és Pest megyei élelmiszerlánc-felügyeleti szerv és feladatukat a fővárosban végző magán-állatorvosok gépjárművei, a fővárosi és Pest megyei élelmiszerlánc-felügyeleti szerv
igazolásával.
– A Magyar Honvédség,
illetve a törvényben meghatározott rendvédelmi szervek gépjárművei.
– A Nemzeti Közlekedési
Hatóság, a KDV-KTVF, a fővárosi ÁNTSZ-ek, valamint
Budapest Főváros területén
működő közterület-felügyeletek azon gépjárművei,
amelyek műszaki felépítésüknél és jogszabályi felhatalmazásuk által látják el a
közterületek rendjéhez, tisztaságához és jogszerű használatához kapcsolódó ellenőrzési feladatukat.
– Az élelmiszer-áruszállító
gépjárművek célforgalma.
– A Magyar Rádió Zrt.,
Magyar Televízió Zrt. és Duna Televízió Zrt. közszolgálati műsorszolgáltatók, továbbá a Magyar Távirati Iroda
Zrt. gépjárműveinek célforgalma.
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Csoda történt!

December 10-én 11óra 10 perckor csoda történt!
Rendőrök büntettek meg egy civil autót a VIII. kerületi Rákóczi út
29. szám alatti taxiállomáson. Biztosan fiatal rendőrök voltak, akik
nem ismerik – az általunk már megszokott – tételt, miszerint a taxiállomások ellenőrzése nem rendőri feladat.
Feladat, nem feladat, itt most lényegtelen. A lényeg a büntetés.
Reméljük, ez az autós megtanulja, hogy a taxiállomás a taxisoké. Jó
lenne, ha sok egyenruhás követné a jó példát. A Közterület-felügyelők, a Taxiállomás Kft. ellenőrei egyaránt. Mi mindenesetre ezúton is köszönjük a rendőröknek a segítséget!
Juhász Péter
Az intézkedő rendőrök

A feljelentés

Miért nincs „Mozgássérült” igazolványa? Állítólag minden BMW-hez jár a leszázalékolás és az igazolvány…
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Folytatás a 12. oldalról
tási fokozat elrendelését megelőző nap 18 óráig előzetes
tájékoztatást kell adni.
b) Riasztási fokozat, amely2. Környezetvédelmi tulajdonság és a pla- rát járművek, amelynek a környezetvédelmi oszben a légszennyezettségi szint
tályba sorolása: 4, 6, 7, 8.
kett színe
rövid idejű hatása veszélyt je2.4. Zöld színű plakett – korszerű, kiemelten
A plakett fekete, piros, kék vagy zöld színével jellent a teljes lakosságra, elrenzi a jármű környezetvédelmi tulajdonságát, környezetbarát járművek, amelynek a környezetdelésével együtt azonnali koramelynek alapja a jármű környezetvédelmi osz- védelmi osztályba sorolása: 9 és az e fölöttiek.
látozó intézkedéseket kell eltályba sorolása. A járműveket a környezetvédelmi
rendelni.
tulajdonság szerint a következő négy csoportba A tiszta gázüzemű vagy elektromos meghajtású,
A szmogriadót, annak fokoilletőleg – hibrid (elektromos és Otto- vagy dízelkell sorolni:
zatát és az adott fokozathoz
2.1. Fekete színű plakett – korszerűtlen, nem motoros) 5. számú környezetvédelmi osztályba
meghatározott intézkedéseket
környezetbarát járművek, amelynek a környezet- sorolt járművekhez, amennyiben az az Otto- vagy
Budapesten a főpolgármester
dízelmotor osztályba sorolása szerint korszerűtvédelmi osztályba sorolása: 0, 1, 3.
rendeli el és szünteti meg. In2.2. Piros színű plakett – korszerűtlen, kevésbé len, akkor piros, minden más esetben zöld színű
tézkedéseit a Magyar Távirati
környezetbarát járművek, amelynek a környezet- plakettet kell kiadni.
Irodához /MTI/ eljutatott sajtóA kódszámok a forgalmi engedélyben a V9 jel
védelmi osztályba sorolása: 2.
közlemény útján, valamint a
2.3. Kék színű plakett – korszerű, környezetba- mellett találhatók.
Fővárosi Önkormányzat honlapján hirdeti ki, illetve vonja
cf) az ózonszint miatt elrendelt fokozat
vissza. Lényeges tehát figyelni, elsősor- böző intézkedéseket léptethet életbe a főesetén a kérés kiterjed az üzemanyagtölban az elektronikus médiumokat – rádió- polgármester:
tő állomások használatának – elsősoradókat, televíziócsatornákat –, amelyek az
Tájékoztatási fokozathoz kapcsolódó ban 10-18 óra közötti – mérséklésre, toMTI közleményét ismertetik, illetve interintézkedések
vábbá – a helyhez kötött légszennyező
net-hozzáféréssel rendelkezők a városhápontforrások üzemeltetőit is érintően,
za honlapján is értesülhetnek minderről.
A főpolgármester:
Nem árt tudni: avart égetni a Hungária
a) tájékoztatja a lakosságot, tekintettel ózon prekurzorok és nitrogén-oxidok kibocsátásukat tekintve – a szerves oldókörgyűrűn belül TILOS! Egyéb a feltéte- további jogszabályok szabályaira;
b) felkérheti a fővárosi kerületek jegyző- szer felhasználással (szénhidrogén-kiboleknek megfelelő helyen március 8. és november 30. között lehet, ünnepnapok ki- it, hogy fokozottan ellenőrizzék az avar és csátással) járó tevékenységek (például
vételével hétfőtől szombatig, 10 és 15 óra kerti hulladék nyílt téri égetésének esetle- festés, mázolás, bitumenolvasztás) mérséklésére, lehetőség szerint szünetelteközött. Aki e szabályt megszegi, az 30 ges tilalmát;
c) felkérést adhat ki a szmoghelyzet to- tésére.
ezer forintos szabálysértési bírságra számíthat. Égetni tilos közterületen, valamint vábbi romlását megelőző intézkedésekre
Riasztási fokozathoz kapcsolódó inegészségügyi, szociális, gyermek, ifjúsá- (a lakosság és a légszennyezők önkéntes
tézkedések
önkorlátozó
intézkedéseire),
különösen
gi, nevelési és oktatási intézmények, nyitott sportlétesítmények, szabadidőköz- kérve:
A főpolgármester:
ca) a közúti járművek környezetvédelmi
pontok és egyházi intézmények 100 métea) tájékoztatja a lakosságot, tekintettel
res körzetében, azok működésének idő- felülvizsgálatának szabályairól szóló további jogszabályok szabályaira;
77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM
tartama alatt.
b) elrendelheti a gépjárművek BudaA gépjárművel közlekedők számára fon- együttes rendelet 3. számú melléklete pest főváros közigazgatási területén való
tos információ, hogy a riasztási fokozat alapján, a rendszámtáblán fekete és piros használatának korlátozását, tekintettel
időtartama alatt és kizárólag a gépjármű- színű hatszögletű környezetvédelmi pla- azok rendszámtábláján található környevek használatára vonatkozó intézkedések- kettel ellátott gépjárművek használatának zetvédelmi plakett színére: a fekete és pire vonatkozóan – az azt megszüntető in- szüneteltetését;
ros környezetvédelmi plakettel ellátott járcb) a fővárosi úti célok eléréséhez az művek közlekedésének tilalmát.
tézkedés hiányában – a korlátozó intézkeegyéni gépjárműhasználat mérséklését,
dések időtartama:
c) elrendelheti, illetve kezdeményezheti
a) légszennyező anyagtól függetlenül lehetőség szerint szüneteltetését, a kö- a helyhez kötött légszennyező pontforráminden nap 6 órától 22 óráig tart, kivé- zösségi közlekedés igénybevételének sok üzemeltetőinek más energiahordozó,
ve az ózoneredmények miatt elrendelt kor- előnybe részesítését;
üzemmód használatára kötelezését, vagy
cc) a gépjárművek indokolatlan – álló a kibocsátás csökkentését, vagy az üzelátozáskor;
b) ózon légszennyezettség esetében helyzetben történő – alapjárati üzemelte- meltetés felfüggesztését;
minden nap 10 órától 18 óráig tart. tésének lehetőség szerinti mérséklését;
d) felkérheti a fővárosi kerületek jegyzőcd) a helyhez kötött légszennyező pontA további korlátozások időtartama – az azt
it, hogy fokozottan ellenőrizzék az avar és
megszüntető intézkedés hiányában – foly- források üzemeltetőit – hivatkozva azok kerti hulladék nyílt téri égetésének esetletársadalmi felelősségvállalására – kibotonos.
ges tilalmát;
A különböző fokozatok esetén külön- csátásuk csökkentésére;
e) felkérést adhat ki a szmoghelyzet toce) kén-dioxid, szénvábbi
romlását megelőző intézkedésekre
monoxid vagy szálló
Az ember és az asszony ül gatja. A páciens megkérdi por (PM10) szint miatt (a lakosság és a légszennyezők önkéntes
a tengerparton, nézik a ször- tõle:
elrendelt fokozat ese- önkorlátozó intézkedéseire), különösen
kérve:
fösöket.
– Doktor úr, azt szeretném tén a kérés kiterjed a
eb) a fővárosi úti célok eléréséhez az
Megszólal a férfi:
szilárdés
olajtüzelésű
kérdezni, mikor élhetek újra
egyéni
gépjárműhasználat szünetelteté– Volna kedved lovagolni a
berendezések (ha egy
nemi életet?
sét, a közösségi közlekedés igénybevételhullámon?
háztartásban
létezik
A doktor kicsit zavarba
– Haggyá’ mán, Gazsi, élve
földgáztüzelési mód, ének előnybe részesítését;
ec) a gépjárművek indokolatlan – álló
jön:
se kívánlak!
akkor a szilárdtüzelésű
– Tudja, hölgyem, ön az kandallók, cserépkály- helyzetben történő – alapjárati üzemelte***
Miután megmûtött egy elsõ mandulamûtétes bete- hák)
használatának tésének lehetőség szerinti mérséklését;
ed) a helyhez kötött légszennyező pontmérséklésére;
szõke nõt az orvos, megláto- gem, aki ezt kérdezi.
források üzemeltetőit – hivatkozva azok

Környezetvédelmi plakettek és besorolásuk
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társadalmi felelősségvállalására – kibocsátásuk csökkentésére;
ee) kén-dioxid, szén-monoxid vagy szálló
por (PM10) szint miatt elrendelt fokozat esetén a kérés kiterjed a szilárd és olajtüzelésű
berendezések (ha egy háztartásban létezik
földgáztüzelési mód, akkor a szilárdtüzelésű
kandallók, cserépkályhák) használatának
mérséklésére;
ef) nitrogén-dioxid szint miatt elrendelt fokozat esetén a kérés kiterjed a gázfűtésű berendezések használatának mérséklésére;
eg) az ózonszint miatt elrendelt fokozat
esetén a kérés kiterjed az üzemanyagtöltő állomások használatának – elsősorban 10-18
óra közötti – szüneteltetésére, továbbá – a
helyhez kötött légszennyező pontforrások
üzemeltetőit is érintően, ózon prekurzorok
és nitrogén-oxidok kibocsátásukat tekintve –
a szerves oldószer felhasználással (szénhidrogén-kibocsátással) járó tevékenységek
(például festés, mázolás, bitumenolvasztás)
szüneteltetésére
eh) Budapest főváros közigazgatási területén közlekedő gépjárművek vezetőit, hogy
haladási sebességüket 20 km/h-val csökkentsék, kivéve, ahol 30 km/h vagy kisebb a
megengedett legnagyobb sebesség.
Természetesen az élet szmogriadó esetén
sem állhat meg, így a rendelkezés felsorolja
mindazokat, akik mentességet élveznek a tilalom alól – lásd keretes írásunk. Ezek között megtalálható a taxi is, úgyhogy a személyszállítás nem kell, hogy szüneteljen az
egyéb korlátozások ideje alatt sem. Egyszer
érdemes végigböngészni, hogy mire számíthatunk, ha az egészségünket veszélyeztető
károsanyag halmozódik fel a légterünkben.
k.z.t.

Gumicsont
Lassan közeledik az első évfordulója annak,
amikor a hatóságok tömegesen kezdték bírságolni a közlekedőket a közterületi kamerák
felvételei alapján. A taxisok az átlagosnál nagyobb mértékben szenvednek ettől a zaklatástól, hiszen munkájuk során számtalanszor
kénytelenek megállni, várakozni olyan helyeken is, ahol egyébként nem lenne szabad. Az
utasok felvételét és kiszállási lehetőségét
nem lehet üres parkolóhelyhez kötni (ami
egyébként a Belvárosban nem is nagyon
van). Az utas továbbra is a ház elé kéri a taxit, vagy a sarokra, teljesen függetlenül attól,
hogy ott van-e szabályos megállási lehetőség. Egészen egy évvel ezelőttig ez nem volt
gond – taxi megáll, utas beszáll, vagy kiszáll,
taxi továbbmegy. Nem zavar, nem akadályoz
senkit, nem képez balesetveszélyes forgalmi
szituációt, a biztonságot tartja elsősorban
szem előtt, miközben végzi a munkáját legjobb tudása szerint. Ma már ez másképp
megy: taxi lelassít, körülnéz, hogy van-e valahol közterületi kamera, igyekszik annak hatósugarán vagy látószögén kívül megállni, akkor is, ha ott esetleg forgalmi akadályt képez.
Már nem a biztonság, hanem a büntetés elkerülése a cél.
A felesleges bürokratikus szőrszálhasogatásnak remek példáját nyújtják időnként a
közterületi kamerás büntetések, ill. azok ügyintézési folyamata. Lássunk egyet a sok közül: Budapest, Erzsébet híd pesti lába, a Mátyás pince és panzió előtti terület. Erre a
helyre elég sűrűn van taxirendelés. A folyamat a következő: taxis megérkezik a panzió
elé, ahol hivatalos taxiállomás található. Oda

azonban nem tud beállni, mert rendszeresen
magánautók parkolnak benne, némelyiken
már több centi vastag a hóréteg. Taxis tehát
várja az utast – legtöbbször még egy-két percig sem tart ez a folyamat – a szabálytalanul
parkoló autók mögött keresztben. Közterületi kamera kezelő közben buzgón fényképez.
Taxis gyanútlanul továbbhalad, és néhány napon belül átveszi az értesítést, miszerint szabálytalanul várakozott. Harmincezres büntetéssel fenyegetik. Taxis persze nem hagyja
annyiban, észrevételt, kifogást fogalmaz,
majd tértivevényes ajánlott levélben elküldi a
hatóságnak. Néhány nap múlva megkapja a
büntetésről a csekket, mintha mi sem történt
volna. Természetesen nem fizeti be, hiszen ő
felszólalt, ellentmondott, azt miért nem veszik figyelembe? Újabb néhány nap vagy hét
után ismét kap egy levelet a hatóságtól. Ebben elismerik, hogy neki volt igaza, vagy nem
ismerik el, csak közlik, hogy kicsúsztak az
ügyintézési határidőből, ezért a büntetést
nem kell befizetni (ezt azonban olyan kacifántos jogi nyelven teszik, hogy ember legyen a
talpán, aki kihámozza belőle a lényeget…).
Taxis megnyugszik, és felveszi a következő
fuvart: Mátyás pince. És a folyamat kezdődik
elölről…
A kutya, ha kap egy gumicsontot, lelkesen
kezdi rágni, arra gondolva, hogy talán valami
csemegét kapott. Talán van benne valami,
ami értelmes, ami jó. De nincs. Az csak egy
gumicsont…
Szomorú, hogy a hatóság a lelke mélyén
(van neki egyáltalán ilyen…?) tudja, hogy a
taxisnak van igaza. Tudja, hogy csak dolgoz-

Újabb veszélyes helyszín: ALLE bevásárlóközpont!
A taxiállomáson ugyanis mindössze két (!) férőhely van. A telefonhívásra érkezők így kényszerből megállnak harmadiknak, szabálytalanul, néhány másodpercre. És ekkor kerül a középpontba
a szemközti épületen elhelyezett
térfigyelő kamera. Már az is döbbenetes, hogy csak két autó állhat meg egy ilyen forgalmas taxiállomáson, ám
ennél már csak
– Nem.
az a szomorúbb,
– Iszik?
hogy megbünte– Nem.
– Sok kávét fo- tik azt, aki a munkáját végzi. Hallgyaszt?
gat a józan eszé– Nem különösen.
re, meg az utas
– Kurvázik?
– Soha.
érdekeire…
– Játékgépezik?
Sajnos itt (is)
– Isten ments!
el kell feledni a
– Hát akkor meg mi józan észt, meg
a baja?
az utas érdekeit,
– Hazudok....
ne álljunk meg

A bevásárlóközpontok önmagukban fontosak a taxizásban, hiszen sok utas várható onnan. Éppen ezért vannak itt taxiállomások. Sok taxis telefonhívásra érkezik ide. Ekkor viszont nagyon
kell figyelni a KRESZ előírásaira
is. Például az ALLE bevásárlóközpontnál, erre hívta fel a figyelmet a 682-es citys kolléga.
Szõkeség hazaér a
munkából, és újságolja a pasijának:
– Észrevetted már,
hogy az utcánkban
csupa azonos színû
autó parkol?
A barátja kinéz az
ablakon, és így szól:
– Drágám, már vagy
három órája havazik...
***
– Ön dohányzik?

Ezen a taxiállomáson ne álljunk meg harmadikként!
Csak két taxi állhat meg a kiegészítő jelzőtábla
alapján…
harmadiknak még egy másodpercre se, mert az 30 ezer forintba kerül. Több kollégánk a pénz-

tárcáján keresztül már megtanulta ezt az alaptételt!
Juhász Péter
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ni szeretne, tudja, hogy nem direkt bosszantásból állt meg ott, ahol megállt. Mégis próbálkozik a szabálysértési eljárás erőltetésével, ezzel önnön fontosságát hangsúlyozva. A
monitor mögött ülőnek nyilván munkahelye
megtartása mindenek előtt való, tehát „dolgozik”, készíti a felvételeket. Ez a felvétel aztán elektronikus úton eljut a központi szabálysértési hatósághoz Szombathelyre, ahol automatizált módon elkészül az értesítés, a gép
kinyomtatja, borítékolja, Jucika a titkárnő elballag a postára és feladja (ez utóbbit képletesen értsd, napi több ezer küldeményről van
szó). A posta elviszi, az állampolgár, esetünkben a taxis megkapja, felbontja, káromkodik,
kifogást ír. Kifogást feladja, néhány nap múlva büntetési csekket átveszi, káromkodik, tovább vár. Röpke néhány héten belül választ
kap, büntetését elengedik, minden rendben.
De biztos hogy minden rendben van? Kinek
jó ez így? Dolgozik a kamerát figyelő ember,
dolgozik a posta, dolgoznak Szombathelyen,
mindenki jól járt, mindenkinek stabil állása
van, és az már senkit nem érdekel, hogy a folyamat végén tulajdonképpen nincs semmiféle mérhető eredmény. Csak egy gumicsont…
-oli-

Ünneprontók
Andrássy út, Budapest. Fény, csillogás. Advent. Csodavárás. Készülődés a karácsonyra. Bevásárlás. Taxirendelés. Megérkezik a
rendelt autó. Várja az utast, míg kijön a boltból. És akkor egy kéz kéjes érzéssel megnyom egy gombot. 30 000 forint! Van, aki így
ünnepel! Elrontani a másik ünnepét. Néhány
másodperc, amíg megáll a taxi, hogy beszállhasson az utas. Ebben éli ki örömét? Inkább
nem mondok semmit, ha már ez volt a szeretet ünnepe.
JuPé

A helyzet nem változik, évek óta…
Telnek az évek, de nem sok
minden változik a taxizásban… Ugyanúgy tele vannak
a drosztok civil autókkal,
mint az elmúlt években.
Ugyanúgy nem takarítják a
taxiállomásokat, mint régebben. Évek óta ugyanaz a sirám, de semmi változás. Közben ismét beszedik a nagy
dohányt, mint minden évben.
Mindenki a másikra mutogat, kinek mi lenne a dolga…
Mi meg csak nézünk ki a fejünkből, mikor lesz már válto-

Budapest I. kerület, Ostrom utca:
ismét megközelíthetetlen a taxiállomás

tőcédulát a taxiállomáson
hagyott autóján. Mert tőlük nem rettegnek az ellenőrök.
Kinek kellene takarítani a taxiállomásokat? Kinek kellene figyelni a közlekedési rémálmokra?
Hány hónap óta írogatunk a belvárosi süllyedő
oszlopokról, melyek hihetetlen károkat okoznak az
Budapest V. kerület, Erzsébet tér: karácsonykor
autókban? És semmi válújabb autó akadt fent a süllyedő oszlopon
tozás. Az út bal oldalán
található ugyan egy
KRESZ-ben sehol sem
zás? Ígéretekkel ugyanis tele kat? Miért mehetnek be a szereplő, apró, jól elrejtett
a padlás. Gyakorlatilag senki pályaudvari taxisok a pero- jelzőlámpácska, melyet pernem ellenőriz semmit!. Van nokhoz, amikor ezt kimon- sze sokan nem vesznek észnéhány látszatintézkedés, dottan tiltja a taxiállomás- re. Vagy egyszerűen nem ismindenki megírja a jelenté- használatot szabályozó ren- merik működését, így újabb
sét, de érdemi változások delet?
és újabb autók akadnak fent
nem történDe ha egy társasághoz rajta. A helyzet pedig nem
nek. Ki tar- tartozó taxis beugrik egy ká- változik. Kár…
tatja be a véra az éjjel-nappali közértTóth Tibor
s z a b á l y o - be, rögtön ott találja a bünte-

Útinform a rádióban:
– A Nagykörúton a rendõrök sötétek, a forgalmat a
jelzõlámpák irányítják! Vagy fordítva…?

A pápa New Yorkba érkezik.
Este a limuzinjához kísérik, ahol
a helyi sofõr áll és cigizik.
– Mondd, fiam – kérdezi a pápa –, vezethetnék egy kicsit?
Otthon sohasem hagynak!
A sofõr gondolkodik. Elvehetik a jogsim, ugrik az állásom – de hát ez itt a pápa,
elég befolyásos pali, csak nem
lesz gond!
A sofõr beül hátra, tölt egy ital
t,indulnak. A pápa egyre gyorsa
bban vezet, a Fifth Avenue-n
105 mérföldes sebességgel száguld.
– Lassabban, szentséged! –
szól a sofõr –, baj lesz!
Hátulról sziréna, rendõrautó. A sofõr izzad. Látja magát munkanélküliként. A pá-

pa megáll, a rendõr benéz a kocsiba, majd visszarohan a járõrautóhoz:
– Központ, 311-es kéri a rendõrfõnököt!
– Fõnök a vonalban.
– Limuzin 105 mérfölddel a
Fifth Avenue-n!
– Fogja el!
– Fõnök, nagy ember ez a hátsó ülésen. Baj lesz!
– Ki az, a polgármester?
– Nem.
– A kormányzó?
– Nem!
– Az elnök?
– Nem! Szerintem az Isten!
– Füvezett, 311-es?
– Nem, fõnök, de hátul iszik a
pali és a pápa a sofõrje!!!!!
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Csökken a taxiállomások száma a fővárosban
Fővárosi taxiállomásokat
Üzemeltető szolgáltató
Nonprofit Kft. 1016 Budapest
Krisztina krt. 93-99.
Dr. Komáromi Endre Ügyvezető úr részére.

Tisztelt Ügyvezető úr!
Én, mint a fővárosban taxis személyszállításból élő állampolgár,
a következő kéréssel és észrevétellel fordulnék Önhöz a magam,
és számos kollégám nevében.
Amint az Ön előtt is ismeretes,
ma Budapesten számtalan taxis
kollégát ér rendőri atrocitás munkavégzés közben, vagy egyszerűen csak feljelentés és bírságolás
térfigyelő kamerák felvétele alapján. Mindezt még az is tetőzi,
hogy a Belváros déli részén, és
az azzal határos kerületek (VIII.;

IX.) találkozásánál, melyek a közlekedés szempontjából nagy forgalmat bonyolító csomópontok,
mint például az Astoria, a Kálvin
tér, ahol nemcsak több buszjárat
és villamosvonal találkozási és átszállási pontja, de mindkét helyszínen jelentős utasforgalmat lebonyolító metróállomás is van,
számos taximegállót megszüntettek. A jelzett helyszínen az utóbbi
években útfelújítási és területrendezési munkálatok folytak, amik
azonban már hónapok óta befejeződtek, viszont a taxiállomások
nem kerültek vissza eredeti helyükre. Engedje meg, hogy ezeket a megszüntetett taxiállomásokat felsoroljam.
V. ker. Kecskeméti utca 1. / 3
férőhely,
V. ker. Múzeum krt. 9. / 3 férőhely,

V. ker. Múzeum krt. 39. / 3 férőhely,
VIII. ker. Múzeum krt. 4-6. / 6
férőhely,
VIII. ker. Üllői út 4. / 4 férőhely,
Az Önök nyilvántartásában,
amihez az interneten hozzáfértünk, a Múzeum krt. 4-6. szám
alatti taxiállomás még tévesen
aktív állomásként szerepel, de
valójában a taxiállomás már hónapok óta meg lett szüntetve. A
kérdéses csomóponthoz legközelebbi taxiállomás a IX. ker.
Lónyay utca 1. szám előtt található, sajnálatos módon azonban ez
a taxiállomás mind az utasforgalom, mind az URH-készüléken
történő rendelésfelvétel szempontjából eldugott helyen van.
További probléma, hogy az utcában lakó gépjármű-tulajdonosok
a KRESZ-szabályokat figyelmen

kívül hagyva parkolónak használják azt.
Kollégáimmal együtt azt szeretnénk, hogy ezeket a megszüntetett taxiállomásokat vagy az eredeti helyükre, vagy a gyalogos
utasforgalom és az URH készüléken történő rendelésfelvétel
szempontjából is kedvezőbb
helyre, az említett csomópontok
közvetlen közelébe visszaállítsák.
Bízunk abban, hogy kérésünket fontolóra veszik, és az kedvező elbírálás alá kerül. Esetleg javaslatainkat is kikérik a taxiállomások helyének kijelölésénél. Ehhez bármely, az Ön által megjelölt
időpontban és helyszínen hajlandóak vagyunk a taxiállomások helyének kijelölése céljából történő
egyeztetésre elmenni.
Budapest, 2011-01-04
Tisztelettel:
TA
A levelet kollégánk a címzettnek
és a szerkesztőségnek is teljes
névvel küldte el.

Taxisok kérései, közlekedésszervezők válaszai
Juhász Péter (a Lámpafelelõs) rovata
VIII. Elnök utca – Orczy út sarok

!

Taxis kolléga kérése, hogy az Elnök utca felől érkezők a középső sávból (is)
mehessenek egyenesen tovább. Jelenleg
a jobb oldali sávban sokan várakoznak
(onnan lehet menni egyenesen és jobbra)
a két balra kanyarodó sáv meg üres.
• Számlálásaink szerint az egyenesjobbos sávnak valóban nagyobb a
forgalma, mint a balra kanyarodóé,
de a fázis-összerendelésnek köszönhetően a szabadjelzése is több mint
háromszorosa a balos irányénak. Az
5 sec-os szabadjelzés egy sávon nem
lenne képes kiszolgálni a balra kanyarodó igényt (periódusonként 5-7
jármű), míg a jobb oldali vegyes sáv
18-21 sec-os zöldjelzése 9-10 jármű áthaladásához elegendő
(jellemzően 8 jármű),
és akkor még nem
számoltunk a kiegészítő jobbos jelző (5
sec) nyújtotta kapacitástöbblettel.

lyezését, amilyeneket az autópályákon
használnak.
• A magasságkorlátozás forgalomtechnikai megoldását felülvizsgáljuk
és egy korszerűbb jelzés megtervezésére adunk megbízást, amelyet terveink szerint még az
idei évben megvalósítunk.

!

A Tisztviselőtelepen több utca,
így a Villám utca is
alkalmatlan a kétirá-

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

VIII. Blaha Lujza tér

!

Kétirányú lett a Somogyi Béla
utca végig, így feleslegessé
vált a „Kötelező haladási irány,
egyenesen”, hiszen szabad
jobbra fordulni.
• A Blaha Lujza téren a felesleges táblák eltávolításáról
intézkedünk.

VIII. Villám utca: Ez az utca (is) alkalmatlan a
kétirányú közlekedésre

XVIII. Repülőtéri út

!

Minden héten (!) beszorul egy kamion
„befelé” a „Gyorsforgalmi” úton! Ismételten kérjük olyan speciális, nagyméretű jelzőtáblák kihe-

VIII. Villám utca

XVIII. Repülőtéri + Gyorsforgalmi” út. Sokan
nem veszik észre a normálméretű jelzőtáblákat

nyú közlekedésre. Kérjük az utcát
egyirányúsítani.
• Az utcák egyirányúsítását csak széles körben végzett egyeztetést követően tartjuk megléphetőnek, mivel az
új forgalmi rend kedvezőtlen hatásai
elsősorban az ott élőket érintik. Figyelembe kell venni azt is, hogy a
szélesebb útfelület sebességnövekedést eredményezhet, mely különösen
kerülendő egy lakó-pihenő övezet te-
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rületén. Fentiek miatt az utca forgalmi
rend módosítását nem támogatjuk.

VIII. Népszínház utca – Auróra utca sarok
Bezárt a sarkon levő üzlet, véleményünk
!Rakodóhely”
szerint feleslegessé vált a „Várakozni tilos,
jelzőtábla. Kérjük a jelzőtáblát

V. Királyi Pál utca

!

Most készült el a „Belváros Új Főutcája”.
Sajnos több hiba is történt a kivitelezés
során. Az egyik ilyen, hogy a 20 (!) centiméteres szintkülönbséget semmi sem jelzi a Királyi Pál – Képíró utca saroknál. Kérünk figyelmeztető jelzőtáblát.

leszerelni.
• A rakodóhely indokoltságát a Parking
Kft. megvizsgálta. Ennek eredményeképpen megállapították, hogy azt 5 üzlet és 1 művelődési ház használja, így
megszüntetését nem támogatták.

tók, a Vámház körút felől érkezők meg beragadnak a kereszteződésbe. Legyen mindenkinek külön zöld jelzése.
• Kapacitásproblémák miatt nem adható több idő a Királyi Pál utcának. Megjegyezzük, hogy ide csak célforgalomban
lehet bejutni, s nem indokolt az innen
kihajtóknak több időt adni
a Vámház körút kapacitását csökkentve.

II. – III. Kolosy tér

!

A Szépvölgyi úton lefelé
haladva hatalmas a sor. Jó
lenne, ha több zöld jelzést
kapnának a balra fordulók, az
Árpád híd felé haladók.
• A zöldidő növelésére
nincs lehetőség.

III. Montevideo utca
Alkalmatlan a kétirányú közlekedésre ez
!egyirányúsítani.
az utca, ez teljesen egyértelmű. Kérjük

V. Királyi Pál
utca: Az illetékes
szerint
minden rendben van…
• „Egyenetlen úttest” és
„Sebességkorlátozás 20
km/óra” jelzőtáblák vannak kihelyezve a Királyi
Pál utcában.

XVI. Budapesti út – Kajszi
utca sarok

!

Végre elkészült az úttest felújítása, azonban a jelzőtáblákat nagyon magasra tették ki.
• A XVI. Kerületi Polgármesteri Hivatal felé jeleztük a problémát.
Folytatás a 21. oldalon

Négy férfi elment golfozni az egyik délután. Miután végeztek, az egyik elindult,
hogy rendezze a számlát. A másik három
VIII. Víg utca – Bérkocsis
elkezdett beszélgetni a fiaikról:
III. Montevideo utca: Szerintünk itt nem
sarok
– Az én fiam építkezési vállalkozó. Olyan
fér el egymás mellett két jármű
sikeres, hogy az egyik barátjának adott egy házat ajándékba – mondta az elsõ.
• Közforgalom számára megnyitott ma– Az enyém autóügynök.
gánút. A kialakult parkolási helyzet miMár három városban van ügyatt a III. kerületi Önkormányzat a tulajnöksége. Annyira megy neki,
donossal forgalmi rend felülvizsgálatot
hogy a múltkor adott az egyik
végeztet el.
barátjának két Mercedest.
V. Szervita tér
– A fiam bróker – mondta a
Rejtélyes módon 4 (!) méter magasra heharmadik. – Annyira sikeres,
lyezték ki az „Elsőbbségadás kötelező!”
hogy egy hatalmas részvényjelzőtáblát, a személyautók volánja mögül
csomagokat ad a barátainak.
egyszerűen nem lehet látni. Kérjük lejjebb
Mikor a negyedik férfi is
helyezni.
csatlakozott hozzájuk, õt is
• Mivel gyalogosok is közlekednek itt,
megkérdezték, mit csinál a fia.
az alsó tábla élének minimum 2,2 méter
– Az én fiam meleg. Nem vaVIII. Bérkocsis utca: Színesfém gyűjtök,
magasan kell lenni, ez pedig meghatágyok túl boldog emiatt, de biztömegével tüntetik el a jelzőtáblákat
tos jó lehet, mert a három legrozza a többi tábla magasságát is. A jelutolsó barátja adott neki egy
zőtábla egyébként jól látható.
házat, két autót, és egy hatalTömegével tűnnek el a jelmas részvénycsomagot.
zőtáblák a VIII. kerületben!
V. Szervita tér Nem lehet jól látni a leg***
felső jelzőtáblát, olyan magasan van
A jelzett helyszínen például
Az öreg székely elkezd fohászkodni a
Jóistenhez:
két jelzőtábla is hiányzik!
– Édes, drága Jóistenem, én olyan na• A „Kötelező haladási
gyon szeretem a feleségemet, hogy minirány” jelzőtábla nyilvándenemet odaadnám érte!
tartásunkban nem szere– Ne engedd, hogy beteg legyen, lepel. Az „Egyirányú forgalgyek inkább én!
mi út” tábla pótlására in– Ne engedd, hogy szenvedjen az élettézkedtünk.
ben, szenvedjek inkább én!
– Ne engedd, hogy özvegy legyen, leV. Vámház körút – Királyi
gyek inkább én!
Pál sarok
***
Rendszeresen nem tudnak
A skót kisfiú megkérdezi az apjától:
kihajtani az autók a Királyi
– Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt?
Pál utcából, mert szemből (a
– Parketta, kisfiam.

!

!

!

Lónyay utcából) jönnek az au-
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Folytatás a 19. oldalról

III. Kiscelli utca – Szőlő utca sarok

X.- XVIII. Ferihegyi repülőtérre vezető út

!

!

Valaki elvitte a „Kikerülési irány” jelzőtáblát a körforgalomból.
Kérjük pótolni.
III. Szőlő utca: Hiányzik egy jelzőtábla a körforgalomban

Továbbra is hetente ragadnak be kamionok befelé haladva a
„gyorsforgalmin”, ezt már tucatnyi helyen jeleztük. Most itt is
jelezzük, újabb tilalmi jelzőtáblákra van szükség, amelyek megtiltják a magas járművek behajtását a jelzett útvonalra.

X.- XVIII. Repülőtéri gyorsforgalmi út: Hetente
megismétlődő jelenet: visszatolat egy kamion
• A jelzőtábla pótlására intézkedtünk.

II. Tárogató út – Szerb Antal utca sarok

!

Nagyon fontos a sarkon levő tükör, mert rossz a kereszteződés beláthatósága. Sajnos most ebből a tükörből nem lehet
látni autókat…

• A Ferihegy I. és a Sajó utca közötti szakaszon intelligens, figyelemfelkeltő előjelző rendszer tervezésének, illetve kivitelezésének előkészítését megkezdtük.

V. Széchenyi rakpart

!

Fél évvel (!) ezelőtt volt egy tűzijáték, akkor nem lehetett lemenni az alsórakpartra. Kérjük megszüntetni a felesleges tilalmat…

V. Széchenyi rakpart: Fél éve elfelejtették
megnyitni a feljárót a tűzijáték után!
II. Tárogató út: Ennyit lehet látni a tükörből…
• Kezdeményeztük a tükör cseréjét.

II. Napvirág utca – Batyu utca sarok

!

A Batyu utca egy zsákutca, csak éppen semmi sem utal rá!
Kérjük kihelyezni a „Zsákutca” jelzőtáblát.

• A Markó utcai lehajtónál nem a tűzijátékhoz kapcsolódó korlátozás óta nem lehet lehajtani. A lehajtóág statikai
állapota miatt van lezárva az útszakasz. Megerősítése, javítása folyamatban van.

VI. Bajcsy-Zsilinszky utca 21.

!A burkolati jel felfestését az idei burkolati jel fenntartáSokan leparkolnak a Zichy utca előtti részen, pedig ez egy forgalmi sáv. Jó lenne ide felfesteni „Forgalom elől elzárt terület”

•
si programunkban szerepeltetni fogjuk.

II. Batyu utca: Ez itt egy zsákutca,
csak éppen tábla nem jelzi!
• A „Zsákutca” jelzőtábla létesítésére intézkedtünk.

VI. Bajcsy-Zsilinszky utca 21.: Sokan várakoznak a „Megállni tilos” tábla hatálya alatt

22
VIII. Kerepesi út - Hungária körút sarok

XIV. Kerepesi út – Róna utca sarok

!

!

A Kerepesi úton a centrum felé haladva, a Hungária körútnál
a sávok egyel balra tolódnak, de ezt nem lehet látni, mert elkoptak a felfestések.
• A kért útburkolati jelek felújítása megtörtént.

VIII. Kerepesi út: Elkoptak a terelővonalak

Egy évvel ezelőtt jeleztük, hogy növényzet takarja el a keresztező forgalmat. Akkor eltávolították a balesetveszélyt okozó növényzetet. Eltelt egy év, most ismételten kérjük ugyanezt.
• A gallyazásra intézkedtünk.

XIV. Kerepesi út: Növényzet takarja
a forgalmat a Róna utcánál

Továbbra is várom a kollégák kéréseit, kérdéseit Budapest közlekedésével kapcsolatban a már ismert lehetőségeken keresztül:
Juhász Péter

Dohányzó, nem dohányzó taxi?
Valamikor, a hőskorban, a „régi rendszerben” nem volt gond a dohányzás kérdése.
Igaz, akkor csak a Főtaxi – illetve később a
Volántaxi is – szállította kizárólagosan az utasokat a fővárosban. A kuncsaft minden autóban füstölhetett – ha akart – a taxis viszont
ezt csak akkor tehette, ha az utasa megengedte. Így szólt a Szolgálati Szabályzat, a „Piros Könyv”. A taxis, ha taxizni akart, elfogadta a szabályt. Az UTAS volt a mindenható.
Aztán jöttek a magántaxisok, akik már a
SAJÁT autójukat hajtották. Így nyilvánvalóan
azt engedélyeztek megrendelőiknek, amit
akartak. Övék volt az autó, ők voltak a tulajdonosok. Így aztán megjelentek az első nem
dohányzó taxik. Ezt az „ötletet” nagyon sok
utas díjazta már korábban is, számuk pedig
ezt követően jelentősen nőtt.
Éppen ezért a taxi társaságok napjainkban
nemegyszer kifejezetten „nem dohányzó”
taxikat küldenek a telefonos rendelésekre.
Azonban a taxitársaságok eltérően alkalmazzák a „dohányzó – nem dohányzó” megkötést. Tettem egy körsétát a társaságoknál e
kérdéskörben. Az információk a taxis kollégáktól származnak, az esetleges pontatlanságért előre is elnézést kérek.

BUDAPEST TAXI
Kétfajta kategória van, „Dohányzó” és „Nem
dohányzó”, ez a kocsikon fel van tüntetve. A
„Nem dohányzó” taxi vezetője csak a kocsin
kívül dohányozhat.

CITY TAXI
Az autókon nincs feltüntetve, hogy „Dohányzó”, vagy „Nem dohányzó” az autó. A

taxis dönti el, dohányozhat az utas, vagy sem.
Elméletileg a taxis dohányozhat is a kocsiban, de ha utas „Nem dohányzó” autót kért
és panasz van, akkor egyben gond is van…

FŐTAXI
Három kategória van, „Egyáltalán nem dohányzó”, „Nem dohányzó“ és „Dohányzó” Álláspontjuk szerint „Nem dohányzó” csak az a
taxi lehet, amelyikben még sohasem dohányoztak! Ezt a tényt a kocsik hátulján és a
műszerfalon is fel kell tüntetni. Ha az utas
„Nem dohányzó” autót kér, akkor első körben olyan taxist keresnek, aki maga sem
dohányzik. („Egyáltalában nem dohányzó”)
Ha ilyent nem találnak, akkor mehet az a kolléga, aki a kocsin kívül (!) dohányzik, de az
autó „Nem dohányzó”.

6x6 TAXI
Vannak „Dohányzó” és „Nem dohányzó” autók, utóbbiak matricával vannak jelölve. Ha a
„Nem dohányzó” taxi vezetője dohányozni
akar, akkor ki kell szállni a kocsijából.

SMS: 06209247645
E-mail: lampafelelos@freemail.hu
lampafelelos@citromail.hu
Kivételes esetekben – ha nem találnak „Dohányzó” autót –, akkor mehet a „Nem dohányzó” is, ha a taxis engedi a dohányzást!
Fuvar végén, természetesen „ezerrel” kell
szellőztetni, hiszen lehet, a következő utas
tényleg „Nem dohányzó” kocsit szeretne…

TAXI 2000
A kocsikon feltüntetve nincs, de vannak „Dohányzó” és „Nem dohányzó” taxik. A diszpécserek is csak ezt a két kategóriát különböztetik meg telefonos rendeléseknél. A „Nem
dohányzó” taxit vezető taxis csak a kocsin kívül dohányozhat.

Rádió -Tele5 Taxi
Az „egyesülés” óta enyhültek a szigorítások,
ugyanis a Tele5 Taxinál kőkeményen vették a
„Nem dohányzó” kérdéskört! Voltak olyan
autók, ahol a taxis sem dohányzott. Most viszont, miután nagyon kevés a „Dohányzó”
autó, végső esetben keresnek olyan „Nem
dohányzó” taxist, aki megengedi a dohányzást, mondjuk letekert ablak mellett. De ettől
a számítógépben, a központi nyilvántartásban még „Nem dohányzó” taxiként szerepel.

TAXI 2000
A kocsikon feltüntetve nincs, de vannak „Dohányzó” és „Nem dohányzó” taxik. A diszpécserek is csak ezt a két kategóriát különböztetik meg telefonos rendeléseknél. A „Nem
dohányzó” taxit vezető taxis, csak a kocsin kívül dohányozhat.

TAXI PLUS
Hasonlóképpen a legtöbb taxitársasághoz,
itt is „Dohányzó” és „Nem dohányzó” autók
vannak, matricával itt nem jelzik a különbséget. A taxis itt is csak a kocsin kívül dohányozhat.
Juhász Péter
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Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ
1. A táblával jelölt úton az
azonos irányú forgalom
számára két forgalmi sáv
áll rendelkezésére. Belekezdhet-e egy 7500 kg
megengedett legnagyobb
össztömeget meghaladó
tehergépkocsi az elõtte haladó jármûszerelvény elõzésébe?
a) Igen.
b) Legfeljebb 22 és 6 óra között.
c) Nem.
2. Milyen veszélyes helyre
figyelmezteti Önt az ilyen
tábla?
a) A kompátkelõhely csúszós
vált feljárójára.
b) Arra hogy az út közvetlenül vízparton vagy szakadék mellett vezet.
c) Arra hogy az út árvízvédelmi töltésen vezet.
3. Milyen távolságban várható a táblától az azonos
elnevezésû útburkolati
jel?
a) 25–50 méter távolságra.
b) 5–10 méter távolságra.
c) Közvetlenül a táblánál.
4. Mit tilt az ilyen jelzõtábla?
a) Azt, hogy a vezetõ a gépkocsiból való ki, vagy beszállásnál hosszabb ideig tartózkodjon a jármûvével egyhelyben.
b) Azt, hogy a vezetõ 5 percet meghaladóan
sohase tartózkodjon a jármûvével egyhelyben.
c) A jármûvel a megállásnál hosszabb ideig
történõ egyhelyben tartózkodást.
5. Melyik jármûkombinációk behajtását tiltja az
ilyen jelzõtábla?
a) A vonó jármûvekbõl és félpótkocsikból álló jármûszerelvények behajtását.
b) A vonó jármûvekbõl és egytengelyes pótkocsikból álló jármûszerelvények behajtását.
c) A jármûszerelvények behajtását – a vonójármûvekbõl és egytengelyes vagy félpótkocsikból álló jármûszerelvények kivételével.
6. Egy ilyen táblával jelölt
útról az útkeresztezõdésben balra kíván bekanyarodni. Van-e elsõbbségadási kötelezettsége?
a) Igen, a szembõl érkezõ és
egyenesen továbbhaladó, illetve a jobbra
bekanyarodó jármûvek részére.

b) Csak a mögöttes elõzési szándékot jelzõ
gépkocsik részére.
c) Nincs.
7. Milyen sebességgel haladhat a táblával jelzett út
lakott területen kívüli szakaszán az a kistehergépkocsi, amelynek megengedett legnagyobb össztömege legfeljebb 3500 kg?
a) Legfeljebb 90 km/h sebességgel.
b) Legfeljebb 80 km/h sebességgel.
c) Legfeljebb 70 km/h sebességgel.
8. Taxijával nappal jó látási viszonyok
között lakott területen kívül közlekedik.
Folytathatja-e az útját, ha egy kollégája
azt jelzi, hogy nem világít a bal oldali elsõ tompított lámpája?
a) Az esti szürkület megkezdéséig nincs semmi kötelezõen elõírt teendõje, így korlátozás nélkül szabályosan közlekedhet.
b) Csak fokozott óvatossággal a legközelebbi olyan helyig, ahol a hiba elhárítható.
c) Nem, haladéktalanul meg kell állnia és a
hibát el kell hárítania.
9. Autópályán taxijával a második forgalmi sávban egyidejûleg több jármûvet elõz. Az alább felsoroltak közül mikor kell visszatérnie a jobb szélsõ forgalmi sávba?
a) Ha számítania lehet arra, hogy a külsõ
sávban haladó partnerei az eddig tartott
követési távolságukat csökkenteni fogják.
b) Ha az elõzésre igénybe vett sávban utolér
egy másik gépkocsit.
c) Ha taxiját utoléri egy gyorsabban haladó
gépjármû.
10. Elõzhet-e taxijával egy olyan útkeresztezõdésben, ahol a forgalmat
fényjelzõ készülék irányítja?
a) Igen, ha az elõzés az úttest menetirány szerinti bal oldalának igénybevételével nem jár.
b) Legfeljebb kétkerekû egy nyomon
haladó jármûvet.
c) Nem.
11. Mi a leállósáv?
a) Az úttest szélén várakozó jármûvek
által elfoglalt terület.
b) Az útnak az úttest mellett lévõ szilárd burkolattal el nem látott része.
c) Az útnak az úttesttel azonos szinten
lévõ, tõle útburkolati jellel elválasztott és útburkolattal ellátott része.
12. A taxi részére elõír-e valamilyen kötelezettséget vagy tilalmat az ez év január 1-jén hatályba lépõ legújabb
KRESZ-módosítás?

a) Igen, a taxi reggel hat és este tíz óra között nem elõzhet a kétszer kétsávos autópályán.
b) Csak a gyorsforgalmú utakon való közlekedés esetében, amelyeken olyan követési távolságot kell tartania, amely elegendõ ahhoz, hogy a két jármû közé egy jármûszerelvény biztonságosan besorolhasson.
c) Nem.
13. A taxija elõtt haladó nehéz pótkocsis jármûszerelvény az útkeresztezõdésben jobbra kíván bekanyarodni. Önnek mivel kell számolnia?
a) A szerelvény mérsékli a sebességét, és
jobbra húzódik.
b) A szerelvény mérsékli a sebességét és a
felezõvonal felé húzódik.
c) A szerelvény mérsékli a sebességét ezért,
hogy lendületét ne veszítse, érdemes
megelõzni.
14. Legalább mekkora követési távolságot kell tartania a képen látható 7500
kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó kamionnal egy hasonló
nagy tömegû tehergépkocsi mögött?
a) Legfeljebb olyan távolságot, amely elegendõ ahhoz, hogy az elöl haladó mögött
annak – hirtelen fékezése esetén is – meg
tudjon állni.
b) Legfeljebb olyan távolságot, amely elegendõ ahhoz, hogy a két jármû közé egy
elõzést végzõ személygépkocsi besorolhasson.
c) Olyan távolságot, amely elegendõ ahhoz,
hogy a két jármû közé legalább egy 7500
kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegû jármûszerelvény biztonságosan besorolhasson.

Virágh Sándor
A helyes megoldások
a 46. oldalon találhatók.
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A közigazgatási bírság összege elérte a 21 milliárdot

Volt, akit százszor büntettek
Számos változás hozott a január.
Több mint száz módosítás történt a
közlekedést érintő jogszabályokban,
de ami igazán zsebre menő változás:
a helyszíni bírság összege idén már
10–300 ezer forint között változhat.
Utána néztünk annak is, hogy a Közigazgatási Hatósági Szolgálat milyen
eredményt ért el 2010-ben az objektív
felelősség alkalmazásával kiszabott
közigazgatási bírságok területén.

los jelzésen történő áthajtást, illetve a biztonsági öv használatának elmulasztását. Korábban ide sorolták a kézben történő mobiltelefonálást, a gyermekbiztonsági rendszerrel
kapcsolatos szabályszegéseket, valamint a
motoros bukósisak használatának elmulasztását. Ezek most az új szabályból kikerültek.
Visszatérve a helyszíni bírságolás gyakorlatához: korábban a kisebb súlyú szabálysértéseket lehetett a helyszínen, ily módon szankcionálni. Amennyiben a szabályt szegő elismerte
hibáját, kapott egy csekket 3–20 ezer forint
közötti összegről, amelyet 30 napon belül
kellett befizetnie a postán, ezzel lezártnak tekintetett az ügye. Amennyiben a helyszínen
aláírta a formanyomtatványt, elismerte vétkes-

utasítás – számukra nem teszi egyértelművé,
hogy mely szabálysértésekhez milyen összeg
rendelhető.
Jó tanács, akire mégis 30 ezer forintnál
nagyobb helyszíni bírságot róna ki az egyenruhás, az azt ne fogadja el, így automatikusan a szabálysértési eljárás indul ügyében,
amely a jelen helyzet szerint kedvezőbben
végződhet, mint a helyszíni beismerés, a
helyszíni bírság. (Nincsenek irigylésre méltó
helyzetben a járőrök sem, hiszen adott az új
jogszabály, viszont még nem kaptak egyértelmű és félreérthetetlen instrukciókat azok
alkalmazására. Lapzártánkkor még csak ennek a tervezetéről egyeztettek a Belügyminisztérium és a rendőrség illetékesei.)

Az új év számos meglepetéssel szolgálhat
mindazoknak, akik inkább szórakozással,
semmint a jogszabályi változások megismerésével foglalták el magukat az év utolsó
napjaiban. Csak a közlekedésre vonatkozó szabályozás száznál több helyen módosult, ami bizony figyelemre • természetes személyazonosító adatait [családi • az alkalmazott intézkedést és annak mértékét,
méltó. Vegyük a legmegdöb- nevét és utónevét (utóneveit), születési családi • a kiszabott bírság megfizetése, vagy a megállapíbentőbbet: míg az Ország- nevét és utónevét (utóneveit), nemét, születési tott bírság, illetve pénzkövetelés biztosítás letétbe
gyűlés november és decem- helyét és idejét, anyja születési nevét], személyi helyezése esetén annak tényét és időpontját, továbber elején is arról vitatkozott, azonosítóját, állampolgárságát, lakó-, illetve bá az azt átvevő szerv megnevezését,
hogy a helyszín bírság ösz- tartózkodási helyét, előző családi és utónevét • a bírság meg nem fizetése esetén, az adók módszegét 50 vagy 100 ezer fo- (neveit),
jára történő behajtás elrendelésének tényét, az
rintra emeljék, addig kará- • jogi személy vagy jogi személyiséggel nem ren- elrendelő szerv megnevezését, határozatának
csony előtti „indulatukban” a delkező szervezet megnevezését, székhelyének számát és keltét,
képviselők elfogadták, hogy (telephelyének) címét, cégjegyzék-, illetőleg nyilván- • a bírság mértékének csökkentése esetén, az
január elsejétől a minimális tartási számát,
erről szóló határozatot hozó szerv megnevezését,
összeg a korábbi 3 ezerről • az eljáró hatóság döntése vagy a bíróság jogerős határozatának számát és keltét.
10-re emelkedett, míg a felső határozata szerint
A közigazgatási bírságnyilvántartás részére a
határ 20 ezerről 300-ra mó- • a szabályszegés megnevezését,
meghatározott adatokat az eljáró hatóság, illetve a
dosult. Hogy mi váltotta ki • a szabályszegés elkövetésének helyét, idejét,
bíróság jogszabályban meghatározott formában és
ezt az igényt a honatyákból, • a kiszabott bírság mértékét,
módon közli.
azt egyelőre feltételezni lehet, de pontosan tudni nem.
A helyszíni bírság mellett mind jelentőségét, ezzel azt is, hogy az intézkedés jogerőA korábbi elképzelésben szereplő 50 vagy re emelkedett, az ellen a továbbiakban nem sebb szerepet kapott az elmúlt évben az ob100 ezres plafon is hatalmas ugrás lett vol- fellebbezhet. Hogy mind ez most miért érde- jektív felelősség kiterjesztésével a közigazna, de a 300 ezer többekben – pestiesen kes? Mert az enyhébb súlyú szabálysértések gatási bírság. Ezeket alapvetően a gyorshajszólva – kiverte a biztosítékot. Egyesek e mö- esetén, ha nem helyszíni bírságot szabtak ki tókkal és tilosban parkolókkal szemben algött azt vélik, hogy a hazánkba érkező külföl- az elkövetővel szemben, akkor maximum 30 kalmazták a hatóságok. Elkészült a Közigazdi szabálysértőkkel szemben ad ez a jogsza- ezer forint büntetésre számíthatott a szabály- gatási Hatósági Szolgálat 2010. évi gyorsjebályi változás nagyobb lehetőséget az intéz- sértési hatóságtól. Jelen pillanatban még lentése. Mint azt Balázs Zsolt rendőr alezrekedő rendőr kezébe. Azt ugyanis eddig is nincs kidolgozva a végrehajtási utasítás a jog- destől, a szolgálat vezetőjétől megtudtuk: –
tudtuk, hogy a helyszínen kiszabott maximum szabály-módosításhoz, így a gyakorlatban Az előző évben összesen 758 ezer üggyel
20 ezer forintos bírságot könnyedén kifizet- előfordulhat, hogy valakit akár 50 ezer forin- foglalkozott a Szombathelyen található első
ték – már ha ezt megtették – a turisták. E tos helyszíni bírsággal sújtanak olyan sza- fokú szabálysértési hatóságunk. Ennek somódosítás révén nagyobb összegű büntetés bálysértésért, amelynek büntetési tételének rán 1,7 millió iratot küldtünk ki az érintettekkiszabására, illetve a gépjármű visszatartásá- felső határa szabálysértési eljárás során 30 nek. 110 esetben történt a részünkről a
ra is lehetősége lesz az eljáró szervnek ezer forint. Nyilván a gyakorlatban a rendőrök maximális 300 ezer forintos közigazgatási
mindaddig, amíg a kiszabott összeg befize- nemigen fognak mindaddig 20–30 ezer fo- bírság kiszabásra, viszont akadt olyan szetése meg nem történt.
rintnál nagyobb összegű helyszíni bírságot ki- mély is, aki ellen több mint száz esetben járA módosítás a kiemelt szabálysértések kö- szabni, amíg ez a szabályozás – végrehajtási tunk el, alapvetően tilosban parkolás miatt.
zé sorolja az ittas vezetést, a gyorshajtást, a ti-

A közigazgatási bírságnyilvántartás tartalmazza a nyilvántartott:

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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Ha már a legeknél tartunk, akkor azt is elárulom, hogy az év gyorshajtója lakott területen
145 km/órás sebességgel Ózdon hajtott a
megengedett 50 km/óra helyett, míg az autópályán 244 km/óra sebesség a negatív rekord, ezt az M6-os autópályán érte el egy
luxuskategóriájú gépjárművel vezetője. Második helyre Miskolc, illetve az M1-es autópályán haladó szabálysértők kerültek – ismertette a tényeket az alezredes.
A Közigazgatási Hatósági Szolgálat munkájáról azt is megtudtuk, csak a havi postaköltségük 40 millió forint és egy átlagos napon a diszpécser-szolgálatuk 2500 telefonhívást fogad. A nyári csúcsban előfordult, hogy
ez a szám meghaladta a 4500-at. Balázs alezredes a feljelentések megoszlásáról a következőket közölte: – Ügyeink 70 százaléka
gyorshajtás és a többi tilosban parkolásból
tevődik ki. Az elmúlt évben összesen 21 milliárd forint értékben szabtunk ki közigazgatási
bírságot, amelyből 17,5 milliárd már be is
folyt. Mindez jó aránynak tekinthető, hiszen
az év utolsó hónapjában hozott határozatok
befizetési határideje már 2011-re húzódik.
Az elmúlt években ez az arány sokkal roszszabb volt. 2007-ben 3,116, 2008-ban
4,022, míg 2009-ben 3,7 milliárd forint szabálysértési bírságot szabtak ki a hatóságok,
ám ezek kevesebb, mint fele folyt be az államkincstárba. Igaz, korábban a behajtás
rendszere is más módszerekkel történt. És
itt egy újabb változás. A jogszabály-módosítás alapján létrehozzák a közigazgatási bírságnyilvántartást, amely számos adatot tartalmaz – ennek részleteit keretes írásunkban
olvashatják – ezek közúti ellenőrzés során is
ellenőrizhetők, s akinek be nem fizetett büntetése van, annak a járművét akár visszatarthatják az eljáró szervek.
A média egyelőre csak azzal a rendelettel
foglalkozik, amely szerint a két forgalmi

sávos autópályán és autóúton reggel
hat és este tíz óra között tilos a 7,5 tonnát meghaladó össztömegű tehergépkocsival, vontatóval, valamint e járműből és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel előzni. A sofőröknek az előzési
tilalom esetén olyan követési távolságot kell tartaniuk, hogy közéjük legalább egy hasonló járműszerelvény biztonságosan besorolhasson.

A fuvarozók és szervezeteik kritizálják a
jogszabályt, attól tartanak, hogy a sztrádákon
kialakuló kamionkonvojok lassítani fogják a
belső sávban történő haladást és fennakadást fognak okozni a közlekedésben.
Puding próbája az evés, magunk részéről
figyelemmel fogjuk kísérni az új évi változásokat és azok tapasztalatait, amelyekről időről időre tájékoztatjuk olvasóinkat.
k.z.t.

ÉV VÉGÉN ÉRKEZIK AZ ÚJ FORD FOCUS
ELEKTROMOS VÁLTOZATA!
Év végén az Egyesült Államokban, 2012-ben pedig már Európában is elérhető lesz az
új Ford Focus elektromos változata. Az USA tagállamok kiválasztásakor, amelyekben
először megkezdődik a modell értékesítése, számos szempont került mérlegelésre:
ilyenek voltak többek között az adott államban fennálló hibrid-vásárlási szokások, a
munkahelyi ingázók száma, a közműszolgáltatók együttműködési hajlandósága, valamint helyi kormányzatok elkötelezettsége az elektromos közlekedés fejlesztése iránt.
szerelő üzemében, ugyanazon
a gyártósoron gyártják majd,
ahol a hagyományos hajtási
lánccal működő modellek is
készülnek, a gyártás mennyi-

zó stratégiájának egyik fontos
eleme: az elektromos Transit
Connect és új Focus mellett a
vállalat 2013-ig 3 új hibrid modell bemutatását is tervezi, a

ségét a vállalat könnyen a valós vásárlói igényekhez tudja
igazítani.
Az elektromos Focus ugyanazt a vezetési élményt kínálja
majd a vásárlók számára, mint
a hagyományos meghajtással
üzemelő modell, azzal a különbséggel, hogy itt az energiát egy 23 kw/óra teljesítményű
lítium-ion telep biztosítja majd,
amelynek élettartamát (és egyben a hatótávját is) tovább növeli a folyékony hűtő-fűtő rendszer.
Az elektro– Miben hasonlít a hegyi pásztor és a mos technológia a Ford
sziklamászó?
– Mindkettõ marhára vigyáz a hegyen. fenntartható
fejlődést cél-

vállalat így, az egyedi igényeknek megfelelően alternatív
meghajtású személy- és haszongépjárművek egész portfolióját kínálja majd vásárlói
számára.
Annak köszönhetően, hogy
a Ford nem egy-egy dedikált
modellt fejleszt elektromos és
hibrid technológiái bevezetésére, hanem meglévő, illetve a
közeljövőben bemutatásra kerülő globális modellportfóliója
meghatározó tagjaihoz kínálja
az alternatív hajtásláncokat, a
vállalat reményei szerint elektromos és hibrid modelljei valóban élhető, megengedhető választást kínálnak majd leendő
vásárlói számára.

Az egy töltéssel 160 km távolság megtételére képes, zéróemissziójú elektromos meghajtású új Focus jövő évi bemutatása része a Ford világszinten meghirdetett
elektromos
stratégiájának,
melynek keretén
belül Észak-Amerikában még idén,
Európában pedig
jövőre megkezdik
az
elektromos
Transit Connect értékesítését is, amelyet az új Focus
elektromos verziója
mellett 2013-ig három további hibrid
meghajtású modell
is követ.
A Ford egyébiránt nemrégiben
egy internetes oldalt
is elindított a témában
(http://www.fordvehicles.com
/technology/electric/), amelynek célja a technológia felhasználókhoz történő közelebb hozása, az elektromos járművek működésének, gyakorlati használatának bemutatása
videó és szöveges tartalmak,
diagramok segítségével.
Miután az amerikai márkakereskedésekbe érkező új Focus
elektromos meghajtású változatát a Ford michigani össze-
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Könyveléshez szükséges adatok – 5 évre visszamenőleg
Itt a borongós és hideg január. Meg a február. Az utcán jeges szél hordja a havat, az emberek (köztük az utasok!) visszahúzódnak barátságos, meleg lakásaikba. Délután négykor már sötét van, minden olyan kihalt és vigasztalan. Mit tehet
ilyenkor a taxis, ha egy kis szabadideje akad? Ha szórakozni megy, az egyre több pénzbe kerül. Bambulja meredten a tévét? Azt meg már unja. Nagyot sóhajt tehát, és elõveszi az elõzõ évek során halomba hányt vállalkozási iratait, hogy legalább megkíséreljen némi logikus rendet tenni benne. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani.
A Taxisok Világa januári számában rendszeresen közöljük a könyveléshez szükséges legfontosabb számszerû adatokat,
öt évre visszamenõleg. Az adóhivatal ellenõrzése ugyanis a legutóbbi öt évre terjedhet ki, és ez az öt év a bevallás beadásának évétõl számít. 2011-ben tehát egészen 2005-ig visszamenõleg ellenõrizhetik könyvelésünket, mivel ennek bevallását öt éve, 2006-ban nyújtottuk be. A 2004-es, és az azt megelõzõ évek könyvelési és bevallási anyagait lehet selejtezni,
azzal a kiegészítéssel, hogy a vállalkozás egészét érintõ bizonylatokat érdemes megtartani (nyugdíjjal kapcsolatos bevallások – NYENYI – tárgyi eszközök számlái, vállalkozói tanfolyamok bizonyítványai stb.).

Fővárosi iparűzési adó
Év
2005–2010

Mértéke
2,0%

Általános forgalmi adó (ÁFA)
Adómentes határa
700.000.- Ft

Megjegyzések:
• Az adó alapja a korrigált nettó árbevétel (átalányadósoknál a személyi jövedelemadó
alap 120%-a, tételeseknél a bevétel anyagköltséggel és alvállalkozói díjakkal csökkentett
összege).
• Az adómentes határ alatti bevétel esetén adót fizetni nem kell, a bevallás azonban ekkor
is kötelező.
• Az adómentes határt meghaladó árbevétel esetén az adót a teljes összegre meg kell fizetni.

Tételes egészségügyi hozzájárulás (havonta)
2005.10.31-ig
2005.11.01 – 2009.12.31
2010.01.01-től

3.450.- Ft
1.950.- Ft
0.- Ft

Év
2005
2006
2007
2008
2009
2010

„Fél év múlva megnyitom az ég csatornáit, és addig fog esni, amíg a Földet el
nem lepi a víz. De szeretnék megmenteni néhány jó embert és minden állatfajból
egy párt, ezért építs bárkát!“
Egy villámlás után a tervrajz ott feküdt a földön.
Fél év múlva elkezdett esni az esõ, de az Úr legnagyobb megdöbbenésére Noé
csak ült szomorúan a kertjében, bárka sehol.
– Noé, hol a bárka? – kérdezte felháborodva.
– Uram, bocsásd meg nekem, de felmerült néhány igen nagy probléma:
1. A hajóépítéshez engedélyt kellett kérnem, de a terveid nem voltak
megfelelõek, ezért fogadnom kellett egy mérnököt az áttervezéshez.
2. A szomszédom feljelentett, hogy nem a rendezési tervben megengedett tevékenységet akarok folytatni a kertemben.
3. Nem tudtam fát szerezni, mert – a fülesbagoly életterének megõrzése
érdekében – fakivágási tilalmat rendeltek el.
4. Ahogy elkezdtem begyûjteni az állatokat, beperelt egy állatvédõ egyesület.
5. A Katasztrófavédelem közölte, hogy nem építhetem meg a bárkát, amíg nem
készíttetek egy hatástanulmányt az özönvízrõl.
6. Ezután konfliktusba kerültem az Esélyegyenlõségi Hivatallal az ügyben,
mennyi kisebbségit viszek magammal. Ennek az lett a vége, hogy lefoglalták a
félkész bárkát.
7. Amikor el akartam hagyni az országot, közölték velem, hogy adótartozásom
van, így nem mehetek sehová.
Most úgy ítélem meg,hogy körülbelül még 5 év kell a bárka elkészítéséhez.
Ekkor elállt az esõ, és kisütött a nap.
– Úgy döntöttél, mégsem pusztítod el a Földet? – kérdezte Noé bizakodva.
– Nincs rá szükség – mondta az Úr –, megteszi helyettem az államigazgatás.

Mértéke
15%
20%
20%
20%
25%
25%

Megjegyzések:
• Az adómentes határ alatti árbevétel esetén
áfát fizetni nem kell és nem is igényelhető viszsza
• Az adómentes határ átlépésekor az áfa hatálya alá be kell jelentkezni, és a határt meghaladó összeg után forgalmi adót kell fizetni. A következő két adóév ez esetben teljes egészében
áfa-köteles, függetlenül a bevétel mértékétől.

Megjegyzések:
• A tételes egészségügyi hozzájárulást főfoglalkozású vállalkozóknak kell fizetniük.
• Ez a kötelezettség 2010-ben megszűnt.

Így szólt az Úr Noéhoz:

Adómentes határa
4.000.000.- Ft
4.000.000.- Ft
4.000.000.- Ft
5.000.000.- Ft
5.000.000.- Ft
5.000.000.- Ft

Minimálbér
Év
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Bér bruttó összege
50.000.- Ft
53.000.- Ft
57.000.- Ft
62.500.- Ft
65.500.- Ft
69.000.- Ft
71.500.- Ft
73.500.- Ft

Megjegyzések:
• Főállású taxisnak a TB-járulékot (egészségügyi- és nyugdíjjárulékra bontva) legalább az
érvényes minimálbér alapján kell fizetnie a
tárgyhónapot megelőző havi minimálbér alapján.
• 2006 szeptember 1-től bevezették az ún. minimum-járulékalap fogalmát. Ennek értelmében a járulékokat 2006. szeptember 1. és december 31. között 125.000 Ft járulékalap,
2007-ben 131.000 Ft járulékalap figyelembevételével kellett fizetni, hacsak a vállalkozó nem
nyilatkozott a megfelelő formanyomtatványon,
az adóhivatal felé, hogy tényleges jövedelme
ennél kisebb. 2007-től már a havi járulékbevallás váltotta ki a nyilatkozatot.
• 2011-től a minimálbér összege 78.000.- Ft-ra
emelkedik!

27
APEH által elfogadott, költségelszámolásra alkalmazható üzemanyagárak
Dátum
98 oktános
95 oktános
Gázolaj
Autógáz
ólommentes
ólommentes
2005.01.01
243,234,229,2005.04.01
256,247,242,2005.07.01
276,265,256,2005.10.01
297,288,274,2006.01.01
270,260,255,2006.02.01
266,253,259,2006.03.01
277,267,260,2006.04.01
272,262,259,2006.05.01
284,275,268,2006.06.01
298,285,278,2006.07.01
299,289,276,2006.08.01
309,299,285,2006.09.01
320,310,290,2006.10.01
306,295,290,2006.11.01
279,270,275,2006.12.01
272,262,271,2007.01.01
266,259,260,2007.02.01
269,259,265,2007.03.01
259,248,243,2007.04.01
269,259,250,2007.05.01
279,267,252,2007.06.01
283,276,256,2007.07.01
287,260,162,2007.08.01
289,264,165,2007.09.01
285,264,165,2007.10.01
282,267,165,2007.11.01
284,272,173,2007.12.01
284,278,172,2008.01.01
294,298,180,2008.02.01
289,295,186,2008.03.01
292,296,189,2008.04.01
302,310,187,2008.05.01
298,315,187,2008.06.01
302,317,187,2008.07.01
312,333,188,2008.08.01
317,337,187,2008.09.01
305,326,193,2008.10.01
302,315,188,2008.11.01
300,311,187,2008.12.01
274,297,188,2009.01.01
249,278,176,2009.02.01
229,243,159,2009.03.01
245,254,155,2009.04.01
253,254,157,2009.05.01
267,262,157,2009.06.01
269,260,156,2009.07.01
292,271,162,2009.08.01
306,289,166,2009.09.01
297,277,167,2009.10.01
306,286,166,2009.11.01
290,275,168,2009.12.01
299,286,170,2010.01.01
314,292,174,2010.02.01
316,298,175,2010.03.01
317,298,179,2010.04.01
326,304,180,2010.05.01
335,310,179,2010.06.01
339,316,183,2010.07.01
340,322,183,2010.08.01
348,334,189,2010.09.01
343,327,189,2010.10.01
340,327,188,2010.11.01
342,330,199,2010.12.01
342,327,201,-

Megjegyzések:
• Az APEH 2005-ben még negyedévenként,
2006-tól havonta, közleményben írja elő az elszámolható üzemanyagárakat. A táblázat ezeket közli. 2007 július 1-től megszűnt a 98-as oktánszámú benzin elszámolásának lehetősége
(és forgalmazása), ugyanakkor megjelent az autógáz hivatalos ára. Fenti áraknál magasabb
költséget csak szabályszerű számlák alapján lehet érvényesíteni, ebben az esetben is figyelembe kell venni azonban az APEH – ma már
NAV – által elfogadott – típusok szerinti – fogyasztási normát. Ha a vállalkozó könyvelésében a közleményben jelzett árakat érvényesíti,
az üzemanyagról nem kell számlát beszereznie.

Jegybanki alapkamat
Dátum –tól-ig
–tól-ig
2004.12.21
2005.01.25
2005.02.22
2005.03.30
2005.04.26
2005.05.24
2005.06.21
2005.07.19
2005.08.23
2005.09.20
2006.06.20
2006.07.25
2006.08.29
2006.09.26
2006.10.25
2007.06.26
2007.09.25
2008.04.01
2008.04.29
2008.05.27
2008.10.22
2008.11.25
2008.12.09
2008.12.23
2009.01.20
2009.07.28
2009.08.25
2009.09.29
2009.10.20
2009.11.24
2009.12.22
2010.01.26
2010.02.23
2010.03.30
2010.04.27
2010.11.30

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2005.01.24
2005.02.21
2005.03.29
2005.04.25
2005.05.23
2005.06.20
2005.07.18
2005.08.22
2005.09.19
2006.06.19
2006.07.24
2006.08.28
2006.09.25
2006.10.24
2007.06.25
2007.09.24
2008.03.31
2008.04.28
2008.05.26
2008.10.21
2008.11.24
2008.12.08
2008.12.22
2009.01.19
2009.07.27
2009.08.24
2009.09.28
2009.10.19
2009.11.23
2009.12.21
2010.01.25
2010.02.22
2010.03.29
2010.04.26
2010.11.29
2010.12.31

Kamat
mér téke
téke
9,50%
9,00%
8,25%
7,75%
7,50%
7,25%
7,00%
6,75%
6,25%
6,00%
6,25%
6,75%
7,25%
7,75%
8,00%
7,75%
7,50%
8,00%
8,25%
8,50%
11,50%
11,00%
10,50%
10,00%
9,50%
8,50%
8,00%
7,50%
7,00%
6,50%
6,25%
6,00%
5,75%
5,50%
5,25%
5,50%

Megjegyzések:
• A jegybanki alapkamat mértékének ismerete azért szükséges, mert adó-, vagy járulékbevallásunk visszamenőleges önellenőrzése
során ezzel kell hátralékos adó-, vagy járulék
különbözetet felszorozni a hátralékos napok
számának figyelembevételével. Késedelmes
adóbefizetés esetén a jegybanki alapkamat
kétszeresét számítja fel az adóhivatal.
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Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében
„Új élet
Hajnal fényére
Ébred e dolgos nép!”
(Mozgalmi dal az 1950-es évekből)
Ha én „dolgos nép”, pláne ha „nemzet” lennék, akkor ez új esztendőre természeti csapásoktól és politikai hisztériától mentes időszakot kívánnék szegény árva fejemnek.
Mint „nép” könyörületet kérnék a Jóistentől
(sorstól), és egy kis időre, hogy magamhoz
térjek, csöndet, nyugalmat, lenyugvást a
„politikus” izgágáktól, a túlmozgásosoktól, a
lenyugodni képtelenektől. Adjon nekik a Jóisten némi belátást: hagyjanak mán békin
legalább addig, amíg kiszellőztetem a „nemzeti” dolmányomat, amely úgy bűzlik az átitatódott politika-szagtul, mint hajdan a bagótul.
Lám „Április Győztese” még mindég hadakozik, pedig a csata rég lefúva. Kívánnám: ugyan mondja meg mán neki egy nagyobb gyerek a homokozóban: „Győztél, te!
Tiéd a vár, a másiké a lekvár, oszt csillapodj!
Tedd a dolgodat, ne kalimpássz egyfolytában, mint akinek gyöngék az idegei!”
Teszem azt, magam lennék a „nemzet”.
Hát látom ám, mint „nemzet”, hogy nincs
nyugovásom, szünetlenül rám hivatkoznak.
Figyelték-e kendtek?: ma már úgyszólván
mindenhun én vagyok jelölve – „nemzeti”
ez, „nemzeti” az, „nemzeti” ilyen-olyan,
„nemzeti” amolyan. Aztán meg minden szónok, szóvivő mögé ki van rakva a zászlóm,
de nem ám egy, hanem mindjárt tucatnyi –

gondolom, hogy el ne veszítsem menet közben saját „nemzeti” identitásomat. Vigyáznak rám, kódorgásra hajlamosra!
Mindez akár imponáló is lehetne számomra, mint „nemzet” számára, de jaj!, ha
így lendül tovább a buzgóság, könnyen úgy
járhatok, mint a párizsi nép 1791-ben a
„nemzettigris”-sel.
Az úgy történt, hogy az akkori király a forradalom elől megpróbált külföldre szökni,
persze sikertelenül. Párizs népe, amely szerette az ő királyát, ezen áruláson igen felbőszülvén végigmenve a városon bosszúból
mindenütt, ahun a „király”, „királyi” feliratot
látta, azt irgalmatlanul kivéste, kikalapálta és
helyibe a „nemzet”, „nemzeti” jelzőt véste,
rótta. Utca- és térnevekre, szobrokra, intézmények homlokzatára stb. Így érkeztek el az
izgága forradalmárok egy térre, melyen cirkuszosok ütötték fel sátrukat, a sátor körül
kerekes ketrecben mutatványos vadállatok,
alattuk az írás: medve, oroszlán, farkas, s
egy tigris, az alatt meg ez a felirat: „királytigris”. No, ezen mán végképp felbőszültek,
dühödten áthúzták a „király” szót, helyibe a
„nemzet” került – így lett a királytigrisből
„nemzettigris”, ami ugye mindjárt más – tudniillik, más az akusztikája.
Hát „Április Vesztesének” mint „nép” mit
kívánok? Azt, hogy sürgősen nézzen magába, őszintén, férfiasan, ne rohangásszon
ide-oda, mint a mérgezett egér magyarázgatva a rossz bizonyítványát, gondolkodjon
el azon, mi az oka, hogy mint „nép” a hátsó
felemet fordítottam feléje – vagyis elegem
lett belőle.
Éppen erről jut eszembe: a József utcai
házunkban – még az ancien régime-ben –
lakott egy házaspár, a Gyuszi meg az Etelka.
A Gyuszi az egyik szilveszteri igen mélységes mámorábul ébredezve körülnézett a
szoba-konyhás lakásában, és látta: volt aszszony – nincs asszony. Etelka összepakolta
magát és végleg elment az őt régóta kerülgető nyalka vasúti kalauzzal. Gyuszi (a mérgezett egér) rohant szomszédtól szomszédig, hogy így meg úgy, hogy ő mennyi minden jót tett az Etelkával, a tenyerin hordozta,
oszt tessék, hogyan bánt el ővele, majd káromolta, böcsmérelte a hűtlen, szökevény
asszonyt, fölizgatva a házat. Így ért el anyámhoz, aki nyomban a torkára forrasztotta a si– Apu, miért pont anyut vetted feleségül?
– Hallod, szívem? Már a gyerek
sem érti!
***
– Akarsz sokat keresni?
– Igen.
– Akkor jól elbújok.

rámot: „Hát ide figyeljen, angyalom! Maga
az egész házat végigsiránkozza, pedig az
egész ház tudja ám, hogy maga hogyan
bánt az Etelkával! Ígért neki fűt-fát, tejben,
vajban fürösztést, miegymást, oszt mi lett
belőle? Ugyan nézzen mán magába férfiasan! Nem törődött maga az asszonyával,
csak a saját hasát tömte, angyalom, csak
magára gondolt! Őszintén a szemibe mondom: azon csodálkozunk itt a házban mindnyájan, hogy az Etelka eddig kibírta magával!”
Gyuszi idővel „magába nézett”, a ház lenyugodott, napirendre tért az ügy fölött,
gyüttek a szürke hétköznapok, a felnőttek
mentek a munkába (nem tetszenek elhinni:
akkoriban mindeniknek volt munkája!), a
gyerekek meg az iskolába, óvodába.
Mert még egy düledező józsefvárosi bérházban sem lehetett mesterségesen permanens izgalmi állapotban tartani a lakókat,
volt nekik éppen ölég egyéb gondjuk.
No meg az emberi természet is kiköveteli
ám a maga jussát: a békét, a nyugalmat – a
munkáról, kenyérről majd máskor sóhajtozunk.
*
Most, hogy mint „nép” az „új élet hajnal fényére” ébredve kiosztottuk az izgágákat,
gyühet az igazi jókívánság, de nem tőlünk,
hanem nálunk hitelesebbtől, XX. századi líránk kiemelkedő költőjétől, Nagy Lászlótól:
ADJON AZ ISTEN
Adjon az Isten
szerencsét,
szerelmet, forró
kemencét,
üres vékámba
gabonát,
árva kezembe
parolát,
lámpámba lángot,
ne kelljen
korán az ágyra
hevernem,
kérdésre választ
ő küldjön,
hogy hitem széjjel
ne düljön,
adjon az Isten
fényeket,
temetők helyett
életet nekem a kérés
nagy szégyen,
adjon ugyis, ha
nem kérem.
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Turisztika, Sport és Gasztronómia
Polinger Sándor rovata
Új év, új ötletek: próbáljuk
étkezésünkből kihagyni az
„E”-ket!
Az ötlet, amit alább leírok nem
sajátom, én is mástól kaptam, de
remek megoldásnak tartom.
Gyerekkorunkban – biztos
mindenki emlékszik rá – a felvágottak, köztük a népszerű párizsi
is igen könnyen megromlott, főleg nyári melegben. Ma már ez
nem így van. Gondoskodnak róla
tartósítószerekkel. Maradjunk a
párizsinál, és vásárlásnál alaposan olvassuk el, mi van a csomagolásra írva? A húson kívül hányféle egyéb anyagot tartalmaz?
Van benne szójaliszt, állományjavító, ízfokozó stb. Ezek az úgy
nevezett „E”-k. Ezeknek a módosító anyagoknak kis mennyiségben nincs egészségre károsító
hatása, de ki tudja mennyi az a
kis mennyiség? Nem a párizsi
az egyetlen, amiben ezeket az
anyagokat megesszük, hanem a
többi felvágottban és félkész
vagy készételben is. A népszerű
ételízesítők is tele vannak adalékokkal. A mai rohanó életben
ezekből az élelmiszerekből sokkal többet fogyasztunk, mint hajdanán, és ha összeadnánk ezt a
sok módosító és tartósítószert,
lehet, hogy az már sok lenne.
Én szeretek főzni, új ételeket
kikísérletezni, ezért kölcsönkértem azt az edényt, amiben felvágottat lehet készíteni, házilag.
Recepteket is kaptam hozzá, de
azok az interneten is bőven találhatók. A próba jól sikerült, ezért
úgy döntöttem, hogy én is vásárolok egy ilyen edényt, amit láthattok ti is, ha a neten a keresőbe beírjátok, hogy sonkaprés.
Amennyiben nektek is felkeltette
érdeklődéseteket, az M+M Kft. a
gyártója. Most leírom a rakott
nyelv receptjét, ezt próbáltam ki.
A sertésnyelveket pácolni kell
2-3 napig, ezenkívül szükséges
hozzá sertéshúsból készült alapmassza, ez tulajdonképpen a párizsi massza. Leírom, hogyan készül:
Kell hozzá:
2 db sertés nyelv és páclé
A páclé hozzávalói:
szemes feketebors – kissé megroppantva, babérlevél, fokhagy-

ma, borókabogyó, koriander,
gyömbér, cca. egy liter víz, pácsó 2 dkg (a fűszerekből néhány
szem)
A páclét felforraljuk, langyosra
hűtjük és a megtisztított nyelvet
beletesszük. 3-4 nap pácolás
után a nyelveket ebben a lében
megfőzzük, a még rajta lévő recés bőrt lehúzzuk, vagy levakarjuk, szárazra töröljük, csíkokra
vágjuk és az alapmasszával felváltva a hőkezelő edénybe teszszük. Az edényt egy tepsibe rakjuk, amibe öntünk egy-két ujjnyi
vizet, és 80-85 fokra állított sütőben két órán át hőkezeljük.
Alapmassza: (párizsi receptje)
65 dkg színhús
15-20 dkg zsírszalonna
2 dl jéghideg víz
2 dkg pác-só
2 g fehérbors
0,5 g szerecsendió (reszelve vagy őrölt)
0,3 g gyömbér (őrölt, ha reszeljük akkor több)
0,2 g kardamom
2 g piros paprika
Az alapmassza fűszerezését kiegészítjük őrölt babérral
és még egy kevés fokhagymával.
Az edényt célszerű folpackkal kibélelni, így a préseléskor
nem jön ki belőle a massza, és
ha kihűlt, könnyű az edényből kivenni, és nem sérül a formája.
Ha van türelmünk magunknak
felvágottat készíteni, akkor az
egyetlen fűszer a pác-só, amely
az „E” szerek közé tartozik, de
ezt már évszázadok óta használjuk, ez a salétromsó, amely némileg tartósít, és gondoskodik arról, hogy felvágottunk színe ne
szürküljön el. Ha rászántátok magatokat és készítetek ilyen finomságokat, hívjatok rá haverokat
megkóstolni, előtte nyugodtabban rongálhatjuk magunkat egy
kupicával, utána egy hűvös sörrel, hiszen az „E”-k kimaradtak.
A recepteket a netről le lehet
tölteni.
Jó étvágyat, jó egészséget
és nem utolsósorban boldog
új évet kívánok!
Polinger Sándor City 231

Most pedig következzen
állandó szerzőtársam írása:

Tisztelt
Kollégák!
Talán
észrevettétek,
hogy az ünnepek gyorsan elmúlnak, de ami
szomorúbb, hogy az
Libamáj, házi fügebefőttel
idő haladtával mintha egyre gyorsabban követnék egyA libamámást a karácsonyok, szilveszte- jat libazsírban, nagyon gyenge
rek. De hosszan ne meditáljunk, hőfokon tartom (éppen csak
az idő ilyetén relativimozogjon), majd fél óra múlva
elzárom, és vigyázok arra, hogy
lassan hűljön ki. A májat lecsepegtetem, szeletelem, tányérra helyezem, házi füge-befőttet teszek mellé, s igény szerint pirítóst kínálok hozzá.
Mellé persze tokaji aszúbor
dukál.
Következő ételem egy halas fogás: rántott pontyfilé,
királyrákkal, franciasalátával.
Kaptam szép pontyot
egy ismerős halastóból, s
gyönyörű filéket szeltem
belőle, melynek egy részét használtam fel, előre
sóztam, enyhén borsoztam, s citrom levét csepegtettem rá, s ezután
jött a klasszikus paníroA harangok a Mátyászás. Így igen könnyű,
templomba kerülnek
kellemes íze lesz a ránhamarosan
tott halnak.
tásán, nézzük, mit hozott a jaA konyhakész rákot kevés extnuár. Nos, bizony kemény telet, ra szűz olívaolajon néhány perhideggel, hóval, s alkalmi sétáin- cig pirítom, kissé sózom, fokkon láthattunk szép zúzmarás fá- hagymával és petrezselyem apró
kat, s fent a várban megtekinthet- zöldjével hintem, még kicsit pirítük a Mátyás-templom előtt elhe- tom, és ez is kész.
lyezett új,és felújított harangokat,
A franciasaláta sem túl bonyomelyek tavasszal kerülnek
lult. Mirelit zöldségkeveréket páfel a helyükre. A külföldi
rolok, majd leturistákat kerülgetve, lekeveredtünk a Széchenyi
fürdőbe, ahol is a kellemes szaunákban és fürdővizekben elméláztam
azon, hogy most milyen
ínycsiklandó ételekről
írjak néktek.
Először röviden egy
előétel az ünnepekből: libamáj fügebefőttel.
Készül a ponytfilé
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hűtök. Aprítok hozzá egy hámozott almát, két-három csemege uborkát is. Két dl tejfölt és egy dl majonézt elkeverek, bele egy kanál cukrot, mustárt, némi fehér
borsot s egy citrom levét,
s az egészet jól kikeverem. Megkóstolom, s ha
kell, még ízesítem, ezzel
kész a tartárunk, amit ráöntök a zöldségekre, s
elkeverem, majd fogyasztásig hűtőben tartom. Tálalom a rántott

Újfajta „parkolási” és „mozgássérült”
kártyák Németországban

Mindenki ismeri a mozdulatot, ahogy a „kigyúrt izompacsirták” odalökik a „mozgássérült” igazolványt” az autók műszerfalára Magyarországon. Lehet, hogy így működött az Unióban is régebben? Mindenesetre Németországban január 1. után már csak az új EU-normának
megfelelő kártyákat lehet használni parkolásnál. Erről számolt be a
Német Autóklub lapja, az ADAC Motorwelt:
„2011. január 1. után már csak az új EU-követelményeknek
megfelelő mozgássérült és parkolási igazolványt bocsátanak
A kötelező újévi fogás, len- ki. Az elveszített kártyák helyett is már csak az újakat lehet
csefőzelék baconban pirí- használni. A kérelmeket a Közlekedési Hatósághoz kell betott virslivel
nyújtani. Minden információt, nyomtatványt a kérelemhez,
kiskanál piros paprikával szór- meg lehet találni az ADAC MOTORWELT honlapján, a
tam, majd egy pohár tejföllel www.adac.de oldalon.”
sűrítettem. Tálalás: a halszelet mellé párolt rizst is adtam, valamint a tejfölös gombát, ez szintén elbír egy fehér bort, vagy a kor divatja
szerint akár egy kellemesen lehűtött rozé pezsgőt.
Egészségünkre!
No, de itt még nem fejezném be, ha eddig elolvastátok, akkor kihasználva
Rántott, filézett pontyszelet, rákkal kíváncsiságotokat, pár szót a
ponty mellé a salátát, s a rákot. kötelező újévi fogásról, a jó lenÉn egyéb körítést nem adtam csefőzelékről, ami fontos ahhoz,
hozzá, szerintem így is laktató, s hogy szerencsénk s sok pénzünk
jól megy hozzá a száraz szamo- legyen az új esztendőben.
rodni.
Tehát: a beáztatott lencsét felKövetkező fogás: Pontyfilé ba- teszem főzni, sózom, pár babérKövetendő példa lehet/ne/ ez a magyar illetékeseknek is… Jó
conban sütve, vargányagombá- levelet is dobok rá, ha van valami lenne, ha a „mozgássérült” helyen, csak a mozgássérültek állnának
val. A fent említett halszeleteket füstölt alkatrész, azt is elbírja. 5 meg.
fűszerezés után baconba teker- dkg hagymát pirítok olajon, 2
És persze a taxiállomásokon is csak a taxik állnának meg, de lehet
tem, kevés olajon, s 2dl fehér bo- szem fokhagymával, 5 dkg liszttel hogy ez már túlzott elvárás lenne…
J. P.
ron közepes hőfokú sütőben 15- rántást keverek belőle, hozzá
20 perc alatt készre sütöttem. még kevés piros paprikát
Vargányagombát kevés libazsí- adok. A megfőtt lencsét ezron, egy fél aprított hagymával zel berántom, ízesítem kevés
pároltam, sóztam, borsoz- cukorral, mustárral, ízlés szet a m , rint fél citrom levével, kevés
ecettel. A tányéron
baconban pirított
virslivel kínálom.
Mellé egy pohár
pezsgő, és mindenkinek
Boldog új évet kívánok!
Fakanalas tisztelettel:
Soós István City 22
Üdv:
Pontyfilé baconba csavarva
City 231

Karácsonyi ajándék

Öt év alatt vagy tízszer kértem, hogy nyissák
meg újra a Magyar Tudományos Akadémia melletti útszakaszt, végre megtették. Ez egy igazi
karácsonyi ajándék volt tavaly év végén. Mint
emlékezetes, körülbelül öt éve felújították az
Akadémia épületét, bezárták a főbejáratot, nyitottak egy ideiglenes kijáratot a Széchenyi rakpart felőli oldalon. Azonban ezzel egy időben

kénytelenek voltak
korlátozni az autóforgalmat a gyalogosok
érdekében. Majd, amikor véget ért a felújítás, az
eredeti forgalmi rend visszaállítása sajnos nem
történt meg. A rakpart felől jövő járműveknek
be kellett menni egészen a Nádor utcáig, aztán
vissza a József Attila utcán át a Roosevelt térre.

Ezért – többek között – én is sokszor kértem
a forgalmi rend visszaállítását, ám minden alkalommal elutasították a kérésemet. Most teljesítették, köszönet érte.
Juhász
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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
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.
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:

Üzemanyagárak, 2010 (Ft/liter)
Idõszak

benzin

gázolaj

LPG autógáz

Január

350.00

339.00

201.00

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, 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.

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

– Kaphatnánk egy szobát éjszakára?
– Persze. Házasok?
– Igen, mind a ketten.
***
Régimódi apuka dicsekszik az el-

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.
adó lányával egy társaságban: – Az
én Marikámnak kétmillió forint a hozománya.
Mire valaki megjegyzi:
– Az nem hozomány, hanem kártérítés.
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Fizetendő legkisebb járulékok 2011. J A N 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

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

2340 Ft

18 720 Ft

Befizetési számlák
elnevezése
Befizetési számlák

elszámolhatóság

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

számlaszámok nem változtak, a még meglévő
csekkek változatlanul felhasználhatók.

A járulékfizetések terén néhány alapvető változás történt 2011 január 1-től.
• A minimálbér 73.500-ról 78.000 forintra emelkedett.
• Az összesen fizetendő nyugdíjjárulék
33,5-ről 34 százalékra változott.
• A minimálisan fizetendő járulékokat
ezentúl nem a tárgyhónapot megelőző-,
hanem a tárgyhónapban érvényes
minimálbér alapján kell számítani.
(eddig a január havi járulék – amit február 12-ig fizettünk be – eltért az év többi hónapjában érvényes összegtől, ez a
különbség most megszűnt).
• A magánnyugdíj-pénztári tagok továbbra is az állami nyugdíjrendszerbe fizetik a teljes (24%+10%) nyugdíjjárulékot, a magánnyugdíjpénztári számlára
nem kell fizetni.
• A magánnyugdíjpénztári tagok névre
szóló tájékoztatást kapnak (kaptak) a
nyugdíjintézettől a további eljárásról. Akik
az állami nyugdíjrendszerbe visszalépnek, azoknak további teendőjük nincs.
• A nyugdíj melletti egyéni vállalkozók
egészségügyi szolgáltatási járuléka
4950-ről 5100 forintra emelkedett.

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.
2011. február 12-e hétvégére esik,
így a járulékok február 14-én, hétfõn még pótlékmentesen
fizethetõk.

1133 Budapest,
Visegrádi u. 110-112.
Hétvégén is nyitva!

A JEGYBANKI ALAPKAMAT
ALAKULÁSA
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 – tõl

• Február 14.
Egyéni vállalkozók január havi járulékainak bevallása és befizetése. Alkalmazottak
utáni járulékok bevallása és befizetése. Negyedik negyedévi adóelõleg befizetése
• Február 21.
Negyedik negyedévi cégautó-adó bevallás és befizetés

www.mnb.hu

• Február 25.
Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadó bevallása. EVA alanyok éves bevallása,
Éves ÁFA-sok ÁFA bevallása, 1001es éves bevallás

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

Százalék
6,25%
6,00%
5,75%
5,50%
5,25%
5,50%
5,75%

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.

APEH-, 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.

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
2011. január 1-jétõl változások várhatók!

Nyitva tartás
Hétfõtõl csütörtökig
08.00–15.00
Pénteken
08.00–12.00
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Az utasok mindössze 15%-a inti le a taxit
Réges-régen – szól a ma már meseszerű történet – még a fák is integettek.
Úgy, mint az amerikai filmeken. Kilépett
az utas a házából, és leintette az első taxit. Aztán „szívós, áldozatos munkával”
sikerült leszoktatni az utasokat az integetésről. Akkoriban, a 90-es évek
elején, amikor 13.000 engedélyes, és legalább 7000 engedély
nélküli taxi poroszkált csak a főváros útjain! Minden munkanélküliből lehetett „taxis”, csak kellett
egy akármilyen autó. Ám a fuvarosok számával arányosan nőtt az
átverések száma is. Aki a drosztokon várakozott, megpróbálta a
kevesebb utason behozni azt,
amit a napi tervezett bevételből elveszített. A trükköket nem érdemes sorolni, volt belőlük bőven.
Ám ezt az utasok is egyre inkább
felismerték, és kezdtek leszokni
az integetésről, majd a taxiállomásokról is.
Inkább telefonon rendeltek taxit. A telefonos rendelés komoly
garanciát jelentett és jelent ma is.
A jelek szerint a taxisok – lassan
– visszaszerzik becsületüket. Ma
már egyre több az „integetés”!
Néhány héten keresztül volt alkalmam figyelni a fuvarok létrejöttét.
Volt, hogy „hozott” anyagból dolgoztam,
azaz úgy is mondhatni, „csörgött a
droszt”. A legtöbb rendelést az adott
időszakban természetesen a diszpécsertől kaptam, amikor az utas a taxitársaságomat hívta.
De meglepően sok volt a leintés is.
Összesen a fuvarjaim 15%-át tette ki az

integetésből létrejött üzlet, ami azért komolyan meglepett. Szerintem ez nagyon
nagy változás, ami természetesen nem
csak a taxitársaságomnak szól, hanem
az egész taxis társadalomnak. Ugyanis a
leintésnél az utas messziről nem is látja

tisztán, egyértelműen, hogy milyen taxi
érkezik. Csak taxi legyen, és ez a jó. Talán egyre inkább megbíznak bennünk az
utasok, szépen lassan visszaszerezzük
becsületünket. Azt pedig csak remélni
lehet, hogy nem engedik majd a jogszabályok, hogy ezt ismét eljátssza néhány
felelőtlen, nem közénk való személy.
Ferenczy P. Károly

Ha nincs repülő, akkor irány taxival

Elszánt britek a Francia-Alpokban
A nagy havazás miatt számos repülőtéren megbénult a forgalom és napokig nem indítottak járatokat
a légitársaságok. Így történt ez a brit főváros Heathrow terminálján is. A népes angol család előbb megpróbált vonattal Franciaországba jutni, majd amikor
kisbuszt sem sikerült bérelniük, rendeltek egy taxit,
azzal indultak síelni.
Télen nem szokatlan a hó, a síelők pedig kifejezetten örülnek, ha megfelelő mennyiségű és minőségű alapanyagon
sportolhatnak. A repülőterek már kevésbé élvezik a havazást,
főleg, ha az olyan mennyiségben zúdul rájuk, ami a légiforgalom biztonságát is veszélyezteti. Így történt ez a közelmúltban Londonban a Heathrow repülőtéren is, ahol több napig
nem tudtak a cudar időjárás miatt gépet indítani. Egy héttagú brit család a franciaországi Val d’Isěre-be szeretett volna
eljutni, ahol szállás és téli programok várták őket. Mivel az
utazást és a szállást más és más irodánál kötötték le, így az
utolsó pillanatban lemondott vakációval sokat veszítettek volna. Előbb megpróbáltak vasúttal az öreg kontinensre eljutni,
ám ez sem jött össze, majd kisbuszt igyekeztek bérelni, de itt
sem jártak szerencsével, végül egy hirtelen támadt ötlettől
vezérelve, felhívtak egy taxitársaságot, és felajánlották a kisbusz bérleti költségét, ha valaki elviszi őket a francia síparadicsomba.
Találtak is egy mindenre elszánt sofőrt, Bob Ransleyt, aki
a beígért 1000 fontért – kb. 330 ezer forint – vállalta az
1300 kilométeres utat. A család bepakolt és nekivágtak a távnak. Azzal nem számoltak, hogy útközben még meggyűlik a
bajuk a nagy havazással, hóátfúvásokkal.
Tizenöt órányi taxizás után célba is értek, mindössze hat
órával később, mint azt repülővel tervezték, így nem veszett
el 7000 fontos – 2,3 millió forint – értékű téli programjuk.
A taxisofőr – Bob Ransley – elmondása szerint még sohasem járt Franciaországban, azonban a megpróbáltatásokkal
teli, tizenöt órás, hóviharokkal tarkított, hegyi szerpentineken
végigvezető út után, pár óra alvást követően, azonnal visszaindult Angliába.
Cash
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Erről írt a Taxisok Világa 2001 januárjában

10 éve történt
Dizájnos drosztok
„A Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Kht. kidolgozott
egy koncepciót a taxiállomásokon a régi Drost-féle telefonokat magában foglaló oszlopok kiváltására. A koncepciót több európai példa nyomán alakították ki. Lényege, hogy az utasok olyan többletszolgáltatást
kapjanak, amelyek a szolgáltatás színvonalát emelik, egyúttal az értékesítési és média lehetőségekből, a többfunkciós integrált droszt bevételeiből fönntarthatóvá válik a taxiállomások rendszere. Az új drosztoszlop
lehetőségeket tartalmaz az alábbiakra:
• Információs felület megjelenítése (pl. térkép, tarifatáblázat, taxis
céginformációk)
• Számítógépes terminál elhelyezése (funkciói: idegenforgalmi információk hozzáférése)
• Telefon elhelyezése (számítógéppel együtt internethasználat lehetősége – taxi hívás)
• Időjárás elleni védelem, váró elhelyezése
• Ingyenes idegenforgalmi és kulturális tájékoztatók elhelyezése
• Esetenkénti higiéniás szolgáltatások (WC, kézmosó)
Eddig az idézet. Egy enyhén ironikus megjegyzés azért ide kívánkozik: az már 10 évvel ezelőtt is csak egy rózsaszín álom volt, hogy a szép
dizájnos taxiállomásokra utasok tömegei fognak az eső elől behúzódni,
és taxira való várakozás közben kulturális ajánlatokat böngészni…

Erről írt a Taxisok Világa 1991 januárjában

20 éve történt
Bizony, már a Taxisok Világa is elmúlt húszéves. Néhány fiatalabb kollégánk talán még meg sem született, amikor szakmai lapunk első száma
1991 januárjában a taxisok kezébe került. Ez volt az az év, amikor még
élénken emlékeztünk a taxisblokádra, a (majdnem) teljes szakmai összefogás kiváló példájára. Ez volt az az év, amikor még valódi és hatékony érdekképviselete volt a taxisoknak. Ekkor még meghallgatták a szavunkat,
és érdemben beleszólhattunk a szakmánkat érintő rendeletalkotásba.
De ez volt talán az utolsó olyan év, amikor még az utasok várták a taxit,
és nem fordítva. 1991 volt az az év, amikor kényszerűen szembesülnünk
kellett vele, hogy a „taxis aranykor”, úgy tűnik, véglegesen véget ért…

Bemutatjuk a Taxisok Budapesti Kamaráját
1990 októberében alakult meg a budapesti taxisokat képviselő Taxisok
Budapesti Kamarája. A társasági taxisokat tömörítő valamennyi budapesti csapat mellett a mezítlábasok is képviseletet kaptak a Budapesti
Taxisok Ipartestülete (BTI) útján. Az alkalmazottként dolgozókat a Főtaxi
szakszervezet, a jogi oldalt jogtanácsosi munkaközösség képviselte. A
TBK konkrét szakmai elképzelésekkel alakult:
• „Budapesten a létszámot limitálni kell!” (igen, már akkor, húsz éve
is…) „A mi tervünkben Budapesten nem lesz még tízezer taxi sem!” (Tízezer, édes istenem! Mennyi fuvar lehetett akkor, ha a tízezresre csökkenő létszám volt a vágyálom!).
• „Szeretnénk megkülönböztető hatósági jelzéseket. Itt csak az átlagostól eltérő színű rendszám jöhet szóba.” (bizony, a sárga rendszám is
a taxis szakma kezdeményezése volt, de mielőtt elítéljük, vegyük figyelembe, hogy az akkori 12–15 ezer hivatalos taxis mellett több ezren dolgoztak engedély nélkül, feketén).
• „Rendezni kívánjuk a drosztok kérdését” (ebben az időben mondott le a Főtaxi saját kezelői jogáról, így a taxiállomások fenntartó nélkül
maradtak).
• „A repülőtéri taxiállomások kérdése megoldásra vár” (ebben az
időben a reptéri fuvarozásban igazi káosz és szabadrablás uralkodott).
• „Képviseljük a társaságon kívüliek érdekeit is, a BTI tagságukon keresztül” (az ún. LRI igazolvány, vagyis a repülőtérre való behajtás lehe-

tősége miatt volt ez
többek között fontos).
• „Szorgalmazzuk a
területi engedélyek bevezetését, csak az taxizhasson a fővárosban,
aki ide tartozik” (ez a kívánalom mára megvalósult, azzal a „szépséghibával”, hogy az engedélyek kiterjesztésének
semnmiféle feltétele
nincs, vagyis aki kéri,
az kapja).

Reggel a férj kérdezi a feleségét:
– Remélem, drágám, semmi rosszra
nem gondoltál tegnap éjszaka, amikor
részegen, monoklival a szemem alatt
bedõltem az ágyba.
– Nem gondoltam, de amikor bedõltél az ágyba, még nem volt monokli a
szemed alatt.
***
Egy lány elmegy a jósnõhöz:
– Két férfi is szerelmes belém. Melyik
lesz közülük a szerencsés?
– Béla fogja feleségül venni. Géza
lesz a szerencsés.

Októberi Sajnálatos Események (OSE)
Ezzel a kissé cinikus címmel említették sokan az 1990 október 25–28ig tartó Taxisblokádot. Igen, így nagybetűvel, mert a mára már fogalommá vált blokád még a történelemkönyvekbe is belekerült. Nekünk annak
idején szinte az életünket jelentette, ezért aztán a taxis társadalom addigi legnagyobb összefogását tapasztalhattuk meg (azóta se…). Mindenki másképp élte meg ezt az eseményt. Aki az utcán blokkolta a forgalmat, az lelkesedéstől fűtve, szinte már forradalmárnak érezve magát
büszkén dacolt a hatalom képviselőivel. Némelyek (jelzem, kevesen) a
zűrzavart kihasználva inkább fuvarozgattak egy kicsit, társaik megvetésétől kísérve. Nekünk, akik a tárgyalódelegációban voltunk a minisztériumokban, meg a „spenótházban” sokszor bizony „a zabszem sem fért
volna be”, mert nem tudtuk, hogy mi lesz a hatóság következő lépése,
és hogy egyáltalán szabadon kimehetünk-e még az épületből…
Talán a végén azért is nem úsztunk győzelmi mámorban, mert éreztük, hogy akaratunkon kívül olyan dolgokba keveredtünk, amik túlnőnek
rajtunk, és hogy a piszkos munkát – ugyan örömmel és lelkesedéssel –
mi végeztük el.
Az azóta eltelt időben sokan, sokféleképpen minősítették a blokádot
(itt a „Drága benzint akarunk!” szlogent skandáló ellentüntetőket inkább
nem minősíteném…). Némelyek dicsérték a profi előkészítést, megszervezést, lebonyolítást. S nem hitték el – azóta sem – hogy sem előkészítés, sem megszervezés nem történt. Csak lebonyolítás. Ha saját maga
nem akarta volna, az égvilágon senki nem tudott volna rábeszélni egyetlen taxist sem, hogy éjjel, nappal, esőben, hidegben három napig egy
hídon éljen. A mindenkit megmozgató elemi erejű felháborodás volt az,
ami miatt ezrek vállalták a kényelmetlenségeket, és ez még akkor is így
van, ha néhányan csupán a jó balhét látták az azóta már legendássá vált
Taxisblokádban…

Bemutatkozik a Budapesti Taxisok Ipartestülete
Ez ebben a legsajnálatosabb. Mármint, hogy megalakulásunkat követő
egy év elteltével még mindig bemutatkoznunk kell. A kisiparosok részére kötelező KIOSZ-tagság megszűnésével párhuzamosan szükségessé
vált egy szakmai alapokon szerveződő érdekképviselet megalakítása.
Sajnos, a taxisok jelentős része már akkor sem így gondolta. Megszabadulva egy centralizált és felülről vezérelt szervezettől úgy érezte (és érzi még ma is), hogy nincs szüksége semmilyen érdekképviseletre. Pedig az, hogy egy, a magunk igényeit meghatározó, általunk szervezett és
irányított képviseletre ne lenne szükség, az nem igaz! Most a taxisok
többsége (és még ma, 20 év elteltével is!) egyenként mondja el azt,
hogy mi a rossz, és hogy miként lehetne jobb. Csakhogy egyedül nem
megy. Ha megpróbálnánk együtt mondani, akkor lehet, hogy eredménye is lenne!

Bemutatkozik a Főtaxi, a Budataxi és a Citytaxi
Diszpécserközpont felújításról, számítógépes átállásról, új irodákról
szóltak a hírek. Téma volt a kötelező matricaviselés kérdése, a gépkocsik állapota, a központ működése. A három, közel egyforma létszámmal dolgozó társaság a piacon jól elkülöníthető fuvarozási szegmensben tevékenykedett – leegyszerűsítve a Budáé volt az éjszaka, a Cityé a
nappal, a Főtaxié a lakosság. A kisebb csapatok a „leeső” fuvarokon
osztoztak - őket a februári számban mutatjuk be.
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Magánnyugdíjpénztári tagoknak
Fontos dátum január 31-e: a magánnyugdíjpénztári tagnak – a kihirdetett törvény értelmében – eddig kell nyilatkoznia arról, ha nem szeretné megszüntetni a tagságát (egyes hírek szerint várható a határidő
meghosszabbítása). Személyi igazolványával
együtt jelentkeznie kell bármely nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál. Aki nem nyilatkozik,
annak a tagsági jogviszonya 2011. március
1-jén automatikusan megszűnik.
Számítások szerint a 40-50 feletti korosztály, amely a taxis vállalkozók túlnyomó többségét jelenti, jövedelmi viszonyai és életkora
miatt biztosan jobban jár, ha visszakerül az állami nyugdíjrendszerbe. Ebben az esetben a
vállalkozónak teendője nincs (annál több a
könyvelőjének), az átállás március 1-jétől automatikus. Fontos tudni, hogy a havi nyugdíjjárulék már most is (2010 november 1 óta)
teljes egészében az állami nyugdíjalapba fizetendő, függetlenül attól, hogy valaki tagja bármelyik magánnyugdíjpénztárnak, vagy sem.

Megszűnik a NYENYI-bevallás
Évek óta tervezik, hogy ez a fajta párhuzamos bevallási kötelezettség törlésre kerüljön, eddig nem sok sikerrel. Most azonban
úgy tűnik, hogy január elsejétől tényleg megszűnik a vállalkozók NYENYI (nyugdíjbiztosítási egyéni nyilvántartó lap) néven futó adatszolgáltatási kötelezettsége. Ennek köszönhetően nem kell külön tájékoztatni az APEHet és az ONYF-et az egyéni nyugdíjnyilvántartásokhoz.
A NYENYI adatközlést tehát utoljára a
2009-es évre vonatkozóan kellett elvégezni
(ennek határideje 2010. április 30-a volt). Érdemes az elmaradt adatszolgáltatásokat –
akár évekre visszamenőleg is – még a nyugdíjkorhatár elérése előtt pótolni, hogy ez már

ne akaszthassa meg a folyamatot. A kötelezettség soron kívüli, év közi adatszolgáltatás
formájában a 2010-es év tekintetében is
fennáll 2010-ben, vagy 2011-ben történő
nyugdíjaztatás esetén.

APEH = NAV
A vonatkozó törvény értelmében az Adó- és
Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) és a
Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) összevonásával létrejött a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV). Az új szervezet átveszi a jogelőd dolgozóit, létszámcsökkentés nem lesz, mintegy 23 ezer munkatárssal dolgozik az egységes adóhatóság. Az összevonást követően
egységes nyilvántartás és ellenőrzési rendszer működik majd. A szervezeti változással
kapcsolatosan a vállalkozóknak külön kötelezettségük nincs. Akik adó- és járulékfizetési
kötelezettségüknek nem csekken, hanem átutalással tesznek eleget, ezentúl APEH helyett NAV megjelölést írjanak az utalásra.

Új csekkek, régi csekkek
Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy a
Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010.
évi CXXII. törvény 87. § (2) bekezdésének értelmében az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési
Hivatal jogutód szervezete 2011. január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Ezért a
készpénzátutalási megbízásokon a „Számlatulajdonos számlaszáma, neve” mezőben található APEH megnevezés módosítása szükséges. Ennek megfelelően hivatalunk intézkedik az új NAV elnevezést tartalmazó csekkek gyártásáról. Tekintettel arra, hogy az állami adóhatóság éves szinten, több mint 22
millió csekket bocsát ki, ezért az új csekkek

bevezetése folyamatosan történik majd. Mivel az átalakulás kapcsán a készpénzátutalási megbízásokon szereplő számlaszámok nem változtak, ezért a Magyar Posta
Zrt. továbbra is elfogadja a korábbi
APEH megnevezést tartalmazó csekkeket a befizetések teljesítésére.

Vállalkozás szüneteltetése, megszüntetése
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
szóló 2009. évi CXV. törvényben foglaltak
szerint az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét legalább egy hónapig és
legfeljebb öt évig szüneteltetheti.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.
törvény alapján az adózó szüneteltetés esetén nem kötelezett soron kívül benyújtani a
személyi jövedelemadó bevallását, annak benyújtási határideje az adóévet követő év február 25-e.
Abban az esetben, ha az adózó az egyéni
vállalkozói tevékenység szüneteltetésének
idején úgy dönt, hogy egyéni vállalkozói tevékenységét megszünteti, akkor ezt a tevékenység szüneteltetése ideje alatt is bejelentheti.
Ebben az esetben az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése utolsó napjának az
egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének napját és nem az azt megelőző napot
kell tekinteni.
Az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésére értelemszerűen nincs lehetőség
abban az esetben, ha az egyéni vállalkozónak aktív állományú alkalmazottja van.
A szünetelés megkezdésének és a tevékenység folytatásának évéről benyújtandó

Lehet még lejjebb menni?
„Lehet még lejjebb menni?”– kérdezi Szakál Béla kollégánk a VIII. kerületi Szigony drosztról.
„Mindig azt hinném, ennél már NEM lehet lejjebb alámenni! De lehet!”
De lehet! – válaszolja, a saját kérdésére. Lehet lejjebb menni pénzben és fejben egyaránt.
Mert ez lenne a lényeg: a
fejekben kellene rendet tenni.
Ez a kolléga 2000 forintért
visz utasokat a repülőtérre. Itt
nincs miről beszélni. Ha 20 kilométert megy kifelé a centrumból, majd ugyanannyit
vissza, akkor csak (!) a benzinpénz legalább 1200 forint! És
hol van még a 14 féle fizetni
való?
Erről a viteldíjról még vitatkozni sem érdemes. 40 kilométer 2000 forintért! 50 forint kilométerenként. De nem
A szakadó esőben, telefonnal készített kép
lehet vitatkozni a Keletiből a
nem a legjobb minőségű, de a lényeg látható.
Nyugatiba megtett fuvar
Ez a kolléga 2000 forintért megy a repülő12000 forintos tételéről sem.
térre…
Az a másik felháborító véglet.
Reméljük, mindkét tarifa eltűnik végre a taxis palettáról. Ne legyen se 50 forintos, se 3000
forintos kilométerdíj 2011-ben. Megelégednénk a 20 éve óhajtott normális módon számított fix
tarifával.
F. P.
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bevallás esetében, a határidő az adóévet követő évben február 25.-e. Amennyiben a tevékenység az adóév minden napján szünetelt és
a szünetelés évében az adózó egyáltalán nem
szerzett bevételt, akkor a magánszemélynek az
egyéni vállalkozói jogállására tekintettel bevallást sem kell benyújtania.
Az szja-törvény 57. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a szünetelés kezdő napjától az
addig végzett egyéni vállalkozói tevékenységre
tekintettel a szünetelés megkezdésének adóévéről szóló adóbevallás benyújtásáig
a) befolyt ellenérték (bevétel) a szünetelés

megkezdése adóévében megszerzett vállalkozói bevételnek,
b) igazoltan felmerült kiadás a szünetelés
megkezdése adóévében elszámolható vállalkozói költségnek minősül, amelyet az egyéni
vállalkozónak a szünetelés megkezdése évéről
szóló adóbevallásában kell figyelembe vennie.

Átalányadó, tételes adó
Az éves adóbevallásban lehet nyilatkozni az
adott adóévben használni kívánt adózási formáról. Egyéni vállalkozó esetén ez átalányadózás,
vagy tételes adózás jöhet szóba (az EVA-ról ta-

A Hyundai új európai zászlóshajója

Bemutatkozik az i40
A Hyundai bejelentette, hogy i40 néven fogja
forgalmazni új európai középkategóriás modelljét. A fejlesztés alatt ’VF’ kódnéven futó i40 érkezése egybeesik a márka és termékei európai
fejlődésének új szakaszával.
Az új i40 világpremierjére a 2011-es Genfi
Autószalonon, márciusban kerül sor. Az autó
még vonzóbbá hivatott tenni a Hyundai márkát
az európai vásárlók körében. Ezt a célt szolgálja a modell dinamikus formaterve, valamint
kategóriaelső minősége, teljesítménye és műszaki tartalma.
Az új i40 először kombiként mutatkozik be, a
négyajtós kivitel az év későbbi szakában jelenik
majd meg.
A Hyundai európai K+F központjában, a németországi Rüsselsheimben tervezett, új i40 a
vállalat első olyan középkategóriás modellje,
amelyet kifejezetten az európai piacra fejlesztettek ki. Az autó a „folyékony szobrászat” formanyelvet folytatja, és megkapta a márka jellegze-

tes, hatszögletű hűtőmaszkját, valamint azokat
a dinamikus vonalakat, amelyek az autó elülső,
oldalsó és hátsó profilját egységbe foglalva
sportos megjelenést kölcsönöznek az i40esnek.
Az új i40 a Hyundai leginnovatívabb, Európában forgalmazott modellje lesz, amely a vállalat
Blue DriveTM öko-programja keretében kifejlesztett, legmodernebb környezetvédelmi technológiákat sorakoztatja fel, míg hajtáslánc-választéka a kategória legjobb teljesítményét és
üzemanyag-fogyasztását nyújtja, rendkívül szerény CO2-kibocsátás mellett.
Az i40 is megkapja azt a piacvezető Ötéves
Triple Care szolgáltatási csomagot, ami öt év kilométer-korlátozás nélküli garanciát, öt év aszszisztencia-szolgáltatást, és öt éven át évenkénti műszaki átvizsgálást foglal magában.
Az i40-nel kapcsolatos további részleteket a
márciusi Genfi Autószalonra időzített világpremier előtt hozza nyilvánosságra a Hyundai.

valy decemberben kellett dönteni, de az – kevés
kivétellel – egyébként sem nekünk való). Az átalányadózásra vonatkozó szabályok lényegében
nem változtak: a taxis szakmában az átalányadózás úgy alakul, hogy a bevételéből nyolcvan százalékot érvényesíthetünk költségként, 20 százalék a vélelmezett jövedelemhányad. Az átalányadózásra jogosító bevétel felső határa igen magas, ám az alanyi áfamentes határ nem változott,
így javaslatunk szerint maximum ötmillió forint
árbevételig érdemes átalányadózást választani.
A választás három feltétele:
• A vállalkozás bejelentésében (a vállalkozói igazolványban) csak a kedvezményes átalányadózásra jogosító tevékenység szerepeljen (pl. a taxi).
• A megelőző öt évben a vállalkozó nem váltott átalányadóról tételes adóra.
• Jogállása szerint főállású, vagy nyugdíjas
(másodos nem választhat átalányadót).
Átalányadózást érdemes választania annak a
vállalkozónak (a fenti kritériumok figyelembevételével), akinek más tevékenysége nincsen,
költségei aránylag alacsonyak, költségszámlái
előreláthatólag nem nagyon lesznek, könyvelését, adminisztrációját szeretné a legegyszerűbben végezni, ill. alacsonyabb könyvelői díjat
fizetni. Figyelembe kell venni, hogy az átalányadózó nem lehet veszteséges (miért is lenne?), ill. veszteségeit nem viheti át a következő
adóévre. Ezt az adózási formát csak egyéni vállalkozók választhatják.
Az átalányadózás szándékát a 2011-es adóévre a 2010. évről szóló személyi jövedelemadó-bevallás megfelelő rovatában kell jelölni
legkésőbb 2011 február 25-ig.

Kisadók megszűnése
Januártól az egyszerűsödő adórendszer jegyében megszűnik több, ún. kisadó. A vállalkozóknak ezentúl nem kell kommunális adót fizetniük (ez az adófajta eddig sem volt mindenhol kivetve), továbbá az üdülőépületek után nem kell
idegenforgalmi adót fizetni.

Emelkedik a minimálbér
A minimálbér mértéke 73 500 forintról 78 000
forintra nő. Megszűnik (visszamenőleges hatállyal) a vállalkozókra vonatkozó „tevékenységre jellemző kereset” fogalma. A főfoglalkozású
vállalkozók így továbbra is legalább a minimálbér után fizetik járulékaikat.

Emelkednek a nyugdíjak
Januártól az infláció feletti mértékben, 3,8 százalékkal emelkednek a nyugdíjak. Öregségi
teljes nyugdíjra lesz jogosult minde nő, életkorától függetlenül, ha 40 év szolgálati idővel
rendelkezik. A szolgálati idő megállapításába
a gyermeknevelés – bizonyos feltételek mellett
– beleszámít.

Nem lesz gázáremelés
A fogyasztók túlnyomó többsége évente 1200
köbméter alatti mennyiségű gázt fogyaszt – az
ő részükre nem emelkedik a gáz ára. E fogyasztás felett is csak minimális mértékben –
0,7 százalékkal változnak a díjak 1500 köbméteres fogyasztásig. A „nagyfogyasztók” számára is egyszámjegyű marad az áremelkedés, azzal a kitétellel, hogy ezen belül a nagycsaládosok kompenzációra jogosultak.
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Tisztelt
Szerkesztőség!
Igaz, hogy nem vagyok taxis, de fiam
az, és tőle kapom rendszeresen lapjukat, melyet szívesen olvasok. Az
történt, hogy kocsimmal közlekedtem Sümeg irányából Keszthely felé.
Itt van egy Uzsa nevű helység közben. Rossz időjárás volt ezért 70-80
között éreztem biztosságosnak a
tempómat. (Normál körülmények között 90 km/h az engedélyezett sebesség!) Uzsán elbújva lefényképeztek 72 km sebességgel. A helységnévtáblát nem láttam, mert egy teherautó állt az út szélén, mely a táblát eltakarta. Mikor a helységet elhagytuk,
csodálkoztunk, hogy „lakott terület
vége” jelzőtáblát látunk, de a kezdetét nem. Nos, azt kell tudni Uzsáról,
hogy az út mellett nincsenek házak,
csak nagyon távol. Ez egy fákkal szegélyezett része az útnak. Az egyik kifogásom a büntetéssel kapcsolatban
az, hogy egy nem látott tábla hatályát
mi módon tartsam be, ha azt nem is
láthattam? Miért és hogyan kell azt
utólag fényképpel nekem igazolnom,
hogy ott akkor teherautó állt?
Miért bújik el a fényképező-autó
úgy, hogy azt észre nem vettem? Ebből az következik, hogy nem a szabályok betartása a fontos! Fontos viszont a bevétel! Kérem Önöket – a
taxis kollégák érdekében – az ilyen
csalafintaságokra hívják fel a figyelmet, mert a nulla tolerancia azt is jelenti, hogy nincs esély arra, hogy az
ember a fizetést elkerülje.
Üdvözlettel:
Czifery Csaba

Az jutott eszembe erről, hogy annak idején
mikor az ólommentes benzin begyűrűzött
kis hazánkba, mintha hasonló hangulat lett
volna. Az akkori FŐTAXI (tanácsi) vállalatnál
szigorúan tilos volt ólommentest tankolni.
Mert azok az alkalmazottként jól megfizetett taxisofőrök képesek voltak az árrést saját hasznukra fordítani. Na de változott a világ, meg a helyzet. Katalizátort kellett szerelni a Ladákra. Az meg ugye már akkor köztudott volt, hogy a katalizátor sok minden
problémát meg tud oldani, csak az ólmozott benzinnel nem bír sehogysem elbánni. Kiknek volt igazuk?
Száz szónak is egy a vége: ott vezetnek félre bennünket, ahol csak akarnak. A szokásos. Hazudjunk
csak bátran, úgyis elhiszik. El bizony. Csak a bizalom szűnik meg. Nem is csodálom. Ahol meg szükséges lenne a bizalomvesztés, ott meg nem tudnak
róla. Sokan szóvá tették már, legutóbbi cikkében
Ferenci P. Károly is, hogy ne vegyék fel más céghez
a csaló taxisokat. Ahogy ő írja, nem csak az utasokat károsítja az ilyen, hanem a társait is. Na én ezen
gondolatot még egy kissé tovább fejleszteném. Ne
vegyék VISSZA sem az ilyen embert ahhoz a céghez, ahol a szabályokat durván megszegte. Vagy
egy jónevű cég arculata elbírja az ilyesmit? Ha belegondolok, hogy egy ilyen lelkületű ember esetleg a
forintban mutatott díjat euróban kéri az utastól, hát
az ciki. Aki először „csekkol ki” nálunk, az jó eséllyel
ki is fizeti. Ma már sok taxiban ugye a bankkártyát is
elfogadják. Sajnos elég idős vagyok ahhoz, hogy azt
a következtetést vonjam le, miszerint az ilyen emberkék szeretik osztani az észt rendesen. És ráadásul
ők minden nap borotválkoznak is. Persze már ez
sem a régi. Vannak ugye ezek a szuper nagy tudású
eszközök, amelyekkel tükör nélkül is lehet. Ha meg
egy kis szőr ott marad, az úgysem ég le. Van pofája
neki! Befejezem már ezt a negatív hangulatvételt,
mert az álmoskönyvek szerint így az év elején, ha
már kiment belőlünk a mámor, akkor szedjük össze
magunkat és bízzunk, bizakodjunk. Reméljük, ez az
év jobb lesz, mint az eddigiek.
Jobbnak kell lennie.
Kapitány
Tisztelettel

MORFONDÁRIÁK
Nos akkor, ahogy mondani szokás: vágjunk bele. Új
év, új élet, megtűzdelve egy csomó fogadalommal.
Nem tudom, mert nem csináltam felmérést, hogy az
emberek milyen arányban fogadták meg, hogy többet fognak utazni taxival. Az ünnepi forgalom alapján nem szabad, és nem is érdemes semmiféle következtetést levonni. Nemrégiben az volt a gazdasági értékmérés szabálya, hogy az ún. bázisévhez képest hogy zárult az év. Ez azt jelentette akkoriban,
hogy idén jobb volt, mint tavaly, viszont az új év is
jobb lesz. Ha véletlenül nem, akkor is. Legfeljebb
nem osztottak nyereséget. Nagyot változott a világ
azóta. Maszekok lettünk. Azért még szerintem elég
sokan vannak, akik nem tudnak leszokni a fent nevezett értékrendről. Soha nem tudtam megérteni például azokat, akik annyira elvetemültek, hogy saját
maguknak is képesek hazudni. Ez még csak elmegy, de ők el is hiszik. Lelkük rajta. Na de mi van
azokkal, akik nem hisznek a szemüknek sem. Amikor megszámolják az ünnepi forgalom után a lóvét.
Hát nemigen „szinyel”, ahogy egyesek mondanák.
Sajnos. Többek között köszönhető ez a sok illegálisan futó taxinak is. Tudok olyan személyről, akinek
tisztes kora ellenére 10 évig érvényes a jogsija. Vagy
műszaki vizsga nélkül taxizik. Amit végkép nem értek, az az, hogy a „kollégái” – akiket tulajdonképpen
megkárosít – miért nem szólnak nekik. Az a legnagyobb baj, hogy még rengeteg dolog van, amit nem
értek. Itt van például a bio üzemanyag. Olcsóbb,
nem szennyezi a környezetet, csak éppen nem szabad ám csak úgy üzemeltetni vele a járművet. A mai
modern kocsiknál meg is értem. Habár tudok olyanról, hogy a gazdi rászoktatta az autóját az új kajára.
Először csak fele-fele, majd csak az újat tankolta.
Bevallása szerint alig érezhetően csökkent a jármű
teljesítménye, ezzel párhuzamosan a fogyasztás is.
Viszont állítólag borzalmas büdös a kipufogógáza.
Ezt ő el is fogadja, mert még így is sokkal jobban jár.

A VIII. kerületben elszállítják a taxiállomásokon
várakozó idegen autókat!
A VIII. kerület
eddig is élen
járt a taxiállomások felügyeletében. Mint
köztudott, eddig lebilincselték a taxiállomásokon várakozó civil autókat. Most taktikát váltottak a
taxiállomások
vé d e l m é b e n :
elszállítják a
szabálytalan
helyen várakozó autókat. Nagyon helyes,
köszönet érte!
Juhász Péter

A székely ember elmegy az állatkertbe,
aztán hazamegy a fiához.
Kérdezi a fiú:
- Hol voltál, édesapám?
- Az állatkertben!
- És mit láttál ott, édesapám?
- Láttam én egy zebrát.
- És az milyen, édesapám?
- Hát tudod, milyen a ló?
- Tudom.
- Na, ez ugyanolyan, csak csíkos.
- És még mit láttál, édesapám?
- Zsiráfot.
- És az milyen?
- Tudod, milyen a ló?
- Tudom.
- Na, ez ugyanolyan, csak hosszabb a
nyaka és tarka.
- És még mit láttál, édesapám?
- Pingvint.
- És az milyen, édesapám?
- Tudod milyen a ló?
- Tudom.
- Na ez nem olyan.
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A taxisok télen is sportolnak

Taktikai megbeszélés

Egész évben, folyamatosan számolunk be azokról az eseményekről, rendezvényekről, ahol a taxisok sportolnak. Vannak ezek között nagypályás labdarúgó-bajnokságok, kispályás országos labdarúgó-bajnokságok, horgász- és teniszversenyek, kirándulások, valamint különféle taxis napok.
Most is örömmel számolunk be egy sportrendezvényről, ahol a taxisok rendszeresen mozoghatnak. A szerényen csak „Világ Ligának” nevezett terem-tornán a
FŐTAXI csapata indult és sikeresen vette az első két akadályt.
A körmérkőzéses rendszerű bajnokságban az első találkozót 6-0 arányban, a másodikat 7-2 arányban nyerte meg. Természetesen itt sem az eredmény, hanem a játék a fontos!
J. P.
De azért nem rossz győztes csapatban szerepelni…
Bemelegítés

A Csapat

A „kerékbilincselő”
ott áll meg, ahol akar!
Az autósok gyakran háborodnak fel azon, ha szabálytalanul parkoló autójukat olyan hivatalos személyek „bilincselik” le, akik ugyanúgy szabályA mérkőzés
talanul állnak meg. Nekik lehet? Láthattátok a
fényképeket szakmai lapunkban, melyek e témakörben készültek a VIII. kerületben.
Nos, az újságcikk természetesen eljutott a VIII.
kerület illetékes vezetőihez. Kocsis Máté polgármester úr és Bial Csaba, a Józsefvárosi Közterület-felügyelet vezetője gyakorlatilag egy időben kereste meg szerkesztőségünket a hatályos KRESZ-előírásokkal:
„A KRESZ 50. §. (3) bekezdése kimondja, hogy a kerékbilincselést, illetve jármű elszállítást végző, és figyelmeztető jelzéssel felszerelt gépkocsi FIGYELMEN KÍVÜL HAGYHATJA A
JOBBRA TARTÁSI KÖTELEZETTSÉGET, OLYAN HELYEN IS
MEGÁLLHAT, AHOL EGYÉBKÉNT TILOS, BEHAJTHAT OLYAN
ÚTRA, AHOVA EGYÉBKÉNT TILOS, HA EZ A TEVÉKENYSÉG
VÉGZÉSE ÉRDEKÉBEN ERKERÜLHETETLEN.”
Köszönettel vettük a reakciókat, melyekből tanultunk. Ám továbbra
is úgy véljük, a hatóságnak jó példát kell/ene/ mutatni az időnként valóban fegyelmezetlen autósoknak. Nem helyes, ha például egy pedagógus cigarettával a kezében beszél az ifjúságnak a dohányzás ártalmairól…
Azonban azt továbbra sem értjük például, hogy mit keres ez a képen látható „kerékbilincselő-autó” a taxiállomásunkon, a VIII. kerületi
Szigony utcában? (Köszönet a taxis kollégának a beküldött képért.)
Elkerülhetetlen volt itt megállni? Ugyanis a közelben egyetlen autót
sem bilincseltek meg a kép elkészítésének idejében! (És persze a
„fényhíd” se működött…)
Juhász Péter
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Felni-kozmetika, házilag
A legtöbb taxis ügyel taxijának küllemére. Főleg, ha az adott taxitársaság is
erre sarkallja… Sokan cserélik le „öregecskedő” – na nem a feleségüket –
hanem autójukat. Aztán igyekeznek rendben tartani azt kívül belül. Az esztétikához hozzá tartozik a felni
állapota is.
A legtöbb társaságnál köteKozmetika előtt
lező (!) a dísztárcsa. Sajnos a
dísztárcsákkal egy gond van.
Nem „bírják” a járdázást. Márpedig törvényszerű, hogy egyszer-egyszer nekicsapódjunk
a járdának. Akkor, amikor 120180 másodperc alatt kell a
címre érkezni. Akkor, amikor –
esetleg – az utas kéri a tempós vezetést.
Azonban a járdázás okozta
szépséghibát mi is tudjuk orvosolni egy kis kozmetikával.
Nem kell hozzá csak egy zsilettpenge, vagy egy kicsi, finom dörzspapír. A tömör, ön-

tött műanyag felninek nem árt, ha egy kicsit eltávolítunk a felső rétegéből.
Azt a réteget, amelyik szennyezett. Néhány perc kaparás, néhány perc
csiszolás, és máris „új” lesz a felni!
Természetesen ez az egyszerű módszer nem alkalmazható fémfelniknél, festett felniknél, mert ott ezzel a beavatkozással csak rontunk a helyTóth Tibor
zeten.

Kozmetika után

Még egyszer az E85-ről
A két éve e lap hasábjain feltett „érdemes-e E85 üzemanyaggal járni?” kérdésre adott válasz ma még inkább
igen. Bár az E85 ára alig változott, a
motorbenzin ára hetenként rekordokat
döntöget. Az E85-ös töltőállomások
száma meghaladja a háromszázat, a
gyári előállítású E85-ös járművek száma viszont alig emelkedett. A jelek szerint az E85 árelőnye még ma sem akkora, hogy a taxis társadalom tömegesen
E85-ös üzemanyaggal működőre váltaná járműveit. Bár a kőolaj világpiaci árnövekedése alighanem fokozni fogja
az érdeklődést.
A motorhajtóanyagok szabványos kereskedelmi termékek, amelyek minősége folyamatos
vizsgálatok elvégzésével biztosítható. A vizsgálatok eredményéről az EU szakigazgatását az
energiaügyi miniszternek éves jelentésben kell
tájékoztatnia. A vizsgálatoknak a hajtóanyag,
EU által megszabott megújuló összetevő-tartalmára is ki kell térnie. Ilyen hajtóanyag az
E85 üzemanyag is

Mi is az az E85?
2007-ben újfajta üzemanyag jelent meg a töltőállomásokon: a 85% etanolt és 15% benzint
tartalmazó E85 etanol. Az E85 környezetkímélő üzemanyag, ami erre alkalmas gépkocsimotorokban motorbenzin helyett használható. Az
E85 legfőbb motorikus jellemzője a motorbenzinekénél nagyobb (105 körüli) oktánszám és
harmadával kisebb égéshő, amelyek miatt nagyobb üzemanyag-fogyasztás és nagyobb égési hatásfok jellemzi.
Az E85 szabványos összetételű kereskedelmi termék, amelynek minősége folyamatos
vizsgálatok elvégzésével biztosítható. A vizsgá-

latok eredményéről az EU szakigazgatását az
energiaügyi miniszternek éves jelentésben kell
tájékoztatnia. A vizsgálatoknak a hajtóanyag EU által megszabott
megújuló összetevő tartalmára is ki kell térnie.

Az etanol tulajdonságai
A növényi eredetű
etanol víztelenített (közel 100%os tisztaságú)
etilalkohol, szinte
egyidős az emberiséggel. Ugyanakkor a tiszta etanol
106-os oktánszámú
üzemanyag is. Égéshője a benzinénél kisebb,
így nagyobb oktánszáma ellenére a motorok többet fogyasztanak belőle. Az etanol növényi eredetű, folyamatosan megújuló forrásból származó
üzemanyag. Égésterméke a szén-dioxid, amely
része a szén természetes körforgásának, és
nem emeli a légkör szén-dioxid-koncentrációját. A környezetbe kerülve biológiailag lebomlik, és nem környezetszennyező.
Az etanol víztelenített alkohol, amit az iszákosok elleni védelem okán, izobutanol és tercier-izobutanol hozzáadásával denaturálnak
(tesznek élvezeti cikként való felhasználásra alkalmatlanná).
Az etanol a benzinnél tisztábban ég. Elégetésével a növények által megkötött CO2
egy része visszakerül a légkörbe, ezért kedvezőbb a CO2-mérlege. Nehéz fémektől mentes, a benzinnél kevésbé káros a környezetre.

CO, SOx és NOx kibocsátása kisebb a benzinénél. Megújuló jellege miatt, felhasználása
csökkenti az üvegházhatást.
Fontos gazdasági előnye,
Az etanol-CO2 körforgása. A biológiai eredetű üzemanyagként felhasznált
etanol
CO2kibocsátásának
nagyobbik részét azok a növények
kötik
meg, amelyekből az etanolt
előállították. A
kisebbik rész a
légkörbe jut, ahol
kifejti a maga üvegház-hatását. Ez utóbbiról egyes környezetvédők hajlamosak megfeledkezni

hogy a dráguló energiahordozók helyettesítésére alkalmas. Hazai előállítása csökkenti az ország, és az Unió import
olajfüggőségét.
Az élelmiszer-növényekből végzett üzemanyagetanol-termelést világszerte jogos bírálat
éri. A népesség rohamos bővülésével a világ
számos pontján halnak éhen emberek, amikor
például az EU évről évre növelni tervezi, az energia célú élelmiszer-növények vetésterületét.

Az etanol használat kockázatai
Az etanol 15–22% részarányú motorbenzinhez
keverése az eddig végzett (független) vizsgálatok többsége szerint a belsőégésű benzinmotorban nem okoz károsodást. Ennél nagyobb
etanoltartalmú üzemanyag használata 7 évnél
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Az
európai
benzinüzemű
gépkocsik limitált légszenynyezői, a hatósági előírások
függvényében
(Nem specifikált tartomány;
PM: részecske;
Minden szám
g/km-ben értendő)

manyag-mennyiség befecskendezését igényli.
A E85-ös ciklusonként nagyobb menynyisége
kiegészítő készülék használatával növelhető.
A benzinénél rosszabb kenőképességű,
korrozívabb etanol a tíz évnél idősebb gépkocsikon főképp a befecskendező rendszer fúvókáit, és a folyadékszint alatt működő üzemanyag-szivattyú villamos forgórészének élettartamát rövidíti meg. A továbbiakban tekintsük át
a gyárilag E85 üzemanyag használatára kifejlesztett gépkocsik legelterjedtebb változatait.

A hazánkban kapható, E85 üzemű gyári
gépkocsik

Ezek a járművek benzin és E85 üzemanyagok
vegyes használatára optimalizált elektronikákkal kerülnek forgalomba.
A Saab a 9-5 BioPowert, illetve a 9-3-as
BioPowert kínálja. A BioPower változatok
felára 300 ezer forint körül mozog. Cserébe a kétliteres turbómotor teljesítménye
bioetanollal 25 lóerővel nagyobb lesz, eléri a 225 lóerőt. Katalógusadatok szerint
A KTI C4 típusú Citroënjén
viszont 20-25%-kal többet kell tankolni az
Bioetun V3 típusú etanolE85-ös
kutaknál. A Saab 9-3 1.8t BioPower
átalakító készlet került
(175 lóerő) vételára 8,3, a 200 lóerős 2.0t 8,9
beépítésre
millióba kerül. A 9-5-ös (180 lóerő ugyanennyironikája külső beavatko- ért, a 210 lóerős) 10 millióért kapható.
zás nélkül alkalmas.
A Ford a Focushoz és a C-Max-hoz ajánl
A 10%-nál nagyobb etanol- FlexiFuel modellt, (az 1.8 FFV-t, amely lényegétartalmú üzemanyagok az 1988 ben megegyezik a Volvo hasonló motorral kíelőtt gyártott benzinmotorok nált verziójával). A Focus 1.8 FFV Trend, induhajtására, az eredetileg a ben- ló ára 4,755, a C-Max 1.8 FFV Trendé: 5,15
zin használatához kifejlesztett- millió forint. A FlexiFuel modellek felára nem
nél korrózióállóbb üzemanyag- haladja meg a 150 ezer forintot.
vezetékekkel, tömítésekkel és
A Volvo a C30-hoz, az S40-hez, illetve a
növelt előgyújtással alkalmazV50-hez kínál FlexiFuel motort. A C30 1.8
hatók csak. A generációkkal
Flexifuel 5,5, az S40 6,095, a V50 pedig
korszerűbb, benzinbefecsken6,475 millió forintba kerül.
dezős motorok motorvezérlő
Az árak összehasonlításából az tűnik ki,
elektronikái felismerik a betanhogy a vételáraknak ebben a tartományában, a
kolt üzemanyag sűrűségét, és
taxik körében sem az üzemanyag-megtakarítáannak megfelelően módosítják
sok döntik el a járműbeszerzéseket.
az előgyújtást, és aktualizálják a
befecskendezést. Az etanol
Bővül az E85-ösök európai piaca
benzinnél kisebb fűtőértéke miFolyamatosan bővül az E85-ös és benzinüzeatt a motor nagyobb üzemű gépkocsik piaca Európában. A Saab, a ru-

régebbi járműveken egyetlen autógyár ajánlatában sem szerepel.
A 10%-nál nagyobb etanoltartalmú üzemanyag használata előgyújtás módosítást igényel. Ilyen mértékű előgyújtás módosításra a
legtöbb korszerű gépkocsi motorvezérlő elekt-

Az E85 üzemanyag befolyása a menetteljesítményre

Benzin és etanol üzemanyag-jellemzők
Üzemanyag-fajta
Sűrűség (15°C-on) kg/dm3
Fűtőérték (MJ/dm3)
Oktánszám (RON)
Párolgáshő (kJ/kg)

Benzin
(91-es)
0,74
42,0
91
420

Etanol

E85

0,79
21,2
114
910

0,78
22,7
109
840

Bioetun V3 típusú etanolátalakító készlet beépítése, jórészt előre gyártott
dugaszok csatlakoztatását igényli
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ket benzin, benzin és E85 50%os keverék esetében átalakító
nélkül, valamint 100% E85-tel és
etanol-átalakítóval is elvégezték.
Fékpadi mérések esetében az
üzemanyag-fogyasztást a maximális nyomatékhoz és teljesítményhez tartozó fordulatszámokon
100%, 75%, 50% és 25%-os terhelési állapotokban, OBD-n használatával mérték. A pillanatnyi fogyasztási adatokon kívül, a pilla-

galmas üzemanyag-felhasználású autók
legnagyobb európai értékesítője a közelmúltban adta át, a százezredik etanolüzemű 9-3-as BioPowerét Svédországban. A
Saab 43 ezernél több BioPowert értékesített világszerte, ami 27 ezer 9-5-ös és mintegy 16 ezer 9-3-as modellt foglal magába.
A sikerhez nagyban hozzájárult a kormány,
az üzemanyaggyártók, az üzemanyag-viszonteladók és az autógyártók szoros
együttműködése is. Az első Saab 9-5
BioPowert 2005-ben mutatták be. Azóta a
BioPower modellek iránti kereslet folya- A KTI-ben végzett üzemanyag fogyasztási mérések eredményei, különböző momatosan nő. A Saab jókor ismerte fel az új tor igénybevétel esetén
üzemanyagban rejlő lehetőségeket. Turbófordulattöltő használatával módosította az addig gyár- natnyi
tott benzinmotort, amely így, harminc lóerővel szám, a sebesség,
nagyobb teljesítményt fejt ki, számottevően ki- a CO2 kibocsátás,
sebb károsanyag-kibocsátással. Ha figyelembe a megtett út és az
vesszük e járművek adókedvezményeit, egyéb időegység alatti fodíjmentességét és ingyenes parkolási lehető- gyasztás adatok keségeit, menten érthetővé válik az E85 mellett rültek meghatározásra.
voksoló svéd üzemeltetők álláspontja.
A KTI munkatárA svéd E85 nem takarmánynövényből, hanem ipari faforgácsból készül. A svéd bútoripar sai négy terhelési
(100%,
immár fél évtizede ily módon hasznosítja amúgy szinten
is keletkező fahulladékait. Ez nem jár sem élel- 75%, 50% és 25%)
miszer-, sem ivóvíz-konfliktussal. Gyártó és fel- mérték a nyomatékot és a teljesíthasználó idilli békében él és közlekedik.
Az E85 etanol üzemű taxi fuvarozás sarka- ményt. Az üzemlatos kérdése az üzemanyag menetteljesít- anyag-fogyasztási értékeinek átlaga a különböményre és a fogyasztásra gyakorolt hatása. ző üzemanyagok esetében a 4. ábra szerint
E85 használatával ugyanis megnő a benzin- alakult. A 100%-os benzinüzemhez képest
motor fogyasztása. Ezt az etanol benzinénél 11,2%-kal nőtt a fogyasztás az 50% benzin
közel 40%-kal kisebb égéshője okozza, ami 50% E85 keverék esetén. Tiszta E85 üzemmiatt azonos teljesítmény eléréséhez több anyag és átalakító használatával 40,4%-os
E85-öt kell a motorba fecskendezni. A részle- többletfogyasztást mértek.
Fékpadi méréseket követően a vizsgálatokat
tek megvizsgálására a Közlekedés-tudományi
Intézet kutatói gyárilag E85 etanol üzemű mo- zárt pályán, három (50km/h, 80km/h és
torral felszerelt Ford Mondeo FFV-n, és utó- 120km/h) sebességen végezték. Az elvégzett
lag E85-re váltott üzemanyagú Citroen C4 tí- mérések alapján gyárilag E85 használatára felpusú tesztjárműveken végeztek fogyasztási készített jármű E85-ből 36%-kal fogyasztott
többet, mint benzinből.
méréseket.
A mérések során vizsgálták az E85 hatását
Üzemanyag-fogyasztási mérések
a tesztjárművek teljesítményére is. Mindkét járA Ford kifejezetten E85 üzemanyag használa- mű esetében azt az eredmény kapták, hogy
tára készült, de benzin üzemanyaggal és ben- E85 használatával kismértékben nőtt a legnazin-E85 keverékkel is használhatónak bizo- gyobb teljesítmény és a legnagyobb nyomaték.
nyult. A C4 típusú Citroenen Bioetun V3 típu- A Citroën esetében a maximális teljesítmény
sú etanol-átalakító készlet került beépítésre. és nyomaték 3,5%-kal nőtt, Ford FFV esetében
Ezért ennek a motornak a fogyasztását jármű- a növekedés kisebb, a maximális teljesítmény
fékpadi vizsgálattal is ellenőrizték. A mérése- 1%-kal a maximális nyomaték 2%-kal nőtt. E85

üzemanyagot használva a maximális nyomaték
mindkét járművön 7%-kal kisebb fordulatszámon jelentkezett.
Amint a diagramokból kitűnik, az E85 üzemanyag használata jótékony hatással van a menetteljesítményre. Görgős jármű-terhelőpadon, szívómotorú gépkocsin végzett mérések
ugyanis 6% teljesítménynövekedést, és 9%
nyomatéknövekedést mutattak. Turbómotorú
gépkocsik mérései ennél nagyobb menetteljesítmény növekedést igazoltak. A kedvező eredményeket döntően az E85 üzemanyag 105-ös
oktánszáma, és az ehhez igazított, korrekt előgyújtás-szabályozás tette lehetővé.

A járműterhelések befolyása
az E85 többletfogyasztásra
•75% országúti járműhasználat, ritka hidegindítás, sportos
vezetés: +14...19%
•50% országúti, 50% városi
járműhasználat, ritka hidegindítás: +19...24%
•75% városi járműhasználat,
gyakori hidegindítás, sportos
vezetés: +24...28%
•50% városi járműhasználat,

gyakori hidegindítás, sportos vezetés:
+28...32%
A terheléses fogyasztásmérések E85 üzemanyaghasználat estén is megegyeznek a napi
taxis tapasztalattal, mely szerint sorrendben a
gyakori hidegindítás, a sportos vezetés, illetőleg a városi járműhasználat okoz többletfogyasztást.

Köszönetnyilvánítás
A szerző ezúton köszöni meg Dr. Paár István,
és Telekesi Tibor uraknak, „Dr Paár István;
Telekesi Tibor: A megújuló energiaforrásból
előállított energia támogatásáról szóló
2009/28/EK irányelvben foglaltak megvalósítása a közlekedés területén; KTI témajelentés,
Budapest 2010”, és „Dr Paár István; Telekesi
Tibor: Citroen C4 típusú gépjármű üzemanyag-fogyasztás változásának meghatározása
benzin, benzin-E85 keverék és E85 üzemanyagok használata esetén; KTI munkaanyag,
Budapest 2010” című előadás-anyagok felhasználásának engedélyezését.
Petrók János
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* TAXIS KÓTYA-VETYE * TAXIS KÓTYA-VETYE *
Itt taxisok ingyen hirdethetnek.

BTI hírek

ÁTKÖLTÖZTÜNK! A BTI-Taxicentrum iroda házon belül átköltözött. A portánál balra, a dupla ajtón kell bemenni, irodánk a City pénztár utáni első ajtónál találhaMaxon PM100 típusú URH-hoz való teljes extra felszereltséggel: térerõmérõ,
tó. Cím, telefonszám változatlan, nyitva tartás hétfőtől
új mikrofon esztétikusan beépített pót- kódkiíró, papagáj, külsõ indítógomb. csütörtökig 10–17 óráig, pénteken 10–14 óráig. A benyomógombbal fix 12 000 Ft-ért eladó! Ár: megegyezés szerint.
vallási időszakban bővített nyitva tartással állunk a kolléÉrdeklõdni:
Tel.:06-20/934-4381
gák rendelkezésére. Szolgáltatásainkat igény szerint foHajós István 06-70/383-8596
lyamatosan bővítjük, kérjük jelezd, mire lenne szükséged.
Eladó Chevrolet Tacuma alkatrészek
***
DUNAHARASZTI ligeti részén, 574 A BTI-ben az eddigi évekhez hasonlóan vállaljuk az adóés kiegészítõ felszerelések:
m2-es telek, 80 m2-es felújítandó csalá- bevallások kitöltését azok számára is, akik maguk végzik
• 1 pár légrugó szett
di házzal eladó. Irányár: 12.5 millió fo- könyvelésüket. A várható zsúfoltság elkerülése érdeké• Katalizátor (kerámia betétes)
ben célszerű az anyagokat és az igényeket mielőbb le• Kormánymû axiális tengely (gyári új, rint.
Érd.: 06-70/383-8772
adni.
jobbos)
Az adóbevallások elkészítéséhez várhatóan a következő
• 1 db hátsó lökhárító-héj
adatokra lesz szükség:
A taxisok nem üzleti célú hirde• 1 db EGR szelep+csõ
• Személyes adatok
• 1 db alapjárati fojtószelep-egység
téseit továbbra is ingyen közöl• Éves bevétel négy negyedéves bontásban
Ár megegyezés szerint.
jük. Taxisok üzleti célú hirdeté• Befizetett adóelőlegek (vagy saját ügyfélkapu hozzáférés, hogy megnézhessük)
seit
apróhirdetésként
kezeljük,
Landirenzo rendszerû, LOVATO FAST tí• Táppénz, vagy egyéb jövedelem összege a kifizetők
melynek nettó díja: 2500 Ft. Az
pusú LPG-szett, 50 literes tartállyal, új
igazolása alapján
reduktorral. Ár megegyezés szerint.
apróhirdetés max. 20 szót tar• Főállású munkahely jövedelemigazolása másodosoktalmazhat.
nál
Dávid Zoli-féle „nagy Kenwood” URH
• Nyugdíjintézet éves igazolása nyugdíj
melletti vállalkozóknál
• Tételes adózóknál a költségek negyedA KRESZ-TESZT helyes megfejtése
éves bontásban, külön véve az anyagköltséget, az egyéb költségeket és a kivett vál1. Helyes a „B” válasz. Az egyenesen, illetve a jobbra 11. Helyes a „C” válasz. Ez a lalkozói jövedelmet
olyan autópályán, ahol az bekanyarodó jármûvek részé- válasz idézi helyesen a leálló- • Áthozott veszteség összege tételes adóazonos irányú forgalom szá- re kell elsõbbséget adnia.
sáv fogalom-meghatározását. zóknál (vagy az előző évi adóbevallás, ill.
mára két forgalmi sáv áll ren- 7. Helyes az „A” válasz. A 12. Helyes a „C” válasz. Az ügyfélkapu-hozzáférés)
delkezésére a 7500 kg meg- 3500 kg megengedett legna- év elején életbe lépõ új • Ingatlaneladás esetén az ezzel kapcsoengedett legnagyobb össztö- gyobb össztömeget nem
KRESZ-szabályok a taxi részé- latos adatok
meget meghaladó tehergép- meghaladó tehergépkocsi fõre nem írnak elõ korlátozáso- • Adókedvezmények igazolása (önkéntes
kocsi csak 22 és 6 óra között útvonal lakott területen kívüli
nyugdíj- és egészségpénztár, családi kedelõzheti meg az elõtte haladó szakaszán legfeljebb 90 km/h kat, tilalmakat.
vezmény három gyermek felett stb.)
13.
Helyes
a
„B”
válasz.
A
gépjármûvet.
sebességgel közlekedhet.
• Minden egyéb, jövedelemmel ill. bevé2. Helyes a „B” válasz. A 8. Helyes a „B” válasz. La- bekanyarodó jármûszerelvény tellel kapcsolatos adat
„Rakpart vagy meredek part” kott területen kívül a taxit – az elsõ és hátsó kerekek
tábla azt jelzi, hogy az út köz- nappal is ki kell világítani tom- nyomeltérése miatt – az út- Az egyéni vállalkozók személyi jövedelemvetlenül vízparton vagy szaka- pított fényszóróval (vagy nap- testbõl viszonylag nagy helyet adó bevallásának határideje február 25.
dék mellett vezet.
pali menetjelzõ lámpával). Ha foglal el. Jobbra bekanyaro- Irodánkban nem csak taxis vállalkozók ve3. Helyes a „C” válasz. A pedig a közlekedés biztonsá- dásnál – a járdára vagy az út- hetik igénybe a szolgáltatást, hanem vállal„Kijelölt gyalogos-átkelõhely” gát közvetlenül nem veszé- padkára futás veszélye miatt – juk családtagok, ismerősök személyi jövedelemadó bevallásának elkészítését is. A
tábla azt jelzi, hogy az úttes- lyeztetõ mûszaki hibáról szea vezetõ kénytelen az úttest magánszemélyek (tehát nem egyéni vállaltet a táblánál útburkolati jellel rez tudomást, mint ez esetfelezõvonala felé húzódni.
kozók) adóbevallásának határideje 2011.
kijelölt gyalogos-átkelõhely ben a tompított lámpa megmájus 20-a.
14.
Helyes
a
„C”
válasz.
Az
keresztezi.
hibásodásáról, akkor – foko4. Helyes a „C” válasz. A zott óvatossággal, lehetõleg azonos irányú forgalom száSzékely bácsi sakkozik a lovával.
tábla jelentése: „Várakozni ti- kis forgalmú úton és idõszak- mára két forgalmi sávval renEzt látva átszól a szomszéd:
los”.
ban – a legközelebbi olyan delkezõ autópályán és autó– A csudába, magának ilyen
5. Helyes a „C” válasz. A helyig szabad közlekednie, úton – 6 és 22 óra között – a
okos lova van?
„Jármûszerelvénnyel behajta- ahol a hiba elhárítható.
7500 kg-t meghaladó megMire a székely gúnyosan:
ni tilos” tábla azt jelzi, hogy 9. Helyes a „C” válasz. A fo- engedett legnagyobb össz– Méghogy ez okos? 3:1-re vezeaz útra jármûszelvénnyel – ki- lyamatos elõzésnek az az tömegû tehergépkocsival,
tek...
véve a vonójármûbõl és egy- egyik feltétele, hogy a mögöt- vontatóval, valamint e jár***
tengelyes vagy félpótkocsiból tes gyorsabban haladót nem
Parasztbácsi a híd tetején guggol
mûbõl és pótkocsiból álló
álló jármûszelvényt – behajta- szabad akadályozni.
fényes nappal, és végzi nagydoljármûszerelvénnyel olyan kögát.
ni tilos.
10. Helyes az „A” válasz.
Arra megy egy rendõr, majd
6. Helyes az „A” válasz. A Ha az útkeresztezõdésben a vetési távolságot kell tartanimérgesen rászól:
tábla jelentése: „Útkereszte- forgalmat fényjelzõ készülék uk, hogy közéjük legalább
– Bátyám! Ha végzett, elviszem!
zõdés alárendelt úttal.” Az irányítja és az elõzés az úttest egy másik hasonló jármûsze– Végeztem, fiam, viheti...
ilyen útról balra bekanyarodó- menetirány szerinti bal oldalá- relvény biztonságosan besonak a szembõl érkezõ és nak igénybevételével nem jár. rolhasson.

…

…

