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A pénzügyi ajánlat a 2013.04.01. és 2013. 05. 31. között megkötött vevőszerződésekre, vagy visszavonásig érvényes, kizárólag 
Renault Crédit finanszírozás esetén. Forintalapú konstrukció, 3 650 000 Ft bruttó vételárra vonatkozik, önerő 55%, futamidő 
48 hónap, valamint a bruttó vételárra vetített 35%-os kiemelt utolsó törlesztőrészletet tartalmaz, mely egyedi hitelképesség-vizsgálat 
függvényében érvényes. A THM 9,86%, melynek értéke nem tükrözi a kamatkockázatot. A THM meghatározása az aktuális 
feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. 
A Renault Crédit finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. *A garancia 5 év, vagy 200 000 km, a kettő közül 
a korábban elért érték erejéig. A garancia pontos részleteit a „Renault Jótállási Feltételek” tartalmazza. Fluence vegyes 
fogyasztás l/100 km: 4,4-6,8, CO2-kibocsátás g/km: 114-155. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás, illetve CO2-kibocsátás 
a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredménye. A képen látható autó illusztráció! Jelen tájékoztatás nem teljes körű, 
és nem minősül ajánlattételnek, részletek az akcióban részt vevő Renault márkakereskedésekben!

• Gazdaságos dCi motorok akár 4,4 l/100 km vegyes fogyasztással
• Hatalmas, 530 literes csomagtér
• 5 év vagy 200 000 km garancia
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TUDOD-E?
•  Hogy taxis egyéni vállalkozóként négy különböző adózási 

formából választhatsz?
•  Hogy ezek közül melyik számodra a legkedvezőbb?
•  Hogy bármelyiket választod, könyvelőre szükséged lehet?
•  Hogy ma már csak elektronikus úton 

kommunikálhatsz az adóhatósággal?
•  Hogy egyéni vállalkozóként évente akár 16 bevallás 

beküldésére is köteles vagy?
•  Hogy az adóbírságok az idén ismét emelkedtek?
•  Hogy milyen esetekben függeszthetik fel az adószámod?
•  Hogy ez akár egyetlen bevallás elmulasztása 

esetén is előfordulhat?
•  Hogy az adóhatóság nem értesít az adószám-

felfüggesztésről?
•  Hogy drosztengedélyt sem kapsz ebben az esetben?
•  Hogy hogyan kerülheted el mindezeket a helyzeteket?
•  Hogy irodánk minden munkanapon rendelkezésedre áll?
•  Hogy immár 25 éves tapasztalattal rendelkezünk taxis szak-

mai területen?
•  Hozzánk bármikor bejöhetsz – akkor is, ha csak tanácsra, 

vagy néhány baráti szóra van szükséged…

TARTALOM
Döntöttek a taxisrendeletről 4.
Ilyen autókkal is lehet taxizni? 8.
Kinek jó ez? 8.
Kik állítják meg a fehér rendszámos
„taxik” ámokfutását? 15.
Civil autók a taxiállomásokon 16.
Változik a büntető törvénykönyv 16.
Kérések és köszönetek 
a taxiállomásokkal kapcsolatban 18.
Fogyatékkal élőkre is gondoltak 18.
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Háromszáz eurós fuvar 21.
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Sajtóközlemény
Az Országos Taxis Szövetség (OTSZ) és a Taxi Gépkocsivezetők Független Szakszerve-
zete (TGFSZ) közös figyelemfelhívó demonstrációt tart 2013. április 8-án, hétfőn 10.00
órakor Budapest belvárosában, az Alkotmány utcában.

A rendezvény célja  a Városházán beterjesztett fővárosi taxirendelet kapcsán kinyilvání-
tani, hogy a fix, rögzített hatósági árak (alapdíj, km-díj, várakozási díj) mielőbbi bevezetése
nélkül semmilyen megszorító és korlátozó, szigorító szabályozást nem fogad el a
két szakmai és érdekképviseleti szervezet.

Az OTSZ és a TGFSZ évek óta egyez-
tet és tárgyal a taxi-szolgáltatás rendeleti
megújítása érdekében a főváros vezetői-
vel. A legutóbbi egyeztetés után egy me-
rőben új módosító  „B” változattal rukkolt
elő a rendeletalkotó, mely az eddigi
egyeztetésekkel ellentétben ezután sem
oldaná meg az alapvető problémákat a
rendezetlen piacon, további anyagi terhek
kényszerű vállalására kötelezné a taxiso-
kat.

A „B” változat valószínűsíthetően a GVH állásfoglalása után készült el, mely elzárkózik a
fix ár bevezetésétől, annak ellenére, hogy a piac önszabályozó ereje évek óta működés-
képtelen, és torz módon mozgatja a versenypiacot. 

Mivel egy korábbi GVH-állásfoglalás már rögzítette azt, hogy az ún. torz piacon lehető-
sége van az önkormányzatoknak ilyen és hasonló esetekben a rögzített hatósági ár beve-
zetésére, ezért kérjük Tarlós István főpolgármestert, ne engedjen az eddigi és határozott
állásfoglalásából, a piac védelmében és érdekében vezesse be mielőbb a rögzített ható-
sági árakat.

A piac önszabályozó képessége mára már működésképtelenné vált szerte a világban,
de különösen Európában. Ezért szükséges helyi rendeletekkel a piaci folyamatokba –
még ha ideiglenesen is –, de beavatkozni.

Farkas Zsolt Metál Zoltán
elnök elnök

TGFSZ OTSZFelhívás!
2013.04.08-án, hétfőn délelőtt 10 órakor a
Aréna Hotel (Stadion Hotel) különtermében
fővárosi önkormányzati képviselők Taxis Fó-
rumot tartanak, mert még a döntéshozatal
előtt kíváncsiak a valódi taxisok véleményé-
re a tervezett rendelettel kapcsolatban. Vá-
runk mindenkit, aki a jelenlegi tervezettel
nem ért egyet, akár a megjelenési dizájn,
akár a tarifa, akár a bevezetés vállalhatatla-
nul közeli, néhány hónapos határidejével
kapcsolatban. Kérjük, hogy minél többen
gyertek el, mondjuk el a véleményünket,
mert így tudjuk demonstrálni a Fővárosi Ön-
kormányzat felé, hogy nem értünk egyet a
rendelettervezettel, elutasítjuk a több száz-
ezer forintba kerülő teljes autófóliázást, és
elutasítjuk a bevezetés vállalhatatlanul köze-
li, néhány hónapos határidejét is. 

A 2013.04.09-i közgyűlési szavazás előtt
életbevágóan fontos, hogy minél többen
elgyertek és demonstráljatok az érdekeite-
kért.

Megjelent a hallotaxi.hu-n

Havi aforizma

A becsületes élet legbiztosabb

útja az, hogy azok legyünk,

aminek látszunk.  
Szokratész

ujtaxi.qxd  4/10/13 07:59  Page 3
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Április 9-én döntött a Fővárosi Közgyűlés a március 26-i ülés-
napon megtárgyalt, a taxiszolgáltatás feltételeit tartalmazó
rendeletről.

A Fővárosi Közgyűlés március 26-i ülésén, a főpolgármester javasla-
tára, egyhangúlag április 9-re halasztotta a döntést a taxisrendelet-
ről. Tarlós István javaslatára az előterjesztést megtárgyalták, de a
szükséges további egyeztetések és a beérkezett vélemények, állás-
pontok tanulmányozása miatt csak áprilisban döntött a javaslat elfo-
gadásáról a közgyűlés.

A március 26-i vitában Molnár Gyula (MSZP) megismételte a
közgyűlés előtti sajtótájékoztatón általa elmondottakat: azt hangsú-
lyozta, hogy a megfogalmazott célokat az előterjesztéssel nem lehet
elérni. Horváth Csaba (MSZP) ehhez annyit tett hozzá: figyelmen
kívül hagyják a piac és a verseny szabályait.

Szabó György (Jobbik) arra a módosító javaslatára hívta fel a fi-
gyelmet, amely szerint a hibrid meghajtású járműveket teljesítmény-
korlátozás nélkül használhatnák.

György István főpolgármester-helyettes azt hangsúlyozta,
hogy olyan rendeletet nem tudnak majd alkotni, amelyik minden sze-
replőnek megfelel. Hozzátette: olyan szabályozást szeretnének,
amely Budapest és az utasok érdekeit szolgálja.

Horváth Csaba, az RT5 Taxi Holding Kft. ügyvezetője nehez-
ményezte, hogy kevesebb mint tíz hónapot kaptak a nagyon nagy
költséggel járó beruházások végrehajtására, de arról nincs hatásta-
nulmány, hogy ez megtérül-e. Azt kérte a képviselőktől, hogy a ren-
deletalkotáskor vegyék figyelembe a piaci és a gazdasági helyzetet.
Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke a közgyű-
lésben azt mondta, a taxisok 45 százaléka a liberalizált piacon, az ár-
versenyben már tönkrement, ezt a problémát megoldhatná a rögzí-
tett hatósági ár. A rendelet a szolgáltatás színvonalát biztosítandó
garanciákat is tartalmaz, és a javaslat elfogadását kérte.

A beterjesztett javaslat – az elképzelések szerint – bevezeti a fix
tarifát, amely 450 forintos alapdíjat, 280 forintos kilométerdíjat és 70
forintos percdíjat állapít meg. Ez a Budapesti Kereskedelmi és Ipar-
kamara, érdekképviseletek és fuvarszervező társaságok közös kon-
szenzusos javaslata.

A rendelettervezet szerint csak olyan autóval lehet taxizni, amely a
gyártási év alapján tíz évnél fiatalabb. Egyebek mellett meghatároz-
zák az autó teljesítményét, a külsejét, a kötelezően megjelenítendő
információkat a karosszérián, az ablakokon. A járművekben a do-
hányzást tiltja a rendelettervezet, és kötelezően előírja a bankkártyás
fizetés biztosítását, reklámot pedig csak a hátsó lökhárítón lehet el-
helyezni. 

Tarlós István a megtartott vitában emlékeztetett rá, hogy utoljára
2000-ben módosították a rendeletet, és azóta a tarifákhoz sem nyúl-
tak. A jogszabály változatlanul hagyása rossz lenne a városnak, az
utasoknak és a taxisoknak is – jelentette ki. Kitért rá, hogy nem tud
olyan rendelet születni, amellyel szemben senki ne támasztana fenn-
tartásokat. Hangsúlyozta, hogy a rendelet módosításáról az elmúlt
másfél évben 15 alkalommal tartottak egyeztetéseket. Tarlós István
megfontolásra érdemesnek nevezte a versenyhivatal észrevételét a
leintett és a megrendelt taxik tarifakülönbségéről, és támogatandó-
nak tartotta a Jobbik javaslatát, hogy a szabályozáscsomag ne érint-
se a hibrid és gázüzemű autókat. A főpolgármester javaslatára a ren-
delet második körös tárgyalásáig (április 9.) újabb, széles körű
egyeztetést tartottak a témában. 

Forrás: budapest.hu

Mi most azt az összefoglalót ismertetjük, melyet a rende-
let előterjesztői fogalmaztak meg a márciusi 26-i Közgyűlés-
re. Ebben a történeti visszatekintésben olvashatók a taxisok-
ra és fuvarszervezőkre vonatkozó legfontosabb elvárások,
kötelezettségek, melyeket az idő néhány hét alatt alaposan
megváltoztatott, de fontos látni, honnan indultak a reform-
párti taxisok és önkormányzati képviselők és meddig jutot-
tak a kölcsönös kompromisszumokban. 

A történeti hűség kedvéért érdemes megemlíteni, hogy a
Főpolgármester április 2-ára „végső” egyeztetésre hívta a
taxisok képviselőit, az érintett hatóságokat, szakembereket,
köztük a versenyhivatal delegáltjait, azzal a nemes céllal,
hogy a lehető legjobb, mindenkinek megfelelő taxisrendelet
szülessen. Ennek a megbeszélésnek köszönhetően került az
előterjesztésbe a „B” verzió, mely az elő- és telefonos meg-
rendelésekre, valamint a meglévő szerződésekre a maximált
tarifát tartotta volna meg. 

Ez kiverte a biztosítékot a taxisok jelentős részénél, így áp-
rilis 8-án az Alkotmány utcában demonstráltak a hosszú ideje
követelt fix tarifa bevezetése mellett. Miközben az MSZP a
volt Stadion szállóba hívta ugyanerre az időpontra az „igazi”
taxisokat, hogy megismerje véleményüket a szavazás előtt. 

Majd eljött 2013. április 9. A szavazás a közel 20(!) éve várt
fix tarifáról, mely a taxisok szempontjából sikerrel zárult. 

A teljes joganyagot a májusi számban közöljük, de néhány
lényeges elemről olvasóink az Országos Taxis Szövetség a
47. oldalon található hirdetéséből értesülhetnek.  

Tisztelt Közgyűlés!
2011. június 8-án Tarlós István főpolgármester elrendelte Budapest
főváros közigazgatási területén a személytaxi-szolgáltatás egységes
rendjének kialakításáról szóló, akkor már 11 éve érintetlenül hagyott,
teljesen elavult rendelet (a továbbiakban: Taxirendelet) felülvizsgála-
tát, és új rendelet előkészítését. Ennek alapján a BKK Budapesti
Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a to-
vábbiakban: BKK) megszervezte és lefolytatta a szükséges konzultá-
ciókat a személytaxi vállalkozások képviseleti szervezeteivel. Feldol-
gozta a beérkezett utasvéleményeket, majd a főpolgármester vezeté-
sével megtartott, teljes körű – városüzemeltetési főpolgármester-he-
lyettes, BKK vezérigazgató, taxis szervezetek, és érdekképviseletek
részvételével zajlott – egyeztetés alapján előkészítette a rendelet ter-
vezetet.

Előzmények

A rendszerváltást megelőzően, 1982-ben kezdődött a taxis személy-
szállítási piac fokozatos liberalizációja, amelynek következtében a
szolgáltatás kikerült a szigorúan szabályozott állami felügyelet alól
és a járműpark minőségi elvárások nélküli cseréjén túl, a szektorban
dolgozók tevékenységét szabályzó vállalkozói modell hiányában, lé-
nyegében a teljes szabályozatlanság állapotába jutott. Ennek az
1990-es évek elejétől kezdve számos kedvezőtlen jelenség vált mel-
léktermékévé, mely a budapesti taxiközlekedésbe vetett utasbizalmat
aláásta és rendszeres visszaéléseket hozott magával. 

A főváros közigazgatási területén a kilencvenes évek végére a sze-
mélytaxi-szolgáltatás piacán kialakult kaotikus helyzet tette indokolt-
tá a Budapest Főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről,
használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 59/1999. (XI.18.)
Főv. Kgy. rendelet megalkotását.  

A Fővárosi Közgyűlés 1998-ban a budapesti személytaxi-szolgálta-
tásban alkalmazható tarifák szabályozása érdekében az árak megálla-
pításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. (a továbbiakban: Ártv.) akkor ha-
tályos 7. § (3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján alkotta meg
a személytaxi-szolgáltatás díjának legmagasabb hatósági árként való
megállapításáról, és alkalmazási feltételeiről szóló 31/1998. (VII. 16.)
Főv. Kgy. rendeletét. A hatálybalépést követően, 2000-ben a személy-
taxi-szolgáltatást érintő gazdasági feltételek változása okán a Főváro-
si Önkormányzat a személytaxi-szolgáltatás korábban megállapított
legmagasabb árát a 17/2000. (IV.27.) Főv. Kgy. rendeletével módosí-
totta, mely tarifamaximumok azóta is hatályban vannak.  

Az Ártv. módosítását követően 2005-ben felmerült a taxitarifák
rögzített hatósági árként történő megállapításának bevezetése.
2005 áprilisában valamennyi budapesti taxitársaság közösen tiltako-
zott a jelen követelések fő tárgyát képező rögzített hatósági áras fő-
városi taxirendelet tervezete ellen. Akkori véleményük szerint torzíta-
ná a versenyt, hátrányos lenne a fogyasztóknak, ellentétes az Euró-
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Április 9-én döntött a Fővárosi Közgyűlés a március 26-i ülés-
napon megtárgyalt, a taxiszolgáltatás feltételeit tartalmazó
rendeletről.

A Fővárosi Közgyűlés március 26-i ülésén, a főpolgármester javasla-
tára, egyhangúlag április 9-re halasztotta a döntést a taxisrendelet-
ről. Tarlós István javaslatára az előterjesztést megtárgyalták, de a
szükséges további egyeztetések és a beérkezett vélemények, állás-
pontok tanulmányozása miatt csak áprilisban döntött a javaslat elfo-
gadásáról a közgyűlés.

A március 26-i vitában Molnár Gyula (MSZP) megismételte a
közgyűlés előtti sajtótájékoztatón általa elmondottakat: azt hangsú-
lyozta, hogy a megfogalmazott célokat az előterjesztéssel nem lehet
elérni. Horváth Csaba (MSZP) ehhez annyit tett hozzá: figyelmen
kívül hagyják a piac és a verseny szabályait.

Szabó György (Jobbik) arra a módosító javaslatára hívta fel a fi-
gyelmet, amely szerint a hibrid meghajtású járműveket teljesítmény-
korlátozás nélkül használhatnák.

György István főpolgármester-helyettes azt hangsúlyozta,
hogy olyan rendeletet nem tudnak majd alkotni, amelyik minden sze-
replőnek megfelel. Hozzátette: olyan szabályozást szeretnének,
amely Budapest és az utasok érdekeit szolgálja.

Horváth Csaba, az RT5 Taxi Holding Kft. ügyvezetője nehez-
ményezte, hogy kevesebb mint tíz hónapot kaptak a nagyon nagy
költséggel járó beruházások végrehajtására, de arról nincs hatásta-
nulmány, hogy ez megtérül-e. Azt kérte a képviselőktől, hogy a ren-
deletalkotáskor vegyék figyelembe a piaci és a gazdasági helyzetet.
Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke a közgyű-
lésben azt mondta, a taxisok 45 százaléka a liberalizált piacon, az ár-
versenyben már tönkrement, ezt a problémát megoldhatná a rögzí-
tett hatósági ár. A rendelet a szolgáltatás színvonalát biztosítandó
garanciákat is tartalmaz, és a javaslat elfogadását kérte.

A beterjesztett javaslat – az elképzelések szerint – bevezeti a fix
tarifát, amely 450 forintos alapdíjat, 280 forintos kilométerdíjat és 70
forintos percdíjat állapít meg. Ez a Budapesti Kereskedelmi és Ipar-
kamara, érdekképviseletek és fuvarszervező társaságok közös kon-
szenzusos javaslata.

A rendelettervezet szerint csak olyan autóval lehet taxizni, amely a
gyártási év alapján tíz évnél fiatalabb. Egyebek mellett meghatároz-
zák az autó teljesítményét, a külsejét, a kötelezően megjelenítendő
információkat a karosszérián, az ablakokon. A járművekben a do-
hányzást tiltja a rendelettervezet, és kötelezően előírja a bankkártyás
fizetés biztosítását, reklámot pedig csak a hátsó lökhárítón lehet el-
helyezni. 

Tarlós István a megtartott vitában emlékeztetett rá, hogy utoljára
2000-ben módosították a rendeletet, és azóta a tarifákhoz sem nyúl-
tak. A jogszabály változatlanul hagyása rossz lenne a városnak, az
utasoknak és a taxisoknak is – jelentette ki. Kitért rá, hogy nem tud
olyan rendelet születni, amellyel szemben senki ne támasztana fenn-
tartásokat. Hangsúlyozta, hogy a rendelet módosításáról az elmúlt
másfél évben 15 alkalommal tartottak egyeztetéseket. Tarlós István
megfontolásra érdemesnek nevezte a versenyhivatal észrevételét a
leintett és a megrendelt taxik tarifakülönbségéről, és támogatandó-
nak tartotta a Jobbik javaslatát, hogy a szabályozáscsomag ne érint-
se a hibrid és gázüzemű autókat. A főpolgármester javaslatára a ren-
delet második körös tárgyalásáig (április 9.) újabb, széles körű
egyeztetést tartottak a témában. 

Forrás: budapest.hu

Mi most azt az összefoglalót ismertetjük, melyet a rende-
let előterjesztői fogalmaztak meg a márciusi 26-i Közgyűlés-
re. Ebben a történeti visszatekintésben olvashatók a taxisok-
ra és fuvarszervezőkre vonatkozó legfontosabb elvárások,
kötelezettségek, melyeket az idő néhány hét alatt alaposan
megváltoztatott, de fontos látni, honnan indultak a reform-
párti taxisok és önkormányzati képviselők és meddig jutot-
tak a kölcsönös kompromisszumokban. 

A történeti hűség kedvéért érdemes megemlíteni, hogy a
Főpolgármester április 2-ára „végső” egyeztetésre hívta a
taxisok képviselőit, az érintett hatóságokat, szakembereket,
köztük a versenyhivatal delegáltjait, azzal a nemes céllal,
hogy a lehető legjobb, mindenkinek megfelelő taxisrendelet
szülessen. Ennek a megbeszélésnek köszönhetően került az
előterjesztésbe a „B” verzió, mely az elő- és telefonos meg-
rendelésekre, valamint a meglévő szerződésekre a maximált
tarifát tartotta volna meg. 

Ez kiverte a biztosítékot a taxisok jelentős részénél, így áp-
rilis 8-án az Alkotmány utcában demonstráltak a hosszú ideje
követelt fix tarifa bevezetése mellett. Miközben az MSZP a
volt Stadion szállóba hívta ugyanerre az időpontra az „igazi”
taxisokat, hogy megismerje véleményüket a szavazás előtt. 

Majd eljött 2013. április 9. A szavazás a közel 20(!) éve várt
fix tarifáról, mely a taxisok szempontjából sikerrel zárult. 

A teljes joganyagot a májusi számban közöljük, de néhány
lényeges elemről olvasóink az Országos Taxis Szövetség a
47. oldalon található hirdetéséből értesülhetnek.  

Tisztelt Közgyűlés!
2011. június 8-án Tarlós István főpolgármester elrendelte Budapest
főváros közigazgatási területén a személytaxi-szolgáltatás egységes
rendjének kialakításáról szóló, akkor már 11 éve érintetlenül hagyott,
teljesen elavult rendelet (a továbbiakban: Taxirendelet) felülvizsgála-
tát, és új rendelet előkészítését. Ennek alapján a BKK Budapesti
Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a to-
vábbiakban: BKK) megszervezte és lefolytatta a szükséges konzultá-
ciókat a személytaxi vállalkozások képviseleti szervezeteivel. Feldol-
gozta a beérkezett utasvéleményeket, majd a főpolgármester vezeté-
sével megtartott, teljes körű – városüzemeltetési főpolgármester-he-
lyettes, BKK vezérigazgató, taxis szervezetek, és érdekképviseletek
részvételével zajlott – egyeztetés alapján előkészítette a rendelet ter-
vezetet.

Előzmények

A rendszerváltást megelőzően, 1982-ben kezdődött a taxis személy-
szállítási piac fokozatos liberalizációja, amelynek következtében a
szolgáltatás kikerült a szigorúan szabályozott állami felügyelet alól
és a járműpark minőségi elvárások nélküli cseréjén túl, a szektorban
dolgozók tevékenységét szabályzó vállalkozói modell hiányában, lé-
nyegében a teljes szabályozatlanság állapotába jutott. Ennek az
1990-es évek elejétől kezdve számos kedvezőtlen jelenség vált mel-
léktermékévé, mely a budapesti taxiközlekedésbe vetett utasbizalmat
aláásta és rendszeres visszaéléseket hozott magával. 

A főváros közigazgatási területén a kilencvenes évek végére a sze-
mélytaxi-szolgáltatás piacán kialakult kaotikus helyzet tette indokolt-
tá a Budapest Főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről,
használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 59/1999. (XI.18.)
Főv. Kgy. rendelet megalkotását.  

A Fővárosi Közgyűlés 1998-ban a budapesti személytaxi-szolgálta-
tásban alkalmazható tarifák szabályozása érdekében az árak megálla-
pításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. (a továbbiakban: Ártv.) akkor ha-
tályos 7. § (3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján alkotta meg
a személytaxi-szolgáltatás díjának legmagasabb hatósági árként való
megállapításáról, és alkalmazási feltételeiről szóló 31/1998. (VII. 16.)
Főv. Kgy. rendeletét. A hatálybalépést követően, 2000-ben a személy-
taxi-szolgáltatást érintő gazdasági feltételek változása okán a Főváro-
si Önkormányzat a személytaxi-szolgáltatás korábban megállapított
legmagasabb árát a 17/2000. (IV.27.) Főv. Kgy. rendeletével módosí-
totta, mely tarifamaximumok azóta is hatályban vannak.  

Az Ártv. módosítását követően 2005-ben felmerült a taxitarifák
rögzített hatósági árként történő megállapításának bevezetése.
2005 áprilisában valamennyi budapesti taxitársaság közösen tiltako-
zott a jelen követelések fő tárgyát képező rögzített hatósági áras fő-
városi taxirendelet tervezete ellen. Akkori véleményük szerint torzíta-
ná a versenyt, hátrányos lenne a fogyasztóknak, ellentétes az Euró-
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pai Unió szabályozásával és a versenytörvénnyel, elfogadása esetén
az Alkotmánybírósághoz fordulnának. A taxivállalkozások érdekkép-
viseleti szerveinek támogatásának hiányában a javaslatot a Fővárosi
Közgyűlés végül nem tárgyalta meg. 

Az elmúlt időszakban – különösen az üzemanyag-áremelkedésre
és az inflációra való hivatkozással – több petíció érkezett Budapest
főpolgármesteréhez, és egy kérelem Budapest főjegyzőjéhez a ha-
tályban lévő tarifák módosítására vonatkozóan, valamint a BKK-t is
több ízben keresték meg a taxiközlekedésben érintett szervezetek. 

A Fővárosi Közgyűlés Budapest közlekedési intézményrendszeré-
nek átalakítása során megalkotta a Budapest Főváros közterületein
taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rend-
jéről szóló 39/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendeletet, amelynek eredmé-
nyeként 2012. január 1-jétől a taxiállomások létesítése, üzemeltetése
a BKK feladata lett. 

A taxis érdekképviseletek (az Országos Taxis Szövetség (OTSZ)
és a Taxi Fuvarszervező Társaságok Szövetsége (TFTSZ) 2011. júni-
us 8-án demonstrációt tartottak, amely során petíciót adtak át Buda-
pest főpolgármestere részére. Az érdekképviseletek átfogó buda-
pesti taxireformot, rögzített hatósági ár bevezetését, közvetlen lét-
számkorlátozást, és hatékony ellenőrzés bevezetését követelték. 

Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Ön-
kormányzat) és a BKK vezetése a követelések nyomán kezdeménye-
zéssel élt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felé, amelyben javasla-
tot tett arra, hogy a készülő személyszállítási törvényben a helyi önkor-
mányzatok – Budapesten a Fővárosi Önkormányzat – kapjanak ren-
deletalkotási jogot a személytaxi-szolgáltatás szabályozására. E felha-
talmazást a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben biztosí-
totta, majd megjelenésekor átvezette a személyszállítási szolgáltatá-
sokról szóló 2012. évi XLI. törvénybe. (a továbbiakban: Szsztv.). A sze-
mélytaxi-szolgáltatás végzésére vonatkozó 12. § (3) bekezdése értel-
mében „Az adott település területén lévő taxiállomások igénybevétel-
ének rendjét a helyi önkormányzat rendeletben állapítja meg.”. Az
Szsztv. 12. § (4) bekezdése szerint „(…) a Főváros területén a Főváro-
si Önkormányzat – rendeletében e törvény keretei között a közigaz-
gatási területén végzett személytaxi-szolgáltatató működését - ideért-
ve a személyszállítási szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat
működését is – (…) meghatározott feltételekhez kötheti.”

Az Szsztv. 12. § (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „(…) a sze-
mélytaxi-szolgáltatónak a környezet és a lakosság egészségének vé-
delme, az utasforgalom biztonságos és magas színvonalon történő
ellátása, a tevékenység szabályozott keretek közötti folytatásának
biztosítása érdekében a járművek külső megjelenésére, környezet-
védelmi besorolására és méretére vonatkozó feltételeket állapíthat
meg.”

Az Szsztv. 12. § (6) bekezdése szerint „A személytaxi-szolgáltatást
közvetítő és szervező szolgálat működése körében meghatározhatja
a tevékenység folytatásához szükséges infokommunikációs eszkö-
zök alapvető műszaki sajátosságait, további feltételként köztartozás-
mentességet és a tevékenység folytatásához szükséges mértékű tő-
keerőt írhat elő.” 
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Ilyen autókkal is lehet taxizni?
A főpolgármester azt mondta, hogy egy „roncstemető” a budapesti taxipiac.
Valljuk be, van valóság alapja az elmondottaknak. Már az is jól jellemzi a
helyzetet, hogy 2000 autó elmúlt tízéves a 6000 budapesti taxiból! De az
életkor csak az egyik jellemző, a másik a kocsik állapota. 

Egyik-másik taxi katasztrofális állapotban van. Tudjuk, drága a szerviz, az
autófenntartás, de nem csak bevételek vannak, hanem kiadások is, bár-
mennyire fáj a fogunk, ha a pénztárcánkhoz kell nyúlni. 

Szabad ilyen autóval taxizni 2013-ban? A sérülést otthon kikalapálta ba-
rátunk, majd ecsettel lefestette. Senki sem ellenőrzi a taxik állapotát? Bár-
milyen autóval lehet taxizni? Nincs leírva sehol, mi az a határ, amit nem le-
het átlépni, ha esztétikáról van szó?  

Név és cím a szerkesztőségben

A kép önmagáért beszél

A cikkíró most abban a furcsa
helyzetben van, hogy olyan do-
logról kell véleményt nyilváníta-
nia, amellyel kapcsolatos döntés
még nem született meg. Igen, a
főváros taxiszabályozásáról szóló
rendeletről van szó. Ma, április 4-
én még csak azt tudjuk, hogy a
tervezet április 9-én közgyűlés
elé kerül majd. A közgyűlés pe-
dig dönt, ahogy dönt: elfogadja,
elutasítja, vagy elhalasztja. 

Többször kinyilvánítottuk már
ezeken a hasábokon, és a fővá-
ros véleményezésében is szere-
pel, hogy nem lehet olyan rende-
letet hozni, ami minden személy-
szállítónak jó lenne. Budapesten
közel hatezer taxi végzi a tevé-
kenyégét, különféle formában,
és státuszban. Nyilván mindenki-
nek más az elképzelése, más az
igénye:

Egyéni vállalkozó taxis (saját
jármű, saját vállalkozás)

Cégnél alkalmazott taxis (cé-
ges autó, alkalmazotti jogvi-
szony).

Rendszámbérlő (saját autó, al-
kalmazotti jogviszony).

Autóbérlő (idegen autó, saját
vállalkozás).

De nézhetünk egyéb szem-
pontok szerinti felosztást is.
Nem mindegy ugyanis, hogy va-
laki „mezítlábasként”, vagy vala-
mely társaságnál dolgozik. Az
sem mindegy, hogy e társaság
milyen tarifára „kényszeríti” a
hozzá csatlakozókat. Önkénye-
sen a következő felosztást alkal-
maztam:

Társaságon kívüliek (legfel-
jebb a maximált tarifán, de sok-
szor az alatt dolgoznak).

Hiénák (nem befolyásolják az
előírások, ott kaszálják az utast,
ahol lehet).

Társasági tagok magasabb ta-
rifán (200 Ft feletti kilométerdíj-
jal).

Társasági tagok alacsonyabb

tarifán (200 Ft alatti viteldíjjal)
Ide kívánkozik rögtön a felszó-

lítás: akinek nem inge, ne vegye
magára! Persze e kategóriáknak
még rengeteg alkategóriája le-
het, pillanatnyilag például az jut
eszembe, hogy a társasági taxi-
sokat lehet felosztani bejegyzett
taxitársasági tagokra, és be nem
jegyzett, közös fantázianéven
dolgozó taxisokra. Egészen biz-
tos, hogy bármilyen határozat is
születik a fővárosban, annak
lesznek kárvallottjai.  A várható
előírások részleteiről már sok-
szor beszéltünk, nézzük tehát té-
telesen az előnyeit és a hátránya-
it. Vagyis, hogy: Kinek jó ez?

Egységes szín, egységes
megjelenés

– Egy rakás pénzbe fog kerülni,
ez biztos, hogy senkinek sem jó!
– lehetne rögtön az első véle-
mény. Szerintem azonban kissé
árnyaltabb a kép. Az egységes
megjelenés hatására talán visz-
szaszorulnak a jelenleg illegáli-
san működő fehér rendszámos
„taxik”. Ők azok, akik beruháztak
egy szabadjelzőre, arra készítet-
tek „sofőrszolgálat”, vagy „sze-
mélyszállítás”, esetleg „tourist
info” feliratokat és vígan lopkod-
ják a taxisok utasait. Legutóbbi
hírek szerint már akár a taxiállo-
másra beállva is. Ennek vethet
gátat az egységes megjelenés.
Idővel, ha már a köztudatban el-
terjed hogy a budapesti taxi sár-
ga, és ezt a külföldieknek is
megfelelő módon propagálják,
talán eltűnnek ezek a vadhajtá-
sok. Mert annyira azért már nem
éri meg a kalózkodás, hogy „be-
sárgítsák” az egész autót. A fővá-
ros által a tervezetben meghatá-
rozott szín egyébként – célzato-
san – eltér attól, amelyet az autó-
gyárak használnak. Így ez a
konkrét szín csak a budapesti

Kinek jKinek jó ez?ó ez?
Előnyök és hátrányok

Folytatás a 4. oldalról
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Az Szsztv. 12. § (7) bekezdés értelmében „(…) a Fővárosi Önkor-
mányzat – az (5)-(6) bekezdése szerint feltételeket állapított meg, a
személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról
szóló rendeletben meghatározott tevékenységi engedély kiadását
megelőzően a helyi önkormányzat vagy az általa megbízott közleke-
désszervező előzetesen ellenőrzi, és igazolja a feltételek teljesülé-
sét.”

A 2011. június 8-án megtartott taxis demonstrációt követően mint-
egy három hónapon keresztül heti rendszerességgel egyeztető tár-
gyalások folytak a taxis szakmai szervezetek és érdekképviseleti
szervezetek részvételével. Az egyeztető tárgyalások során rögzítésre
kerültek a szabályozandó elemek, amelyeket a taxis szervezetek
többségi szavazással támogattak.  Ezt követően az egyeztetés 2011.

augusztus 30-án felfüggesztésre került a törvényi háttér létrejöttéig,
hiszen továbblépési lehetőség annak hiányában nem kínálkozott. Az
egyeztetések során kialakult az az álláspont, hogy a tarifarendszer
változásával meg kell történnie a gépjármű-flotta és a szolgáltatás
egységesítésének is, amelyre vonatkozóan számos műszaki, szám-
szaki részletben a taxis érdekképviseleti szervezetek javaslatokkal is
éltek, amelyek a rendelet tervezet elkészítésénél figyelembe vételre
kerültek. 

2011. november 2-án az Országos Taxis Szövetség és a Taxi Gép-
kocsivezetők Független Szakszervezete ismételten demonstrációt
szervezett, amelynek során a főpolgármesternek eljuttatott petíció-
jukban a jelenlegi nappali maximált tarifa (300 forint alapdíj, 240 fo-
rint/km távolsággal arányos egységdíj, és 60 forint/perc idővel ará-
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taxi sajátja lehet. Ugyanitt jelent-
kezik a hátránya, hiszen a taxisok
döntő többségének a munkaesz-
köze egyben a családi autó is.
Messziról látszik majd a tulajdo-
nos foglalkozása…

De nézzük a fenti önkényes fel-
osztás alapján: Egyéni vállalkozó-
nak és rendszámbérlőnek nyilván
komoly anyagi áldozatot jelent,
hogy megfeleljen a feltételeknek,
alkalmazottak és autóbérlők meg
azzal dolgoznak, amit kapnak.
Mezítlábasok és bizonyos érte-
lemben a hiénák is kedvezőbb
helyzetbe kerülnek, hiszen az egy-
ségesítésben jobban el lehet tűn-
ni, beleolvadni a tömegbe. A tár-
sasági taxisok szabadjelzőjükkel
és céges logójukkal azonosíthat-
ják magukat az egységes színen
belül.

Rögzített hatósági ár
A fix ár bevezetésével vélemé-
nyem szerint mindenki nyer (itt
csak a taxis tevékenységet tényle-
gesen végzőkről van szó!). A tár-
saságon kívüli azért, mert
könnyebben beülnek hozzá, hi-
szen nem olcsóbb a rendelt taxi
sem. A csapattag azért, mert nem
kell a másik „aláígérgetésétől” tar-
tania. Az eddig alacsonyabb tari-
fával dolgozó társaságoknál nyil-
ván lesz némi visszaesés (persze
kisebb mértékben az eddig maga-
sabb tarifát használók körében
is), de idővel ez kiegyenlítődik; a
taxizáshoz hozzászokott, és azt ki-
fizetni is képes utasok nem fog-
nak visszavenni szokásukból.

Ami viszont egészen biztosan
mindenki javára válhat, az az, hogy
gazdaságosabban végezheti mun-
káját, több jut karbantartásra, ko-
csicserére, fejlesztésre, és talán
több marad a családi kassza szá-
mára is… Sokak véleménye szerint
ez az a pont, aminek bevezetése
érdekében megéri a többi előírást
elviselni...

Hatékonyabb ellenőrzés
Ha az ellenőrzés ténylegesen a
taxisok (és persze az utasok) ér-
dekében, többségük javára törté-

nik, és nem felesleges adminiszt-
ratív vegzálásokban merül ki, ak-
kor valóban előnyünkre válik. Ha
az egységes megjelenéssel és az
egységes tarifával egyidejűleg
egységesen be tudunk állni min-
den taxiállomásra, igen, kivétel
nélkül mindegyikre, beleértve a
pályaudvarokat és talán még a
repülőteret(!) is, akkor igen szűk
lesz az a réteg, akinek ez nemkí-
vánatos – talán csak a konkrétan
az utasok átveréséből és megká-
rosításából élő „drosztfoglalók”
fognak berzenkedni. Ha pedig a
notórius szabálysértőktől tényle-
gesen el lesz véve az engedély,
mint ahogy a tervezetben szere-
pel, akkor idővel megszabadulhat
ez a szakma a vadhajtásoktól, és
visszaszerzi az utazóközönség bi-
zalmát. Gyanítom, ehhez sok-sok
évnek kell eltelnie…

Gépjármű életkor-meghatáro-
zása

Az előnyök és hátrányok megkü-
lönböztetése ebben az esetbe
egyszerű: nyilván mindenkinek
hátrányos lesz, aki tíz évnél idő-
sebb gépkocsival taxizik, és még
nem tervezett cserét. Az sem örül-
het, aki használt autót hitelre vásá-
rolt, és a hitel a gépkocsi tízéves
kora után jár le. Ugyanakkor tudo-
másul kell vennünk, hogy valóban
van olyan gépkocsi-életkor, ami fe-
lett már nem csak a rendelet köve-
telménye miatt, hanem józan gaz-
dasági megfontolások alapján
sem érdemes tovább küszködni
az esetleg több százezer kilomé-
tert futott járművel. Igen, minden-
ki tudna olyan autót mutatni, ami
már 11 éves, mégis milyen jól néz
ki. Attól tartok azonban, hogy ha
mondjuk 12 éves kor lenne az elő-
írás, akkor remek állapotban lévő
13 éves autókkal jönne valaki. És
így tovább – valahol nyilván meg
kell húzni a határt. Persze ellen-
érvként rögtön fel lehetne hozni
azt a tényt, hogy ma a közlekedés-
felügyelet akár 16-18 éves autó-
kat is alkalmasnak tart taxizásra –
miért kell felülbírálni az ő vélemé-
nyüket. A vita parttalan lehetne,

ha nem jönne rögtön a következő
előírás, mégpedig az

Euro4-es motor és egyéb mű-
szaki követelmények

Euro4-es motorral gyártott gépko-
csik legfeljebb 8-9 éve léteznek a
rendelet tervezett hatálybalépése-
kor, ez automatikusan meghatá-
rozza, sőt felülírja a 10 éves kor-
határt. – Jó, elfogadom, hogy a
környezetvédelmi normák szigorí-
tása fontos, mégis egy öreg BKV
busz egyetlen nagyobb gázfröcs-
csel több kormot bocsát a levegő-
be, mint amit egy taxi egész nap
termel – volt a véleménye néhány
kollégának, és szívünk mélyén
igazat kell adnunk nekik. Valószí-
nű, hogy nem a taxik károsanyag-
kibocsátásának szigorítása fogja
megoldani Budapest levegőtisz-
taságának kérdését... 

További előírás a 2550 mm ten-
gelytáv, a 430 literes csomagtér
és az 58-60kW-os motorteljesít-
mény. Ezen előírásoknak lesz a
legtöbb kárvallottja. A Suzukival a
kínai piacról taxizó nyugdíjas kol-
légánk nyilván kénytelen lesz ab-
bahagyni – neki nem éri meg a ko-
csicsere. Ennél azonban sokkal
szélesebb az a kör, amely e fenti
előírások miatt kocsicserére, vagy
vállalkozásának abbahagyására
kényszerül majd – egyes számítá-
sok szerint a fővárosi taxisok több
mint 50 százalékáról van szó! Ta-
lán e műszaki szigorítások köre
fogja leginkább befolyásolni  a
budapesti taxisok számát. De hát
ezt akartuk, nem? Hogy csökken-
jen a létszám! Az pedig sajnos
úgy nem fog menni, hogy közben
mindenki megmarad…

Légkondi, bankkártya-elfoga-
dás, dohányzási tilalom

Ma már egyre ritkább az az utas,
aki hajlandó lenne megizzadni
egy büdös bagószagú taxiban
úgy, hogy mindezért készpénzzel
kell fizetnie. De félretéve a tréfát:
ezek azok a dolgok, amelyeket a
legtöbb taxis már régóta - egysze-
rű gazdasági megfontolásból –

bevezetett. Nem hinném, hogy ez
az előírás bárki számára hátrá-
nyos lenne – ha csak azért nem,
mert a kártyával fizetett viteldíj
könnyebben nyomonkövethető… 

A klíma saját kényelmünket is
szolgálja, a dohányzás tiltása talán
a ma még dohányos taxist is káros
szokása feladására sarkallja idő-
vel, a bankkártyával való fizetés le-
hetősége pedig egyre inkább el-
engedhetetlenné válik – még azok
is vígan használják ma már bank-
kártyájukat, akik néhány éve kifeje-
zetten ellenezték ezt a fajta fizeté-
si módot. 

Fuvarszervezőkre vonatkozó
szigorú feltételek

Talán minden taxis szívesen fo-
gadná ezt a feltételt, ha nem neki
kellene megfizetnie az árát… Már-
pedig nyilván a tagdíjak mértéké-
ben jelentkezni fog az irodákra vo-
natkozó előírások szigorítása. Azt
a célt mindenesetre eléri, hogy ne
lehessen többé mindenféle kita-
lált fantázianévvel megtéveszteni
az utasokat, akik eddig azt hihet-
ték, hogy komoly, megbízható tár-
sasággal szerződött taxissal utaz-
tak. Aki ezentúl társasági taxis
lesz – és nem csak annak látszik
– az visszakereshető, ellenőrizhe-
tő, felelősségre vonható. Ez a ren-
delkezés gátat vet annak, hogy az
utasok mindenféle valós háttér
nélküli „taxicégnek” legyenek ki-
szolgáltatva.

Összefoglalva: ha valóban lét-
rejön a fix tarifa – 450-280-70 fo-
rint mértékben – az mindenkinek,
kivétel nélkül minden taxisnak jó,
hiszen ma hivatalosan senki sem
dolgozhat Budapesten ekkora ta-
rifával. Nő tehát a bevétel, még ak-
kor is, ha némi fuvarvesztést bele-
kalkulálunk. Végre nem kell vesz-
teséget termelni majd, előrébb te-
kinthetünk, bátrabban tervezhe-
tünk. Hogy a több mint tíz éve kö-
vetelt fix tarifának a bevezetése
megéri-e a többi előírás elviselé-
sét, azt mindenkinek magának
kell eldöntenie…

-oli-
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pai Unió szabályozásával és a versenytörvénnyel, elfogadása esetén
az Alkotmánybírósághoz fordulnának. A taxivállalkozások érdekkép-
viseleti szerveinek támogatásának hiányában a javaslatot a Fővárosi
Közgyűlés végül nem tárgyalta meg. 

Az elmúlt időszakban – különösen az üzemanyag-áremelkedésre
és az inflációra való hivatkozással – több petíció érkezett Budapest
főpolgármesteréhez, és egy kérelem Budapest főjegyzőjéhez a ha-
tályban lévő tarifák módosítására vonatkozóan, valamint a BKK-t is
több ízben keresték meg a taxiközlekedésben érintett szervezetek. 

A Fővárosi Közgyűlés Budapest közlekedési intézményrendszeré-
nek átalakítása során megalkotta a Budapest Főváros közterületein
taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rend-
jéről szóló 39/2011. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendeletet, amelynek eredmé-
nyeként 2012. január 1-jétől a taxiállomások létesítése, üzemeltetése
a BKK feladata lett. 

A taxis érdekképviseletek (az Országos Taxis Szövetség (OTSZ)
és a Taxi Fuvarszervező Társaságok Szövetsége (TFTSZ) 2011. júni-
us 8-án demonstrációt tartottak, amely során petíciót adtak át Buda-
pest főpolgármestere részére. Az érdekképviseletek átfogó buda-
pesti taxireformot, rögzített hatósági ár bevezetését, közvetlen lét-
számkorlátozást, és hatékony ellenőrzés bevezetését követelték. 

Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Ön-
kormányzat) és a BKK vezetése a követelések nyomán kezdeménye-
zéssel élt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felé, amelyben javasla-
tot tett arra, hogy a készülő személyszállítási törvényben a helyi önkor-
mányzatok – Budapesten a Fővárosi Önkormányzat – kapjanak ren-
deletalkotási jogot a személytaxi-szolgáltatás szabályozására. E felha-
talmazást a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben biztosí-
totta, majd megjelenésekor átvezette a személyszállítási szolgáltatá-
sokról szóló 2012. évi XLI. törvénybe. (a továbbiakban: Szsztv.). A sze-
mélytaxi-szolgáltatás végzésére vonatkozó 12. § (3) bekezdése értel-
mében „Az adott település területén lévő taxiállomások igénybevétel-
ének rendjét a helyi önkormányzat rendeletben állapítja meg.”. Az
Szsztv. 12. § (4) bekezdése szerint „(…) a Főváros területén a Főváro-
si Önkormányzat – rendeletében e törvény keretei között a közigaz-
gatási területén végzett személytaxi-szolgáltatató működését - ideért-
ve a személyszállítási szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat
működését is – (…) meghatározott feltételekhez kötheti.”

Az Szsztv. 12. § (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „(…) a sze-
mélytaxi-szolgáltatónak a környezet és a lakosság egészségének vé-
delme, az utasforgalom biztonságos és magas színvonalon történő
ellátása, a tevékenység szabályozott keretek közötti folytatásának
biztosítása érdekében a járművek külső megjelenésére, környezet-
védelmi besorolására és méretére vonatkozó feltételeket állapíthat
meg.”

Az Szsztv. 12. § (6) bekezdése szerint „A személytaxi-szolgáltatást
közvetítő és szervező szolgálat működése körében meghatározhatja
a tevékenység folytatásához szükséges infokommunikációs eszkö-
zök alapvető műszaki sajátosságait, további feltételként köztartozás-
mentességet és a tevékenység folytatásához szükséges mértékű tő-
keerőt írhat elő.” 
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Ilyen autókkal is lehet taxizni?
A főpolgármester azt mondta, hogy egy „roncstemető” a budapesti taxipiac.
Valljuk be, van valóság alapja az elmondottaknak. Már az is jól jellemzi a
helyzetet, hogy 2000 autó elmúlt tízéves a 6000 budapesti taxiból! De az
életkor csak az egyik jellemző, a másik a kocsik állapota. 

Egyik-másik taxi katasztrofális állapotban van. Tudjuk, drága a szerviz, az
autófenntartás, de nem csak bevételek vannak, hanem kiadások is, bár-
mennyire fáj a fogunk, ha a pénztárcánkhoz kell nyúlni. 

Szabad ilyen autóval taxizni 2013-ban? A sérülést otthon kikalapálta ba-
rátunk, majd ecsettel lefestette. Senki sem ellenőrzi a taxik állapotát? Bár-
milyen autóval lehet taxizni? Nincs leírva sehol, mi az a határ, amit nem le-
het átlépni, ha esztétikáról van szó?  

Név és cím a szerkesztőségben

A kép önmagáért beszél

A cikkíró most abban a furcsa
helyzetben van, hogy olyan do-
logról kell véleményt nyilváníta-
nia, amellyel kapcsolatos döntés
még nem született meg. Igen, a
főváros taxiszabályozásáról szóló
rendeletről van szó. Ma, április 4-
én még csak azt tudjuk, hogy a
tervezet április 9-én közgyűlés
elé kerül majd. A közgyűlés pe-
dig dönt, ahogy dönt: elfogadja,
elutasítja, vagy elhalasztja. 

Többször kinyilvánítottuk már
ezeken a hasábokon, és a fővá-
ros véleményezésében is szere-
pel, hogy nem lehet olyan rende-
letet hozni, ami minden személy-
szállítónak jó lenne. Budapesten
közel hatezer taxi végzi a tevé-
kenyégét, különféle formában,
és státuszban. Nyilván mindenki-
nek más az elképzelése, más az
igénye:

Egyéni vállalkozó taxis (saját
jármű, saját vállalkozás)

Cégnél alkalmazott taxis (cé-
ges autó, alkalmazotti jogvi-
szony).

Rendszámbérlő (saját autó, al-
kalmazotti jogviszony).

Autóbérlő (idegen autó, saját
vállalkozás).

De nézhetünk egyéb szem-
pontok szerinti felosztást is.
Nem mindegy ugyanis, hogy va-
laki „mezítlábasként”, vagy vala-
mely társaságnál dolgozik. Az
sem mindegy, hogy e társaság
milyen tarifára „kényszeríti” a
hozzá csatlakozókat. Önkénye-
sen a következő felosztást alkal-
maztam:

Társaságon kívüliek (legfel-
jebb a maximált tarifán, de sok-
szor az alatt dolgoznak).

Hiénák (nem befolyásolják az
előírások, ott kaszálják az utast,
ahol lehet).

Társasági tagok magasabb ta-
rifán (200 Ft feletti kilométerdíj-
jal).

Társasági tagok alacsonyabb

tarifán (200 Ft alatti viteldíjjal)
Ide kívánkozik rögtön a felszó-

lítás: akinek nem inge, ne vegye
magára! Persze e kategóriáknak
még rengeteg alkategóriája le-
het, pillanatnyilag például az jut
eszembe, hogy a társasági taxi-
sokat lehet felosztani bejegyzett
taxitársasági tagokra, és be nem
jegyzett, közös fantázianéven
dolgozó taxisokra. Egészen biz-
tos, hogy bármilyen határozat is
születik a fővárosban, annak
lesznek kárvallottjai.  A várható
előírások részleteiről már sok-
szor beszéltünk, nézzük tehát té-
telesen az előnyeit és a hátránya-
it. Vagyis, hogy: Kinek jó ez?

Egységes szín, egységes
megjelenés

– Egy rakás pénzbe fog kerülni,
ez biztos, hogy senkinek sem jó!
– lehetne rögtön az első véle-
mény. Szerintem azonban kissé
árnyaltabb a kép. Az egységes
megjelenés hatására talán visz-
szaszorulnak a jelenleg illegáli-
san működő fehér rendszámos
„taxik”. Ők azok, akik beruháztak
egy szabadjelzőre, arra készítet-
tek „sofőrszolgálat”, vagy „sze-
mélyszállítás”, esetleg „tourist
info” feliratokat és vígan lopkod-
ják a taxisok utasait. Legutóbbi
hírek szerint már akár a taxiállo-
másra beállva is. Ennek vethet
gátat az egységes megjelenés.
Idővel, ha már a köztudatban el-
terjed hogy a budapesti taxi sár-
ga, és ezt a külföldieknek is
megfelelő módon propagálják,
talán eltűnnek ezek a vadhajtá-
sok. Mert annyira azért már nem
éri meg a kalózkodás, hogy „be-
sárgítsák” az egész autót. A fővá-
ros által a tervezetben meghatá-
rozott szín egyébként – célzato-
san – eltér attól, amelyet az autó-
gyárak használnak. Így ez a
konkrét szín csak a budapesti

Kinek jKinek jó ez?ó ez?
Előnyök és hátrányok

Folytatás a 4. oldalról
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Az Szsztv. 12. § (7) bekezdés értelmében „(…) a Fővárosi Önkor-
mányzat – az (5)-(6) bekezdése szerint feltételeket állapított meg, a
személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról
szóló rendeletben meghatározott tevékenységi engedély kiadását
megelőzően a helyi önkormányzat vagy az általa megbízott közleke-
désszervező előzetesen ellenőrzi, és igazolja a feltételek teljesülé-
sét.”

A 2011. június 8-án megtartott taxis demonstrációt követően mint-
egy három hónapon keresztül heti rendszerességgel egyeztető tár-
gyalások folytak a taxis szakmai szervezetek és érdekképviseleti
szervezetek részvételével. Az egyeztető tárgyalások során rögzítésre
kerültek a szabályozandó elemek, amelyeket a taxis szervezetek
többségi szavazással támogattak.  Ezt követően az egyeztetés 2011.

augusztus 30-án felfüggesztésre került a törvényi háttér létrejöttéig,
hiszen továbblépési lehetőség annak hiányában nem kínálkozott. Az
egyeztetések során kialakult az az álláspont, hogy a tarifarendszer
változásával meg kell történnie a gépjármű-flotta és a szolgáltatás
egységesítésének is, amelyre vonatkozóan számos műszaki, szám-
szaki részletben a taxis érdekképviseleti szervezetek javaslatokkal is
éltek, amelyek a rendelet tervezet elkészítésénél figyelembe vételre
kerültek. 

2011. november 2-án az Országos Taxis Szövetség és a Taxi Gép-
kocsivezetők Független Szakszervezete ismételten demonstrációt
szervezett, amelynek során a főpolgármesternek eljuttatott petíció-
jukban a jelenlegi nappali maximált tarifa (300 forint alapdíj, 240 fo-
rint/km távolsággal arányos egységdíj, és 60 forint/perc idővel ará-
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taxi sajátja lehet. Ugyanitt jelent-
kezik a hátránya, hiszen a taxisok
döntő többségének a munkaesz-
köze egyben a családi autó is.
Messziról látszik majd a tulajdo-
nos foglalkozása…

De nézzük a fenti önkényes fel-
osztás alapján: Egyéni vállalkozó-
nak és rendszámbérlőnek nyilván
komoly anyagi áldozatot jelent,
hogy megfeleljen a feltételeknek,
alkalmazottak és autóbérlők meg
azzal dolgoznak, amit kapnak.
Mezítlábasok és bizonyos érte-
lemben a hiénák is kedvezőbb
helyzetbe kerülnek, hiszen az egy-
ségesítésben jobban el lehet tűn-
ni, beleolvadni a tömegbe. A tár-
sasági taxisok szabadjelzőjükkel
és céges logójukkal azonosíthat-
ják magukat az egységes színen
belül.

Rögzített hatósági ár
A fix ár bevezetésével vélemé-
nyem szerint mindenki nyer (itt
csak a taxis tevékenységet tényle-
gesen végzőkről van szó!). A tár-
saságon kívüli azért, mert
könnyebben beülnek hozzá, hi-
szen nem olcsóbb a rendelt taxi
sem. A csapattag azért, mert nem
kell a másik „aláígérgetésétől” tar-
tania. Az eddig alacsonyabb tari-
fával dolgozó társaságoknál nyil-
ván lesz némi visszaesés (persze
kisebb mértékben az eddig maga-
sabb tarifát használók körében
is), de idővel ez kiegyenlítődik; a
taxizáshoz hozzászokott, és azt ki-
fizetni is képes utasok nem fog-
nak visszavenni szokásukból.

Ami viszont egészen biztosan
mindenki javára válhat, az az, hogy
gazdaságosabban végezheti mun-
káját, több jut karbantartásra, ko-
csicserére, fejlesztésre, és talán
több marad a családi kassza szá-
mára is… Sokak véleménye szerint
ez az a pont, aminek bevezetése
érdekében megéri a többi előírást
elviselni...

Hatékonyabb ellenőrzés
Ha az ellenőrzés ténylegesen a
taxisok (és persze az utasok) ér-
dekében, többségük javára törté-

nik, és nem felesleges adminiszt-
ratív vegzálásokban merül ki, ak-
kor valóban előnyünkre válik. Ha
az egységes megjelenéssel és az
egységes tarifával egyidejűleg
egységesen be tudunk állni min-
den taxiállomásra, igen, kivétel
nélkül mindegyikre, beleértve a
pályaudvarokat és talán még a
repülőteret(!) is, akkor igen szűk
lesz az a réteg, akinek ez nemkí-
vánatos – talán csak a konkrétan
az utasok átveréséből és megká-
rosításából élő „drosztfoglalók”
fognak berzenkedni. Ha pedig a
notórius szabálysértőktől tényle-
gesen el lesz véve az engedély,
mint ahogy a tervezetben szere-
pel, akkor idővel megszabadulhat
ez a szakma a vadhajtásoktól, és
visszaszerzi az utazóközönség bi-
zalmát. Gyanítom, ehhez sok-sok
évnek kell eltelnie…

Gépjármű életkor-meghatáro-
zása

Az előnyök és hátrányok megkü-
lönböztetése ebben az esetbe
egyszerű: nyilván mindenkinek
hátrányos lesz, aki tíz évnél idő-
sebb gépkocsival taxizik, és még
nem tervezett cserét. Az sem örül-
het, aki használt autót hitelre vásá-
rolt, és a hitel a gépkocsi tízéves
kora után jár le. Ugyanakkor tudo-
másul kell vennünk, hogy valóban
van olyan gépkocsi-életkor, ami fe-
lett már nem csak a rendelet köve-
telménye miatt, hanem józan gaz-
dasági megfontolások alapján
sem érdemes tovább küszködni
az esetleg több százezer kilomé-
tert futott járművel. Igen, minden-
ki tudna olyan autót mutatni, ami
már 11 éves, mégis milyen jól néz
ki. Attól tartok azonban, hogy ha
mondjuk 12 éves kor lenne az elő-
írás, akkor remek állapotban lévő
13 éves autókkal jönne valaki. És
így tovább – valahol nyilván meg
kell húzni a határt. Persze ellen-
érvként rögtön fel lehetne hozni
azt a tényt, hogy ma a közlekedés-
felügyelet akár 16-18 éves autó-
kat is alkalmasnak tart taxizásra –
miért kell felülbírálni az ő vélemé-
nyüket. A vita parttalan lehetne,

ha nem jönne rögtön a következő
előírás, mégpedig az

Euro4-es motor és egyéb mű-
szaki követelmények

Euro4-es motorral gyártott gépko-
csik legfeljebb 8-9 éve léteznek a
rendelet tervezett hatálybalépése-
kor, ez automatikusan meghatá-
rozza, sőt felülírja a 10 éves kor-
határt. – Jó, elfogadom, hogy a
környezetvédelmi normák szigorí-
tása fontos, mégis egy öreg BKV
busz egyetlen nagyobb gázfröcs-
csel több kormot bocsát a levegő-
be, mint amit egy taxi egész nap
termel – volt a véleménye néhány
kollégának, és szívünk mélyén
igazat kell adnunk nekik. Valószí-
nű, hogy nem a taxik károsanyag-
kibocsátásának szigorítása fogja
megoldani Budapest levegőtisz-
taságának kérdését... 

További előírás a 2550 mm ten-
gelytáv, a 430 literes csomagtér
és az 58-60kW-os motorteljesít-
mény. Ezen előírásoknak lesz a
legtöbb kárvallottja. A Suzukival a
kínai piacról taxizó nyugdíjas kol-
légánk nyilván kénytelen lesz ab-
bahagyni – neki nem éri meg a ko-
csicsere. Ennél azonban sokkal
szélesebb az a kör, amely e fenti
előírások miatt kocsicserére, vagy
vállalkozásának abbahagyására
kényszerül majd – egyes számítá-
sok szerint a fővárosi taxisok több
mint 50 százalékáról van szó! Ta-
lán e műszaki szigorítások köre
fogja leginkább befolyásolni  a
budapesti taxisok számát. De hát
ezt akartuk, nem? Hogy csökken-
jen a létszám! Az pedig sajnos
úgy nem fog menni, hogy közben
mindenki megmarad…

Légkondi, bankkártya-elfoga-
dás, dohányzási tilalom

Ma már egyre ritkább az az utas,
aki hajlandó lenne megizzadni
egy büdös bagószagú taxiban
úgy, hogy mindezért készpénzzel
kell fizetnie. De félretéve a tréfát:
ezek azok a dolgok, amelyeket a
legtöbb taxis már régóta - egysze-
rű gazdasági megfontolásból –

bevezetett. Nem hinném, hogy ez
az előírás bárki számára hátrá-
nyos lenne – ha csak azért nem,
mert a kártyával fizetett viteldíj
könnyebben nyomonkövethető… 

A klíma saját kényelmünket is
szolgálja, a dohányzás tiltása talán
a ma még dohányos taxist is káros
szokása feladására sarkallja idő-
vel, a bankkártyával való fizetés le-
hetősége pedig egyre inkább el-
engedhetetlenné válik – még azok
is vígan használják ma már bank-
kártyájukat, akik néhány éve kifeje-
zetten ellenezték ezt a fajta fizeté-
si módot. 

Fuvarszervezőkre vonatkozó
szigorú feltételek

Talán minden taxis szívesen fo-
gadná ezt a feltételt, ha nem neki
kellene megfizetnie az árát… Már-
pedig nyilván a tagdíjak mértéké-
ben jelentkezni fog az irodákra vo-
natkozó előírások szigorítása. Azt
a célt mindenesetre eléri, hogy ne
lehessen többé mindenféle kita-
lált fantázianévvel megtéveszteni
az utasokat, akik eddig azt hihet-
ték, hogy komoly, megbízható tár-
sasággal szerződött taxissal utaz-
tak. Aki ezentúl társasági taxis
lesz – és nem csak annak látszik
– az visszakereshető, ellenőrizhe-
tő, felelősségre vonható. Ez a ren-
delkezés gátat vet annak, hogy az
utasok mindenféle valós háttér
nélküli „taxicégnek” legyenek ki-
szolgáltatva.

Összefoglalva: ha valóban lét-
rejön a fix tarifa – 450-280-70 fo-
rint mértékben – az mindenkinek,
kivétel nélkül minden taxisnak jó,
hiszen ma hivatalosan senki sem
dolgozhat Budapesten ekkora ta-
rifával. Nő tehát a bevétel, még ak-
kor is, ha némi fuvarvesztést bele-
kalkulálunk. Végre nem kell vesz-
teséget termelni majd, előrébb te-
kinthetünk, bátrabban tervezhe-
tünk. Hogy a több mint tíz éve kö-
vetelt fix tarifának a bevezetése
megéri-e a többi előírás elviselé-
sét, azt mindenkinek magának
kell eldöntenie…

-oli-
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nyos egységdíj) rögzített hatósági árként történő bevezetését kérték.
A rögzített hatósági ár lehetőségét csak a műszaki, környezetvédel-
mi paraméterek és a szolgáltatások színvonalának egységessége
esetén, a rendelet tervezetében foglalt intézkedéssorozat után, vagy
azzal egy időben lehet bevezetni. A fix tarifának kétségtelen előnyei
a kiszámíthatóság, és a szolgáltatásbiztonság, de ez nagymértékű
burkolt, hatósági erővel elért áremelést nem jelenthet.

A 2012. február 23-án Tarlós István főpolgármester vezetésével
tartott egyeztetésen az Országos Taxis Szövetség (a továbbiakban:
OTSZ) és a Taxi Gépkocsivezetők Független Szakszervezete
(TGFSZ) képviselői ismételten a fix tarifa 2013. január 1-jei beveze-
tését kérték a korábban tervezett ütemezett bevezetés helyett, és nyi-
latkozatot tettek a személytaxi-szolgáltatás ezzel együtt javasolt egy-
séges szabályozási elemeinek 2013. január 1-jei határnappal törté-
nő bevezetésének elfogadására. 

A korábbi ígéretnek megfelelően a fővárosi rendelettervezet kon-
cepciójának ismeretében 2012. április 5-én a BKK a szolgáltatást
végzők képviselőinek széles körű bevonásával, továbbá civil szerve-
zetek részvételével folytatta az egyeztetéseket.

A Taxi Gépkocsivezetők Független Szakszervezete alelnöke el-
mondta, hogy egyetértenek a taxis piac szabályozásának szükséges-
ségével, véleményük szerint a létszám csökkentésére és a fix tarifák
bevezetésére van szükség. A találkozón a fuvarszervezők képviselői
is elmondták álláspontjukat. A RádióTele5 Taxi vezetője a felkészülé-
si idő fontosságát és az elektromos hajtású taxik szabályozásban va-
ló előnyben részesítését kérte.

Hosszú évek adósságát törleszti a Fővárosi Önkormányzat azzal,
hogy foglalkozik a személytaxi-szolgáltatás szabályozásával. A sza-
badjelzők kapcsán elképesztőnek nevezte azt, hogy ma 19 különféle
szabadjelzővel működnek taxik Budapesten, és az egységesítés mel-
lett foglalt állást. A Budapest Taxi képviselője ellenvéleményét fejtet-
te ki a koncepcióval kapcsolatban, a fuvarszervezők szabad árazásá-
nak és arculatépítésének lehetőségét hiányolva a tervezetből. Ugyan-
akkor felvetésére válaszul a BKK vezérigazgatója felhívta a figyelmet:
az egységes arculat mellett a fuvarszervezőknek biztosítani fogják,
hogy az egységes tervbe illeszkedő módon, saját arculati elemeiket is
feltüntethessék, de az autók reklámokkal borítását nem támogatja a
BKK. A Főtaxi képviselője a taxiállomások számának bővítésére és a
belső területeken, az utazáskezdő helyszíneken koncentráltabb elhe-
lyezésük szükségességére hívta fel a BKK figyelmét, amelynek kap-
csán a BKK ígéretet tett a helyszínek felülvizsgálatára a rendeleti sza-
bályozás felkészülési ideje alatt. A taxis érdekképviseletek elmondták:
kiemelten fontosnak tartják a fix tarifák bevezetését. Nem tartják azon-
ban elfogadhatónak, hogy rövid határidővel kelljen lecserélni a teljes
járműparkjukat, de a BKK által javasolt, fóliával történő arculatváltás
megoldását kellő felkészülési idő esetén el tudják fogadni.

Az ismertetett szabályozási elemekre írásbeli észrevételeket és vé-
leményeket kért a BKK a résztvevőktől. Figyelemmel a budapesti ta-
xis piacon jelenlévő mintegy 21 fuvarszervező cégre és 6000 taxis
vállalkozásra, a visszaérkezett javaslatok és vélemények száma mér-
sékeltnek tekinthető: összesen 30 írásos vélemény érkezett. A kon-
cepció egyeztetésén ismertetett szabályozási elemek szinte minden
részletet érintettek, de kivétel nélkül olyan módosító javaslatokat tet-
tek, amelyek a szabályozási elemek 2013-as bevezetését elvetették,
egymással gyakran ellentétes érvek alapján. Számos észrevételt
ugyanakkor beépítettünk a rendelet tervezetébe. A személytaxi-szol-
gáltatók képviselői és a BKK vezetői ekkor még nem tudtak teljes
megegyezésre jutni egymással, a tarifák, és az egységes arculat te-
kintetében egyaránt eltértek a végső álláspontok. A most előterjesz-
tett rendelettervezet végleges elemei (maga a megegyezés) a főpol-
gármester által vezetett, városüzemeltetési főpolgármester-helyet-
tes, taxis érdekvédelmi vezetők és BKK vezérigazgató részvételével
történt, 2013. február 5-én, a főpolgármesteri irodában tartott egyez-
tetésen alakultak ki. Itt végleges megállapodás született az emelt, éj-
szakai tarifa eltörléséről is.  

Napjaink fővárosi helyzete 

Budapesten 2012-ben nagyságrendileg 5500 személytaxira kötöt-
tek taxiállomás-használati megállapodást, amelyekkel rendszeresen
és folyamatosan Budapest közigazgatási területén belül végzik a
személytaxi-szolgáltatást. A tapasztalatok szerint mintegy 21 fuvar-
szervező társaság szervezi a taxivállalkozások felé az utazási igények

címkiadását. Fuvarszervező társasággal vállalkozói szerződéses vi-
szonyban mintegy 3700 taxi vállalkozás dolgozik, míg a piaci szerep-
lők közel egyharmada önállóan, fuvarszervezőhöz nem tartozva vég-
zi a személytaxi-szolgáltatást. 

A személytaxi-szolgáltatás piacán a Taxi Gépkocsivezetők Függet-
len Szakszervezete felmérései szerint havonta egymillió utazás törté-
nik, 2,5-3 milliárd forint árbevétellel. 

Az elmúlt években a személytaxi-szolgáltatás piacán a fuvarszerve-
zők között kialakult verseny miatt a szolgáltatási árak a Fővárosi Köz-
gyűlés rendeletében megengedett maximumértékről jelentősen le-
csökkentek, nem ritka a 150-180 forint/km díjért lebonyolított fuvar.
A fuvarszervező irodák közötti árverseny miatt kialakult alacsony
árak (amelyeket nem a szerződött taxis vállalkozók állapítanak meg
költségelemzéssel alátámasztva) arra épülnek, hogy a fuvarszerve-
zők hirdetik meg, és az így megszervezett fuvarokkal végül maguk-
hoz csábítják a túlzott létszám miatt alacsony fuvarszámmal dolgozó
vállalkozókat. Mindezeken felül a 2008-ban bekövetkezett gazdasági
válság hatása miatti fuvarszám-csökkenés a taxis vállalkozókat a
megélhetési taxizás, a gazdaságosnál alacsonyabb áron vállalt fuva-
rok, a szolgáltatási színvonal romlása és részben a szürkegazdaság
irányába mozdította el. Az utasok által rendszeresen tapasztalható
túlszámlázás (éjszakai tarifa használata nappal, a megengedettnél
magasabb alapdíj stb.), a személytaxi-szolgáltatás nyújtására hasz-
nált gépkocsik heterogén összetétele, azok minőségi, esztétikai pa-
raméterei az utasoknál bizalomvesztéshez vezettek.

A jelenlegi személytaxi-szolgáltatás piaci helyzetének megváltozta-
tásáért küzdő piaci szereplők az alábbi javaslatokkal kívánják a folya-
matban levő szabályzási elképzeléseket alakítani. 

1. Létszámkorlátozás: a piacon levő 6000 taxivállalkozás létszámá-
nak radikális korlátozása (4000 főben történő maximálása). 

2. Rögzített hatósági ár: a fuvarszervezők közötti árverseny fix ha-
tósági árral történő korlátozása. 

3. A taxiállomások számának és férőhelyeinek jelentős bővítése. 
4. Koncentrált, összevont ellenőrzési hatáskörök és az ellenőrzé-

sek számának jelentős növelése. 
1. Létszámkorlátozás
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 19. § (2) bekez-

dését – amely lehetőséget adott az önkormányzatoknak arra, hogy
közigazgatási területükön meghatározzák a kiadható taxiengedélyek
számát – a 21/1994. (IV. 16.) AB határozat (5. melléklet) alkotmány-
ellenesnek nyilvánította, megsemmisítette, így a taxivállalkozások
számát adminisztratív módon szabályozni nincs lehetőség. A jármű-
vek külső megjelenését, környezetvédelmi besorolását és méretét
szabályozó rendeleti előírások útján lehetőség van a szolgáltatási
szint meghatározására. A minőségi elvárásnak megfelelni nem tudó
taxis vállalkozások ily módon a taxis piacról kiszorulnak, és az utasok
magasabb biztonsági követelménynek, esztétikai elvárásnak megfe-
lelő szolgáltatást kaphatnak, egyúttal a túlzott létszámból eredő ked-
vezőtlen piaci hatások is mérséklődnek. Erre a felvetésre tehát a ren-
delettervezet adekvát választ ad. 

2. Rögzített hatósági ár
A személytaxi-szolgáltatás piacát érintő szabályozási beavatkozá-

sok szinte minden országban változóban vannak. Fokozatosan visz-
szaszorulnak, eltörlésre kerülnek a létszámszabályozásra irányuló di-
rekt intézkedések, megerősödnek a szabványosított minőséget ki-
kényszerítő műszaki és egyéb előírások. 

Budapesten a személytaxi-szolgáltatás jelenlegi maximált árakkal
történő árszabályozásának alapvető rendeltetése az, hogy a kiszol-
gáltatott helyzetű utasokat megvédje a durva túlárazástól.

A fővárosi személytaxi-szolgáltatás piacán versenyző fuvarszerve-
zők közötti árverseny alapvetően a telefonos rendelés és a szerződé-
ses fuvarozás áraiban érvényesült. A piacnak ezen a szegmensén a
vállalási árak a maximált tarifák szintje alatt 30-40 százalékkal alakul-
tak ki. Figyelemmel a fuvarszervezőkhöz tartozó 3700 taxis vállalko-
zóra, elmondható, hogy ez az alacsonyabb árszínvonal jellemzi a sze-
mélytaxi-szolgáltatások mintegy 60-70 százalékát. Nehezen fogadha-
tó el az az állítás, hogy az elmúlt öt évben a versenyben kialakult árak
tartósan nem nyújtanak fedezetet a fuvarozás tényleges költségeire,
hiszen mégis folyamatos túlkínálat jellemzi a piacot. Mindezek mel-
lett – sokszor valóban a megélhetés érdekében – sajnos nem ritka
a fogyasztók kisebb-nagyobb mértékben történő megkárosítása
sem, pl. a taxiórák manipulálásával.
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Az Alkotmánybíróság 19/2004. (V.26.) AB határozata (6. mellék-
let) indoklásában kimondta, hogy az árakra vonatkozó közvetlen be-
avatkozás csak ott indokolt, ahol a tisztességtelen piaci magatartás
és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény nem elégséges a fo-
gyasztók védelmére, a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés meg-
akadályozására. 

2011-ben a főváros képviselői, a taxis érdekképviseletek és taxis
cégek vezetői közötti egyeztetés során a Taxi Gépkocsivezetők Füg-
getlen Szakszervezete (TGFSZ) vállalta magára a fix tarifára vonatko-
zó javaslatok elkészítését. Az előzetes tarifaszámításaik alapján
1005 Ft alapdíjat, 804 Ft/km távolsággal arányos egységdíj és 201
Ft/perc idővel arányos díjat kalkuláltak. Figyelemmel arra, hogy véle-
ményük szerint ilyen áron fizetőképes kereslet nem jelentkezne a
személytaxi-szolgáltatás iránt, a hatóságilag megállapított ár mérté-
két 580 Ft alapdíjban, 280 Ft/km távolsággal arányos, és 70 Ft idő-
vel arányos díjban javasolták rögzíteni. Javaslatukat megalapozott
közgazdasági számításokkal alátámasztani nem tudták, álláspontjuk
szerint a fix tarifa nem kizárólag közgazdasági számítások, hanem
politikai döntés kérdése. Álláspontjuk a 2011. november 2-i de-
monstráció során megváltozott, a jelenleg érvényben lévő nappali
maximált tarifa 300 Ft alapdíj, 240 Ft/km távolsággal arányos, és 60
Ft/perc idővel arányos díj, rögzített hatósági árként történő megha-
tározását követelték. Végül az egyeztetések végső fázisában ettől is-
mét eltértek, felfelé.

A mai személytaxi-szolgáltatási piacon a fuvarszervezők által bo-
nyolított szerződéses, telefonon rendelt fuvarok lényegesen alacso-
nyabb árszinten realizálódnak, és jellemzően csak az utcai leintéses
fuvarvállalás ára éri el a maximált hatósági ár szintjét. 

A tarifa szakmailag és gazdaságilag megalapozott meghatározá-
sára felkértük a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarát, amely a ja-
vaslatát elkészítette.

A rögzített hatósági ár rendelkezik előnyökkel, de az árral történő
visszaéléseket önmagában nem képes megszüntetni, ezért a csalá-
sok ellen szigorú és következetes ellenőrzés és szankcionálás is
szükséges.

Az eddigi gyakorlatban, heterogén flottával, a kereslet-kínálati vi-
szonyok hatására – a létező választási helyzetben – a maximált ható-
sági árak alatt alakultak ki a tényleges árak.

A taxis érdekképviseleti szervezetek a rögzített hatósági ár beveze-
tésétől a fuvarszervezőktől való nagyobb függetlenségüket, a taxis
egyéni vállalkozók nagyobb szabadságát és a költségeik megtérülését
várják. Az elmondások alapján jelenleg a fuvarszervező cégek sokszor
szinte belekényszerítik a személytaxi vállalkozásokat az alacsony áron
történő szolgáltatásba, mert csak így adnak nekik fuvarokat.

A gyakorlati tapasztalatok azt igazolják, hogy a személytaxi-szol-
gáltatást igénybe vevő utasok számára gyakran követhetetlen díj-
megállapításokra kerül sor. A különböző taxis vállalkozások árkép-
zése és az általuk érvényesített ár nehezen, vagy egyáltalán nem el-
lenőrizhető. 

A rögzített hatósági ár bevezetésével az utasok számára és az ár-
hatóság számára is követhető és kiszámítható az érvényesített díj. Fo-
gyasztóvédelmi szempontból számtalan előnnyel jár, és kiszűri a meg-
tévesztés lehetőségét is. A kisvállalkozók számára biztosítja az önkölt-
ségen felüli biztonságos vállalkozáshoz szükséges bevételeket. 

A rögzített hatósági árképzés és feltételei önkormányzati rendele-
ti szabályozása megfelel az EU-s országok gyakorlatának, és ezáltal
könnyebben megoldható az árképzés elemeinek változása miatti díj-
módosítás. 

A gazdasági verseny csak a fogyasztói érdekek fokozott védelme
mellett folytatható, ezért az önkormányzatnak jogszabályi úton lehet a
piacot befolyásoló szabályozó intézkedéseket hozni. A lakossági és
idegenforgalmi fogyasztói igények kielégítése szükségessé teheti,
hogy a személytaxi-szolgáltatás hatóságilag rögzített áron minél szé-
lesebb körben elérhető legyen, és kiszámítható módon működjön.

A rögzített hatósági ár megállapítása indokolatlan mértékben nem
sérti a gazdasági verseny szabadságát, mert a személytaxi-szolgálta-
tásban résztvevő vállalkozók mindegyikére azonos szabályzást ad
Budapest közigazgatási területén. 

3. A taxiállomások
Budapest közigazgatási területén 2012-ben 319 taxiállomáson 1421

taxi-férőhely üzemelt. A Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgálta-
tó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiak-

ban: Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft.) 2000 és 2004 között létesítette ezen taxiállomások je-
lentős részét, a taxis érdekképviseleti szervek javaslatai alapján. 

2012. évben a taxiállomások ellenőrzése során megállapítható
volt, hogy a belvárosi nagy forgalmú taxiállomásokat leszámítva mint-
egy 45 százalék az üres kapacitás, ami azt is jelenti, hogy volt sza-
bad hely az éppen fuvarfeladatot el nem látó taxisok taxiállomáson
való megállására. Ennek ellenére a főváros belső kerületeiben indo-
kolt a taxiállomás-hálózat bővítése is, melyet a BKK majd elvégez. 

A rendelettervezet elfogadása esetén a taxiállomások helyének
meghatározására ismételten a taxis képviseletek bevonásával kerül
sor 2013 folyamán. A 2011. évben 27 taxiállomásra összesen 82
taxi-férőhelyre érkezett, 2012. évben nem érkezett javaslat.

4. Ellenőrzések
Az időközben már hatályon kívül helyezett, a Budapest Főváros

közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemel-
tetésének rendjéről szóló 59/1999 (XI.18) Főv. Kgy. rendelet értel-
mében a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasz-
nú Nonprofit Kft. feladata volt a taxiállomások létesítése, üzemelteté-
se, míg a rendeletben foglalt szabályok betartásának ellenőrzését a
Fővárosi Közterület-felügyelet látta el. A személytaxi-szolgáltatók tel-
jes körű ellenőrzésének feladatrendszere a főjegyző hatáskörébe
tartozott. Az ellenőrzés végrehajtása során tapasztalható hiányossá-
gok jegyzőkönyvezését követően a feljelentést az adott normasértés-
sel, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező önkormányzati, kor-
mányzati szervekhez kellett küldeni az eljárások további lefolytatása
céljából. Az ellenőrzésekre feljogosított további hatóságok és intéz-
mények (Nemzeti Közlekedési Hatóság, Nemzeti Adó- és Vámhiva-
tal, Fogyasztóvédelmi Felügyelőség) saját hatáskörükben is végez-
tek ellenőrzéseket. Ezen állami szervezetektől és intézményektől ha-
táskörüket a Fővárosi Önkormányzat nem tudja elvonni. 

A Fővárosi Önkormányzat ellenőrzési kapacitásai alacsonyak vol-
tak az elmúlt években, ezért a visszaélések ellen átfogóan nem lehe-
tett fellépni. A rendelettervezet elfogadása esetén a felkészülési idő-
ben, 2013. október 1-i bevezetést megcélozva a BKK a Főpolgár-
mesteri Hivatal és a Fővárosi Közterület-felügyelet kapna felhatalma-
zást az új ellenőrzési rendszer kialakítására. 

A személytaxi-szolgáltatás szabályozásáról készülő kormányrende-
let a közlekedési hatóságok hatáskörébe helyezi a taxiengedélyek ki-
adását és visszavonását. A tervezet szerint a különböző hatóságok,
de a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara is megalapozott jelen-
tésében kezdeményezheti a szabályokat megsértő személytaxi-szol-
gáltató jogsértő tevékenységének megállapítását, ami alapján a ha-
tóság három hónaptól öt évig terjedő időszakra személytaxi-szolgál-
tató működési engedélyét visszavonhatja. Az ellenőrzéseket az új
szabályozással együtt lényegesen szigorítani tervezzük, fokozottan
figyelve az utasok megkárosításának vagy megtévesztésének min-
den módjára, valamint az előírthoz képest bármilyen tekintetben ala-
csonyabb minőségű vagy hiányos szolgáltatásra.

A Fővárosi Önkormányzat márciusi – az április 9-én
megváltoztatott – rendelettervezetének tartalmi elemei

Figyelemmel a fentebb írtakra, a rendelettervezettel elérni kívánt
célkitűzések a következők:

• indirekt létszámkorlátozás megteremtése minőségi elvárá-
sok útján, 

• a szolgáltatás szigorú ellenőrzése, a rendeletben foglalt ren-
delkezések megszegése esetén az engedélyek visszavonása,

• a gépjárművek életkorának legfeljebb 10 évben történő kor-
látozása. Itt az előterjesztés legutolsó változatában 2014. január 1-
jétől az EURO4-es motort követeli meg a jogalkotó, 1 éves kifutással 

• műszaki paramétereiben: legalább 2550 mm tengelytáv, 430
liter csomagtér, legalább 60kW hajtómotor-teljesítmény,
EURO4-es motor. Az előterjesztés „A” és „B” változatában a
gyárilag elektromos és hibrid autók esetén 300 literes cso-
magtartó, a „B” változatban továbbá öt személy szállítása
esetén csak 390 literes csomagtartó követelménye szerepel.
Továbbá a legújabb „A” változat már csak 58 kW-os, a „B”
változat csak 55 kW-os motorteljesítményt követel meg,

• működőképes légkondicionáló berendezés előírása,
• dohányzási tilalom,
• kötelező bankkártya-elfogadás,
• kötelező tarifatájékoztatás egységes formátumban,
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nyos egységdíj) rögzített hatósági árként történő bevezetését kérték.
A rögzített hatósági ár lehetőségét csak a műszaki, környezetvédel-
mi paraméterek és a szolgáltatások színvonalának egységessége
esetén, a rendelet tervezetében foglalt intézkedéssorozat után, vagy
azzal egy időben lehet bevezetni. A fix tarifának kétségtelen előnyei
a kiszámíthatóság, és a szolgáltatásbiztonság, de ez nagymértékű
burkolt, hatósági erővel elért áremelést nem jelenthet.

A 2012. február 23-án Tarlós István főpolgármester vezetésével
tartott egyeztetésen az Országos Taxis Szövetség (a továbbiakban:
OTSZ) és a Taxi Gépkocsivezetők Független Szakszervezete
(TGFSZ) képviselői ismételten a fix tarifa 2013. január 1-jei beveze-
tését kérték a korábban tervezett ütemezett bevezetés helyett, és nyi-
latkozatot tettek a személytaxi-szolgáltatás ezzel együtt javasolt egy-
séges szabályozási elemeinek 2013. január 1-jei határnappal törté-
nő bevezetésének elfogadására. 

A korábbi ígéretnek megfelelően a fővárosi rendelettervezet kon-
cepciójának ismeretében 2012. április 5-én a BKK a szolgáltatást
végzők képviselőinek széles körű bevonásával, továbbá civil szerve-
zetek részvételével folytatta az egyeztetéseket.

A Taxi Gépkocsivezetők Független Szakszervezete alelnöke el-
mondta, hogy egyetértenek a taxis piac szabályozásának szükséges-
ségével, véleményük szerint a létszám csökkentésére és a fix tarifák
bevezetésére van szükség. A találkozón a fuvarszervezők képviselői
is elmondták álláspontjukat. A RádióTele5 Taxi vezetője a felkészülé-
si idő fontosságát és az elektromos hajtású taxik szabályozásban va-
ló előnyben részesítését kérte.

Hosszú évek adósságát törleszti a Fővárosi Önkormányzat azzal,
hogy foglalkozik a személytaxi-szolgáltatás szabályozásával. A sza-
badjelzők kapcsán elképesztőnek nevezte azt, hogy ma 19 különféle
szabadjelzővel működnek taxik Budapesten, és az egységesítés mel-
lett foglalt állást. A Budapest Taxi képviselője ellenvéleményét fejtet-
te ki a koncepcióval kapcsolatban, a fuvarszervezők szabad árazásá-
nak és arculatépítésének lehetőségét hiányolva a tervezetből. Ugyan-
akkor felvetésére válaszul a BKK vezérigazgatója felhívta a figyelmet:
az egységes arculat mellett a fuvarszervezőknek biztosítani fogják,
hogy az egységes tervbe illeszkedő módon, saját arculati elemeiket is
feltüntethessék, de az autók reklámokkal borítását nem támogatja a
BKK. A Főtaxi képviselője a taxiállomások számának bővítésére és a
belső területeken, az utazáskezdő helyszíneken koncentráltabb elhe-
lyezésük szükségességére hívta fel a BKK figyelmét, amelynek kap-
csán a BKK ígéretet tett a helyszínek felülvizsgálatára a rendeleti sza-
bályozás felkészülési ideje alatt. A taxis érdekképviseletek elmondták:
kiemelten fontosnak tartják a fix tarifák bevezetését. Nem tartják azon-
ban elfogadhatónak, hogy rövid határidővel kelljen lecserélni a teljes
járműparkjukat, de a BKK által javasolt, fóliával történő arculatváltás
megoldását kellő felkészülési idő esetén el tudják fogadni.

Az ismertetett szabályozási elemekre írásbeli észrevételeket és vé-
leményeket kért a BKK a résztvevőktől. Figyelemmel a budapesti ta-
xis piacon jelenlévő mintegy 21 fuvarszervező cégre és 6000 taxis
vállalkozásra, a visszaérkezett javaslatok és vélemények száma mér-
sékeltnek tekinthető: összesen 30 írásos vélemény érkezett. A kon-
cepció egyeztetésén ismertetett szabályozási elemek szinte minden
részletet érintettek, de kivétel nélkül olyan módosító javaslatokat tet-
tek, amelyek a szabályozási elemek 2013-as bevezetését elvetették,
egymással gyakran ellentétes érvek alapján. Számos észrevételt
ugyanakkor beépítettünk a rendelet tervezetébe. A személytaxi-szol-
gáltatók képviselői és a BKK vezetői ekkor még nem tudtak teljes
megegyezésre jutni egymással, a tarifák, és az egységes arculat te-
kintetében egyaránt eltértek a végső álláspontok. A most előterjesz-
tett rendelettervezet végleges elemei (maga a megegyezés) a főpol-
gármester által vezetett, városüzemeltetési főpolgármester-helyet-
tes, taxis érdekvédelmi vezetők és BKK vezérigazgató részvételével
történt, 2013. február 5-én, a főpolgármesteri irodában tartott egyez-
tetésen alakultak ki. Itt végleges megállapodás született az emelt, éj-
szakai tarifa eltörléséről is.  

Napjaink fővárosi helyzete 

Budapesten 2012-ben nagyságrendileg 5500 személytaxira kötöt-
tek taxiállomás-használati megállapodást, amelyekkel rendszeresen
és folyamatosan Budapest közigazgatási területén belül végzik a
személytaxi-szolgáltatást. A tapasztalatok szerint mintegy 21 fuvar-
szervező társaság szervezi a taxivállalkozások felé az utazási igények

címkiadását. Fuvarszervező társasággal vállalkozói szerződéses vi-
szonyban mintegy 3700 taxi vállalkozás dolgozik, míg a piaci szerep-
lők közel egyharmada önállóan, fuvarszervezőhöz nem tartozva vég-
zi a személytaxi-szolgáltatást. 

A személytaxi-szolgáltatás piacán a Taxi Gépkocsivezetők Függet-
len Szakszervezete felmérései szerint havonta egymillió utazás törté-
nik, 2,5-3 milliárd forint árbevétellel. 

Az elmúlt években a személytaxi-szolgáltatás piacán a fuvarszerve-
zők között kialakult verseny miatt a szolgáltatási árak a Fővárosi Köz-
gyűlés rendeletében megengedett maximumértékről jelentősen le-
csökkentek, nem ritka a 150-180 forint/km díjért lebonyolított fuvar.
A fuvarszervező irodák közötti árverseny miatt kialakult alacsony
árak (amelyeket nem a szerződött taxis vállalkozók állapítanak meg
költségelemzéssel alátámasztva) arra épülnek, hogy a fuvarszerve-
zők hirdetik meg, és az így megszervezett fuvarokkal végül maguk-
hoz csábítják a túlzott létszám miatt alacsony fuvarszámmal dolgozó
vállalkozókat. Mindezeken felül a 2008-ban bekövetkezett gazdasági
válság hatása miatti fuvarszám-csökkenés a taxis vállalkozókat a
megélhetési taxizás, a gazdaságosnál alacsonyabb áron vállalt fuva-
rok, a szolgáltatási színvonal romlása és részben a szürkegazdaság
irányába mozdította el. Az utasok által rendszeresen tapasztalható
túlszámlázás (éjszakai tarifa használata nappal, a megengedettnél
magasabb alapdíj stb.), a személytaxi-szolgáltatás nyújtására hasz-
nált gépkocsik heterogén összetétele, azok minőségi, esztétikai pa-
raméterei az utasoknál bizalomvesztéshez vezettek.

A jelenlegi személytaxi-szolgáltatás piaci helyzetének megváltozta-
tásáért küzdő piaci szereplők az alábbi javaslatokkal kívánják a folya-
matban levő szabályzási elképzeléseket alakítani. 

1. Létszámkorlátozás: a piacon levő 6000 taxivállalkozás létszámá-
nak radikális korlátozása (4000 főben történő maximálása). 

2. Rögzített hatósági ár: a fuvarszervezők közötti árverseny fix ha-
tósági árral történő korlátozása. 

3. A taxiállomások számának és férőhelyeinek jelentős bővítése. 
4. Koncentrált, összevont ellenőrzési hatáskörök és az ellenőrzé-

sek számának jelentős növelése. 
1. Létszámkorlátozás
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 19. § (2) bekez-

dését – amely lehetőséget adott az önkormányzatoknak arra, hogy
közigazgatási területükön meghatározzák a kiadható taxiengedélyek
számát – a 21/1994. (IV. 16.) AB határozat (5. melléklet) alkotmány-
ellenesnek nyilvánította, megsemmisítette, így a taxivállalkozások
számát adminisztratív módon szabályozni nincs lehetőség. A jármű-
vek külső megjelenését, környezetvédelmi besorolását és méretét
szabályozó rendeleti előírások útján lehetőség van a szolgáltatási
szint meghatározására. A minőségi elvárásnak megfelelni nem tudó
taxis vállalkozások ily módon a taxis piacról kiszorulnak, és az utasok
magasabb biztonsági követelménynek, esztétikai elvárásnak megfe-
lelő szolgáltatást kaphatnak, egyúttal a túlzott létszámból eredő ked-
vezőtlen piaci hatások is mérséklődnek. Erre a felvetésre tehát a ren-
delettervezet adekvát választ ad. 

2. Rögzített hatósági ár
A személytaxi-szolgáltatás piacát érintő szabályozási beavatkozá-

sok szinte minden országban változóban vannak. Fokozatosan visz-
szaszorulnak, eltörlésre kerülnek a létszámszabályozásra irányuló di-
rekt intézkedések, megerősödnek a szabványosított minőséget ki-
kényszerítő műszaki és egyéb előírások. 

Budapesten a személytaxi-szolgáltatás jelenlegi maximált árakkal
történő árszabályozásának alapvető rendeltetése az, hogy a kiszol-
gáltatott helyzetű utasokat megvédje a durva túlárazástól.

A fővárosi személytaxi-szolgáltatás piacán versenyző fuvarszerve-
zők közötti árverseny alapvetően a telefonos rendelés és a szerződé-
ses fuvarozás áraiban érvényesült. A piacnak ezen a szegmensén a
vállalási árak a maximált tarifák szintje alatt 30-40 százalékkal alakul-
tak ki. Figyelemmel a fuvarszervezőkhöz tartozó 3700 taxis vállalko-
zóra, elmondható, hogy ez az alacsonyabb árszínvonal jellemzi a sze-
mélytaxi-szolgáltatások mintegy 60-70 százalékát. Nehezen fogadha-
tó el az az állítás, hogy az elmúlt öt évben a versenyben kialakult árak
tartósan nem nyújtanak fedezetet a fuvarozás tényleges költségeire,
hiszen mégis folyamatos túlkínálat jellemzi a piacot. Mindezek mel-
lett – sokszor valóban a megélhetés érdekében – sajnos nem ritka
a fogyasztók kisebb-nagyobb mértékben történő megkárosítása
sem, pl. a taxiórák manipulálásával.
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Az Alkotmánybíróság 19/2004. (V.26.) AB határozata (6. mellék-
let) indoklásában kimondta, hogy az árakra vonatkozó közvetlen be-
avatkozás csak ott indokolt, ahol a tisztességtelen piaci magatartás
és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény nem elégséges a fo-
gyasztók védelmére, a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés meg-
akadályozására. 

2011-ben a főváros képviselői, a taxis érdekképviseletek és taxis
cégek vezetői közötti egyeztetés során a Taxi Gépkocsivezetők Füg-
getlen Szakszervezete (TGFSZ) vállalta magára a fix tarifára vonatko-
zó javaslatok elkészítését. Az előzetes tarifaszámításaik alapján
1005 Ft alapdíjat, 804 Ft/km távolsággal arányos egységdíj és 201
Ft/perc idővel arányos díjat kalkuláltak. Figyelemmel arra, hogy véle-
ményük szerint ilyen áron fizetőképes kereslet nem jelentkezne a
személytaxi-szolgáltatás iránt, a hatóságilag megállapított ár mérté-
két 580 Ft alapdíjban, 280 Ft/km távolsággal arányos, és 70 Ft idő-
vel arányos díjban javasolták rögzíteni. Javaslatukat megalapozott
közgazdasági számításokkal alátámasztani nem tudták, álláspontjuk
szerint a fix tarifa nem kizárólag közgazdasági számítások, hanem
politikai döntés kérdése. Álláspontjuk a 2011. november 2-i de-
monstráció során megváltozott, a jelenleg érvényben lévő nappali
maximált tarifa 300 Ft alapdíj, 240 Ft/km távolsággal arányos, és 60
Ft/perc idővel arányos díj, rögzített hatósági árként történő megha-
tározását követelték. Végül az egyeztetések végső fázisában ettől is-
mét eltértek, felfelé.

A mai személytaxi-szolgáltatási piacon a fuvarszervezők által bo-
nyolított szerződéses, telefonon rendelt fuvarok lényegesen alacso-
nyabb árszinten realizálódnak, és jellemzően csak az utcai leintéses
fuvarvállalás ára éri el a maximált hatósági ár szintjét. 

A tarifa szakmailag és gazdaságilag megalapozott meghatározá-
sára felkértük a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarát, amely a ja-
vaslatát elkészítette.

A rögzített hatósági ár rendelkezik előnyökkel, de az árral történő
visszaéléseket önmagában nem képes megszüntetni, ezért a csalá-
sok ellen szigorú és következetes ellenőrzés és szankcionálás is
szükséges.

Az eddigi gyakorlatban, heterogén flottával, a kereslet-kínálati vi-
szonyok hatására – a létező választási helyzetben – a maximált ható-
sági árak alatt alakultak ki a tényleges árak.

A taxis érdekképviseleti szervezetek a rögzített hatósági ár beveze-
tésétől a fuvarszervezőktől való nagyobb függetlenségüket, a taxis
egyéni vállalkozók nagyobb szabadságát és a költségeik megtérülését
várják. Az elmondások alapján jelenleg a fuvarszervező cégek sokszor
szinte belekényszerítik a személytaxi vállalkozásokat az alacsony áron
történő szolgáltatásba, mert csak így adnak nekik fuvarokat.

A gyakorlati tapasztalatok azt igazolják, hogy a személytaxi-szol-
gáltatást igénybe vevő utasok számára gyakran követhetetlen díj-
megállapításokra kerül sor. A különböző taxis vállalkozások árkép-
zése és az általuk érvényesített ár nehezen, vagy egyáltalán nem el-
lenőrizhető. 

A rögzített hatósági ár bevezetésével az utasok számára és az ár-
hatóság számára is követhető és kiszámítható az érvényesített díj. Fo-
gyasztóvédelmi szempontból számtalan előnnyel jár, és kiszűri a meg-
tévesztés lehetőségét is. A kisvállalkozók számára biztosítja az önkölt-
ségen felüli biztonságos vállalkozáshoz szükséges bevételeket. 

A rögzített hatósági árképzés és feltételei önkormányzati rendele-
ti szabályozása megfelel az EU-s országok gyakorlatának, és ezáltal
könnyebben megoldható az árképzés elemeinek változása miatti díj-
módosítás. 

A gazdasági verseny csak a fogyasztói érdekek fokozott védelme
mellett folytatható, ezért az önkormányzatnak jogszabályi úton lehet a
piacot befolyásoló szabályozó intézkedéseket hozni. A lakossági és
idegenforgalmi fogyasztói igények kielégítése szükségessé teheti,
hogy a személytaxi-szolgáltatás hatóságilag rögzített áron minél szé-
lesebb körben elérhető legyen, és kiszámítható módon működjön.

A rögzített hatósági ár megállapítása indokolatlan mértékben nem
sérti a gazdasági verseny szabadságát, mert a személytaxi-szolgálta-
tásban résztvevő vállalkozók mindegyikére azonos szabályzást ad
Budapest közigazgatási területén. 

3. A taxiállomások
Budapest közigazgatási területén 2012-ben 319 taxiállomáson 1421

taxi-férőhely üzemelt. A Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgálta-
tó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiak-

ban: Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft.) 2000 és 2004 között létesítette ezen taxiállomások je-
lentős részét, a taxis érdekképviseleti szervek javaslatai alapján. 

2012. évben a taxiállomások ellenőrzése során megállapítható
volt, hogy a belvárosi nagy forgalmú taxiállomásokat leszámítva mint-
egy 45 százalék az üres kapacitás, ami azt is jelenti, hogy volt sza-
bad hely az éppen fuvarfeladatot el nem látó taxisok taxiállomáson
való megállására. Ennek ellenére a főváros belső kerületeiben indo-
kolt a taxiállomás-hálózat bővítése is, melyet a BKK majd elvégez. 

A rendelettervezet elfogadása esetén a taxiállomások helyének
meghatározására ismételten a taxis képviseletek bevonásával kerül
sor 2013 folyamán. A 2011. évben 27 taxiállomásra összesen 82
taxi-férőhelyre érkezett, 2012. évben nem érkezett javaslat.

4. Ellenőrzések
Az időközben már hatályon kívül helyezett, a Budapest Főváros

közterületein a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemel-
tetésének rendjéről szóló 59/1999 (XI.18) Főv. Kgy. rendelet értel-
mében a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasz-
nú Nonprofit Kft. feladata volt a taxiállomások létesítése, üzemelteté-
se, míg a rendeletben foglalt szabályok betartásának ellenőrzését a
Fővárosi Közterület-felügyelet látta el. A személytaxi-szolgáltatók tel-
jes körű ellenőrzésének feladatrendszere a főjegyző hatáskörébe
tartozott. Az ellenőrzés végrehajtása során tapasztalható hiányossá-
gok jegyzőkönyvezését követően a feljelentést az adott normasértés-
sel, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező önkormányzati, kor-
mányzati szervekhez kellett küldeni az eljárások további lefolytatása
céljából. Az ellenőrzésekre feljogosított további hatóságok és intéz-
mények (Nemzeti Közlekedési Hatóság, Nemzeti Adó- és Vámhiva-
tal, Fogyasztóvédelmi Felügyelőség) saját hatáskörükben is végez-
tek ellenőrzéseket. Ezen állami szervezetektől és intézményektől ha-
táskörüket a Fővárosi Önkormányzat nem tudja elvonni. 

A Fővárosi Önkormányzat ellenőrzési kapacitásai alacsonyak vol-
tak az elmúlt években, ezért a visszaélések ellen átfogóan nem lehe-
tett fellépni. A rendelettervezet elfogadása esetén a felkészülési idő-
ben, 2013. október 1-i bevezetést megcélozva a BKK a Főpolgár-
mesteri Hivatal és a Fővárosi Közterület-felügyelet kapna felhatalma-
zást az új ellenőrzési rendszer kialakítására. 

A személytaxi-szolgáltatás szabályozásáról készülő kormányrende-
let a közlekedési hatóságok hatáskörébe helyezi a taxiengedélyek ki-
adását és visszavonását. A tervezet szerint a különböző hatóságok,
de a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara is megalapozott jelen-
tésében kezdeményezheti a szabályokat megsértő személytaxi-szol-
gáltató jogsértő tevékenységének megállapítását, ami alapján a ha-
tóság három hónaptól öt évig terjedő időszakra személytaxi-szolgál-
tató működési engedélyét visszavonhatja. Az ellenőrzéseket az új
szabályozással együtt lényegesen szigorítani tervezzük, fokozottan
figyelve az utasok megkárosításának vagy megtévesztésének min-
den módjára, valamint az előírthoz képest bármilyen tekintetben ala-
csonyabb minőségű vagy hiányos szolgáltatásra.

A Fővárosi Önkormányzat márciusi – az április 9-én
megváltoztatott – rendelettervezetének tartalmi elemei

Figyelemmel a fentebb írtakra, a rendelettervezettel elérni kívánt
célkitűzések a következők:

• indirekt létszámkorlátozás megteremtése minőségi elvárá-
sok útján, 

• a szolgáltatás szigorú ellenőrzése, a rendeletben foglalt ren-
delkezések megszegése esetén az engedélyek visszavonása,

• a gépjárművek életkorának legfeljebb 10 évben történő kor-
látozása. Itt az előterjesztés legutolsó változatában 2014. január 1-
jétől az EURO4-es motort követeli meg a jogalkotó, 1 éves kifutással 

• műszaki paramétereiben: legalább 2550 mm tengelytáv, 430
liter csomagtér, legalább 60kW hajtómotor-teljesítmény,
EURO4-es motor. Az előterjesztés „A” és „B” változatában a
gyárilag elektromos és hibrid autók esetén 300 literes cso-
magtartó, a „B” változatban továbbá öt személy szállítása
esetén csak 390 literes csomagtartó követelménye szerepel.
Továbbá a legújabb „A” változat már csak 58 kW-os, a „B”
változat csak 55 kW-os motorteljesítményt követel meg,

• működőképes légkondicionáló berendezés előírása,
• dohányzási tilalom,
• kötelező bankkártya-elfogadás,
• kötelező tarifatájékoztatás egységes formátumban,
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• egységes arculat, megengedve a fuvarszervezők védjegyolta-
lom alatt lévő logójának, szabadjelzőjének korlátozott használatát,

• szigorú pénzügyi elvárások a fuvarszervezők felé,
• egységes rögzített hatósági ár (egy tarifa a taxaméterben).

A leglényegesebb eltérés az eredeti előterjesztéstől e kérdésben
van. A tüntetések is e pont miatt szerveződtek a fix tarifát akarók és
az azt részben elutasítók körében,

• fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó követelmények meg-
fogalmazása, a fogyasztót megtévesztő magatartás tiltása,

• pénzügyi alkalmassági feltételek állítása a fuvarszerve-
zők felé.

Az elfogadásra javasolt rendelettervezetben a taxik műszaki para-
métereinek meghatározásakor a Budapesti Kereskedelmi és Iparka-
mara 2005-ben megalkotott leírásában szereplőnél enyhébb feltéte-
lek megállapítására a jelenlegi világgazdasági válságra és a fővárosi
taxipiac stagnálására tekintettel került sor. A személytaxi-szolgáltatás
utaskényelmi szempontjára figyelemmel került meghatározásra a ten-
gelytáv, a motorteljesítmény és a csomagtér minimális mérete, amely-
nek döntő többségben minimálisan középkategóriás autók felelnek
meg. A főváros környezetvédelme érdekében szükséges meghatároz-
ni a járművek környezetvédelmi besorolását. A szolgáltatás minősé-
gét javítja a gépkocsi komfortjának meghatározása és a fizetési lehe-
tőségek bővítésének előírása, továbbá az egészség megőrzését és a
járművek kulturáltságát segíti elő a dohányzás tilalma. A BKK honlap-
ján körkérdést intézett a személytaxi-szolgáltatást igénybe vevő uta-
sokhoz, amelyben a készülő új taxirendelethez az utasigényeknek és
elvárásoknak megfelelő javaslatokat és véleményeket kért.

Javaslat az egységes budapesti taxiarculat kialakí-
tására

A közforgalmú közlekedés arculati koncepciójának részeként a
személytaxikra vonatkozóan is az egységesítés szempontjai az irány-
adók, hogy azok jól megkülönböztethető, homogén járműcsoportot
alkossanak Budapest utcáin. 

A kialakítandó arculat elsődleges célja nem csak esztétikai, ha-
nem egy olyan magasabb szolgáltatási színvonal biztosítása az uta-
sok számára, amely alapját képezheti a megbízható városi közleke-
désnek. Megengedhető azonban az, hogy a fuvarszervező társaság-
gal szerződéses kapcsolatban álló személytaxis vállalkozás a jármű
jobb első ajtaján (ahol az utas általában beszáll) a fuvarszervező
védjegyoltalom alatt álló logóját és szabadjelzőjét használ-
hassa. A fuvarszervező társasággal szerződéses kapcsolatban nem
lévő személytaxis vállalkozás a BKK által meghatározott szabadjelzőt
köteles használni.

Számos nagyváros városképének meghatározó elemei, jellegze-
tességei a taxik. 

Európa és a világ számos nagyvárosa is felismerte a taxik, mint
közforgalmú közlekedési eszközök arculatának egységes szabályo-
zásának szükségességét.

A jelen javaslat célja a példák alapján az egységes fővárosi
taxiarculat és szabadjelző megtervezése – beleértve a tájékoztatási
elemeket a járművek belső terében és a jármű külsején –, és a szol-
gáltatási előírásokban való rögzítése. Ugyanakkor szabályozott lehe-
tőséget biztosít a fuvarszervezők logójának, szabadjelzőjének és te-
lefonszámának megjelenítésére. Biztosítja továbbá a jármű hátsó
lökhárítóján reklám elhelyezését.

Javaslat az egységes budapesti személytaxi-szol-
gáltatás díjának meghatározására

A Fővárosi Közgyűlés utoljára 2000-ben módosította a személytaxi-
szolgáltatás díjának legmagasabb hatósági árként való megállapítá-
sáról és annak alkalmazási feltételeiről szóló 31/1998. (VII. 16.) Főv.
Kgy. rendelet viteldíj mértékére vonatkozó rendelkezéseit. Azóta van-
nak érvényben az akkori egyeztetéseknek megfelelő maximált ható-
sági áras taxitarifák Budapesten. A tarifa ügyében a Budapesti Ke-
reskedelmi és Iparkamara az érdekképviseletek és fuvarszervező tár-
saságok közös konszenzusos javaslata került rögzített hatósági ár-
ként beépítésre a tervezetbe az alábbiak szerint:

Az eredeti előterjesztés 1. mellékletét képező Taxirendelet-ter-
vezet 16. §-a

A) változat: nem módosul, vagyis 
„16. § 

(1) Az egységdíjak kötelező mértéke – rögzített hatósági árként
– a következő (a díjtételek az általános forgalmi adót tartalmazzák):

(2) Budapest közigazgatási területén megkezdett, de a közigazga-
tási határon kívülre irányuló személytaxi-szolgáltatás teljesítése ese-
tén a Budapest közigazgatási határáig teljesítendő visszaútra a vállal-
kozó az (1) bekezdés szerint meghatározott viteldíjat alkalmazhatja.”

B) változat: Az alábbiak szerint módosul:
„16. §

(1) Az egységdíjak kötelező mértéke – rögzített hatósági árként
– az előrendelés a szolgáltatás telefonon történő megrendelése,
valamint a jelen rendelet kihirdetését megelőzően kötött szerződés
teljesítésének eseteit kivéve, a következő (a díjtételek az általános
forgalmi adót tartalmazzák): 

(2) Előrendelés, a szolgáltatás telefonon történő megrendelése,
valamint a jelen rendelet kihirdetését megelőzően kötött szerződés
teljesítésének esetén, az egységdíjak mértéke – maximált hatósági
árként – a következő (a díjtételek az általános forgalmi adót tartal-
mazzák): 

(3) Budapest közigazgatási területén megkezdett, de a közigazga-
tási határon kívülre irányuló személytaxi szolgáltatás teljesítése ese-
tén a Budapest közigazgatási határáig teljesítendő visszaútra a vál-
lalkozó (1) bekezdés szerint meghatározott viteldíjat alkalmazhatja.”

A „B“ változat az eredeti (márciusi) beadványban egyáltalán nem
szerepelt. Ez az egyeztető tárgyalás következményeképp került be a
tervezetbe. Sorsáról az április 9-i közgyűlés dönt majd.

Az emelt alapdíj a taxis vállalkozókat védi a rövid fuvarok miatti ön-
költség alatti alacsony bevételtől, ugyanakkor a rögzített hatósági ár
bevezetése és a (gyakran nappal is alkalmazott) éjszakai tarifa kiikta-
tása a minőségjavulásban megnyilvánuló szabályozottabb piaci ver-
senyt teremt.

Az Ártv. 7. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a tárgyi
rendelettervezetek egyeztetésre kerültek a törvényben előírt szerve-
zetekkel. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, valamint Buda-
pest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének
véleményét az előterjesztéshez csatoltuk. 

A rendelettervezethez a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tör-
vény (Jat.) 17. § előírásainak megfelelően készült hatásvizsgálatot az
előterjesztés melléklete tartalmazza.

A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően továbbá
megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu
honlapon keresztül annak érdekében, hogy az érintettek tudomást
szerezzenek a készülő rendelettervezetről.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a
döntési javaslatokat elfogadni és rendeletét megalkotni szíveskedjen.
Az április 9-i közgyűlés az előzőektől eltérő döntéseit a 47. oldalon, az
OTSZ hirdetésében olvashatják.
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• egységes arculat, megengedve a fuvarszervezők védjegyolta-
lom alatt lévő logójának, szabadjelzőjének korlátozott használatát,

• szigorú pénzügyi elvárások a fuvarszervezők felé,
• egységes rögzített hatósági ár (egy tarifa a taxaméterben).

A leglényegesebb eltérés az eredeti előterjesztéstől e kérdésben
van. A tüntetések is e pont miatt szerveződtek a fix tarifát akarók és
az azt részben elutasítók körében,

• fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó követelmények meg-
fogalmazása, a fogyasztót megtévesztő magatartás tiltása,

• pénzügyi alkalmassági feltételek állítása a fuvarszerve-
zők felé.

Az elfogadásra javasolt rendelettervezetben a taxik műszaki para-
métereinek meghatározásakor a Budapesti Kereskedelmi és Iparka-
mara 2005-ben megalkotott leírásában szereplőnél enyhébb feltéte-
lek megállapítására a jelenlegi világgazdasági válságra és a fővárosi
taxipiac stagnálására tekintettel került sor. A személytaxi-szolgáltatás
utaskényelmi szempontjára figyelemmel került meghatározásra a ten-
gelytáv, a motorteljesítmény és a csomagtér minimális mérete, amely-
nek döntő többségben minimálisan középkategóriás autók felelnek
meg. A főváros környezetvédelme érdekében szükséges meghatároz-
ni a járművek környezetvédelmi besorolását. A szolgáltatás minősé-
gét javítja a gépkocsi komfortjának meghatározása és a fizetési lehe-
tőségek bővítésének előírása, továbbá az egészség megőrzését és a
járművek kulturáltságát segíti elő a dohányzás tilalma. A BKK honlap-
ján körkérdést intézett a személytaxi-szolgáltatást igénybe vevő uta-
sokhoz, amelyben a készülő új taxirendelethez az utasigényeknek és
elvárásoknak megfelelő javaslatokat és véleményeket kért.

Javaslat az egységes budapesti taxiarculat kialakí-
tására

A közforgalmú közlekedés arculati koncepciójának részeként a
személytaxikra vonatkozóan is az egységesítés szempontjai az irány-
adók, hogy azok jól megkülönböztethető, homogén járműcsoportot
alkossanak Budapest utcáin. 

A kialakítandó arculat elsődleges célja nem csak esztétikai, ha-
nem egy olyan magasabb szolgáltatási színvonal biztosítása az uta-
sok számára, amely alapját képezheti a megbízható városi közleke-
désnek. Megengedhető azonban az, hogy a fuvarszervező társaság-
gal szerződéses kapcsolatban álló személytaxis vállalkozás a jármű
jobb első ajtaján (ahol az utas általában beszáll) a fuvarszervező
védjegyoltalom alatt álló logóját és szabadjelzőjét használ-
hassa. A fuvarszervező társasággal szerződéses kapcsolatban nem
lévő személytaxis vállalkozás a BKK által meghatározott szabadjelzőt
köteles használni.

Számos nagyváros városképének meghatározó elemei, jellegze-
tességei a taxik. 

Európa és a világ számos nagyvárosa is felismerte a taxik, mint
közforgalmú közlekedési eszközök arculatának egységes szabályo-
zásának szükségességét.

A jelen javaslat célja a példák alapján az egységes fővárosi
taxiarculat és szabadjelző megtervezése – beleértve a tájékoztatási
elemeket a járművek belső terében és a jármű külsején –, és a szol-
gáltatási előírásokban való rögzítése. Ugyanakkor szabályozott lehe-
tőséget biztosít a fuvarszervezők logójának, szabadjelzőjének és te-
lefonszámának megjelenítésére. Biztosítja továbbá a jármű hátsó
lökhárítóján reklám elhelyezését.

Javaslat az egységes budapesti személytaxi-szol-
gáltatás díjának meghatározására

A Fővárosi Közgyűlés utoljára 2000-ben módosította a személytaxi-
szolgáltatás díjának legmagasabb hatósági árként való megállapítá-
sáról és annak alkalmazási feltételeiről szóló 31/1998. (VII. 16.) Főv.
Kgy. rendelet viteldíj mértékére vonatkozó rendelkezéseit. Azóta van-
nak érvényben az akkori egyeztetéseknek megfelelő maximált ható-
sági áras taxitarifák Budapesten. A tarifa ügyében a Budapesti Ke-
reskedelmi és Iparkamara az érdekképviseletek és fuvarszervező tár-
saságok közös konszenzusos javaslata került rögzített hatósági ár-
ként beépítésre a tervezetbe az alábbiak szerint:

Az eredeti előterjesztés 1. mellékletét képező Taxirendelet-ter-
vezet 16. §-a

A) változat: nem módosul, vagyis 
„16. § 

(1) Az egységdíjak kötelező mértéke – rögzített hatósági árként
– a következő (a díjtételek az általános forgalmi adót tartalmazzák):

(2) Budapest közigazgatási területén megkezdett, de a közigazga-
tási határon kívülre irányuló személytaxi-szolgáltatás teljesítése ese-
tén a Budapest közigazgatási határáig teljesítendő visszaútra a vállal-
kozó az (1) bekezdés szerint meghatározott viteldíjat alkalmazhatja.”

B) változat: Az alábbiak szerint módosul:
„16. §

(1) Az egységdíjak kötelező mértéke – rögzített hatósági árként
– az előrendelés a szolgáltatás telefonon történő megrendelése,
valamint a jelen rendelet kihirdetését megelőzően kötött szerződés
teljesítésének eseteit kivéve, a következő (a díjtételek az általános
forgalmi adót tartalmazzák): 

(2) Előrendelés, a szolgáltatás telefonon történő megrendelése,
valamint a jelen rendelet kihirdetését megelőzően kötött szerződés
teljesítésének esetén, az egységdíjak mértéke – maximált hatósági
árként – a következő (a díjtételek az általános forgalmi adót tartal-
mazzák): 

(3) Budapest közigazgatási területén megkezdett, de a közigazga-
tási határon kívülre irányuló személytaxi szolgáltatás teljesítése ese-
tén a Budapest közigazgatási határáig teljesítendő visszaútra a vál-
lalkozó (1) bekezdés szerint meghatározott viteldíjat alkalmazhatja.”

A „B“ változat az eredeti (márciusi) beadványban egyáltalán nem
szerepelt. Ez az egyeztető tárgyalás következményeképp került be a
tervezetbe. Sorsáról az április 9-i közgyűlés dönt majd.

Az emelt alapdíj a taxis vállalkozókat védi a rövid fuvarok miatti ön-
költség alatti alacsony bevételtől, ugyanakkor a rögzített hatósági ár
bevezetése és a (gyakran nappal is alkalmazott) éjszakai tarifa kiikta-
tása a minőségjavulásban megnyilvánuló szabályozottabb piaci ver-
senyt teremt.

Az Ártv. 7. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a tárgyi
rendelettervezetek egyeztetésre kerültek a törvényben előírt szerve-
zetekkel. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, valamint Buda-
pest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének
véleményét az előterjesztéshez csatoltuk. 

A rendelettervezethez a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tör-
vény (Jat.) 17. § előírásainak megfelelően készült hatásvizsgálatot az
előterjesztés melléklete tartalmazza.

A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően továbbá
megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a www.budapest.hu
honlapon keresztül annak érdekében, hogy az érintettek tudomást
szerezzenek a készülő rendelettervezetről.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a
döntési javaslatokat elfogadni és rendeletét megalkotni szíveskedjen.
Az április 9-i közgyűlés az előzőektől eltérő döntéseit a 47. oldalon, az
OTSZ hirdetésében olvashatják.
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KEVESEBB IS ELÉG A TÖBBRE.
MI EBBEN HISZÜNK.

KÉNYELEM, TELJESÍTMÉNY 
ÉS GAZDASÁGOSSÁG - 
EZ A CHEVROLET.

www.chevrolet.hu | 06 40 91 88 88
A tájékoztatás nem teljeskörű, nem minősül ajánlattételnek, további részletekért érdeklődjön az akcióban résztvevő Chevrolet márkakereskedéseknél. A felszereltségek a készleten lévő egyes 
MY12-es Orlando 1.8 LS+ valamint a Cruze Station Wagon 1.6 LS+ modellekre vonatkoznak. A feltüntetett árak a visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényesek. A képek illusztrációk.
A Chevrolet Orlando és a 4-ajtós Chevrolet Cruze az Euro NCAP 2011. és 2009. évi töréstesztjén 5 csillagos, maximális eredményt értek el.  Orlando - vegyes fogyasztás: 5.3-7.9 l/100 km, CO2 kibocsátás: 
139-186 g/ km. Cruze - vegyes fogyasztás: 4.5-7.2 l/100 km, CO2 kibocsátás 119-170 g/ km. 

 

CHEVROLET CRUZE STATION WAGON 
KOMBI VERZIÓ | LÉGKONDICIONÁLÓ | ABS | 6 LÉGZSÁK | ESC | ISOFIX
16” ACÉL KERÉKTÁRCSÁK | ELEKTROMOS ABLAKEMELŐK ÉS
TÜKRÖK | KÖZPONTI ZÁR | HAZAKÍSÉRŐ FÉNY | CD/MP3-LEJÁTSZÓ AUX-IN 
FEDÉLZETI SZÁMÍTÓGÉP |  500 L CSOMAGTARTÓ
KEDVEZŐ FINANSZÍROZÁS, NYÍLTVÉGŰ LÍZING KONSTRUKCIÓBAN IS. 

TAXISOKNAK AKÁR  3 654 000 Ft -tól.

CHEVROLET CRUZE STATION WAGON 
KOMBI VERZIÓ | LÉGKONDICIONÁLÓ | ABS | 6 LÉGZSÁK | ESC | ISOFIX
16” ACÉL KERÉKTÁRCSÁK | ELEKTROMOS ABLAKEMELŐK ÉS
TÜKRÖK | KÖZPONTI ZÁR | HAZAKÍSÉRŐ FÉNY | CD/MP3-LEJÁTSZÓ AUX-IN 

 LÍZING KONSTRUKCIÓBAN IS.

CHEVROLET ORLANDO 
LÉGKONDICIONÁLÓ | 7 ÜLÉS | ABS | 6 LÉGZSÁK | ESC | ISOFIX
16” ACÉL KERÉKTÁRCSÁK | ELEKTROMOS ABLAKEMELŐK ÉS TÜKRÖK, 
GYERMEKFIGYELŐ TÜKÖR | KÖZPONTI ZÁR | RIASZTÓ
CD/MP3- LEJÁTSZÓ AUX-IN | FEDÉLZETI SZÁMÍTÓGÉP
KEDVEZŐ FINANSZÍROZÁS, NYÍLTVÉGŰ LÍZING KONSTRUKCIÓBAN IS. 

TAXISOKNAK AKÁR  4 195 000 Ft -tól.
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Brutálisan megemelkedtek a taxisok terhei,
ezért az érintettek tömegesen menekülnek a
taxis szakmából, és lesznek belőlük fehér-
rendszámos „taxisok”. Szabadjelzőt bárki vá-
sárolhat és felteheti az autójának tetejére,
csak nem szerelhet bele világítást. A jármű-
vek világítására, a járműveken levő fényfor-
rásokra ugyanis nagyon szigorú szabályok
vonatkoznak. 

Szerintem a rendőrségnek, a Nemzeti
Közlekedési Hatóságnak, a Közterület-fel-
ügyelet munkatársainak kötelességük lenne
minden esetben eljárni, amikor világító sza-
badjelzővel közlekedő fehér rendszámos jár-
művel találkoznak. Korábban a Fővárosi Ön-
kormányzat illetékese írásba adta, hogy ők
tehetetlenek a fehér rendszámos taxikkal,
mindössze egyet tehetnek: jelzik az esetet
az Adóhatóságnak! 

Tényleg nem lehet többet tenni? Tényleg
folytatódhat a szabad rablás? Tényleg ma-
gukra maradnak a becsületes, tisztességes
minden járulékot befizető taxis vállalkozók?  

És akkor még nem beszéltünk egy nagyon
fontos erkölcsi fékről: a „hivatalos” taxisok
többszörös ellenőrzés alatt állnak, tehát ne-
kik nagyon oda kell figyelni a munkavégzés-
re, a taxis etikára. Vannak fővárosi ellenőrök,
de mindennaposak az ellenőrzések a taxitár-
saságnál is. Ugyanakkor a fehérrendszámos
„taxikat” senki sem ellenőrzi, náluk nincs er-
kölcsi fék, szabad a rablás.

Még meddig engedik?
Következzen a Főváros szerkesztett, rövi-

dített válasza (kiemelés tőlem J. P.)

A levelében foglaltakkal egyetértek. Az en-

gedély és adózás nélküli szolgáltatás végzé-
se káros az országnak és az adófizető taxi-
soknak. Az ilyen tevékenység büntetendő
cselekmény. Sajnos nem csak éjszakai (ahol
szinte semmi ellenőrzés az utakon), hanem
már nappali jelenség is.

A fehér forgalmi rendszámmal és bármi-
lyen elektromos bekötésű szabadjelzővel
végzett taxi (személyszállítói) szolgáltatás-
nak látszó tevékenység többnyire engedély
nélkül végzett szolgáltatás. A járművek kivilá-
gítására vonatkozó előírásokat a 6/1990.
számú KÖHÉM rendelet tartalmazza.

A Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
Forgalombiztonság, Taxi, Parkolás-gazdálko-
dás és Teherforgalom Divízió munkatársai
napi ellenőrzéseik során többször találkoz-
nak fehér rendszámú, taxinak látszó jármű-
vel.

A BKK Zrt. munkatársainak azonban
csak a taxiállomás kialakítására, kar-
bantartására, rendjére, illetve zökkenő-
mentes taxiszolgáltatás minőségének
ellenőrzésére van felhatalmazásuk.

Hogy tevékenységünket teljessé tehessük
és hatékonyabbak lehessünk, bevontuk az
ellenőrzésekbe a Fővárosi Közterület-fel-
ügyelet munkatársait, akiknek a segítségé-
vel jobban tudunk ügyelni a taxiállomások
használhatóságára (például magánautók ki-
szorítása), illetve a KRESZ szabályainak be-
tartására. 

Sajnos a fehér rendszámú „taxi” gépko-
csik ellen csak akkor tudunk hivatalosan fel-
lépni, ha azok az állomáson tartózkodnak.
Ha a gépkocsi vezetője kivonja magát az in-
tézkedés alól, akkor fénykép alapján felje-
lentés a következménye. Ha intézkedésünk
után visszajelzés nem érkezik, tevékenysé-
gét napról napra tovább folytatja. 

Nekünk is van egy kis csokrunk a fe-
hér rendszámos „taxis” tevékenység-
ről. 

A taxiszolgáltatás elszámolási és menet-
okmányait, illetve a taxizáshoz szükséges en-
gedélyek ellenőrzését a Budapest Főváros
Önkormányzatának Városüzemeltetési Fő-
osztály Közlekedéshatósági Osztályának
munkatársai végzik a 89/1988. (XII.20) Mi-

nisztertanácsi rendelet 25. § (2) bekezdése
alapján. 

A Főpolgármesteri Hivatalnak nincs sza-
bálysértési Hatósága. A Főjegyző nevében
az Osztálynak csak ellenőrzési jogköre van.
A feltárt szabálysértéseket az eljárás lefolyta-
tására megküldik az illetékes hatóságok fe-
lé.

A szabálysértésekről, a szabálysérté-
si eljárásról és a szabálysértési nyilván-
tartási rendszerről szóló 2012. évi tör-
vény szerint a szabálysértési ügyek a
kormányhivatalokhoz, rendőrkapitány-
ságokhoz és a Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatalhoz kerülnek. Fehér rendszámú
gépjárművet a fővárosi ellenőrök nem
ellenőrizhetnek. 

Ha a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
munkatársai fehér rendszámú „taxit” észlel-
nek, akkor intézkedésük fázisába bevonják a
Főváros ellenőreit, akik további intézkedésre
felkérik a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, illet-
ve jeleznek a Nemzeti Közlekedési Hatóság
felé.

Az ügy további átláthatósága innentől szá-
munkra megszűnik, mivel az eljárás végered-
ményéről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illet-
ve a Kormányhivatal nem ad számunkra sem
tájékoztatást, így nem kis meglepetésre a
joghézaggal visszaélők továbbra is az utcán
dolgoznak. 

Hol van a joghézag? Ott, ahol a sze-
mélyfuvarozó (taxi) tevékenységét min-
den oldalról megfelelően szabályozzák,
az egyéb engedély nélküli tevékenysé-
gek megszüntetésére nagyobb számú
és hatékony ellenőrzés épül ki. 

Az engedély és szankciók nélküli taxiszol-
gáltatás végzésének lehetősége ösztönző-
leg hathat az eddigi adófizető taxivállalkozá-
sok feketegazdaság felé fordulásához. 

Dr. Komáromi Endre 
divízióvezető 

Köszönjük! Várjuk a többiek válaszát is, mit
tehet a rendőrség, a Nemzeti Közlekedési
Hatóság, a Fogyasztóvédelem, és a kamara
a fehér rendszámos „taxikkal”? 

Juhász Péter

Kik állítják meg a fehér rendszámos „taxik” ámokfutását?
1. rész: Mit tesz, mit tehet a főváros?

BALESETI HELYSZÍNELÉS! 
Budapest közigazgatási határain

belül! Ha baleset érte, ne késleked-
jen, értesítse központunkat 

és kössön azonnali szerződést. 
Helyszínelői kivonuló szolgálat, 
autómentés, közlekedési szakta-
nácsadás, több évtizedes rendőri
gyakorlattal. 1995 óta az ügyfe-
leinkért! Legyen Ön is a Partne-

rünk! 
Ne várja meg, ameddig a biztosító
nem fizet, ne várja meg, ameddig
már rendőri feljelentés születik az
ügyben, MI a helyszínen segítünk
Önnek! Egyedülálló szolgáltatás,
mérsékelt díjakkal. Minden taxitár-

saság rendelkezésére állunk! 
Bővebb információ az interneten: 

www.traffic-control.hu
Baleseti bejelentés, autómentés,
biztosítások kötése: Illés János

+ 36 30 3923293

Vizsgáztató:
– Önnek inkább a lottó-

val kellene próbálkoznia.
– ???
– 90 kérdésbõl éppen

ötöt talált el.
* * *

Jön egy nõ az orvosi
rendelõbe hatalmasra
dagadt orral. Az orvos
kérdezi:

– Mi történt magával?

– Egy méh – válaszol a
nõ.

– Rászállt az orrára?
– Igen.
– És megcsípte?
– Nem volt ideje, mert

a férjem leütötte.
* * *

A szerzõ kérdezi a ba-
rátját:

– Olvastad az új köny-
vemet?

– Igen.
– És mi a véleményed?
– Nos, õszinte leszek. A

fedõlapok túl messze
vannak egymástól.

* * *
– Jó napot, asszo-

nyom... A zongorahango-
ló vagyok!

– És? Ki hívta magát?
– A szomszédok!
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KEVESEBB IS ELÉG A TÖBBRE.
MI EBBEN HISZÜNK.

KÉNYELEM, TELJESÍTMÉNY 
ÉS GAZDASÁGOSSÁG - 
EZ A CHEVROLET.

www.chevrolet.hu | 06 40 91 88 88
A tájékoztatás nem teljeskörű, nem minősül ajánlattételnek, további részletekért érdeklődjön az akcióban résztvevő Chevrolet márkakereskedéseknél. A felszereltségek a készleten lévő egyes 
MY12-es Orlando 1.8 LS+ valamint a Cruze Station Wagon 1.6 LS+ modellekre vonatkoznak. A feltüntetett árak a visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényesek. A képek illusztrációk.
A Chevrolet Orlando és a 4-ajtós Chevrolet Cruze az Euro NCAP 2011. és 2009. évi töréstesztjén 5 csillagos, maximális eredményt értek el.  Orlando - vegyes fogyasztás: 5.3-7.9 l/100 km, CO2 kibocsátás: 
139-186 g/ km. Cruze - vegyes fogyasztás: 4.5-7.2 l/100 km, CO2 kibocsátás 119-170 g/ km. 

 

CHEVROLET CRUZE STATION WAGON 
KOMBI VERZIÓ | LÉGKONDICIONÁLÓ | ABS | 6 LÉGZSÁK | ESC | ISOFIX
16” ACÉL KERÉKTÁRCSÁK | ELEKTROMOS ABLAKEMELŐK ÉS
TÜKRÖK | KÖZPONTI ZÁR | HAZAKÍSÉRŐ FÉNY | CD/MP3-LEJÁTSZÓ AUX-IN 
FEDÉLZETI SZÁMÍTÓGÉP |  500 L CSOMAGTARTÓ
KEDVEZŐ FINANSZÍROZÁS, NYÍLTVÉGŰ LÍZING KONSTRUKCIÓBAN IS. 

TAXISOKNAK AKÁR  3 654 000 Ft -tól.

CHEVROLET CRUZE STATION WAGON 
KOMBI VERZIÓ | LÉGKONDICIONÁLÓ | ABS | 6 LÉGZSÁK | ESC | ISOFIX
16” ACÉL KERÉKTÁRCSÁK | ELEKTROMOS ABLAKEMELŐK ÉS
TÜKRÖK | KÖZPONTI ZÁR | HAZAKÍSÉRŐ FÉNY | CD/MP3-LEJÁTSZÓ AUX-IN 

 LÍZING KONSTRUKCIÓBAN IS.

CHEVROLET ORLANDO 
LÉGKONDICIONÁLÓ | 7 ÜLÉS | ABS | 6 LÉGZSÁK | ESC | ISOFIX
16” ACÉL KERÉKTÁRCSÁK | ELEKTROMOS ABLAKEMELŐK ÉS TÜKRÖK, 
GYERMEKFIGYELŐ TÜKÖR | KÖZPONTI ZÁR | RIASZTÓ
CD/MP3- LEJÁTSZÓ AUX-IN | FEDÉLZETI SZÁMÍTÓGÉP
KEDVEZŐ FINANSZÍROZÁS, NYÍLTVÉGŰ LÍZING KONSTRUKCIÓBAN IS. 

TAXISOKNAK AKÁR  4 195 000 Ft -tól.
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Brutálisan megemelkedtek a taxisok terhei,
ezért az érintettek tömegesen menekülnek a
taxis szakmából, és lesznek belőlük fehér-
rendszámos „taxisok”. Szabadjelzőt bárki vá-
sárolhat és felteheti az autójának tetejére,
csak nem szerelhet bele világítást. A jármű-
vek világítására, a járműveken levő fényfor-
rásokra ugyanis nagyon szigorú szabályok
vonatkoznak. 

Szerintem a rendőrségnek, a Nemzeti
Közlekedési Hatóságnak, a Közterület-fel-
ügyelet munkatársainak kötelességük lenne
minden esetben eljárni, amikor világító sza-
badjelzővel közlekedő fehér rendszámos jár-
művel találkoznak. Korábban a Fővárosi Ön-
kormányzat illetékese írásba adta, hogy ők
tehetetlenek a fehér rendszámos taxikkal,
mindössze egyet tehetnek: jelzik az esetet
az Adóhatóságnak! 

Tényleg nem lehet többet tenni? Tényleg
folytatódhat a szabad rablás? Tényleg ma-
gukra maradnak a becsületes, tisztességes
minden járulékot befizető taxis vállalkozók?  

És akkor még nem beszéltünk egy nagyon
fontos erkölcsi fékről: a „hivatalos” taxisok
többszörös ellenőrzés alatt állnak, tehát ne-
kik nagyon oda kell figyelni a munkavégzés-
re, a taxis etikára. Vannak fővárosi ellenőrök,
de mindennaposak az ellenőrzések a taxitár-
saságnál is. Ugyanakkor a fehérrendszámos
„taxikat” senki sem ellenőrzi, náluk nincs er-
kölcsi fék, szabad a rablás.

Még meddig engedik?
Következzen a Főváros szerkesztett, rövi-

dített válasza (kiemelés tőlem J. P.)

A levelében foglaltakkal egyetértek. Az en-

gedély és adózás nélküli szolgáltatás végzé-
se káros az országnak és az adófizető taxi-
soknak. Az ilyen tevékenység büntetendő
cselekmény. Sajnos nem csak éjszakai (ahol
szinte semmi ellenőrzés az utakon), hanem
már nappali jelenség is.

A fehér forgalmi rendszámmal és bármi-
lyen elektromos bekötésű szabadjelzővel
végzett taxi (személyszállítói) szolgáltatás-
nak látszó tevékenység többnyire engedély
nélkül végzett szolgáltatás. A járművek kivilá-
gítására vonatkozó előírásokat a 6/1990.
számú KÖHÉM rendelet tartalmazza.

A Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
Forgalombiztonság, Taxi, Parkolás-gazdálko-
dás és Teherforgalom Divízió munkatársai
napi ellenőrzéseik során többször találkoz-
nak fehér rendszámú, taxinak látszó jármű-
vel.

A BKK Zrt. munkatársainak azonban
csak a taxiállomás kialakítására, kar-
bantartására, rendjére, illetve zökkenő-
mentes taxiszolgáltatás minőségének
ellenőrzésére van felhatalmazásuk.

Hogy tevékenységünket teljessé tehessük
és hatékonyabbak lehessünk, bevontuk az
ellenőrzésekbe a Fővárosi Közterület-fel-
ügyelet munkatársait, akiknek a segítségé-
vel jobban tudunk ügyelni a taxiállomások
használhatóságára (például magánautók ki-
szorítása), illetve a KRESZ szabályainak be-
tartására. 

Sajnos a fehér rendszámú „taxi” gépko-
csik ellen csak akkor tudunk hivatalosan fel-
lépni, ha azok az állomáson tartózkodnak.
Ha a gépkocsi vezetője kivonja magát az in-
tézkedés alól, akkor fénykép alapján felje-
lentés a következménye. Ha intézkedésünk
után visszajelzés nem érkezik, tevékenysé-
gét napról napra tovább folytatja. 

Nekünk is van egy kis csokrunk a fe-
hér rendszámos „taxis” tevékenység-
ről. 

A taxiszolgáltatás elszámolási és menet-
okmányait, illetve a taxizáshoz szükséges en-
gedélyek ellenőrzését a Budapest Főváros
Önkormányzatának Városüzemeltetési Fő-
osztály Közlekedéshatósági Osztályának
munkatársai végzik a 89/1988. (XII.20) Mi-

nisztertanácsi rendelet 25. § (2) bekezdése
alapján. 

A Főpolgármesteri Hivatalnak nincs sza-
bálysértési Hatósága. A Főjegyző nevében
az Osztálynak csak ellenőrzési jogköre van.
A feltárt szabálysértéseket az eljárás lefolyta-
tására megküldik az illetékes hatóságok fe-
lé.

A szabálysértésekről, a szabálysérté-
si eljárásról és a szabálysértési nyilván-
tartási rendszerről szóló 2012. évi tör-
vény szerint a szabálysértési ügyek a
kormányhivatalokhoz, rendőrkapitány-
ságokhoz és a Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatalhoz kerülnek. Fehér rendszámú
gépjárművet a fővárosi ellenőrök nem
ellenőrizhetnek. 

Ha a Budapesti Közlekedési Központ Zrt.
munkatársai fehér rendszámú „taxit” észlel-
nek, akkor intézkedésük fázisába bevonják a
Főváros ellenőreit, akik további intézkedésre
felkérik a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, illet-
ve jeleznek a Nemzeti Közlekedési Hatóság
felé.

Az ügy további átláthatósága innentől szá-
munkra megszűnik, mivel az eljárás végered-
ményéről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illet-
ve a Kormányhivatal nem ad számunkra sem
tájékoztatást, így nem kis meglepetésre a
joghézaggal visszaélők továbbra is az utcán
dolgoznak. 

Hol van a joghézag? Ott, ahol a sze-
mélyfuvarozó (taxi) tevékenységét min-
den oldalról megfelelően szabályozzák,
az egyéb engedély nélküli tevékenysé-
gek megszüntetésére nagyobb számú
és hatékony ellenőrzés épül ki. 

Az engedély és szankciók nélküli taxiszol-
gáltatás végzésének lehetősége ösztönző-
leg hathat az eddigi adófizető taxivállalkozá-
sok feketegazdaság felé fordulásához. 

Dr. Komáromi Endre 
divízióvezető 

Köszönjük! Várjuk a többiek válaszát is, mit
tehet a rendőrség, a Nemzeti Közlekedési
Hatóság, a Fogyasztóvédelem, és a kamara
a fehér rendszámos „taxikkal”? 

Juhász Péter

Kik állítják meg a fehér rendszámos „taxik” ámokfutását?
1. rész: Mit tesz, mit tehet a főváros?

BALESETI HELYSZÍNELÉS! 
Budapest közigazgatási határain

belül! Ha baleset érte, ne késleked-
jen, értesítse központunkat 

és kössön azonnali szerződést. 
Helyszínelői kivonuló szolgálat, 
autómentés, közlekedési szakta-
nácsadás, több évtizedes rendőri
gyakorlattal. 1995 óta az ügyfe-
leinkért! Legyen Ön is a Partne-

rünk! 
Ne várja meg, ameddig a biztosító
nem fizet, ne várja meg, ameddig
már rendőri feljelentés születik az
ügyben, MI a helyszínen segítünk
Önnek! Egyedülálló szolgáltatás,
mérsékelt díjakkal. Minden taxitár-

saság rendelkezésére állunk! 
Bővebb információ az interneten: 

www.traffic-control.hu
Baleseti bejelentés, autómentés,
biztosítások kötése: Illés János

+ 36 30 3923293

Vizsgáztató:
– Önnek inkább a lottó-

val kellene próbálkoznia.
– ???
– 90 kérdésbõl éppen

ötöt talált el.
* * *

Jön egy nõ az orvosi
rendelõbe hatalmasra
dagadt orral. Az orvos
kérdezi:

– Mi történt magával?

– Egy méh – válaszol a
nõ.

– Rászállt az orrára?
– Igen.
– És megcsípte?
– Nem volt ideje, mert

a férjem leütötte.
* * *

A szerzõ kérdezi a ba-
rátját:

– Olvastad az új köny-
vemet?

– Igen.
– És mi a véleményed?
– Nos, õszinte leszek. A

fedõlapok túl messze
vannak egymástól.

* * *
– Jó napot, asszo-

nyom... A zongorahango-
ló vagyok!

– És? Ki hívta magát?
– A szomszédok!
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Civil autCivil autókók
a taxiállomásokon

Taxis kollégák folyamatosan küldik a képeket a szerkesztő-
ségnek a taxiállomásokon megálló civil autókról. Mindannyi-
an ugyanazt kérdezik: 
Mit csinálnak a taxiállomás-ellenőrök? 
Persze van, aki tudja. Például az a kolléga, aki az I. kerületi
Attila utca 2. szám előtt várakozott utasra, mikor telefonos
rendelésre érkezett a helyszínre és ott lefényképezték az
ellenőrök, mert két kerékkel felállt a járdára. Vagy az a kol-
léga, aki a VIII. kerületi Szigony utcai taxiállomáson két
percre kiszállt a kocsijából, hogy a közvetlenül taxiállomás
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Eddig a 0,80 ezrelékes véralkoholszin-
tig szabálysértésként jártak el a ma-
gukról megfeledkező gépjárműveze-
tőkkel szemben. A július elsejétől ter-
vezett jogszabály-módosítás alapján ez
az érték 0,50 ezrelékre zsugorodik.
Akit e fölötti értékkel érnek tetten, az
ellen hivatalból büntetőeljárást kell
kezdeményeznie az eljáró hivatalos
személynek. Szondázni pedig nem csu-
pán a közlekedőket lehet, hanem azo-
kat is, akiket parkolóban vagy akár a
benzinkútnál igazoltatnak a rendőrök.

Napjainkban mind több szó esik a büntető tör-
vénykönyv /Btk./ módosításáról. Elsősorban a
május elsejétől változó részről hallani, amely az
önkényuralmi jelképek használatát szabályoz-
ná, illetve a közveszély, katasztrófa helyszínén
elkövetett lopásokra terjedne ki. Utóbbiért akár
3–10 évig terjedő szabadságvesztést is kiszab-
ható lenne – a jogalkotó jelenlegi elképzelése
szerint. Mindezt az utóbbi hetekben a havazás-
ban elakadt és hátrahagyott gépjárművekből
történő vagyon elleni bűncselekmények hívták
életre, illetve az ár- és belvíz idején „kilakoltatot-
tak” lakásainak kifosztása generálta.

A közlekedésben részt vevők számára azon-
ban van ettől lényegesebb változás is. Igaz, ezt

az év második felében kívánják hatályba lép-
tetni a jogalkotók. Ezek közül a legmarkán-
sabb változás az ittas járművezetést érinti. Ed-
dig ugyanis, akinek a szervezetében 0,80 ez-
relék alatti véralkohol-szintet mértek, az sza-
bálysértési eljárásra és kisebb összegű bír-
ságra számíthatott. Ha 0,50 ezreléknél keve-
sebb volt a megállapított érték, és nem sérült
meg senki, úgy a vezetőre 100 ezer forint bün-
tetést szabtak ki, és 6 büntető pontot kapott.
Amennyiben a 0,50–0,80 közötti értéket pro-
dukált, úgy 150 ezer forintos csekk érkezett,
és 8 büntető pont járt mellé. Ekkor már 6 hó-
napra a jogosítványt is bevonta a hatóság. Aki-
nél 0,80 ezreléknél nagyobb szintet dokumen-
táltak, az már bűncselekménynek minősült,
függetlenül attól, hogy okozott-e balesetet az
illető vagy sem. Ez esetben a helyszínen elvet-
ték a sofőr jogosítványát, amit akár 1–10 évre
bevonhattak, súlyosabb esetben örökre. A bí-
róság 200–800 ezer forintig állapíthatott meg
pénzbüntetést, s akinek fél évtől hosszabb
időre vették el a vezetői engedélyét – tiltották
el vezetéstől –, az csak akkor kaphatta vissza
a későbbiekben, ha utánképzésen vett részt.

Ha az ittas vezető másnak súlyos testi sér-
tést okoz, három évig terjedő szabadságvesz-
téssel sújtható, maradandó fogyatékosság, sú-
lyos egészségromlás, vagy nem halálos tö-

megszerencsétlenséget idéz elő 1–5 évig, ha-
lál esetén 2–8 évig, míg kettőnél több ember
halála vagy halálos tömegszerencsétlenség
esetén 5–10 évig terjedő szabadságvesztés
szabható ki – rendelkezik a jog.

A szigorú szabályok ellenére nem csökken
az ittasan elkövetett balesetek száma. A rend-
őrségi statisztikák szerint 2011-ben 1645 sze-
mélyi sérüléses baleset történt hazánkban.
2012-ben 1695 helyszínre kellett a rendőrök-
nek vonulniuk.

A nyilvántartás szerint a személyi sérüléssel
járó baleseteken belül kiváltó okként legna-
gyobb arányban – 28 százalék –, a sebesség
nem megfelelő alkalmazása, 22 százalékban
az elsőbbség meg nem adása, és ugyanilyen
arányban a kanyarodási szabályok megszegé-
se volt kimutatható. Az ittasság baleseti ok-
ként 11 százalékban volt tetten érhető.

Akkor most a változásról. A legfontosabb:
akinek a szervezetében 0,50 gramm/liter ez-
relék véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter
ezrelék levegőalkohol-koncentrációnál na-
gyobb értéket eredményező szeszes ital fo-
gyasztásából származó alkohol van, az ittas
személynek minősül. 0,50 ezrelék fölötti véral-
koholszint mérése esetén – a bűncselekményi
kategórián belül – vétségnek minősül az ittas
vezetés, ha pedig a sofőr személyi sérüléssel
vagy halállal járó balesetet is okoz, akkor a sú-
lyosabb – bűntetti eljárási – szabályok szerint
járnak el vele szemben.

A vezetői engedélyt – 0,50 ezrelék fölött –

Kevesebb alkoholfogyasztásért súlyosabb büntetés

Változik a büntető törvénykönyv

I. Krisztina krt.: Egy fő-
taxis kollégánk azt

fényképezte le, amikor
egy taxiállomás-ellenőr
parkol a taxiállomáson

VII. Károly krt. 5.

XIV. Stefánia út: A beküldő szerint már a külföl-
diek is tudják, a budapesti taxiállomásokon kö-
vetkezmények nélkül lehet parkolni. Ingyen
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a rendőrnek be kell vonnia, ez nem lehet mér-
legelés tárgya. A későbbiekben az eljárás so-
rán, különösen méltányolandó esetben – pél-
dául valakinek a munkavégzéséhez szükséges
a jogosítvány –, a bíróság mérlegelheti, hogy
eltekint a vezetői engedély bevonásától, illetve
bizonyos kategóriákra szűkíti a szankciót. Vala-
ki személygépkocsival követi el az ittas jármű-
vezetést, amelyhez B kategória szükséges, de
egyébként C kategóriával teherautósofőrként
dolgozik, előfordulhat, hogy a B kategóriától
eltiltják, de a C-től nem, így nem veszíti el a
munkáját az érintett. Taxisok esetében ez B ka-
tegória esetén is mérlegelés tárgyát képezhe-
ti, így elképzelhető, hogy a szabályszegőre
magasabb összegű bírságot szabnak ki, de a
vezetői engedélyét nem vonják be – tekintettel
arra, hogy ez jelenti a munkáját, megélhetését.

Míg korábban az ittas járművezetőtől min-
den esetben két eltérő alkalommal vettek vért
– egy-két óra különbséggel –, addig ez július-
tól nem lesz kötelező. Az előzőből ugyanis meg
lehetett állapítani, hogy csökkent vagy nőtt a
vétkes egyén szervezetében a véralkoholszint.
Mindennek arra volt hatása, hogy a volán mögé
ülő személy korábban fogyasztott alkoholt, és
annak hatása csökkenőben volt rá, vagy éppen
a két mérés között kúszott fölfelé az alkohol-
szint, vagyis a kocsiba ülés előtt ivott néhány
pohárkával. A védekezésben ennek is jelentő-
séget tulajdonítottak az ügyvédek, ám a terve-
zett módosítás hatályba lépését követően ezzel
már nem élhetnek a jogászok.

További változás, hogy a törvény – a máso-
dik félévtől – a közforgalom elől el nem zárt
magánúton elkövetett ittast vezetést – az eddi-
gi szabálysértés helyett – bűncselekménynek
minősíti. Ha valakit egy bevásárlóközpont vagy
egy benzinkút parkolójában szondáztatnak
meg, ugyanolyan büntetésre számíthat, mintha
haladása közben autóúton vagy autópályán el-
lenőrizték volna.

Ugyancsak újdonság, hogy a Btk. külön
tényállásként kezeli azokat az eseteket, amikor
valaki nem ivott, de vezetési képességre hátrá-
nyosan ható szer hatása alatt, azaz kábítószer,
drog vagy gyógyszer hatása alatt áll. Érdemes
lesz a jövőben a gyógyszerek leírásáról és
mellékhatásairól szóló tájékoztató részt alapo-
san szemügyre venni, ugyanis számos olyan
szer létezik, amelyikkel nem lehet a gépjármű
kormánya mögé ülni. A „Járművezetés bódult
állapotban” büntetőjogi kategória szankciói
megegyeznek az „Ittas járművezetés”-ért ki-
szabhatóval. Aki júliustól begyógyszerezve,
bedrogozva és ittasan vezet, azt külön-külön,
két tényállásért, halmazatban büntetik.

Visszatérve az alkoholos befolyásoltságra.
Senki ne feledje, hogy minden szervezetre
másképpen hat az alkohol. Könnyebb súlyú
hölgy számára egyetlen pohár sör is „végze-
tes” lehet, míg ugyanez a mennyiség egy na-
gyobb testű, erősebb férfi esetében – szondá-
záskor – más értéket mutat. Az sem mindegy,
hogy valaki éhgyomorra fogyaszt alkoholt,
vagy étkezés mellé, esetleg közvetlenül utána.

Korábban magazinunkban is foglalkoztunk az
alkohol szervezetre gyakorolt hatásával, de ge-
nerális, mindenkire egyformán érvényes sza-
bályt annyiban tudtunk megállapítani, hogy
egy pohár sör után is, minimum 2-4 órát kell
várni ahhoz, hogy az alkohol felszívódjon, és
ne hasson a sofőr vezetőbeli képességeire.
Ha pedig valaki este kicsit többet ivott, akkor
8–10 óra is szükséges ahhoz, hogy kitisztul-
tan tudjon útra kelni.

Végül, amit soha sem szabad figyelmen kí-
vül hagyni: Magyarországon a zéró tolerancia
van érvényben, vagyis aki alkoholt fogyasztott,
nem ülhet gépjárműbe, nem vehet részt a köz-
lekedésben!

k.z.t.  
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melletti orvosi ren-
delőbe besiessen,
elvégezni kisdol-
gát. Két perc után
tért vissza, és már
ott volt a büntetés,
miután tilos ott-
hagyni a taxit a ta-
xiállomáson. Egy
másik kolléga nem
tudott beállni a VII.
kerületi Károly kör-
úti taxiállomásra,
mert ott egy kiste-

herautó rakodott.
Kitette az irányjel-
zőt és várta a
csodát, hogy el-
menjenek végre.
Ekkor döbbenten
vette észre, hogy
a taxiállomás-ellenőrök őt fényképezik, nem pedig a szabálytalan
autóst! Természetesen számon kérte az ellenőröktől, miért nem in-
tézkednek, mire azok „ezerrel” elviharzottak…

Most már csak azt kellene tisztázni, ki kivel van? Ki kiért mun-
kálkodik? Vajon a taxiállomás-ellenőrök nem a taxisokért vannak?
Nekik nem a civil autókat kellene elhessegetni a drosztokról? A ta-
xiállomás-ellenőrök nem a taxisokat védik?

Ha már a taxisok befizetéseiből tartják el őket…
Juhász Péter

XI. Fehérvári út 89.

VIII. Rákóczi út VIII. Orczy út: Civil autók
parkolnak itt is...

Londoni élményeit meséli a skót a
barátainak:

– Ezek az angolok mind õrültek.
Képzeljétek, hajnali háromkor be-
ront egy angol a szállodai szobámba,
üvöltözik és csapkod a papucsával...

– Szörnyû! És te mit szóltál?
– Én semmit. Nyugodtan fújtam to-

vább a dudámat.
* * *

Egy kapcsolat kezdete: én is téged. 
Egy kapcsolat vége: te is az enyé-

met.
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Civil autCivil autókók
a taxiállomásokon

Taxis kollégák folyamatosan küldik a képeket a szerkesztő-
ségnek a taxiállomásokon megálló civil autókról. Mindannyi-
an ugyanazt kérdezik: 
Mit csinálnak a taxiállomás-ellenőrök? 
Persze van, aki tudja. Például az a kolléga, aki az I. kerületi
Attila utca 2. szám előtt várakozott utasra, mikor telefonos
rendelésre érkezett a helyszínre és ott lefényképezték az
ellenőrök, mert két kerékkel felállt a járdára. Vagy az a kol-
léga, aki a VIII. kerületi Szigony utcai taxiállomáson két
percre kiszállt a kocsijából, hogy a közvetlenül taxiállomás
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Eddig a 0,80 ezrelékes véralkoholszin-
tig szabálysértésként jártak el a ma-
gukról megfeledkező gépjárműveze-
tőkkel szemben. A július elsejétől ter-
vezett jogszabály-módosítás alapján ez
az érték 0,50 ezrelékre zsugorodik.
Akit e fölötti értékkel érnek tetten, az
ellen hivatalból büntetőeljárást kell
kezdeményeznie az eljáró hivatalos
személynek. Szondázni pedig nem csu-
pán a közlekedőket lehet, hanem azo-
kat is, akiket parkolóban vagy akár a
benzinkútnál igazoltatnak a rendőrök.

Napjainkban mind több szó esik a büntető tör-
vénykönyv /Btk./ módosításáról. Elsősorban a
május elsejétől változó részről hallani, amely az
önkényuralmi jelképek használatát szabályoz-
ná, illetve a közveszély, katasztrófa helyszínén
elkövetett lopásokra terjedne ki. Utóbbiért akár
3–10 évig terjedő szabadságvesztést is kiszab-
ható lenne – a jogalkotó jelenlegi elképzelése
szerint. Mindezt az utóbbi hetekben a havazás-
ban elakadt és hátrahagyott gépjárművekből
történő vagyon elleni bűncselekmények hívták
életre, illetve az ár- és belvíz idején „kilakoltatot-
tak” lakásainak kifosztása generálta.

A közlekedésben részt vevők számára azon-
ban van ettől lényegesebb változás is. Igaz, ezt

az év második felében kívánják hatályba lép-
tetni a jogalkotók. Ezek közül a legmarkán-
sabb változás az ittas járművezetést érinti. Ed-
dig ugyanis, akinek a szervezetében 0,80 ez-
relék alatti véralkohol-szintet mértek, az sza-
bálysértési eljárásra és kisebb összegű bír-
ságra számíthatott. Ha 0,50 ezreléknél keve-
sebb volt a megállapított érték, és nem sérült
meg senki, úgy a vezetőre 100 ezer forint bün-
tetést szabtak ki, és 6 büntető pontot kapott.
Amennyiben a 0,50–0,80 közötti értéket pro-
dukált, úgy 150 ezer forintos csekk érkezett,
és 8 büntető pont járt mellé. Ekkor már 6 hó-
napra a jogosítványt is bevonta a hatóság. Aki-
nél 0,80 ezreléknél nagyobb szintet dokumen-
táltak, az már bűncselekménynek minősült,
függetlenül attól, hogy okozott-e balesetet az
illető vagy sem. Ez esetben a helyszínen elvet-
ték a sofőr jogosítványát, amit akár 1–10 évre
bevonhattak, súlyosabb esetben örökre. A bí-
róság 200–800 ezer forintig állapíthatott meg
pénzbüntetést, s akinek fél évtől hosszabb
időre vették el a vezetői engedélyét – tiltották
el vezetéstől –, az csak akkor kaphatta vissza
a későbbiekben, ha utánképzésen vett részt.

Ha az ittas vezető másnak súlyos testi sér-
tést okoz, három évig terjedő szabadságvesz-
téssel sújtható, maradandó fogyatékosság, sú-
lyos egészségromlás, vagy nem halálos tö-

megszerencsétlenséget idéz elő 1–5 évig, ha-
lál esetén 2–8 évig, míg kettőnél több ember
halála vagy halálos tömegszerencsétlenség
esetén 5–10 évig terjedő szabadságvesztés
szabható ki – rendelkezik a jog.

A szigorú szabályok ellenére nem csökken
az ittasan elkövetett balesetek száma. A rend-
őrségi statisztikák szerint 2011-ben 1645 sze-
mélyi sérüléses baleset történt hazánkban.
2012-ben 1695 helyszínre kellett a rendőrök-
nek vonulniuk.

A nyilvántartás szerint a személyi sérüléssel
járó baleseteken belül kiváltó okként legna-
gyobb arányban – 28 százalék –, a sebesség
nem megfelelő alkalmazása, 22 százalékban
az elsőbbség meg nem adása, és ugyanilyen
arányban a kanyarodási szabályok megszegé-
se volt kimutatható. Az ittasság baleseti ok-
ként 11 százalékban volt tetten érhető.

Akkor most a változásról. A legfontosabb:
akinek a szervezetében 0,50 gramm/liter ez-
relék véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter
ezrelék levegőalkohol-koncentrációnál na-
gyobb értéket eredményező szeszes ital fo-
gyasztásából származó alkohol van, az ittas
személynek minősül. 0,50 ezrelék fölötti véral-
koholszint mérése esetén – a bűncselekményi
kategórián belül – vétségnek minősül az ittas
vezetés, ha pedig a sofőr személyi sérüléssel
vagy halállal járó balesetet is okoz, akkor a sú-
lyosabb – bűntetti eljárási – szabályok szerint
járnak el vele szemben.

A vezetői engedélyt – 0,50 ezrelék fölött –

Kevesebb alkoholfogyasztásért súlyosabb büntetés

Változik a büntető törvénykönyv

I. Krisztina krt.: Egy fő-
taxis kollégánk azt

fényképezte le, amikor
egy taxiállomás-ellenőr
parkol a taxiállomáson

VII. Károly krt. 5.

XIV. Stefánia út: A beküldő szerint már a külföl-
diek is tudják, a budapesti taxiállomásokon kö-
vetkezmények nélkül lehet parkolni. Ingyen
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a rendőrnek be kell vonnia, ez nem lehet mér-
legelés tárgya. A későbbiekben az eljárás so-
rán, különösen méltányolandó esetben – pél-
dául valakinek a munkavégzéséhez szükséges
a jogosítvány –, a bíróság mérlegelheti, hogy
eltekint a vezetői engedély bevonásától, illetve
bizonyos kategóriákra szűkíti a szankciót. Vala-
ki személygépkocsival követi el az ittas jármű-
vezetést, amelyhez B kategória szükséges, de
egyébként C kategóriával teherautósofőrként
dolgozik, előfordulhat, hogy a B kategóriától
eltiltják, de a C-től nem, így nem veszíti el a
munkáját az érintett. Taxisok esetében ez B ka-
tegória esetén is mérlegelés tárgyát képezhe-
ti, így elképzelhető, hogy a szabályszegőre
magasabb összegű bírságot szabnak ki, de a
vezetői engedélyét nem vonják be – tekintettel
arra, hogy ez jelenti a munkáját, megélhetését.

Míg korábban az ittas járművezetőtől min-
den esetben két eltérő alkalommal vettek vért
– egy-két óra különbséggel –, addig ez július-
tól nem lesz kötelező. Az előzőből ugyanis meg
lehetett állapítani, hogy csökkent vagy nőtt a
vétkes egyén szervezetében a véralkoholszint.
Mindennek arra volt hatása, hogy a volán mögé
ülő személy korábban fogyasztott alkoholt, és
annak hatása csökkenőben volt rá, vagy éppen
a két mérés között kúszott fölfelé az alkohol-
szint, vagyis a kocsiba ülés előtt ivott néhány
pohárkával. A védekezésben ennek is jelentő-
séget tulajdonítottak az ügyvédek, ám a terve-
zett módosítás hatályba lépését követően ezzel
már nem élhetnek a jogászok.

További változás, hogy a törvény – a máso-
dik félévtől – a közforgalom elől el nem zárt
magánúton elkövetett ittast vezetést – az eddi-
gi szabálysértés helyett – bűncselekménynek
minősíti. Ha valakit egy bevásárlóközpont vagy
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k.z.t.  
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melletti orvosi ren-
delőbe besiessen,
elvégezni kisdol-
gát. Két perc után
tért vissza, és már
ott volt a büntetés,
miután tilos ott-
hagyni a taxit a ta-
xiállomáson. Egy
másik kolléga nem
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Ha már a taxisok befizetéseiből tartják el őket…
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XI. Fehérvári út 89.

VIII. Rákóczi út VIII. Orczy út: Civil autók
parkolnak itt is...

Londoni élményeit meséli a skót a
barátainak:
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* * *

Egy kapcsolat kezdete: én is téged. 
Egy kapcsolat vége: te is az enyé-

met.
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XII. Alkotás utca
A MOM Bevásárlóközpontnál lévő taxiállomást áthelyezték a
Csörsz utcai oldalról az Alkotás úti oldalra, ott azonban folyamato-
san civil autók állnak. Kérünk rendszeres ellenőrzést. 

V. Alkotmány utca
Már többször jeleztük, hogy az új Alkotmány utcai taxiállomást sem
lehet használni a civil autóktól. Jó lenne az útburkolati jeleket hétvé-
gén felfesteni, akkor üres a droszt. Juhász Péter

XII. Alkotás utca: Egyetlen(!) szabad
hely sincs a civil autók miatt

V. Alkotmány
utca: Hétvé-

géken üres a
droszt, akkor

kellene felfes-
teni az útbur-
kolati jeleket

Akadálymentes taxik New Yorkban

Fogyatékkal élőkre
is gondoltak

Alapjaiban változik meg az amerikai
metropolis taxis képe idén, amikor
hadrendbe állnak az új Nissanok. A vá-
ros vezetésének figyelme azonban
nem csupán a hagyományos személy-
szállítókra terjedt ki, hanem a fogya-
tékkal, kerekes székkel élőkre is. A
taxis cég a közelmúltban mutatta be
azon járművét, amellyel e speciális
közönséget igyekszik magának
megnyerni.

Korábban magazinunkban már bemutat-
tuk a tendergyőztes gépjárművét, amely-
lyel forradalmasítani kívánja New York
személyszállítását. A Nissan NV 200-as

taxik többfunkciós és különböző többletszolgáltatásokat nyújtó gépjár-
művei igazán impozánsak.

A metropolis vezetése azonban arra is külön figyelmet fordított, hogy
a kerekes széket használók számára is elérhetővé váljon e szolgáltatás.
Ugyan egy évet kellett várni, de a közelmúltban a nyilvánosság előtt mu-
tatta be új gépjárművét a Nissan. Az akadálymentes NV200-asokat ma-
ga Carlos Ghosn, a Renault-Nissan guruja mutatta be a nagyközönség-
nek, méghozzá eléggé sajátos módon. A vezető kerekes székbe ülve
demonstrálta, mennyire könnyedén lehet be- és kiszállni az új járműbe

olyan személynek is, akinek minimális gyakorlata sincs e speciális
eszközök használatában.

A kerekes székkel közlekedők szá-
mára kialakított, rám-
pával szerelt autók
esetében a ki- és be-
szálláshoz szükség
van a sofőr közreműkö-
désére is, de már ez is
hatalmas előrelépés ah-
hoz képest, hogy az ak-
tuális flotta műszaki para-
méterei, gyakorlatilag
megfosztják a mozgássé-
rülteket a közlekedés ezen
lehetőségétől.

Az elsőkerekes, takaré-
kos és praktikus flottát való-
színűleg hamar megkedvelik
majd a város lakói, hiszen te-

tejük üvegből készül, üléseik könnyen tisztíthatók és be-
épített USB-töltők, valamint internet is rendelkezésre áll
az utastérben. Cash

Az igaz, hogy sok
ember hal meg a vilá-
gon az alkohol miatt,
de sokkal többen
születnek miatta!

* * *
Ki a fõnök…?
Wikipedia: Én min-

dent tudok!

Google: Nekem
mindenem megvan!

Facebook: Én min-
denkit ismerek!

Internet: Nélkülem
ti nem értek semmit!

Áramszolgáltató:
Csakugyan?

Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban
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1. Mit jelez a tábla?
a) Az út további szakaszán már
biztos nem kell sebességmé-
résre számítania. 
b) A fixen telepített sebesség-

mérő készülékkel való ellen-
őrzött útszakasz végét. 

c) A közúti ellenőrzés végzésé-
nek tilalmát. 

2. Taxijával autópályán közlekedik. Ilyen
látási viszonyok mellett használhatja-e au-
tója ködfényszóróját a tompított fényszó-
ró helyett?

a) Igen. 
b) Legfeljebb a tompított fényszóró mellett. 
c) Nem.

3. Behajthat-e taxijával az
ilyen táblakombinációval
megjelölt irányból az egy-
irányú forgalmú útra?
a) Igen. 
b) Csak akkor, ha ott útburkola-

ti jellel autóbusz forgalmi sá-
vot is kijelöltek. 

c) Nem.

4. Mit kell tennie, ha tempós haladás köz-
ben a taxi kereke az úttestnél mélyebb út-
padkára fut? 

a) Intenzíven fékez, majd gyors kormányzással vis-
szavezeti autójának jobb oldalát is az úttestre. 

b) A taxit egyenesen irányban tartja, motorfék-
kel lassít, majd óvatosan visszakormányozza
a padkáról a kereket az úttestre.

c) Kézifékkel állóra fékezi autóját és az úttestre
hajtva újraindul. 

5. Autóvezetés esetében miként befolyá-
solja az alkoholfogyasztás a mérlegelési,
döntési folyamatot?
a) Rontja a döntés pontosságát. 
b) Gyorsítja a mérlegelési folyamatot.  
c) Szélesíti az éleslátás mezejét. 

6. Ebben a forgalmi helyzetben meg-e kell
állítani a zebra előtt autót? 

a) Igen. 
b) Elegendő a sebességét mérsékelnie. 
c) Nem. 

7. Mire kell számítania a
táblával jelzett helyen? 
a) Az út közvetlenül egy szaka-

dék mellett vezet.
b) Az úton a járművek kerekei ka-

vicsfelverődést okozhatnak. 
c) Az úttestre – kőomlás következtében – na-
gyobb kövek kerülhettek.

8. A képen látha-
tó ráfutásos bal-
esetben való
részvételt a kék
szinű autó veze-
tője csak úgy
tudta elkerülni,
hogy gyors kor-
mánymozdulat-
tal kikerülte az
előtte ütköző-
ket. Megsértet-
te-e a követési
távolságra vo-

natkozó szabályt? 
a) Igen. 
b) Ezt csak a helyszínelésnél mért adatokból le-

het majd kideríteni. 
c) Nem. 

9. Legalább mekkora kell hogy legyen ta-
xijának átlagsebessége, ha vasúti átjárón
halad keresztül?
a) 5 km/h. 
b) 10 km/h.
c) 20 km/h.

10. Melyik autó
haladhat tovább
elsőként az áb-
rázolt forgalmi
helyzetben?
a) A piros. 
b) A kék. 
c) Csak udvarias-

sággal lehet a
sorrendet tisz-
tázni. 

11. A kiegészítő táblán fel-
tüntetett időszakon kívül
várakozhat-e közvetlenül a
tábla után úgy, hogy taxiját
1-2 órára őrizetlenül is
hagyja?
a) Igen. 
b) Nem. 

12. Szabályos-e, hogy a villamossínre so-
rolt be a balra bekanyarodás előtt az „A”
jelű autó? 

a) Igen. 
b) Nem. 

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 46. oldalon találhatók.

19

– Mondja meg õszintén, hány fél-

decit iszik meg naponta?

– Legalább ötöt.

– Maga szerencsétlen. Nem fél at-

tól, hogy tönkremegy?

– Nem, doktor úr. Majdnem min-

dig más fizet.
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Eltűnnek a taxis vállalkozók a fővárosban

Alig tAlig több mintöbb mint
háromezren vagyunk
Egyszerűen döbbenetes adat, nem akartam elhinni, hogy a
hatezer budapesti taxisnak majdnem a fele alkalmazott! Ter-
mészetesen megkerestem az illetékes kormányhivatalt, ahol
megerősítették a hírt.

A 2013. márciusi állapot szerint Budapesten az engedélye-
zett személytaxis vállalkozások száma: 3945 darab. Egyéni
vállalkozás: 3318 darab, Közkereseti Társaság: 4 darab,
Korlátolt felelősségű Társaság: 378 darab, Betéti Társaság:
242 darab, Zártkörű Részvénytársaság: 3 darab.

Katona Gábor
Főosztályvezető

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA
Közlekedési felügyelősége

Közúti Jármű Főosztály

És az egyéni vállalkozók számának csökkenése a jelenle-
gi gazdasági helyzetben törvényszerűen folytatódni fog!
Nincs tartalék, elég egy betegség, egy saját hibás baleset,
egy totálkár, máris vége a vállalkozásnak. A bank viszi az au-
tót, és nincs tovább. Így aztán újabb és újabb vállalkozók
mennek alkalmazottnak…

Természetesen semmi bajom az alkalmazottakkal,
még akkor sem, ha nagyon sokan egysze-
rűen megszüntetnék a „droidokat” és csak
főállású egyéni vállalkozókat engednének
taxizni. 

Van olyan taxitársaság Budapesten, ahol már
csak vállalkozókat találhatunk. Ugyanakkor ragyo-
góan működik a taxizás New Yorkban – ezt sze-
mélyesen is tapasztalhattam –, ahol csak alkal-
mazottak vannak.

Az a baj, hogy nálunk – legtöbbször – kény-
szervállalkozások és kényszer-alkalmazottak van-
nak. A rendszerváltás után vállalkozásokba
kényszerítették azokat is, akiknek eszük ágába
nem lett volna vállalkozónak menni. Most meg
azok is alkalmazottakká kényszerülnek, akik bol-
dogan vállalkoznának. Jó lenne egy érdekképvi-
selet, amely megvédené a taxisokat, ha bajba ke-
rülnek. Megvédené a bankokkal szemben, ha va-
lamilyen oknál fogva elmaradnának a törlesztő
részletekkel. 

Kérdeztem a bankot, milyen biztosítási
lehetőség van, arra az esetre, ha néhány
hónapra korházba kerülök, és nem tudom
fizetni a törlesztést? „Nincs ilyen lehető-
ség, ne menjek kórházba!” – volt a döbbe-
netes válasz! 

Itt tartunk! Bárki, bármelyik pillanatban alkal-
mazottá válhat, ugyanis a bank azonnal viszi az
autót. És akkor be leszek jelentve 2- 4 órára. Ki-
nek jó ez?

Nem lenne jobb tisztességesen vállalkozni,
nyugodtan dolgozni, becsületesen adózni? Min-
denki jól járna! A vállalkozó is, az állam is, a tár-
sadalom is. De mindez egyelőre csak álom. A va-
lóság az, hogy egyre többen lesznek az alkalma-
zottak, és egyre többen hagyjuk abba a vállalko-
zásunkat.

Juhász Péter
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Testhez simuló hosszú szoknyában
a buszra készül felszállni egy szõke
bombázó. De mivel a szoknya nem
engedi, hátranyúl, hogy a cipzárt
megigazítsa. Újabb próbálkozás de a
szoknya nem enged, hátranyúlás,
cipzárigazítás. Megint egy lépés fel-
felé, de a szoknya csak nem enged. A
nõ újra hátranyúl, cipzárt igazít, de
erre a mögötte lévõ férfi megfogja a
nõ formás fenekét és feltolja a busz-
ra, mire a nõ felcsattan: 

– Mit képzel, maga disznó, miért
fogdos?

Erre a férfi:
– De hölgyem, mivel a sliccemet

már teljesen lehúzta, azt hittem, eny-
nyit már igazán megengedhetek ma-
gamnak!

* * *
A skót feleség mondja a férjének:
– Vennünk kellene egy függönyt,

mert a szomszéd mindig kukucskál,
ha a lányunk az ablak elõtt vetkõzik.

– Tudod mit? Inkább te vetkõzzél
az ablak elõtt, és akkor majd õ vesz
függönyt!

Budapesti Kereskedelmi és Iparka-
mara
Számlaszám: 10102086-02614500-
02003005 Budapest Bank
A közlemény rovatban a „kamarai hozzájáru-
lás” szöveget és a vállalkozó adószámát kell
feltüntetni
Személyes ügyintézés:
BKIK központi ügyfélszolgálata: 
1016 Budapest, I. kerület, Krisztina krt 99.
Telefon: (06-1) 488-2000
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 9.00 - 15.00
Kedd: 9.00 - 13.00
Szerda: 9.00 - 15.00
Csütörtök: 9.00 - 13.00
Péntek: 9.00 - 12.00

Pest megyei és Érd Megyei Jogú
Városi Kereskedelmi és Iparkamara
Számlaszám: 10102086-11571302-
12000007 Budapest Bank
A közlemény rovatban a „kamarai hozzájáru-
lás” szöveget és a vállalkozó adószámát kell
feltüntetni.
Személyes ügyintézés: 
1056 Budapest, V. kerület, Váci u. 40. IV.
emelet
Telefon: (06-1) 317-7666
Ügyfélfogadás: 
Hétfő: 9.00 - 15.00
Kedd: 9.00 - 15.00
Szerda: 9.00 - 15.00
Csütörtök: 9.00 - 15.00
Péntek: 9.00 - 12.00

Zalában bukott le az embercsempész taxis

Háromszáz eurós fuvar
Budapestről a szlovén határ felé tartott az a 34 esztendős taxis, aki-
nek autójában algériai, pakisztáni, tunéziai állampolgárokat ellenőriz-
tek a hatóságok Muraszemenyénél. Egy kivételével tartózkodási enge-
déllyel rendelkeztek az utasok, de útlevelük nem volt. Kihallgatásuk
során kiderült: Nyugat-Európába igyekeztek, de most rajtavesztettek.

Afgán ismerőse szervezte a fuvart annak a 34 esztendős budapesti taxisnak, aki
azt a megbízást kapta, hogy a fővárosból szállítson a szlovén határhoz hét külföl-
dit. A vállalkozó bevállalta az utat, így négy algériai, két pakisztáni és egy tunéziai
állampolgárral vágott neki. Utasai – egy kivétellel – tartózkodási engedéllyel ren-
delkeztek, ám a határátlépéshez szükséges útlevéllel nem.

Zala megyében, Muraszemenyénél jártak, amikor a rendőrség megállította a ta-
xit, majd bűncselekmény gyanúja miatt előállították a sofőrt és utasait. A budapes-
ti taxisofőr kihallgatásakor elmondta: telefonon értesítette egy Magyarországon élő
afgán ismerőse, és Budapestről egy „hosszabb távú” fuvarra kérte meg. A sofőr a
megbeszéltek szerint átvette megbízójától a korábban kialkudott 300 eurós fuvar-
díjat, majd a hét férfival útnak indult a szlovén határ felé. Muraszemenyéig jutottak.

A zalai rendőrök a taxi vezetője ellen embercsempészés alapos gyanúja miatt
indítottak eljárást, emellett előzetes letartóztatásba helyezték a megbízást adó és
a fővárosban élő afgán ismerőst is. A hét külföldi állampolgár ellen idegenrendé-
szeti eljárást indítottak a hatóságok, feltehető, hogy őket kiutasítják Magyaror-
szágról.

Úgy tűnik, a taxisok között még mindig akadnak, akik nem félnek bevállalni – a
nagyobb haszon reményében – rizikós fuvarokat, amelyért a büntető törvénykönyv
alapján, alapesetben is akár 3 évig terjedő szabadságvesztést kaphatnak.

Cash

Kamarai hozzájárulás befizetése
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Eltűnnek a taxis vállalkozók a fővárosban

Alig tAlig több mintöbb mint
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Főosztályvezető

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA
Közlekedési felügyelősége

Közúti Jármű Főosztály
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még akkor sem, ha nagyon sokan egysze-
rűen megszüntetnék a „droidokat” és csak
főállású egyéni vállalkozókat engednének
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Van olyan taxitársaság Budapesten, ahol már
csak vállalkozókat találhatunk. Ugyanakkor ragyo-
góan működik a taxizás New Yorkban – ezt sze-
mélyesen is tapasztalhattam –, ahol csak alkal-
mazottak vannak.

Az a baj, hogy nálunk – legtöbbször – kény-
szervállalkozások és kényszer-alkalmazottak van-
nak. A rendszerváltás után vállalkozásokba
kényszerítették azokat is, akiknek eszük ágába
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lehetőség van, arra az esetre, ha néhány
hónapra korházba kerülök, és nem tudom
fizetni a törlesztést? „Nincs ilyen lehető-
ség, ne menjek kórházba!” – volt a döbbe-
netes válasz! 

Itt tartunk! Bárki, bármelyik pillanatban alkal-
mazottá válhat, ugyanis a bank azonnal viszi az
autót. És akkor be leszek jelentve 2- 4 órára. Ki-
nek jó ez?

Nem lenne jobb tisztességesen vállalkozni,
nyugodtan dolgozni, becsületesen adózni? Min-
denki jól járna! A vállalkozó is, az állam is, a tár-
sadalom is. De mindez egyelőre csak álom. A va-
lóság az, hogy egyre többen lesznek az alkalma-
zottak, és egyre többen hagyjuk abba a vállalko-
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Háromszáz eurós fuvar
Budapestről a szlovén határ felé tartott az a 34 esztendős taxis, aki-
nek autójában algériai, pakisztáni, tunéziai állampolgárokat ellenőriz-
tek a hatóságok Muraszemenyénél. Egy kivételével tartózkodási enge-
déllyel rendelkeztek az utasok, de útlevelük nem volt. Kihallgatásuk
során kiderült: Nyugat-Európába igyekeztek, de most rajtavesztettek.

Afgán ismerőse szervezte a fuvart annak a 34 esztendős budapesti taxisnak, aki
azt a megbízást kapta, hogy a fővárosból szállítson a szlovén határhoz hét külföl-
dit. A vállalkozó bevállalta az utat, így négy algériai, két pakisztáni és egy tunéziai
állampolgárral vágott neki. Utasai – egy kivétellel – tartózkodási engedéllyel ren-
delkeztek, ám a határátlépéshez szükséges útlevéllel nem.
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xit, majd bűncselekmény gyanúja miatt előállították a sofőrt és utasait. A budapes-
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megbeszéltek szerint átvette megbízójától a korábban kialkudott 300 eurós fuvar-
díjat, majd a hét férfival útnak indult a szlovén határ felé. Muraszemenyéig jutottak.

A zalai rendőrök a taxi vezetője ellen embercsempészés alapos gyanúja miatt
indítottak eljárást, emellett előzetes letartóztatásba helyezték a megbízást adó és
a fővárosban élő afgán ismerőst is. A hét külföldi állampolgár ellen idegenrendé-
szeti eljárást indítottak a hatóságok, feltehető, hogy őket kiutasítják Magyaror-
szágról.

Úgy tűnik, a taxisok között még mindig akadnak, akik nem félnek bevállalni – a
nagyobb haszon reményében – rizikós fuvarokat, amelyért a büntető törvénykönyv
alapján, alapesetben is akár 3 évig terjedő szabadságvesztést kaphatnak.
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I. kerület
Angelo Rotta rakpart
Attila út
Krisztina körút

II. kerület
Árpád fejedelem útja 
Budakeszi út
Hűvösvölgyi út 
Pusztaszeri út 
Slachta Margit rakpart 

III. kerület
Bécsi út 
Pomázi út
Szentendrei út 

IV. kerület
Árpád út
Nádor utca 
Templom utca 

V. kerület 
Bajcsy-Zsilinszky út 

VI. kerület
Bajcsy- Zsilinszky út 

VIII. kerület
Elnök utca
Orczy út 

IX. kerület
Gubacsi út
Határ út 
Napfény utca 
Soroksári út
Üllői út  
X. kerület
Gyömrői út
Harmat utca 
Heves utca
Kerepesi út 
Maglódi út 
Malomárok utca  
Pongrác út 
Üllői út 
Vaspálya utca 
XI. kerület
Andor utca
Bartók Béla út 
Budafoki út
Irinyi József utca
Kőérberki út
M7 autópálya  
Nagyszőlős utca
XIII. kerület
Béke út 
Carl Lutz rakpart 

Lehel utca 
Váci út 

XIV. kerület
Ajtósi Dürer sor 
Csömöri út
Egressy út  
Fogarasi út
Kacsóh Pongrácz út
M 3 bevezető szakasz 
Mogyoródi út 
Öv utca 
Stefánia út
Thököly út 
Vezér út  

XV. kerület
Arany János utca 
Károlyi utca
Késmárk utca
Közvágóhíd tér 
M 3 autópálya bevezető 
M 3 autópálya kivezető 
Pázmány Péter utca
Rákos út 
Régi Fóti út
Széchenyi utca
Szentmihályi út 
Szerencs utca 

XVI. kerület
Egyenes utca 
Rákóczi út 
Szabadföld út 
Szlovák út 
XVIII. kerület
Gyömrői út
Margó Tivadar utca 
Üllői út 
XIX. kerület
Nagykőrösi út 
Simonyi Zsigmond utca 
XX. kerület
Határ út 
Nagykőrösi út 
XXI. kerület
II. Rákóczi Ferenc út
Kossuth Lajos utca 
Weisz Manfréd út 
XXII. kerület
Széchenyi utca
Nagytétényi út
6-os számú főút 
XXIII. kerület
Grassalkowich út 

Forrás: Budapesti Rendőr-
főkapitányság honlapja 

és taxis kollégák információi 
Összeállította: Juhász Péter
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Hol mérHol mérnek sebessnek sebességeége t Budapest Budapes tten?en?
(I. rész: a nappali órákban)

Próbautazás – mm ii rr ee   ff ii gg yy ee ll jj üü nn kk
A kollégák jelzései szerint megszaporodtak az adóhivatal próbautazás-
sal egybekötött ellenőrzései. Fokozza a helyzet komolyságát, hogy et-
től az évtől az ún. „fel nem fedett próbavásárlás” intézményét is hasz-
nálhatják a revizorok. Míg normál esetben a próbaút végén bemutat-
ják igazolványukat és jegyzőkönyvet vesznek fel, addig a fel nem fe-
dett esetben a taxis nem is tudja meg, hogy ellenőrzésen vett részt.
Legalább is nem azonnal. 

Az adóhivatali ellenőrzéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény (a továbbiakban Art.) 86-119. § szabályozza. E rendelet
alapján a hatóság a fentieken felül ellenőrízheti az alkalmazottak jog-
szerű foglalkoztatását, a rájuk vonatkozó bejelentési kötelezettségek
teljesítését, valamint az adatok valódiságát. Ma már nincs lehetőség a
„próbaidős” szerződésekre, mint néhány évvel ezelőtt; az alkalmazot-
tat a munka megkezdése előtt kell bejelenteni, akkor is, ha csak egy
napot dolgozik az adott vállalkozónál. 

A próbautazás során – mint már említettük – az adóellenőrök utas-
ként viselkednek. Az utazás végén fizetnek, és itt dől el sok minden.
Ha a pénz átvétele a kinyomtatott nyugta átadásával egyidejű, akkor
nincs probléma. Ha azonban már átvettük a pénzt, és a nyomtatást ez
után indítjuk el, akkor hibát követtünk el! A következő sorrendet érde-

mes követni:
– Itt végeztünk?

– Igen! – taxaméter fizetőre állítása
– Számlát kérnek?
– Nem! – taxaméter nyomtatás elindítása, a fizetendő összeg közlé-

se.
Ezután a nyugta letépése, majd átadása a viteldíj átvételével egyide-

jűleg. Ha vissza kell adni, akkor az is járható út, hogy a nyugtát a visz-
szajáróval együtt adjuk át, de ebben az esetben is legyen kinyomtatva
és letépve, mielőtt bármiféle pénzt átveszünk! Ha az utas számlát kér,
az eljárás annyiban változik, hogy kinyomtatjuk a nyugtát, annak alap-
ján megírjuk a kézi számlát, és azt a pénz átvételével egyidejűleg, vagy
a visszajáró összeggel adjuk át. A nyugtaszelvényt pedig a nálunk ma-
radó számlapéldányhoz tűzzük.

Minden egyéb módszer adóelkerülési próbálkozásnak tűnhet az el-
lenőrök szemében, tehát fontos, hogy a sorrendet betartsuk!

Fel nem fedett próbavásárlás esetén az ellenőrzési jogosultságot –
amennyiben az adóellenőr jogsértést nem állapít meg – a próbavásár-
lás befejezésekor nem fogja igazolni, azt az adózó részére később
kézbesített jegyzőkönyv tanúsítja.

A revizorok általában kettesével járnak. Előfordult azonban már
olyan eset is, hogy az egyedül beszálló utast az úticélnál várta a társa,
aki kívülről figyelte a nyugta átadásának szabályszerűségét. Időnként
az ellenőrök külföldi turistának „álcázva” is megjelennek, csomagjuk
van, idegen nyelven beszélnek. Célszerű tehát minden esetben betar-
tani a nyugta ill. számla átadásának szabályait…

– Hogyan elõzhetjük meg a rákot?
– Szívinfarktussal.

* * *
Az élet akkor kezdõdik, amikor a gye-

rekek elköltöznek és a kutya is megdög-
lik végre..

* * *
Aki dohányzik, meghal. Aki nem, az is.

Õrült, ki lehányta láncát, s most nem
gyõzi tisztogatni.

* * *
Háromfajta ember van. Aki tud szá-

molni és aki nem.
* * *

A szamárfül az origami legegysze-
rûbb változata.
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I. kerület
Angelo Rotta rakpart
Attila út
Krisztina körút

II. kerület
Árpád fejedelem útja 
Budakeszi út
Hűvösvölgyi út 
Pusztaszeri út 
Slachta Margit rakpart 

III. kerület
Bécsi út 
Pomázi út
Szentendrei út 

IV. kerület
Árpád út
Nádor utca 
Templom utca 

V. kerület 
Bajcsy-Zsilinszky út 

VI. kerület
Bajcsy- Zsilinszky út 

VIII. kerület
Elnök utca
Orczy út 

IX. kerület
Gubacsi út
Határ út 
Napfény utca 
Soroksári út
Üllői út  
X. kerület
Gyömrői út
Harmat utca 
Heves utca
Kerepesi út 
Maglódi út 
Malomárok utca  
Pongrác út 
Üllői út 
Vaspálya utca 
XI. kerület
Andor utca
Bartók Béla út 
Budafoki út
Irinyi József utca
Kőérberki út
M7 autópálya  
Nagyszőlős utca
XIII. kerület
Béke út 
Carl Lutz rakpart 

Lehel utca 
Váci út 

XIV. kerület
Ajtósi Dürer sor 
Csömöri út
Egressy út  
Fogarasi út
Kacsóh Pongrácz út
M 3 bevezető szakasz 
Mogyoródi út 
Öv utca 
Stefánia út
Thököly út 
Vezér út  

XV. kerület
Arany János utca 
Károlyi utca
Késmárk utca
Közvágóhíd tér 
M 3 autópálya bevezető 
M 3 autópálya kivezető 
Pázmány Péter utca
Rákos út 
Régi Fóti út
Széchenyi utca
Szentmihályi út 
Szerencs utca 

XVI. kerület
Egyenes utca 
Rákóczi út 
Szabadföld út 
Szlovák út 
XVIII. kerület
Gyömrői út
Margó Tivadar utca 
Üllői út 
XIX. kerület
Nagykőrösi út 
Simonyi Zsigmond utca 
XX. kerület
Határ út 
Nagykőrösi út 
XXI. kerület
II. Rákóczi Ferenc út
Kossuth Lajos utca 
Weisz Manfréd út 
XXII. kerület
Széchenyi utca
Nagytétényi út
6-os számú főút 
XXIII. kerület
Grassalkowich út 

Forrás: Budapesti Rendőr-
főkapitányság honlapja 

és taxis kollégák információi 
Összeállította: Juhász Péter
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Hol mérHol mérnek sebessnek sebességeége t Budapest Budapes tten?en?
(I. rész: a nappali órákban)

Próbautazás – mm ii rr ee   ff ii gg yy ee ll jj üü nn kk
A kollégák jelzései szerint megszaporodtak az adóhivatal próbautazás-
sal egybekötött ellenőrzései. Fokozza a helyzet komolyságát, hogy et-
től az évtől az ún. „fel nem fedett próbavásárlás” intézményét is hasz-
nálhatják a revizorok. Míg normál esetben a próbaút végén bemutat-
ják igazolványukat és jegyzőkönyvet vesznek fel, addig a fel nem fe-
dett esetben a taxis nem is tudja meg, hogy ellenőrzésen vett részt.
Legalább is nem azonnal. 

Az adóhivatali ellenőrzéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény (a továbbiakban Art.) 86-119. § szabályozza. E rendelet
alapján a hatóság a fentieken felül ellenőrízheti az alkalmazottak jog-
szerű foglalkoztatását, a rájuk vonatkozó bejelentési kötelezettségek
teljesítését, valamint az adatok valódiságát. Ma már nincs lehetőség a
„próbaidős” szerződésekre, mint néhány évvel ezelőtt; az alkalmazot-
tat a munka megkezdése előtt kell bejelenteni, akkor is, ha csak egy
napot dolgozik az adott vállalkozónál. 

A próbautazás során – mint már említettük – az adóellenőrök utas-
ként viselkednek. Az utazás végén fizetnek, és itt dől el sok minden.
Ha a pénz átvétele a kinyomtatott nyugta átadásával egyidejű, akkor
nincs probléma. Ha azonban már átvettük a pénzt, és a nyomtatást ez
után indítjuk el, akkor hibát követtünk el! A következő sorrendet érde-

mes követni:
– Itt végeztünk?

– Igen! – taxaméter fizetőre állítása
– Számlát kérnek?
– Nem! – taxaméter nyomtatás elindítása, a fizetendő összeg közlé-

se.
Ezután a nyugta letépése, majd átadása a viteldíj átvételével egyide-

jűleg. Ha vissza kell adni, akkor az is járható út, hogy a nyugtát a visz-
szajáróval együtt adjuk át, de ebben az esetben is legyen kinyomtatva
és letépve, mielőtt bármiféle pénzt átveszünk! Ha az utas számlát kér,
az eljárás annyiban változik, hogy kinyomtatjuk a nyugtát, annak alap-
ján megírjuk a kézi számlát, és azt a pénz átvételével egyidejűleg, vagy
a visszajáró összeggel adjuk át. A nyugtaszelvényt pedig a nálunk ma-
radó számlapéldányhoz tűzzük.

Minden egyéb módszer adóelkerülési próbálkozásnak tűnhet az el-
lenőrök szemében, tehát fontos, hogy a sorrendet betartsuk!

Fel nem fedett próbavásárlás esetén az ellenőrzési jogosultságot –
amennyiben az adóellenőr jogsértést nem állapít meg – a próbavásár-
lás befejezésekor nem fogja igazolni, azt az adózó részére később
kézbesített jegyzőkönyv tanúsítja.

A revizorok általában kettesével járnak. Előfordult azonban már
olyan eset is, hogy az egyedül beszálló utast az úticélnál várta a társa,
aki kívülről figyelte a nyugta átadásának szabályszerűségét. Időnként
az ellenőrök külföldi turistának „álcázva” is megjelennek, csomagjuk
van, idegen nyelven beszélnek. Célszerű tehát minden esetben betar-
tani a nyugta ill. számla átadásának szabályait…

– Hogyan elõzhetjük meg a rákot?
– Szívinfarktussal.

* * *
Az élet akkor kezdõdik, amikor a gye-

rekek elköltöznek és a kutya is megdög-
lik végre..

* * *
Aki dohányzik, meghal. Aki nem, az is.

Õrült, ki lehányta láncát, s most nem
gyõzi tisztogatni.

* * *
Háromfajta ember van. Aki tud szá-

molni és aki nem.
* * *

A szamárfül az origami legegysze-
rûbb változata.
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Tisztelt Kollégák!
Egy kis kitekintéssel kezdeném recept-rovatomat más vidékre, hogy
aztán haza kanyarodjunk az itthoni ízekhez. 

Elég régen jártam már Londonban, s most – sok év után – ismét
volt szerencsém ott körül nézni. Nézzük legelőször a
taxikat. Az angolok közis-
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Turisztika, Sport és Gasztronómia
Polinger Sándor rovata

Egy  színes taxi

Ez a taxi sem fekete...

Ezüst színű taxi

Fehér taxi

A szín fehér, de a reklámok
sem zavarnak senkit

A bordó taxi sem csúnya
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merten elég konzervatívok. A taxik itt min-
dig feketék voltak. Most valahogy mégis
megunták. Érdekes, hogy így más szín-
ben is megismeri angol vagy külföldi egy-
aránt a taxikat. Most akkor nálunk mit is
kell erőltetni? Elgondolkodtató ez is.

E mellett sok minden más is változott,
felhőkarcolók épültek, de az „angol kony-
ha” az maradt. Amint azt sok filmből s
egyéb helyekről tudjuk, egyik általános
ételük a „fish and chips”, vagyis a sült
hal, krumplival. Ez valóban így is van,
szinte minden pubban és egyéb vendég-
lőben kapni, finom is, de túl sokszor mi
megunnánk. Persze sok hamburgerféle
is van, meg egyéb szendvicsfélék, de le-
veseket, vagy főzelékeket ne nagyon ke-
ressünk. Persze a palettát szélesíti, ha
egyéb nemzetek konyháját is kipróbáljuk.
Példá- ul a kínait, vagy más távol-keleti ízeket a Sohóban, vagy a kínai ne-

gyedben. Természetesen érdemes, sőt
szinte kötelező megkóstolni a helyi sö-
röket is, nekem például kedvencem a
keserű, barna Guinness sör, de ez ment
már hal és szendvics nélkül is…

Persze néhány nap után, már hazafe-
lé, az ember ábrándozik és valami ha-
zai, magyarosra gondol. Magam is így
voltam vele, s a gondolatot itthon tett kö-
vette, s elkészült egy csülkös pacalpör-
költ.

Egy kilogramm csíkozott pacalt tíz
percig előfőztem, majd leszűrtem. Köz-
ben egy kisebb füstölt csülköt kuktában
előfőztem, félpuhára.

Készítettem egy komoly pörkölt-alapot,
10 dkg hagyma, 3-4 fokhagymagerezd

egy kevés házi disznózsíron, paprika, só,
bors, kevés őrölt kömény, paprika, paradi-
csom. Ebbe az alapba beleraktam a pa-
calt, felöntöttem kevés vízzel, s forraltam
kb. egy órát, ekkor beleraktam a kockára
vágott csülköt, s így együtt készre főztem,
mindig kevés vízzel pótolva, egész addig,
míg megpuhult és jó sűrű szaftja lett. 

Főtt krumplival, ropogós kenyérrel tá-
laltam, s ha kedved van megfőzni, akkor:

Fakanalas jó étvágyat kívánok hozzá.
Soós István City 22
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– Hé, szom-
széd, disznót
vágunk, aztán
jó volna egy kis
segítség.

– Mi kéne, kés?
– Nem, disz-

nó.
* * *

Két csöves be-
szélget.

– Tudod, volt
idõ, amikor sa-
ját kocsim volt.

– Hogyne tud-
nám, anyád to-
logatott benne!

Híven az igazsághoz
Nemrégiben írtunk arról, hogy nem takarítják a
taxiállomásokat a hótól a téli időszakban. A taxi-
állomás-kezelők reagáltak az írásra, miszerint a
lehetőségük szerint rendbe teszik a drosztokat.

Mi viszont továbbra is kapjuk a képeket a ha-
vas, nem takarított taxiállomásokról. Híven az
igazsághoz, azért meg kell említeni, van olyan
droszt, vannak olyan drosztok, amelyeket takarí-
tanak. Kollégák jelezték, hogy az egyik VII. ke-
rületi taxiállomásnál kétszer is megjelent egy ci-
vil autó. Kiszálltak civilek, a csomagtartóból elő-
kapták lapátjaikat és eltakarították a havat.

Tehát, van, ahol van változás, van ahol nincs.
A lényeg a folyamat, egyre több helyen lesz
rend, egyre több helyen takarítják a taxiállomá-
sokat.

J. P.

A csülkös pacal alapanyagai és a végeredmény

Hal sült krumlival

A kedvencem a Guinness sör

Egy zöld színű „fekete taxi”, a háttérben a folyójáró-busz

Gazdagrétről küldte ezt
a képet taxis kollégánk,
egyértelmű a látvány…
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„A politikáról nem beszéltem, de amikor
kellett, megszólaltam.”

(Babits M.: Beszélgetőfüzetek)

Babits Mihály latin–magyar szakos főgimnázi-
umi tanár a belvárosból jövet a Körútról befor-
dult a Népszínház utcába (nicsak, milyen stra-
pabíró utcanév, már vagy 150 éve így híjják). Itt
fölszállt a 20-as villanyosra (ilyen számú járat
már nem létezik). A szikár, harminc év körüli
bajuszos költő elfoglalta helyét az egyik faülé-
sen, a villanyos meg sűrűen csilingelve végig-
döcögött a hosszú, széles utcán. Érintette a
Nagyfuvaros utcát (maradandó, böcsületes,
igaz magyar utcanév), majd a gyönyörűséges
Teleki teret, aztán onnét jobbra fordulva imbo-
lyogva igyekezett tova a Karpfeinstein királyi
szállásmesterről elnevezett utcán, amely ma a
Karácsony Sándor. A jármű a nyomasztóan ko-
mor, szürke házsorokat elhagyva kicsinyt töp-
rengve megállt, majd erőt véve magán, megló-
dulva a sarkán érintette a Kálvária (Kulich-
Kálvária teret), aztán usgyi! a macskaköves
Örömvölgy utcának.

Micsoda fölséges név! Németből eredt
(Freudenthal) tükörfordítással. Gyakran jártam
arrafele magam is, szegénysorsú rokonság él-
te világát itten. Az utca sok örömet ugyan nem
árasztott, meg akkor mán nem is Örömvölgy-
nek, hanem Diószeghy Sámuelnek hítták, vi-
szont messzirül érződött az itteni Szeszgyárból
áradó élesztőszag. A gyár a 70-es években
3000 embernek adott munkát, ma hatalmas,
kietlen telek éktelenkedik a helyén évek óta.

No de vissza a 20-as villanyoshoz, meg em-
berünkhöz. Tehát elhaladtak mindketten a
Szeszgyár mellett, majd éles balfordulattal ne-
ki a Kőris utcának (ez is jó utcanév, hangulatos,
nem is mert hozzányúlni senki ember fia, vélhe-
tően azért, mert a kőrisfa, melyről nevét kapta,
igyekezett politikailag semlegesnek maradni).

Következett a Simor hercegprimás utcája –
ma Vajda Péter. Hát itten balra köllött volna ki-
néznie az ablakon Mihálynak, de ő nem nézett
semerre. Itten volt a Golgota tér, a domb nél-
küli pesti Golgota stációkkal, kereszttel. Ma
már nincs itt, ’45 után elbontották. Mellette,
mögötte a Ganz gyár hatalmas tömbje látszó-
dott, adta a munkát sok száz, ezer dolgosnak.
Ma szétkapkodva, kiüresítve, kisebb-nagyobb
raktárakra szabdalva szomorkodik. Az ember
gyerekinek az az undok megjegyzése támadt:
Ni! Itt az egyik rendszer eltörölte a Golgotát, a
stációt, a keresztet, a másik meg a gyárat.

A villanyos megállt a Szapáry (ma Bláthy Ot-
tó) utcánál, Mihály leszállt, elindult, majd az el-
ső saroknál balra fordult, ez a Szabóky (ma Bí-
ró Lajos) utca. Megállt az 54. számú ház előtt,
kotorászott a zsebiben, kulcsot vett elő, be-
nyit... végre itthon van, a Tisztviselőtelepen.

A házban két agglegényi szobája volt, a visz-
szaemlékezések szerint szépen berendezve,

minőségi bútorokkal, drága szőnyegekkel, fa-
lon festményekkel és a polcokon, a szőnyege-
ken rengeteg könyvvel. Tágas veranda és han-
gulatos kert növelte kényelmét. A kertvárosi jel-
legű telepet azért választotta, mert akkoriban a
környéken tanított, a Hungária körúti Széche-
nyi Főgimnáziumban, ami később ásvány- és
növénytárrá lett, ma a Pedagógiai Intézet.

A házon nincs emléktáblája, pedig éppen-
séggel lehetne, ugyanis itt fordította Dante Is-
teni színjátékának egy részét, no és persze itt
írta – többek között – e havi versünket, egy jel-
legzetes „pesti hazatérés” versét:

Érződik, ugye, hogy nem kedvelhette a tele-
pet, elvágyódott innét „vissza, fényre, körútra”.
Mi, későbbi „pestiek” épp ellenkezőleg, gan-
gos bérházunkból vagy betonkockáinkból ide
zarándokolva, sóvárogva néztük a Tisztviselő-

telep csinos, földszintes, belső kertes házait,
„ez itten Pest Rózsadombja” – mondogattuk
irigykedve.

A csöndes, befelé forduló, merengő költő
meg amint tehette futott vissza a zajba, az ide-
gesítő „fénybe” – hát ki érti ezt?... Megérteni
vélem. Kültelekről a város belsejébe kívánkoz-
ni nála azt jelentette: barátokat, társakat keres
a magányos, akikkel szót válthat, szót érthet, s
akik megvédik a jobbról-balról ért bántódások-
tól, amelyekben élete során nem egyszer ré-
sze volt.

Mihály 1916-ban beköltözött a józsefvárosi
„úri fertályba”, a Reviczky utcába, csöndes
hely ugyan, de legalább „bent van” a város-
ban. Tízegynéhány év után újabb költözés, ez-
úttal zajosabb környékre, s végül az utolsó lak-
helye a Logodi utcai ház első emeletén – ide
caplathatott föl a randa sötét lépcsőházban.

Nősülése után vettek egy kicsiny házat az
esztergomi Előhegyen, amelyet nyaralóvá ala-
kítottak. Jó időben itt éltek, ide zarándokolhat-
tak barátai, költő- és írótársai. Bámulhatták a
gyönyörű tájat, a Bazilikát, a várost, a környező
dombokat, hegyeket. Mihályt mindez az ottho-
ni tájra, a tolnai dombokra, szülővárosára,
Szekszárdra és környékére emlékeztette. A
ház ma emlékmúzeum, csekély eredeti bútor-
darabbal, falon képekkel, kéziratmásolatokkal.

Még egy költözés, de ez már végképp az
utolsó, a Logodi utcából a kórházba. Kórte-
rem, kórházi ágy, ez lett életének végső „lak-
helye”. Az amúgy is halk szavú költő gégerák
marta torkán hang már nem jött ki, „beszél-
getőfüzetekbe” írta kérdéseit, közlendőit roko-
nokkal, orvosaival, barátaival. A Beszélgető-
füzetek nyomtatásban megjelent két kötete to-
rokszorító olvasmány. Magáról is vall benne:
töprengéseiről, vívódásairól, kesernyés kéte-
lyeiről, sérelmeiről.

*
Babits gyarló és esendő Jónás prófétája (iga-
zából maga a költő) a megpróbáltatások után
így kiáltott az Úrhoz: „Én inkább ültem volna itt
a pusztán, / sorvadva, mint ma, gyökéren és
sáskán. / De böjt és jámborság néked mint a
pélva, / mert vétkesek közt cinkos, aki néma. /
Atyjafiáért számot ad a testvér: / nincs mód
nem menni ahová te küldtél.”  Ezért aztán Mi-
hály sem maradt a Telepen...
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A szép, fiatal nõ éppen kilép a
kádból, és nyúl a törülközõért, ami-
kor észreveszi, hogy egy ablaktisztí-
tó néz be a fürdõszoba ablakán. A
nõ elképed, mozdulni sem tud, csak
nézi a férfit, aki egy idõ után meg-
szólal:

– Na mi van, nem látott még ab-
laktisztítót?

HAZA A TELEPRE

Rég elmaradt a fény, a körut;
a villanyos a sötétbe fut. 

Ó, Istenem, megint egyedül:
az ég, a föld megint megürül. 

A villanyos az éjbe szalad:
kék villanások a sín alatt. 

Ó, távoli villany, száz régi est! -
rideg hátad mögött, Budapest! 

Örömvölgy-utca, örömtelen:
szeszgyár, kis korcsma, köz-szerelem. 

Kültelki házak udvarai,
hol nappal a korcs kintorna rí, 

s hol az éjben, kéjben, szenvedőn
nyögi párzó macska a háztetőn, 

jaj, gyermekhangon, az Állati Lét
kitettje, iszonyu kényszerét. 

Sivítva surran az éji sinpár
fölött a kocsink s fordulva himbál 

a Ganz-gyár únott falainál
hirtelenebbül a nappalinál. 

A gyár, a Ganz-gyár, ó Mária!
s a pesti lapos Kálvária! 

A gyár tetején nagy éjjeli nap rak
tüzet vörös-izzón, nagy kerek ablak. 

Leszállni, haza, az éjszakán -
ó, régi éjek! régi magány! 

Ó, hol van a könyv, lekötni a lelkem?
Vagy hol van az álom, oldani engem? 

Hol van a Múzsa, holt szeretőm?
Félek egyedül már, mint temetőn, 

vagy mint aki egy halottal aludna -
Ó, kocsira! vissza! fénybe! körutra!

Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében
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merten elég konzervatívok. A taxik itt min-
dig feketék voltak. Most valahogy mégis
megunták. Érdekes, hogy így más szín-
ben is megismeri angol vagy külföldi egy-
aránt a taxikat. Most akkor nálunk mit is
kell erőltetni? Elgondolkodtató ez is.

E mellett sok minden más is változott,
felhőkarcolók épültek, de az „angol kony-
ha” az maradt. Amint azt sok filmből s
egyéb helyekről tudjuk, egyik általános
ételük a „fish and chips”, vagyis a sült
hal, krumplival. Ez valóban így is van,
szinte minden pubban és egyéb vendég-
lőben kapni, finom is, de túl sokszor mi
megunnánk. Persze sok hamburgerféle
is van, meg egyéb szendvicsfélék, de le-
veseket, vagy főzelékeket ne nagyon ke-
ressünk. Persze a palettát szélesíti, ha
egyéb nemzetek konyháját is kipróbáljuk.
Példá- ul a kínait, vagy más távol-keleti ízeket a Sohóban, vagy a kínai ne-

gyedben. Természetesen érdemes, sőt
szinte kötelező megkóstolni a helyi sö-
röket is, nekem például kedvencem a
keserű, barna Guinness sör, de ez ment
már hal és szendvics nélkül is…

Persze néhány nap után, már hazafe-
lé, az ember ábrándozik és valami ha-
zai, magyarosra gondol. Magam is így
voltam vele, s a gondolatot itthon tett kö-
vette, s elkészült egy csülkös pacalpör-
költ.

Egy kilogramm csíkozott pacalt tíz
percig előfőztem, majd leszűrtem. Köz-
ben egy kisebb füstölt csülköt kuktában
előfőztem, félpuhára.

Készítettem egy komoly pörkölt-alapot,
10 dkg hagyma, 3-4 fokhagymagerezd

egy kevés házi disznózsíron, paprika, só,
bors, kevés őrölt kömény, paprika, paradi-
csom. Ebbe az alapba beleraktam a pa-
calt, felöntöttem kevés vízzel, s forraltam
kb. egy órát, ekkor beleraktam a kockára
vágott csülköt, s így együtt készre főztem,
mindig kevés vízzel pótolva, egész addig,
míg megpuhult és jó sűrű szaftja lett. 

Főtt krumplival, ropogós kenyérrel tá-
laltam, s ha kedved van megfőzni, akkor:

Fakanalas jó étvágyat kívánok hozzá.
Soós István City 22
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– Hé, szom-
széd, disznót
vágunk, aztán
jó volna egy kis
segítség.

– Mi kéne, kés?
– Nem, disz-

nó.
* * *

Két csöves be-
szélget.

– Tudod, volt
idõ, amikor sa-
ját kocsim volt.

– Hogyne tud-
nám, anyád to-
logatott benne!

Híven az igazsághoz
Nemrégiben írtunk arról, hogy nem takarítják a
taxiállomásokat a hótól a téli időszakban. A taxi-
állomás-kezelők reagáltak az írásra, miszerint a
lehetőségük szerint rendbe teszik a drosztokat.

Mi viszont továbbra is kapjuk a képeket a ha-
vas, nem takarított taxiállomásokról. Híven az
igazsághoz, azért meg kell említeni, van olyan
droszt, vannak olyan drosztok, amelyeket takarí-
tanak. Kollégák jelezték, hogy az egyik VII. ke-
rületi taxiállomásnál kétszer is megjelent egy ci-
vil autó. Kiszálltak civilek, a csomagtartóból elő-
kapták lapátjaikat és eltakarították a havat.

Tehát, van, ahol van változás, van ahol nincs.
A lényeg a folyamat, egyre több helyen lesz
rend, egyre több helyen takarítják a taxiállomá-
sokat.

J. P.

A csülkös pacal alapanyagai és a végeredmény

Hal sült krumlival

A kedvencem a Guinness sör

Egy zöld színű „fekete taxi”, a háttérben a folyójáró-busz

Gazdagrétről küldte ezt
a képet taxis kollégánk,
egyértelmű a látvány…
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„A politikáról nem beszéltem, de amikor
kellett, megszólaltam.”

(Babits M.: Beszélgetőfüzetek)

Babits Mihály latin–magyar szakos főgimnázi-
umi tanár a belvárosból jövet a Körútról befor-
dult a Népszínház utcába (nicsak, milyen stra-
pabíró utcanév, már vagy 150 éve így híjják). Itt
fölszállt a 20-as villanyosra (ilyen számú járat
már nem létezik). A szikár, harminc év körüli
bajuszos költő elfoglalta helyét az egyik faülé-
sen, a villanyos meg sűrűen csilingelve végig-
döcögött a hosszú, széles utcán. Érintette a
Nagyfuvaros utcát (maradandó, böcsületes,
igaz magyar utcanév), majd a gyönyörűséges
Teleki teret, aztán onnét jobbra fordulva imbo-
lyogva igyekezett tova a Karpfeinstein királyi
szállásmesterről elnevezett utcán, amely ma a
Karácsony Sándor. A jármű a nyomasztóan ko-
mor, szürke házsorokat elhagyva kicsinyt töp-
rengve megállt, majd erőt véve magán, megló-
dulva a sarkán érintette a Kálvária (Kulich-
Kálvária teret), aztán usgyi! a macskaköves
Örömvölgy utcának.

Micsoda fölséges név! Németből eredt
(Freudenthal) tükörfordítással. Gyakran jártam
arrafele magam is, szegénysorsú rokonság él-
te világát itten. Az utca sok örömet ugyan nem
árasztott, meg akkor mán nem is Örömvölgy-
nek, hanem Diószeghy Sámuelnek hítták, vi-
szont messzirül érződött az itteni Szeszgyárból
áradó élesztőszag. A gyár a 70-es években
3000 embernek adott munkát, ma hatalmas,
kietlen telek éktelenkedik a helyén évek óta.

No de vissza a 20-as villanyoshoz, meg em-
berünkhöz. Tehát elhaladtak mindketten a
Szeszgyár mellett, majd éles balfordulattal ne-
ki a Kőris utcának (ez is jó utcanév, hangulatos,
nem is mert hozzányúlni senki ember fia, vélhe-
tően azért, mert a kőrisfa, melyről nevét kapta,
igyekezett politikailag semlegesnek maradni).

Következett a Simor hercegprimás utcája –
ma Vajda Péter. Hát itten balra köllött volna ki-
néznie az ablakon Mihálynak, de ő nem nézett
semerre. Itten volt a Golgota tér, a domb nél-
küli pesti Golgota stációkkal, kereszttel. Ma
már nincs itt, ’45 után elbontották. Mellette,
mögötte a Ganz gyár hatalmas tömbje látszó-
dott, adta a munkát sok száz, ezer dolgosnak.
Ma szétkapkodva, kiüresítve, kisebb-nagyobb
raktárakra szabdalva szomorkodik. Az ember
gyerekinek az az undok megjegyzése támadt:
Ni! Itt az egyik rendszer eltörölte a Golgotát, a
stációt, a keresztet, a másik meg a gyárat.

A villanyos megállt a Szapáry (ma Bláthy Ot-
tó) utcánál, Mihály leszállt, elindult, majd az el-
ső saroknál balra fordult, ez a Szabóky (ma Bí-
ró Lajos) utca. Megállt az 54. számú ház előtt,
kotorászott a zsebiben, kulcsot vett elő, be-
nyit... végre itthon van, a Tisztviselőtelepen.

A házban két agglegényi szobája volt, a visz-
szaemlékezések szerint szépen berendezve,

minőségi bútorokkal, drága szőnyegekkel, fa-
lon festményekkel és a polcokon, a szőnyege-
ken rengeteg könyvvel. Tágas veranda és han-
gulatos kert növelte kényelmét. A kertvárosi jel-
legű telepet azért választotta, mert akkoriban a
környéken tanított, a Hungária körúti Széche-
nyi Főgimnáziumban, ami később ásvány- és
növénytárrá lett, ma a Pedagógiai Intézet.

A házon nincs emléktáblája, pedig éppen-
séggel lehetne, ugyanis itt fordította Dante Is-
teni színjátékának egy részét, no és persze itt
írta – többek között – e havi versünket, egy jel-
legzetes „pesti hazatérés” versét:

Érződik, ugye, hogy nem kedvelhette a tele-
pet, elvágyódott innét „vissza, fényre, körútra”.
Mi, későbbi „pestiek” épp ellenkezőleg, gan-
gos bérházunkból vagy betonkockáinkból ide
zarándokolva, sóvárogva néztük a Tisztviselő-

telep csinos, földszintes, belső kertes házait,
„ez itten Pest Rózsadombja” – mondogattuk
irigykedve.

A csöndes, befelé forduló, merengő költő
meg amint tehette futott vissza a zajba, az ide-
gesítő „fénybe” – hát ki érti ezt?... Megérteni
vélem. Kültelekről a város belsejébe kívánkoz-
ni nála azt jelentette: barátokat, társakat keres
a magányos, akikkel szót válthat, szót érthet, s
akik megvédik a jobbról-balról ért bántódások-
tól, amelyekben élete során nem egyszer ré-
sze volt.

Mihály 1916-ban beköltözött a józsefvárosi
„úri fertályba”, a Reviczky utcába, csöndes
hely ugyan, de legalább „bent van” a város-
ban. Tízegynéhány év után újabb költözés, ez-
úttal zajosabb környékre, s végül az utolsó lak-
helye a Logodi utcai ház első emeletén – ide
caplathatott föl a randa sötét lépcsőházban.

Nősülése után vettek egy kicsiny házat az
esztergomi Előhegyen, amelyet nyaralóvá ala-
kítottak. Jó időben itt éltek, ide zarándokolhat-
tak barátai, költő- és írótársai. Bámulhatták a
gyönyörű tájat, a Bazilikát, a várost, a környező
dombokat, hegyeket. Mihályt mindez az ottho-
ni tájra, a tolnai dombokra, szülővárosára,
Szekszárdra és környékére emlékeztette. A
ház ma emlékmúzeum, csekély eredeti bútor-
darabbal, falon képekkel, kéziratmásolatokkal.

Még egy költözés, de ez már végképp az
utolsó, a Logodi utcából a kórházba. Kórte-
rem, kórházi ágy, ez lett életének végső „lak-
helye”. Az amúgy is halk szavú költő gégerák
marta torkán hang már nem jött ki, „beszél-
getőfüzetekbe” írta kérdéseit, közlendőit roko-
nokkal, orvosaival, barátaival. A Beszélgető-
füzetek nyomtatásban megjelent két kötete to-
rokszorító olvasmány. Magáról is vall benne:
töprengéseiről, vívódásairól, kesernyés kéte-
lyeiről, sérelmeiről.

*
Babits gyarló és esendő Jónás prófétája (iga-
zából maga a költő) a megpróbáltatások után
így kiáltott az Úrhoz: „Én inkább ültem volna itt
a pusztán, / sorvadva, mint ma, gyökéren és
sáskán. / De böjt és jámborság néked mint a
pélva, / mert vétkesek közt cinkos, aki néma. /
Atyjafiáért számot ad a testvér: / nincs mód
nem menni ahová te küldtél.”  Ezért aztán Mi-
hály sem maradt a Telepen...
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A szép, fiatal nõ éppen kilép a
kádból, és nyúl a törülközõért, ami-
kor észreveszi, hogy egy ablaktisztí-
tó néz be a fürdõszoba ablakán. A
nõ elképed, mozdulni sem tud, csak
nézi a férfit, aki egy idõ után meg-
szólal:

– Na mi van, nem látott még ab-
laktisztítót?

HAZA A TELEPRE

Rég elmaradt a fény, a körut;
a villanyos a sötétbe fut. 

Ó, Istenem, megint egyedül:
az ég, a föld megint megürül. 

A villanyos az éjbe szalad:
kék villanások a sín alatt. 

Ó, távoli villany, száz régi est! -
rideg hátad mögött, Budapest! 

Örömvölgy-utca, örömtelen:
szeszgyár, kis korcsma, köz-szerelem. 

Kültelki házak udvarai,
hol nappal a korcs kintorna rí, 

s hol az éjben, kéjben, szenvedőn
nyögi párzó macska a háztetőn, 

jaj, gyermekhangon, az Állati Lét
kitettje, iszonyu kényszerét. 

Sivítva surran az éji sinpár
fölött a kocsink s fordulva himbál 

a Ganz-gyár únott falainál
hirtelenebbül a nappalinál. 

A gyár, a Ganz-gyár, ó Mária!
s a pesti lapos Kálvária! 

A gyár tetején nagy éjjeli nap rak
tüzet vörös-izzón, nagy kerek ablak. 

Leszállni, haza, az éjszakán -
ó, régi éjek! régi magány! 

Ó, hol van a könyv, lekötni a lelkem?
Vagy hol van az álom, oldani engem? 

Hol van a Múzsa, holt szeretőm?
Félek egyedül már, mint temetőn, 

vagy mint aki egy halottal aludna -
Ó, kocsira! vissza! fénybe! körutra!

Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében
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Figyelem! Szerkesztõségünk e-mail címe
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Várjuk üzeneteiket, ötleteiket, kérdéseiket, véleményeiket.
Látogassa mmeeggúú jjuu ll tt   honlapunkat: www.taxisokvilaga.hu

Alacsony fuvardíj miatt demonstráltak

Félezer elégedetlen
taxis Pozsonyban

Több mint háromezer taxi rója Pozsony útjait, miközben a ha-
tóságok kétezer engedélyt adtak ki összesen. A túlzott kon-
kurencia, az illegális fuvarozók letörték az árakat, ami ellen
március végén több mint ötszáz személyszállító tiltakozott.

Forgalomlassítással tiltakoztak a taxisok március végén Pozsonyban az
alacsony fuvardíjak, valamint a tavaly hatályba lépett új szabályozások
miatt. A demonstrációban részt vevők a Duna jobb oldalán, az Öreg híd-
nál gyülekeztek a délutáni órákban, majd később, lépésben haladva vo-
nultak át a városon. Mindez a főváros központjában lelassította a közúti
forgalmat, megsokszorozta a forgalmi dugókat és jelentős késéket idé-
zett elő a tömegközlekedésben.

A tiltakozást kiváltó okok között szerepel, hogy az engedéllyel rendel-

kező fuvarozók mellett rengeteg az illegálisan taxizó. Pozsonyban hiva-
talosan kétezer engedélyt adtak ki, ennek ellenére több mint háromez-
ren vesznek részt az utasok szállításában. A túlzott konkurencia kialaku-
lása, valamint a számottevő engedély nélkül fuvarozó letörte az árakat.
Az engedéllyel rendelkezők azt szeretnék, ha törvényben rögzítenék a
jogalkotók a minimális fuvardíjat, amit 1,2-1,5 euró között tartanának el-
fogadhatónak. Mint kiderült, egyes „szolgáltatóknál” ez jelenleg az el-
várt összeg felét sem éri el.

A taxisok másik követelése a tavaly márciusban elfogadott és hatály-
ba lépett közúti közlekedésről szóló törvény, amely őket is érinti. Ez a
jogszabály előírja, hogy a vállalkozói engedély alapján tevékenykedő ta-
xisoknak ez év végéig meg kell újítaniuk az engedélyüket. Ezt azonban
szigorú feltételekhez kötik. Többek között a taxizásra használt gépjármű
a jövőben nem lehet idősebb 5 évnél, vagy a tachométere nem mutat-
hat többet benzinüzemű jármű esetében 100 ezer, dízelnél 150 ezer ki-
lométernél.

A demonstrálók abban bíznak, hogy tiltakozásukkal sikerül a jogalko-
tók figyelmét problémájukra irányítani, amennyiben nem érik el céljukat,
úgy a jövőben is számítani lehet hasonló akciókra Pozsonyban.

Cash
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XIV. Egressy – Szobránc sarok

!Taxis kolléga jelezte, hogy összetörték az út
menti, nagyon fontos tükröt. Kérjük pótolni. 

• A rongált KRESZ tükör cseréjére intézked-
tünk. 
V. Belgrád rakpart

!„Megállni tilos, kivéve Autóbusz” jelzőtáb-
lák vannak a jelzett, helyszínen, pedig ilyen

nincs a KRESZ-ben. Kérjük a „Megállni tilos”
jelzőtáblákat „Várakozni tilos” jelzőtáblára le-
cserélni. 

• A megállási tilalom várakozási tilalomra való
cseréjére intézkedtünk. 
VII. Síp utca 1. 

!A „Megállni tilos” jelzőtábla alá, „Kivéve
BKV” kiegészítő jelzőtáblát tettek, de ezt ők

sem tehetik meg. Kérjük a kiegészítő jelzőtáb-
lát leszerelni. 

I. Bem rakpart 

!Taxis kolléga nem érti, miért kellett kerék-
pársávot felfesteni az úton, akkor, amikor a

közelben, a járdán, párhuzamosan ott a kerék-
pársáv.

• Intézkedtünk a kiegészítő jelzőtábla leszere-
lésére. Az új közlekedéspolitika egyik eleme,
hogy a kerékpárosok ne a járdán, hanem lehe-
tőleg az úttesten közlekedjenek. A Budapesti
Közlekedési Központ kérésére, kezelői dön-
tés alapján készült el a közös busz- és kerék-
pársáv. 
VII. Király utca 59. 

!Ismét elkoptak a „Forgalom elől elzárt terü-
let” útburkolati jelek, kérjük pótolni.

• Burkolatijel-fenntartási programunkban sze-
repeltetjük a címet. 
VI. Eötvös utca – Szófia utca sarok 

!Örömmel vettük,
hogy egy veszélyes

„jobbkezes” keresztező-
désben kihelyezték az
„Elsőbbségadás kötele-
ző” jelzőtáblát. Most
azonban a jelzőtáblát le-
szerelték, kérjük visszahelyezni. 
• Ebben a környezetben egyenrangú útke-
reszteződések vannak, az „Elsőbbségadás kö-
telező” jelzőtábla csak ideiglenesen volt kihe-
lyezve. 
VII. Király utca 83. 

!Valaki hazavitte a „Kötelező haladási irá-
nyok” jelzőtáblát, kérjük pótolni. 

• A jelzőtábla pótlására intézkedtünk. 
VI. Teréz körút – Szondi utca sarok 

!A közlekedők egy része nem érti, miért fes-
tettek vörös szőnyeget a jelzett helyszínre. 

• A kivitelezést egy biztosítótársaság finanszí-
rozta. Egy érdesített felületről van szó, ami lé-
nyegesen lerövidíti a fékutat. A piros szín a fi-
gyelemfelhívás miatt szükséges. Magyar fej-
lesztésről van szó, amely kísérleti jelleggel ké-
szült. 
XII. Kiss János altábornagy utca 17.

!Taxis kolléga jelezte, hogy egy egyirányú ut-
ca végére helyeztek ki egy teherautóknak to-

vábbhaladást tiltó jelzőtáblát. Célszerű lenne a
tilalmi jelzőtáblát az utca elejére kihelyezni. 
• Az utcának ez az ága 3,5 tonna össztömeg-
korlátozási zónába esik, és itt vált 12 tonna
össztömeg-korlátozású zónába, mivel az Alko-
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VI. Teréz krt.: Sokan nem tudják
értelmezni a vörös szőnyeget
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Figyelem! Szerkesztõségünk e-mail címe
ttaaxxii ssookkvvii llaaggaa@@ttaaxxii ssookkvvii llaaggaa..hhuu

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

Alacsony fuvardíj miatt demonstráltak

Félezer elégedetlen
taxis Pozsonyban

Több mint háromezer taxi rója Pozsony útjait, miközben a ha-
tóságok kétezer engedélyt adtak ki összesen. A túlzott kon-
kurencia, az illegális fuvarozók letörték az árakat, ami ellen
március végén több mint ötszáz személyszállító tiltakozott.

Forgalomlassítással tiltakoztak a taxisok március végén Pozsonyban az
alacsony fuvardíjak, valamint a tavaly hatályba lépett új szabályozások
miatt. A demonstrációban részt vevők a Duna jobb oldalán, az Öreg híd-
nál gyülekeztek a délutáni órákban, majd később, lépésben haladva vo-
nultak át a városon. Mindez a főváros központjában lelassította a közúti
forgalmat, megsokszorozta a forgalmi dugókat és jelentős késéket idé-
zett elő a tömegközlekedésben.

A tiltakozást kiváltó okok között szerepel, hogy az engedéllyel rendel-

kező fuvarozók mellett rengeteg az illegálisan taxizó. Pozsonyban hiva-
talosan kétezer engedélyt adtak ki, ennek ellenére több mint háromez-
ren vesznek részt az utasok szállításában. A túlzott konkurencia kialaku-
lása, valamint a számottevő engedély nélkül fuvarozó letörte az árakat.
Az engedéllyel rendelkezők azt szeretnék, ha törvényben rögzítenék a
jogalkotók a minimális fuvardíjat, amit 1,2-1,5 euró között tartanának el-
fogadhatónak. Mint kiderült, egyes „szolgáltatóknál” ez jelenleg az el-
várt összeg felét sem éri el.

A taxisok másik követelése a tavaly márciusban elfogadott és hatály-
ba lépett közúti közlekedésről szóló törvény, amely őket is érinti. Ez a
jogszabály előírja, hogy a vállalkozói engedély alapján tevékenykedő ta-
xisoknak ez év végéig meg kell újítaniuk az engedélyüket. Ezt azonban
szigorú feltételekhez kötik. Többek között a taxizásra használt gépjármű
a jövőben nem lehet idősebb 5 évnél, vagy a tachométere nem mutat-
hat többet benzinüzemű jármű esetében 100 ezer, dízelnél 150 ezer ki-
lométernél.

A demonstrálók abban bíznak, hogy tiltakozásukkal sikerül a jogalko-
tók figyelmét problémájukra irányítani, amennyiben nem érik el céljukat,
úgy a jövőben is számítani lehet hasonló akciókra Pozsonyban.

Cash

ujtaxi.qxd  4/10/13 08:00  Page 28

XIV. Egressy – Szobránc sarok

!Taxis kolléga jelezte, hogy összetörték az út
menti, nagyon fontos tükröt. Kérjük pótolni. 

• A rongált KRESZ tükör cseréjére intézked-
tünk. 
V. Belgrád rakpart

!„Megállni tilos, kivéve Autóbusz” jelzőtáb-
lák vannak a jelzett, helyszínen, pedig ilyen

nincs a KRESZ-ben. Kérjük a „Megállni tilos”
jelzőtáblákat „Várakozni tilos” jelzőtáblára le-
cserélni. 

• A megállási tilalom várakozási tilalomra való
cseréjére intézkedtünk. 
VII. Síp utca 1. 

!A „Megállni tilos” jelzőtábla alá, „Kivéve
BKV” kiegészítő jelzőtáblát tettek, de ezt ők

sem tehetik meg. Kérjük a kiegészítő jelzőtáb-
lát leszerelni. 

I. Bem rakpart 

!Taxis kolléga nem érti, miért kellett kerék-
pársávot felfesteni az úton, akkor, amikor a

közelben, a járdán, párhuzamosan ott a kerék-
pársáv.

• Intézkedtünk a kiegészítő jelzőtábla leszere-
lésére. Az új közlekedéspolitika egyik eleme,
hogy a kerékpárosok ne a járdán, hanem lehe-
tőleg az úttesten közlekedjenek. A Budapesti
Közlekedési Központ kérésére, kezelői dön-
tés alapján készült el a közös busz- és kerék-
pársáv. 
VII. Király utca 59. 

!Ismét elkoptak a „Forgalom elől elzárt terü-
let” útburkolati jelek, kérjük pótolni.

• Burkolatijel-fenntartási programunkban sze-
repeltetjük a címet. 
VI. Eötvös utca – Szófia utca sarok 

!Örömmel vettük,
hogy egy veszélyes

„jobbkezes” keresztező-
désben kihelyezték az
„Elsőbbségadás kötele-
ző” jelzőtáblát. Most
azonban a jelzőtáblát le-
szerelték, kérjük visszahelyezni. 
• Ebben a környezetben egyenrangú útke-
reszteződések vannak, az „Elsőbbségadás kö-
telező” jelzőtábla csak ideiglenesen volt kihe-
lyezve. 
VII. Király utca 83. 

!Valaki hazavitte a „Kötelező haladási irá-
nyok” jelzőtáblát, kérjük pótolni. 

• A jelzőtábla pótlására intézkedtünk. 
VI. Teréz körút – Szondi utca sarok 

!A közlekedők egy része nem érti, miért fes-
tettek vörös szőnyeget a jelzett helyszínre. 

• A kivitelezést egy biztosítótársaság finanszí-
rozta. Egy érdesített felületről van szó, ami lé-
nyegesen lerövidíti a fékutat. A piros szín a fi-
gyelemfelhívás miatt szükséges. Magyar fej-
lesztésről van szó, amely kísérleti jelleggel ké-
szült. 
XII. Kiss János altábornagy utca 17.

!Taxis kolléga jelezte, hogy egy egyirányú ut-
ca végére helyeztek ki egy teherautóknak to-

vábbhaladást tiltó jelzőtáblát. Célszerű lenne a
tilalmi jelzőtáblát az utca elejére kihelyezni. 
• Az utcának ez az ága 3,5 tonna össztömeg-
korlátozási zónába esik, és itt vált 12 tonna
össztömeg-korlátozású zónába, mivel az Alko-
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tás út és a hegy felé eső terület ezen zóna ré-
sze. A jelzőtábla jó helyen van, nem kell áthe-
lyezni. 
IX. Haller utca 25.

!Kidöntötték a villamos járdaszigeten lévő be-
tontömböt, kérjük visszahelyezni.

• A betonelem helyreállítására felkértük az üze-
meltetést végző BKV Zrt.-t. 

Továbbra is várom a kollégák kéréseit, kérdése-
it Budapest közlekedésével kapcsolatban, a
szokásos elérhetőségéken keresztül. Aki be
akar jelölni az iwiwen, vagy a facebookon – így
könnyebb a kapcsolattartás – elég csak a Lám-
pafelelőst beírni. 

lampafelelos@freemail.hu, iwiw, facebook
Juhász Péter 06/20/924-7645
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Igaz, hogy a kemény munka még
nem ölt meg senkit, de hát miért koc-
káztasson az ember.

* * *
Miért nem tudják a nõk felhajtani a

WC-ülõkét maguk után?
* * *

Sose vegyél semmit, aminek nyele
van, mert azzal dolgozni kell!

* * *
Aki utoljára nevet, annak lassú a

felfogása.
* * *

Ha egy nõ meg akar tanulni vezet-
ni, ne állj az útjába.

* * *
Egy bérház ablakában egy arab

rázza a szõnyegét. A ház alatt áll egy
skinhead, aki felszól neki:

– Na mi van, Ali, nem indul?

Két régi barát találko-
zik. Azt kérdezi egyik a
másiktól:

– Hogy van a felesé-
ged és a gyerekeim?

* * *
A nászéjszakán így

szól a feleség a férjéhez:
– Drágám, be kell val-

lanom neked valamit.
Nekem elõtted már volt
dolgom férfival.

Mire a férj:
– Nagy dolog! Nekem

is!
* * *

Az agresszív kismalac
utolsó mondata: – Te

meg ki a tököm vagy,
hogy bundában szeded
itt a málnát!!!???

* * *
Az agresszív kismalac

bemegy a borbélyhoz.
– Hogyan nyírjam

meg?
– Szó nélkül!

XII. Kiss Já-
nos altábor-

nagy utca:
Az utca vé-

gén egy tilal-
mi tábla. Mit
csináljon az

autós, repül-
jön tovább?

IX. Haller utca: Vissza kell állítani
az életmentő oszlopot

Mindennapi nyűgeink
2003-ban komoly elvárások voltak a szinte
nem is létező érdekképviseletekkel szem-
ben. Megpróbáltuk csokorba szedni az ak-
kori, megoldásra váró  problémákat. Ha né-
melyik ma is visszaköszön, az nem a vélet-
len műve…

Üzemanyag áfájának visszaigényelhető-
sége – ugyan tíz éve sem érintett sok taxist
az áfa kérdése, de akit érintett, annak bi-
zony nem volt mindegy, hogy esetleg 20%-
kal olcsóbban tankolhatna. Bár az alanyi
áfa-mentes határ a 2003-as kétmillió forint-
ról 2013-ra hatmillió forintra emelkedett,  a
probléma még ma is fennáll.

Taxiállomások helyzete – a drosztok szá-
ma és elhelyezkedése okozta az elégedet-
lenkedést. Ma is az okozza (meg az érte fi-
zetendő díj…)

Repülőtér és pályaudvarok helyzete – a
2003-as állapothoz képest semmi javulás
nem történt!

Adminisztráció csökkentése – nemhogy
javulás nem történt, hanem a helyzet drá-
maian romlott a tíz évvel ezelőttihez ké-
pest!

Fix tarifa bevezetése – már tíz éve na-
gyon akartuk. Van, aki ma is szeretné, dön-
tés lapzártánk után várható.

Diszkrimináció megszüntetése – első-
sorban a műszaki vizsga, a biztosítás és a
parkolás helyzetében éreztük magunkat át-
verve. Nagyrészt ma is így van…

Maximált tarifa emelése – igen, már
2003-ban elégedetlenkedtünk a tarifa mér-
tékével. Azt azonban még legsötétebb pil-

lanatainkban sem gondoltuk, hogy tíz év
múlva is ezzel a kérdéssel kell foglalkoz-
nunk…

Hatékony ellenőrzés – meggyőződésem
ma is, hogy ebben a szakmában pontosan
annyi csirkefogó van, mint bármelyik más-
ban. Se több, se kevesebb. Csak kirakat-
ban lévén, sokkal jobban látszik!  Az ellen-
őrzésnek éppen ezért kellene sokkal haté-
konyabbnak lennie!

Szabályozott létszám – amennyiben a fő-
város bevezeti tervezett szigorú rendeletét,
akkor a létszámkérdés rövid időn belül
megoldódik.  Talán még drasztikusabban
is, mint várjuk…

Fix tarifa – érvek és ellenérvek
Már tíz éve is nagy vihart kavart a fix tarifa
kérdése. Érvek és ellenérvek csaptak ösz-
sze. Mellette szól a kiszámíthatóság, egy-
ségesség, minőségjavulás, drosztos és le-
intéses fuvarok növekedése (hosszú tá-
von). Ellene szól az esetleges fuvarszám-
csökkenés, továbbá néhány társaság való-
színű csődbemenetele. 

Új taxicég a fővárosban
Taxi4 néven kezdte meg működését Buda-
pest legújabb taxitársasága. A megalaku-
láskor 20 darab gépkocsival, 40 gépkocsi-
vezetővel kezdtek. Ebből a tényből is látha-
tó, hogy a cég úgynevezett „hagyományos”
formát választott, vagyis a gépkocsik a vál-
lalkozás tulajdonában voltak és alkalmazott
gépkocsivezetők dolgoztak rajta. Mára már
kiderült, hogy ez a felállás még mindig
nem rentábilis…

Erről írt a Taxisok Világa 10 évvel ezelőtt, 2003 áprilisában

110 év0 éve te törörténttént

Az első tarifaszámítás
Talán jelzésértékű lehet, hogy már 1993-
ban sem voltunk megelégedve tarifáinkkal.
Abban az időben először egy pécsi taxis
számította ki, mennyinek kellene lenni a ta-
rifának, hogy megérje (nem volt annyi…)
Talán érdemes néhány számadatot felidéz-
ni: a jövedelmet 27 600 forintnak tekintet-
te, 3000 forint volt a havi csapattagdíj,
másfél milliót tervezett autóvásárlásra, 70

forint volt a benzin literje. A biztosítások és
a súlyadó egy hónapra eső részét ötezer
forintnak lehetett vélelmezni. Végösszeg-
ként havi 120 000 Ft minimális bevétel jött
ki. Van, aki ma, 2013-ban sem csinál ennél
többet. Egy igazán jól dolgozó taxis pedig
ennek a esetleg a háromszorosát tudja
megtermelni. Miközben a minimális jöve-
delem a négyszeresére, a benzin ára a
hatszorosára, a csapattagdíj pedig a húsz-
szorosára emelkedett…

Erről írt a Taxisok Világa 20 évvel ezelőtt, 1993 áprilisában

20 év20 éve te törörténttént
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Üzemanyagárak, 2013 (Ft/liter)

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz
Január 410 430 252
Február 414 423 266
Március 431 435 271
Április 442 439 271

Téli üzemeltetés
(December 1-je és március 1-je közötti időszak.)
Értéke: 3%
Légkondicionáló berendezés üzemeltetése
Értéke: 5%
Légkondicionáló berendezéssel felszerelt gépkocsi május
1-je és szeptember 1-je közötti üzemeltetési időszakában al-
kalmazható.
A téli, ill. a légkondicionáló szorzó a városi szorzóval össze-
vonható.
Az alapnorma helyett – egyszerűsített elszámolás-
ként – alapnorma-átalány is használható. 
A benzinüzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértéke a be-
épített motor hengerűrtartalma szerint:

A gázolajüzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértéke a
beépített motor hengerűrtartalma szerint:

Az autógázzal üzemelő tiszta gázüzemű, valamint kettős
üzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértékét – a benzinüze-
mű gépkocsi alapnorma-átalány alapján liter/100 kilométer-
ben meghatározott alapnormaérték – továbbá 

• cseppfolyós propán-bután gázüzem (LPG) esetén 1,2
(liter/liter) értékű, 

• földgáz (CNG, LNG) üzem esetén 0,8 (Nm3/liter) érté-
kű módosító tényező szorzataként kell megállapítani.

www.nav.gov.hu

1000 cm3-ig 7,6 liter/100 kilométer
1001–1500 cm3-ig 8,6 liter/100 kilométer
1501–2000 cm3-ig 9,5 liter/100 kilométer
2001–3000 cm3-ig 11,4 liter/100 kilométer
3001 cm3 felett 13,3 liter/100 kilométer

1500 cm3-ig 5,7 liter/100 kilométer
1501–2000 cm3-ig 6,7 liter/100 kilométer
2001–3000 cm3-ig 7,6 liter/100 kilométer
3001 cm3 felett 9,5 liter/100 kilométer

Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya
alá tartozó magánszemély az üzemanyagkölt-
séget a közleményben szereplő árak szerint
számolja el, nem szükséges az üzemanyag-
ról számlát beszerezni.

A közúti gépjárművek üzemanyag-fogyasz-
tásának igazolás nélkül elszámolható mérté-
két a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet tartal-
mazza. A költségként elszámolható üzem-
anyag mennyisége magánszemélyek eseté-
ben (ide értve az egyéni vállalkozókat is) nem
haladhatja meg az említett kormányrendelet-
ben meghatározott fogyasztási normákat.

A Kormányrendelet mellékletei tartalmaz-
zák az egyes járművekre vonatkozó alapnor-
mát, mely a különleges üzemmód miatt kor-
rekciós tételekkel módosítható. A melléklet-
ben nem szereplő típusú, valamint meg nem
határozható alapnormájú, illetőleg a rendelet-
ben meghatározottaktól eltérő fajtájú üzem-

anyaggal üzemelő gépjárművek esetében az
alapnorma értékét a gyártó adatai vagy az
üzemanyag-fogyasztás mérése alapján mű-
szaki szakértő állapíthatja meg.

Korrekciós szorzók:
Városi forgalom
Lakott területen belüli forgalom esetében a
lakott területet jelző táblák közötti területre al-
kalmazható.
Értéke:
a) Budapesten 35%
b) megyeszékhelyen és 100 000 feletti lako-

sú városokban 25%
c) egyéb városokban 15%
Közforgalmú személygépkocsi (taxi) eseté-
ben az a), b) pontban feltüntetett városokban
– mechanikus sebességváltóval szerelt jár-

műnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt jármű-

nél 45%

AA  BBTTII   kkíínnáállaattaa
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 09.00–16.00-ig, péntek 09.00–14.00-ig.

Idõszak Százalék

2011.12.21 – 2012.08.28 7,00%

2012.08.29 – 2012.09.25 6,75%

2012.09.26 – 2012.10.30 6,50%

2012.10.31 – 2012.11.27 6,25%

2012.11.28 – 2012.12.19 6,00%

2012.12.20 – 2013.01.29 5,75%

2013.01.30 – 2013.02.26 5,50%

2013.02.27 – 2013.03.26 5,25%

2013.03.27-tõl 5,00%
www.mnb.hu

Az adó- és járulékbevallások saját kezdeménye-
zésbõl történõ utólagos módosítása (önrevízió)
következtében fennálló különbözet után a jegy-
banki alapkamatnak megfelelõ pótlékot kell fi-
zetni. Határidõn túli adó- és járulékfizetés ese-
tén az adóhatóság késedelmi pótlékként a min-
denkori jegybanki alapkamat kétszeresét szá-
mítja fel.

A JEGYBANKI ALAPKAMAT
ALAKULÁSA

Május 12. (ill. a hétvége miatt
13. hétfõ)
 Elõzõ havi járulékok bevallása és

befizetése. Elõzõ havi KATA befize-
tése

Május 20. (ill. az ünnepnap mi-
att 21. kedd)
 Magánszemélyek személyi jöve-

delemadó bevallása
Május 31.
 Iparûzési adó bevallása (Pest me-

gyeieknek dupla bevallás!)

Fontos határidõk

Megnevezés eladási ár
Taxisok Világa Magazin 480.-
Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 5.800.-tól
Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.800.-
Egyéb bevallások, kérelmek (táppénz, részletfizetés, 
fellebbezés, stb.) 2.800.-
Könyvelés, adatrögzítés 3.800.-tól
Elektronikus havi járulékbevallások 1.800.-tól
Taxis Angol nyelvoktató program (könyv+dupla CD) 7.900.-
Kamionos Angol és Német nyelvoktató program 
(könyv+dupla CD) 7.900.-
Munkavállalói Angol nyelvoktató program
(könyv+munkafüzet+12CD) 19.900.-
Taxióra önírós- és hõ papírszalagok 160.-tõl 
Taxis brifkók, pénztárcák 1.200.-tól
Tarifatáblázat készítése/db 600.-
Engedélyszám a kocsi oldalára öntapadós, vagy mágneses 600.-
Védõfólia szabadjelzõ, antenna alá 200.-
Mágnesfóliázás cm2-ként 2.- 

Az árak 2013. január 1-jétõl visszavonásig érvényesek. 
Az áfa összegét tartalmazzák.
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tás út és a hegy felé eső terület ezen zóna ré-
sze. A jelzőtábla jó helyen van, nem kell áthe-
lyezni. 
IX. Haller utca 25.

!Kidöntötték a villamos járdaszigeten lévő be-
tontömböt, kérjük visszahelyezni.

• A betonelem helyreállítására felkértük az üze-
meltetést végző BKV Zrt.-t. 

Továbbra is várom a kollégák kéréseit, kérdése-
it Budapest közlekedésével kapcsolatban, a
szokásos elérhetőségéken keresztül. Aki be
akar jelölni az iwiwen, vagy a facebookon – így
könnyebb a kapcsolattartás – elég csak a Lám-
pafelelőst beírni. 

lampafelelos@freemail.hu, iwiw, facebook
Juhász Péter 06/20/924-7645
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Igaz, hogy a kemény munka még
nem ölt meg senkit, de hát miért koc-
káztasson az ember.

* * *
Miért nem tudják a nõk felhajtani a

WC-ülõkét maguk után?
* * *

Sose vegyél semmit, aminek nyele
van, mert azzal dolgozni kell!

* * *
Aki utoljára nevet, annak lassú a

felfogása.
* * *

Ha egy nõ meg akar tanulni vezet-
ni, ne állj az útjába.

* * *
Egy bérház ablakában egy arab

rázza a szõnyegét. A ház alatt áll egy
skinhead, aki felszól neki:

– Na mi van, Ali, nem indul?

Két régi barát találko-
zik. Azt kérdezi egyik a
másiktól:

– Hogy van a felesé-
ged és a gyerekeim?

* * *
A nászéjszakán így

szól a feleség a férjéhez:
– Drágám, be kell val-

lanom neked valamit.
Nekem elõtted már volt
dolgom férfival.

Mire a férj:
– Nagy dolog! Nekem

is!
* * *

Az agresszív kismalac
utolsó mondata: – Te

meg ki a tököm vagy,
hogy bundában szeded
itt a málnát!!!???

* * *
Az agresszív kismalac

bemegy a borbélyhoz.
– Hogyan nyírjam

meg?
– Szó nélkül!

XII. Kiss Já-
nos altábor-

nagy utca:
Az utca vé-

gén egy tilal-
mi tábla. Mit
csináljon az

autós, repül-
jön tovább?

IX. Haller utca: Vissza kell állítani
az életmentő oszlopot

Mindennapi nyűgeink
2003-ban komoly elvárások voltak a szinte
nem is létező érdekképviseletekkel szem-
ben. Megpróbáltuk csokorba szedni az ak-
kori, megoldásra váró  problémákat. Ha né-
melyik ma is visszaköszön, az nem a vélet-
len műve…

Üzemanyag áfájának visszaigényelhető-
sége – ugyan tíz éve sem érintett sok taxist
az áfa kérdése, de akit érintett, annak bi-
zony nem volt mindegy, hogy esetleg 20%-
kal olcsóbban tankolhatna. Bár az alanyi
áfa-mentes határ a 2003-as kétmillió forint-
ról 2013-ra hatmillió forintra emelkedett,  a
probléma még ma is fennáll.

Taxiállomások helyzete – a drosztok szá-
ma és elhelyezkedése okozta az elégedet-
lenkedést. Ma is az okozza (meg az érte fi-
zetendő díj…)

Repülőtér és pályaudvarok helyzete – a
2003-as állapothoz képest semmi javulás
nem történt!

Adminisztráció csökkentése – nemhogy
javulás nem történt, hanem a helyzet drá-
maian romlott a tíz évvel ezelőttihez ké-
pest!

Fix tarifa bevezetése – már tíz éve na-
gyon akartuk. Van, aki ma is szeretné, dön-
tés lapzártánk után várható.

Diszkrimináció megszüntetése – első-
sorban a műszaki vizsga, a biztosítás és a
parkolás helyzetében éreztük magunkat át-
verve. Nagyrészt ma is így van…

Maximált tarifa emelése – igen, már
2003-ban elégedetlenkedtünk a tarifa mér-
tékével. Azt azonban még legsötétebb pil-

lanatainkban sem gondoltuk, hogy tíz év
múlva is ezzel a kérdéssel kell foglalkoz-
nunk…

Hatékony ellenőrzés – meggyőződésem
ma is, hogy ebben a szakmában pontosan
annyi csirkefogó van, mint bármelyik más-
ban. Se több, se kevesebb. Csak kirakat-
ban lévén, sokkal jobban látszik!  Az ellen-
őrzésnek éppen ezért kellene sokkal haté-
konyabbnak lennie!

Szabályozott létszám – amennyiben a fő-
város bevezeti tervezett szigorú rendeletét,
akkor a létszámkérdés rövid időn belül
megoldódik.  Talán még drasztikusabban
is, mint várjuk…

Fix tarifa – érvek és ellenérvek
Már tíz éve is nagy vihart kavart a fix tarifa
kérdése. Érvek és ellenérvek csaptak ösz-
sze. Mellette szól a kiszámíthatóság, egy-
ségesség, minőségjavulás, drosztos és le-
intéses fuvarok növekedése (hosszú tá-
von). Ellene szól az esetleges fuvarszám-
csökkenés, továbbá néhány társaság való-
színű csődbemenetele. 

Új taxicég a fővárosban
Taxi4 néven kezdte meg működését Buda-
pest legújabb taxitársasága. A megalaku-
láskor 20 darab gépkocsival, 40 gépkocsi-
vezetővel kezdtek. Ebből a tényből is látha-
tó, hogy a cég úgynevezett „hagyományos”
formát választott, vagyis a gépkocsik a vál-
lalkozás tulajdonában voltak és alkalmazott
gépkocsivezetők dolgoztak rajta. Mára már
kiderült, hogy ez a felállás még mindig
nem rentábilis…

Erről írt a Taxisok Világa 10 évvel ezelőtt, 2003 áprilisában

110 év0 éve te törörténttént

Az első tarifaszámítás
Talán jelzésértékű lehet, hogy már 1993-
ban sem voltunk megelégedve tarifáinkkal.
Abban az időben először egy pécsi taxis
számította ki, mennyinek kellene lenni a ta-
rifának, hogy megérje (nem volt annyi…)
Talán érdemes néhány számadatot felidéz-
ni: a jövedelmet 27 600 forintnak tekintet-
te, 3000 forint volt a havi csapattagdíj,
másfél milliót tervezett autóvásárlásra, 70

forint volt a benzin literje. A biztosítások és
a súlyadó egy hónapra eső részét ötezer
forintnak lehetett vélelmezni. Végösszeg-
ként havi 120 000 Ft minimális bevétel jött
ki. Van, aki ma, 2013-ban sem csinál ennél
többet. Egy igazán jól dolgozó taxis pedig
ennek a esetleg a háromszorosát tudja
megtermelni. Miközben a minimális jöve-
delem a négyszeresére, a benzin ára a
hatszorosára, a csapattagdíj pedig a húsz-
szorosára emelkedett…

Erről írt a Taxisok Világa 20 évvel ezelőtt, 1993 áprilisában

20 év20 éve te törörténttént

ujtaxi.qxd  4/10/13 08:00  Page 30

31

Üzemanyagárak, 2013 (Ft/liter)

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz
Január 410 430 252
Február 414 423 266
Március 431 435 271
Április 442 439 271

Téli üzemeltetés
(December 1-je és március 1-je közötti időszak.)
Értéke: 3%
Légkondicionáló berendezés üzemeltetése
Értéke: 5%
Légkondicionáló berendezéssel felszerelt gépkocsi május
1-je és szeptember 1-je közötti üzemeltetési időszakában al-
kalmazható.
A téli, ill. a légkondicionáló szorzó a városi szorzóval össze-
vonható.
Az alapnorma helyett – egyszerűsített elszámolás-
ként – alapnorma-átalány is használható. 
A benzinüzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértéke a be-
épített motor hengerűrtartalma szerint:

A gázolajüzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértéke a
beépített motor hengerűrtartalma szerint:

Az autógázzal üzemelő tiszta gázüzemű, valamint kettős
üzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértékét – a benzinüze-
mű gépkocsi alapnorma-átalány alapján liter/100 kilométer-
ben meghatározott alapnormaérték – továbbá 

• cseppfolyós propán-bután gázüzem (LPG) esetén 1,2
(liter/liter) értékű, 

• földgáz (CNG, LNG) üzem esetén 0,8 (Nm3/liter) érté-
kű módosító tényező szorzataként kell megállapítani.

www.nav.gov.hu

1000 cm3-ig 7,6 liter/100 kilométer
1001–1500 cm3-ig 8,6 liter/100 kilométer
1501–2000 cm3-ig 9,5 liter/100 kilométer
2001–3000 cm3-ig 11,4 liter/100 kilométer
3001 cm3 felett 13,3 liter/100 kilométer

1500 cm3-ig 5,7 liter/100 kilométer
1501–2000 cm3-ig 6,7 liter/100 kilométer
2001–3000 cm3-ig 7,6 liter/100 kilométer
3001 cm3 felett 9,5 liter/100 kilométer

Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya
alá tartozó magánszemély az üzemanyagkölt-
séget a közleményben szereplő árak szerint
számolja el, nem szükséges az üzemanyag-
ról számlát beszerezni.

A közúti gépjárművek üzemanyag-fogyasz-
tásának igazolás nélkül elszámolható mérté-
két a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet tartal-
mazza. A költségként elszámolható üzem-
anyag mennyisége magánszemélyek eseté-
ben (ide értve az egyéni vállalkozókat is) nem
haladhatja meg az említett kormányrendelet-
ben meghatározott fogyasztási normákat.

A Kormányrendelet mellékletei tartalmaz-
zák az egyes járművekre vonatkozó alapnor-
mát, mely a különleges üzemmód miatt kor-
rekciós tételekkel módosítható. A melléklet-
ben nem szereplő típusú, valamint meg nem
határozható alapnormájú, illetőleg a rendelet-
ben meghatározottaktól eltérő fajtájú üzem-

anyaggal üzemelő gépjárművek esetében az
alapnorma értékét a gyártó adatai vagy az
üzemanyag-fogyasztás mérése alapján mű-
szaki szakértő állapíthatja meg.

Korrekciós szorzók:
Városi forgalom
Lakott területen belüli forgalom esetében a
lakott területet jelző táblák közötti területre al-
kalmazható.
Értéke:
a) Budapesten 35%
b) megyeszékhelyen és 100 000 feletti lako-

sú városokban 25%
c) egyéb városokban 15%
Közforgalmú személygépkocsi (taxi) eseté-
ben az a), b) pontban feltüntetett városokban
– mechanikus sebességváltóval szerelt jár-

műnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt jármű-

nél 45%

AA  BBTTII   kkíínnáállaattaa
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 09.00–16.00-ig, péntek 09.00–14.00-ig.

Idõszak Százalék

2011.12.21 – 2012.08.28 7,00%

2012.08.29 – 2012.09.25 6,75%

2012.09.26 – 2012.10.30 6,50%

2012.10.31 – 2012.11.27 6,25%

2012.11.28 – 2012.12.19 6,00%

2012.12.20 – 2013.01.29 5,75%

2013.01.30 – 2013.02.26 5,50%

2013.02.27 – 2013.03.26 5,25%

2013.03.27-tõl 5,00%
www.mnb.hu

Az adó- és járulékbevallások saját kezdeménye-
zésbõl történõ utólagos módosítása (önrevízió)
következtében fennálló különbözet után a jegy-
banki alapkamatnak megfelelõ pótlékot kell fi-
zetni. Határidõn túli adó- és járulékfizetés ese-
tén az adóhatóság késedelmi pótlékként a min-
denkori jegybanki alapkamat kétszeresét szá-
mítja fel.

A JEGYBANKI ALAPKAMAT
ALAKULÁSA

Május 12. (ill. a hétvége miatt
13. hétfõ)
 Elõzõ havi járulékok bevallása és

befizetése. Elõzõ havi KATA befize-
tése

Május 20. (ill. az ünnepnap mi-
att 21. kedd)
 Magánszemélyek személyi jöve-

delemadó bevallása
Május 31.
 Iparûzési adó bevallása (Pest me-

gyeieknek dupla bevallás!)

Fontos határidõk

Megnevezés eladási ár
Taxisok Világa Magazin 480.-
Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 5.800.-tól
Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.800.-
Egyéb bevallások, kérelmek (táppénz, részletfizetés, 
fellebbezés, stb.) 2.800.-
Könyvelés, adatrögzítés 3.800.-tól
Elektronikus havi járulékbevallások 1.800.-tól
Taxis Angol nyelvoktató program (könyv+dupla CD) 7.900.-
Kamionos Angol és Német nyelvoktató program 
(könyv+dupla CD) 7.900.-
Munkavállalói Angol nyelvoktató program
(könyv+munkafüzet+12CD) 19.900.-
Taxióra önírós- és hõ papírszalagok 160.-tõl 
Taxis brifkók, pénztárcák 1.200.-tól
Tarifatáblázat készítése/db 600.-
Engedélyszám a kocsi oldalára öntapadós, vagy mágneses 600.-
Védõfólia szabadjelzõ, antenna alá 200.-
Mágnesfóliázás cm2-ként 2.- 

Az árak 2013. január 1-jétõl visszavonásig érvényesek. 
Az áfa összegét tartalmazzák.
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Fizetendő legkisebb járulékok 2013.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

ÁPRILIS

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

járulék adó
A tárgy- A minimálbér A minimálbér A minimálbér
hónapban másfélszeresének (98 000 Ft) 1,125-szörösének
érvényes (147 000 Ft) (110 250 Ft)
minimálbér 8,5%-a 10%-a 27%-a

98 000 Ft 12 495 Ft 9800 Ft 29 768 Ft
Adónem kód 188 125 258
Költségvetési NAV Egészségbiztosítási NAV Nyugdíjbiztosítási
számla és munkaerõ-piaci alapot megilletõ
elnevezése járulék magánszemélyt, bevételek magánszemélyt, NAV Szociális

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

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

Egészségügyi Szolgáltatási Járulék Nyugdíjjárulék

6660 Ft/hóJárulékok alapja: Járulékalap 10%-a
Tételes összeg. A vállalkozás fennállása alatt alapja a tárgyhavi vállalkozói kivét, átalányadósoknál  

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

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

kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla
Költségvetési  

10032000-06056229 10032000-06056236számla száma
Költségkénti 

Teljes befizetett összeg Nem elszámolhatóelszámolhatóság

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ

A járulékok közül nem kell megfi-
zetnie a 27%-os szociális hozzájá-
rulási adót a következőknek:

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

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

Fenti kedvezmény 2012. július 1-jé-
től illeti meg az egyéni vállalkozókat,
továbbá a bt., kkt., kft. személyesen
közreműködő tagjait. A kedvezmény a
minimálbér kétszeres összegéig vehe-
tő igénybe, kizárólag a vállalkozó, vagy
tag saját járulékaiból (alkalmazottakra
tehát nem vonatkozik). A 2012. július 1.
előtti időszakra ez az adókedvezmény
nem érvényesíthető. 2012. július 1.
utáni időszakra önrevízióval módosít-
hatóak a hibásan beküldött bevallá-
sok.

A járulékok befizetési
határideje főállásúaknál
és munkaviszony mellet-
ti vállalkozóknál a tárgy-

hónapot követő 
hónap 12-e.

Nyugdíj melletti vállalko-
zók járulékaikat – a vo-
natkozó jogszabály sze-
rint – negyedévenként, a
tárgynegyedévet követő

hó 12-ig fizetik. 

(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért) 

Fõfoglalkozású Munkaviszony

vagy nyugdíj melletti

Tételes összegek 50 000 Ft/hó 25 000 Ft/hó
Adónem kód 288 288

Költségvetési számla NAV Kisadózó vállalkozások  NAV Kisadózó vállalkozások

elnevezése tételes adója tételes adója

bevételi számla bevételi számla

Költségvetési számla száma 10032000-01076349 10032000-01076349
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Három részeg fekszik az árokban. Az egyik
szellent egy hatalmasat, mire a mellette fek-
võ:

– Egészségedre!
Kinyitja erre a harmadik is a szemét:
– Töltsetek nekem is!

Intézhetõ ügyek:

• Jármûigazgatás
• Személyazonosító igazolvány
• Útlevél
• Ügyfélkapu
• Vezetõi engedély

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

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

Fõpolgármesteri 
Hivatal 

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

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

bályainak tisztázása. Kitöltött nyomtatványok és más beadványok
átvétele. 

• Folyószámla-kivonatok igénylése. 
• Adófolyószámlák egyeztetése, befizetések rendezése. 
• Adóigazolások kiadása különbözõ célokra, pl.: közlekedési felügye-

lethez, taxiengedélyhez, hitelfelvételhez stb. (Adóigazolás csak a
képviselõ vagy meghatalmazottja részére adható ki). Az igazolás az-
napi elkészíthetõsége érdekében kérjük legkésõbb a zárás elõtt 1
órával megjelenni!

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

A méltányossági kérelem, 
fizetési könnyítés (részlet-
fizetés, halasztás), továbbá 
a „nullás“ igazolás iránti 
kérelem illetéke 3000 Ft. 

A férj nászéjszaka után így
szól az ifjú arájához:

– Mondd, drágám, te soha
nem akartál, mondjuk férfi
lenni?

– Soha. És te? 
* * *

Ne aggódj az egészséged
miatt. Elmúlik.

Fõvárosi taxiengedély ügyek 
Nemzeti Közlekedési Hatóság  

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

• Taxiengedélyek kiváltása, visszaadása 
• Kocsicsere 
• Visszarendszámozás
• Arcképes taxivezetõi igazolványok ügyintézése  
Nyitva tartás:  
Hétfõtõl csütörtökig 08.00–15.00 
Pénteken 08.00–12.00

Budapesti Közlekedési
Központ
Taxidroszt iroda

Budapest VII., Rumbach Sebestyén u. 19-21.
(Rumbach Center)
Tel.: 06-1-235-3000 

Drosztengedélyhez szükséges okmányok: 
• a gépjármû forgalmi engedélye 
• a Közlekedési Felügyelet minõsítõ vizsgálati „igazolólap“-ja 
• a Közlekedési Felügyelet által kiadott taxiengedély 
• Pest, vagy más megyei vállalkozó esetében a „Személytaxi-vezetõi szakvizsga

igazolvány“, melyben Budapest, vagy országos bejegyzés szerepel 
• igazolás arról, hogy a kérelmezõ Budapest fõváros területén végzett iparûzé-

si adóköteles tevékenységével összefüggésben a Fõvárosi Önkormányzathoz
adóalanyként bejelentkezett, adóbevallást nyújtott be, és adótartozása nem
áll fenn, illetve adóelõleg-fizetési kötelezettségének eleget tett.

BTI TAXICENTRUM
1119 Budapest, Vahot u. 6.  

Tel.: 06-1-229-3736, mobil: 06-30-989-4279

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

Nyitva tartás: 
Hétfõtõl csütörtökig 09.00–16.00 

Pénteken 09.00–14.00

Ügyfélfogadási idõ
H-SZ: 9.00 – 15.00, 
K-CS: 9.00 – 13.00, 

P: 9.00 – 12.00.   

További felvilágosítás:
www.taxiallomas.hu 

Két földönkívüli lény száll le a si-
vatagban, egy elhagyatott benzin-
kút közelében. Odamentek az egyik
kúthoz és így szóltak hozzá:

– Üdvözlünk, Földi Lény. Békében
jöttünk. Vezess minket a vezéred-
hez.

Persze a benzinkút nem válaszol.
A földönkívüli megismételte a kö-
szöntést, de megint nem volt rá fe-
lelet. Bemérgesedve a kút látszóla-
gos pökhendiségén, a földönkívüli
elõvette sugárfegyverét és nyoma-
tékosan, türelmetlenül mondja:

– Üdvözlünk, Földi Lény, békében
jöttünk. Hogy merészelsz így fél-
vállról venni bennünket? Vigyél
bennünk a vezéredhez, vagy lövök! 

A másik földönkívüli kérlelni
kezdte a társát:

– Ne, nem szabad felingerelni...
De mielõtt befejezhette volna

mondanivalóját, barátja tüzelni kez-
dett. Hatalmas robbanás, mely
mindkettõjüket kétszáz méterre
dobta vissza a sivatagba. Mikor vé-
gül magukhoz tértek, a tüzelõ lény
a másikhoz fordult és kijelentette:

– Micsoda egy veszedelmes élõ-
lény! Majdnem megölt bennünket.
Honnan tudtad, hogy ilyen veszé-
lyes?

A másik bölcselkedve felelte: 
– Ha semmi mást, azt nagyon jól

megtanultam ûrbéli bolyongásaim
során, hogy sosem kezdek ki olyan
fickóval, aki a farkát kétszer a dere-
ka köré tudja tekerni, a végét pedig
a fülébe dugja...
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Fizetendő legkisebb járulékok 2013.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

ÁPRILIS

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

járulék adó
A tárgy- A minimálbér A minimálbér A minimálbér
hónapban másfélszeresének (98 000 Ft) 1,125-szörösének
érvényes (147 000 Ft) (110 250 Ft)
minimálbér 8,5%-a 10%-a 27%-a

98 000 Ft 12 495 Ft 9800 Ft 29 768 Ft
Adónem kód 188 125 258
Költségvetési NAV Egészségbiztosítási NAV Nyugdíjbiztosítási
számla és munkaerõ-piaci alapot megilletõ
elnevezése járulék magánszemélyt, bevételek magánszemélyt, NAV Szociális

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

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

Egészségügyi Szolgáltatási Járulék Nyugdíjjárulék

6660 Ft/hóJárulékok alapja: Járulékalap 10%-a
Tételes összeg. A vállalkozás fennállása alatt alapja a tárgyhavi vállalkozói kivét, átalányadósoknál  

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

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

kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla
Költségvetési  

10032000-06056229 10032000-06056236számla száma
Költségkénti 

Teljes befizetett összeg Nem elszámolhatóelszámolhatóság

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ

A járulékok közül nem kell megfi-
zetnie a 27%-os szociális hozzájá-
rulási adót a következőknek:

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

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

Fenti kedvezmény 2012. július 1-jé-
től illeti meg az egyéni vállalkozókat,
továbbá a bt., kkt., kft. személyesen
közreműködő tagjait. A kedvezmény a
minimálbér kétszeres összegéig vehe-
tő igénybe, kizárólag a vállalkozó, vagy
tag saját járulékaiból (alkalmazottakra
tehát nem vonatkozik). A 2012. július 1.
előtti időszakra ez az adókedvezmény
nem érvényesíthető. 2012. július 1.
utáni időszakra önrevízióval módosít-
hatóak a hibásan beküldött bevallá-
sok.

A járulékok befizetési
határideje főállásúaknál
és munkaviszony mellet-
ti vállalkozóknál a tárgy-

hónapot követő 
hónap 12-e.

Nyugdíj melletti vállalko-
zók járulékaikat – a vo-
natkozó jogszabály sze-
rint – negyedévenként, a
tárgynegyedévet követő

hó 12-ig fizetik. 

(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért) 

Fõfoglalkozású Munkaviszony

vagy nyugdíj melletti

Tételes összegek 50 000 Ft/hó 25 000 Ft/hó
Adónem kód 288 288

Költségvetési számla NAV Kisadózó vállalkozások  NAV Kisadózó vállalkozások

elnevezése tételes adója tételes adója

bevételi számla bevételi számla

Költségvetési számla száma 10032000-01076349 10032000-01076349
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Három részeg fekszik az árokban. Az egyik
szellent egy hatalmasat, mire a mellette fek-
võ:

– Egészségedre!
Kinyitja erre a harmadik is a szemét:
– Töltsetek nekem is!

Intézhetõ ügyek:

• Jármûigazgatás
• Személyazonosító igazolvány
• Útlevél
• Ügyfélkapu
• Vezetõi engedély

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

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

Fõpolgármesteri 
Hivatal 

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

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

bályainak tisztázása. Kitöltött nyomtatványok és más beadványok
átvétele. 

• Folyószámla-kivonatok igénylése. 
• Adófolyószámlák egyeztetése, befizetések rendezése. 
• Adóigazolások kiadása különbözõ célokra, pl.: közlekedési felügye-

lethez, taxiengedélyhez, hitelfelvételhez stb. (Adóigazolás csak a
képviselõ vagy meghatalmazottja részére adható ki). Az igazolás az-
napi elkészíthetõsége érdekében kérjük legkésõbb a zárás elõtt 1
órával megjelenni!

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

A méltányossági kérelem, 
fizetési könnyítés (részlet-
fizetés, halasztás), továbbá 
a „nullás“ igazolás iránti 
kérelem illetéke 3000 Ft. 

A férj nászéjszaka után így
szól az ifjú arájához:

– Mondd, drágám, te soha
nem akartál, mondjuk férfi
lenni?

– Soha. És te? 
* * *

Ne aggódj az egészséged
miatt. Elmúlik.

Fõvárosi taxiengedély ügyek 
Nemzeti Közlekedési Hatóság  

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

• Taxiengedélyek kiváltása, visszaadása 
• Kocsicsere 
• Visszarendszámozás
• Arcképes taxivezetõi igazolványok ügyintézése  
Nyitva tartás:  
Hétfõtõl csütörtökig 08.00–15.00 
Pénteken 08.00–12.00

Budapesti Közlekedési
Központ
Taxidroszt iroda

Budapest VII., Rumbach Sebestyén u. 19-21.
(Rumbach Center)
Tel.: 06-1-235-3000 

Drosztengedélyhez szükséges okmányok: 
• a gépjármû forgalmi engedélye 
• a Közlekedési Felügyelet minõsítõ vizsgálati „igazolólap“-ja 
• a Közlekedési Felügyelet által kiadott taxiengedély 
• Pest, vagy más megyei vállalkozó esetében a „Személytaxi-vezetõi szakvizsga

igazolvány“, melyben Budapest, vagy országos bejegyzés szerepel 
• igazolás arról, hogy a kérelmezõ Budapest fõváros területén végzett iparûzé-

si adóköteles tevékenységével összefüggésben a Fõvárosi Önkormányzathoz
adóalanyként bejelentkezett, adóbevallást nyújtott be, és adótartozása nem
áll fenn, illetve adóelõleg-fizetési kötelezettségének eleget tett.

BTI TAXICENTRUM
1119 Budapest, Vahot u. 6.  

Tel.: 06-1-229-3736, mobil: 06-30-989-4279

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

Nyitva tartás: 
Hétfõtõl csütörtökig 09.00–16.00 

Pénteken 09.00–14.00

Ügyfélfogadási idõ
H-SZ: 9.00 – 15.00, 
K-CS: 9.00 – 13.00, 

P: 9.00 – 12.00.   

További felvilágosítás:
www.taxiallomas.hu 

Két földönkívüli lény száll le a si-
vatagban, egy elhagyatott benzin-
kút közelében. Odamentek az egyik
kúthoz és így szóltak hozzá:

– Üdvözlünk, Földi Lény. Békében
jöttünk. Vezess minket a vezéred-
hez.

Persze a benzinkút nem válaszol.
A földönkívüli megismételte a kö-
szöntést, de megint nem volt rá fe-
lelet. Bemérgesedve a kút látszóla-
gos pökhendiségén, a földönkívüli
elõvette sugárfegyverét és nyoma-
tékosan, türelmetlenül mondja:

– Üdvözlünk, Földi Lény, békében
jöttünk. Hogy merészelsz így fél-
vállról venni bennünket? Vigyél
bennünk a vezéredhez, vagy lövök! 

A másik földönkívüli kérlelni
kezdte a társát:

– Ne, nem szabad felingerelni...
De mielõtt befejezhette volna

mondanivalóját, barátja tüzelni kez-
dett. Hatalmas robbanás, mely
mindkettõjüket kétszáz méterre
dobta vissza a sivatagba. Mikor vé-
gül magukhoz tértek, a tüzelõ lény
a másikhoz fordult és kijelentette:

– Micsoda egy veszedelmes élõ-
lény! Majdnem megölt bennünket.
Honnan tudtad, hogy ilyen veszé-
lyes?

A másik bölcselkedve felelte: 
– Ha semmi mást, azt nagyon jól

megtanultam ûrbéli bolyongásaim
során, hogy sosem kezdek ki olyan
fickóval, aki a farkát kétszer a dere-
ka köré tudja tekerni, a végét pedig
a fülébe dugja...
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Wlassics Gyula utca
Wlassics Gyula báró (1852–1937) jo-
gász, egyetemi tanár, kultúrpolitikus, or-
szággyűlési képviselő, miniszter, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli
tagja, majd másodelnöke. Újpest díszpol-
gára.

Xantus utca
Xantus János (1825–1894) néprajzkuta-
tó, a Magyar Tudományos Akadémia leve-
lező tagja, Pest szabad királyi város és
Budapest főváros törvényhatóságának
tagja, a Fővárosi Állat- és Növénykert
megalapítója. 

Ybl Miklós tér
Ybl Miklós (1814–1891) építész, főbb
művei az Operaház, Várkertbazár, temp-
lomok, kastélyok, középületek hosszú so-
ra. Az első építész, akinek Budapesten
szobrot emeltek.

Zalka Máté utca
Zalka Máté, eredetileg Frankl Béla
(1896–1937) író, Lukács tábornok né-
ven a nemzetközi brigádok egyik pa-
rancsnokaként harcolt Spanyolország-
ban a fasiszta csapatok ellen.

Zambelli Lajos utca
Zambelli Lajos, Zámbelli, Ludwig von
Biberheim (1815–1901) osztrák tiszt,
honvédezredes, a tavaszi hadjárat során
több győztes csatában vett részt. A fegy-
verletétel után várfogságra ítélték, de ke-
gyelmet kapott. 

Zamenhof utca
Zamenhof, Lazar Ludowik (1859–1917)
lengyel szemészorvos, az eszperantó
nyelv megalkotója.

Závodszky Zoltán utca
Závodszky János (1892–1976) opera-
énekes, a Magyar Állami Operaház örö-
kös tagja.

Zay utca
Zay Albert (1825–1904) posztógyáros,
aki az ebben az utcában lévő, apja által
alapított posztógyárat vezette.

Zemplén Győző utca
Zemplén Győző (1879–1916) fizikus,
egyetemi tanát, a Magyar Tudományos
Akadémia levelező tagja.

Zerind vezér utca
Zerind, Szent István király rokona, a láza-
dó Koppány somogyi vezér apja.

Zeyk Domokos utca
Zeyk Domokos (1816–1849) honvédszá-
zados, Bem segédtisztje, Petőfi barátja. A
segesvári csatában – amikor látta, hogy
fogság fenyegeti – főbe lőtte magát.
Zichy Géza utca
Zichy Géza gróf (1849–1924) zongora-
művész, zeneszerző, író, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia tiszteletbeli tagja. Ha-
zai és külföldi hangversenyei jövedelmét
jótékony célra fordította. 
Zichy Jenő utca
Zichy Jenő gróf (1837–1906) jogász, tu-
dós, Ázsia-kutató, politikus, országgyűlé-
si képviselő, a Magyar Tudományos Aka-
démia tiszteletbeli tagja. Gazdag magán-
múzeumát és könyvtárát a fővárosnak
adományozta. 
Zichy Mihály út
Zichy Mihály (1827–1906) festőművész,
grafikus.
Zielinski sétány
Zielinski Szilárd (1860–1924) mérnők,
műegyetemi tanár. A Fővárosi Közmun-
kák Tanácsának elnöke. A magyar vas-
beton-építészet kifejlesztője, az ország
első műszaki doktora. Ő tervezte a mar-
gitszigeti és kőbányai víztornyot.
Zipernovszky Károly utca
Zipernovszky Károly (1853–1942) gé-
pészmérnök, műegyetemi tanár, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia levelező tag-
ja. Déri Miksával és Bláthy Ottóval együtt
szabadalmaztatta transzformátor rend-
szerüket.
Zirzen Janka utca
Zirzen Janka (1824–1904) pedagógus, a
magyar nőnevelés, tanítóképzés kiváló
szervezője. A budai tanítóképző intézet,
majd az ebből kiváló polgári iskola (Er-
zsébet Nőiskola) vezetője.
Zrínyi Ilona utca
Zrínyi Ilona grófnő (1643–1703) II. Rá-
kóczi Ferenc édesanyja, I. Rákóczi Fe-
renc erdélyi fejedelem felesége. Özve-
gyen maradva házasságot kötött Thö-
köly Imrével és részt vett a Habsburgok
elleni kuruc felkelés szervezésében.
Zsák Hugó utca
Zsák Hugó (1844–1915) mérnök, mű-
szaki tanácsadó. A Fővárosi Közmunkák
tanácsának tagja. Tevékenyen részt vett a
fővárosi Duna-szakasz szabályozásában. 
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A nõknek csakis a
belsõ értékek számí-
tanak. Pl. klíma, bõr-
ülés, világított pipe-
retükör, dönthetõ ülés
stb.

* * *

A halász azért megy
ki a tóra, hogy halat
fogjon, a horgász meg
azért, hogy ne legyen
otthon.

* * *
Ha javulni látod a

dolgokat, akkor vala-
mi fölött elsiklottál.

* * *
Mindig a fõnök

végzi a feladat orosz-
lánrészét: õ üvölt.

Ki kicsoda az utcanévtáblákon? 
Kiegészítés a 

Ki kicsoda az utcanév-
táblákon? sorozathoz

Povl Bang-Jensen utca
Vajon ki volt ez a nehezen kimondható ne-
vű ismeretlen hős, akiről utcát neveztek el
nemrégiben Sasadon? Megható történetét
egy 1988-ban kiadott könyvben fedeztem
fel:

Povl Bang-Jensen az ENSZ szolgálatá-
ban álló dán diplomata volt az ötvenes
évektől kezdődően. Feladata volt az 1956
októbere után nyugatra emigrált magyarok-
kal való kapcsolatfelvétel, találkozók, tanú-
kihallgatások megszervezése, az elhang-
zottak adminisztrálása az ENSZ Vizsgáló
Bizottság részére. A vizsgálat befejezése
után nem adta ki a menekültek listáját még
az ENSZ részére sem, mondván, hogy a
nevek szovjet kézbe kerülhetnek, és ez sú-
lyos következményekkel járhat a vallomást
tett tanúk magyarországi hozzátartozóira
nézve.

A lista megszerzésére az oroszok több
kísérletet is tettek. Végül Povl Bang-Jensen
a tanúk listáját elégette, mire felfüggesztet-
ték, majd el is bocsátották a Világszövet-
ség kötelékéből. A dán diplomatát 1959-
ben holtan találták a New York-i Central
Parkban. Hivatalosan öngyilkosságot álla-
pított meg a vizsgálat, de sokáig tartotta
magát az a vélemény, hogy megölték…         

Önzetlen, az elveihez mindvégig ragasz-
kodó tiszta ember volt, a magyarság igaz
barátja távozott vele. Árvái felneveléséről
az amerikai magyarság gondoskodott.
Forrás: A Szabadság kapujában, SZ.E.R.
kiadásában, 1988

Csoma András
(City Taxi)

Két roma beszélget:
– Képzeld, Gazsi! Megvan a jogo-

sítványom!
– Kajakra?!
– Nem, kocsira!

* * *
Egy részeg fekszik a Váci út és a

Róbert Károly körút sarkán. Arra
megy egy ember.

– Hol vagyok? – kérdi a részeg.
– A Váci út és a Róbert Károly kör-

út sarkán.
– Pokolba a részletekkel! Melyik

országban?
* * *

A borosta nem szúr, csak a megfe-
lelõ oldalára kell születni.

ujtaxi.qxd  4/10/13 08:00  Page 34

AUTÓSZALON DUNA 1095 Budapest, Soroksári út 160.  | www.autoduna.hu

Az Ön kapcsolattartója: Holczer Dávid, +36 70 450 0235

A hirdetés nem minősül ajánlattételnek és 2013. 03. 04-től visszavonásig érvényes. A további taxiskedvezményekről, nanszírozási konstrukciókról, illetve egyéb részletekről érdeklődjön Márkakereskedésünkben! A feltüntetett árak Opel Zara 1.6 (115 LE) Enjoy 
klímás; Opel Zara Tourer 1.8 (115 LE) Selection klímás; Chevrolet Orlando 1.8 (141 LE) LS+klímás; Chevrolet Cruze SW 1.6 (124 LE) LS+klímás modellekre vonatkozik. A képek illusztrációk. A változtatás jogát fenntartjuk. A nyomdai hibákért felelősséget nem 
vállalunk. Kombinált fogyasztás és CO2-kibocsátás: Opel Zara 1.6 (115 LE): 6,7 l/100 km, 157 g/km; Opel Zara Tourer 1.8 (115 LE) 7,2 l/100 km, 169 g/km; Chevrolet Orlando 1.8 (141 LE) 7,3 l/100 km, 172 g/km; Chevrolet Cruze SW 1.6 (124 LE) 6,4 l/100 km, 151 g/km.

Opel Zara klímával 4 339 000 Ft-tól! Opel Zara Tourer klímával 5 449 000 Ft-tól!

Chevrolet Orlando klímával 4 469 000 Ft-tól!Chevrolet Cruze SW klímával 3 889 000 Ft-tól!

· SPECIÁLIS, TAXISOK SZÁMÁRA KIALAKÍTOTT FINANSZÍROZÁSI AJÁNLATTAL VÁRJUK!
· ÖNNEK A LENTI ÁRAKBÓL MÉG JELENTŐS TAXISKEDVEZMÉNY JÁR!

Ideális taximodellek, rengeteg hellyel utasnak és csomagoknak egyaránt!

Aktív taxis kollégák 
jelentkezését várjuk:

- igényes autóval, 
- városismerettel, 

- nyelvismerettel.
Akár 0 ft belépővel.

Az új, kezdő kollégákat 
is szívesen látjuk!

Egy DinAmikus 
csApAt tAgjA 

szErEtnél lEnni?

Mobil Taxi
A sikEr tAxi

Mobil Taxi
A sikEr tAxi

Nálunk gyümölcsőző csapatmunka vár!Nálunk gyümölcsőző csapatmunka vár!

telefon: +36 1 333 2222 | Fax: +36 1 235 5404 | Web: www.mobiltaxi.hu

Belépéssel kapcsolatban keressék: 
Kőszeghy Dániel +36 70 376 99 95
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Wlassics Gyula utca
Wlassics Gyula báró (1852–1937) jo-
gász, egyetemi tanár, kultúrpolitikus, or-
szággyűlési képviselő, miniszter, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli
tagja, majd másodelnöke. Újpest díszpol-
gára.

Xantus utca
Xantus János (1825–1894) néprajzkuta-
tó, a Magyar Tudományos Akadémia leve-
lező tagja, Pest szabad királyi város és
Budapest főváros törvényhatóságának
tagja, a Fővárosi Állat- és Növénykert
megalapítója. 

Ybl Miklós tér
Ybl Miklós (1814–1891) építész, főbb
művei az Operaház, Várkertbazár, temp-
lomok, kastélyok, középületek hosszú so-
ra. Az első építész, akinek Budapesten
szobrot emeltek.

Zalka Máté utca
Zalka Máté, eredetileg Frankl Béla
(1896–1937) író, Lukács tábornok né-
ven a nemzetközi brigádok egyik pa-
rancsnokaként harcolt Spanyolország-
ban a fasiszta csapatok ellen.

Zambelli Lajos utca
Zambelli Lajos, Zámbelli, Ludwig von
Biberheim (1815–1901) osztrák tiszt,
honvédezredes, a tavaszi hadjárat során
több győztes csatában vett részt. A fegy-
verletétel után várfogságra ítélték, de ke-
gyelmet kapott. 

Zamenhof utca
Zamenhof, Lazar Ludowik (1859–1917)
lengyel szemészorvos, az eszperantó
nyelv megalkotója.

Závodszky Zoltán utca
Závodszky János (1892–1976) opera-
énekes, a Magyar Állami Operaház örö-
kös tagja.

Zay utca
Zay Albert (1825–1904) posztógyáros,
aki az ebben az utcában lévő, apja által
alapított posztógyárat vezette.

Zemplén Győző utca
Zemplén Győző (1879–1916) fizikus,
egyetemi tanát, a Magyar Tudományos
Akadémia levelező tagja.

Zerind vezér utca
Zerind, Szent István király rokona, a láza-
dó Koppány somogyi vezér apja.

Zeyk Domokos utca
Zeyk Domokos (1816–1849) honvédszá-
zados, Bem segédtisztje, Petőfi barátja. A
segesvári csatában – amikor látta, hogy
fogság fenyegeti – főbe lőtte magát.
Zichy Géza utca
Zichy Géza gróf (1849–1924) zongora-
művész, zeneszerző, író, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia tiszteletbeli tagja. Ha-
zai és külföldi hangversenyei jövedelmét
jótékony célra fordította. 
Zichy Jenő utca
Zichy Jenő gróf (1837–1906) jogász, tu-
dós, Ázsia-kutató, politikus, országgyűlé-
si képviselő, a Magyar Tudományos Aka-
démia tiszteletbeli tagja. Gazdag magán-
múzeumát és könyvtárát a fővárosnak
adományozta. 
Zichy Mihály út
Zichy Mihály (1827–1906) festőművész,
grafikus.
Zielinski sétány
Zielinski Szilárd (1860–1924) mérnők,
műegyetemi tanár. A Fővárosi Közmun-
kák Tanácsának elnöke. A magyar vas-
beton-építészet kifejlesztője, az ország
első műszaki doktora. Ő tervezte a mar-
gitszigeti és kőbányai víztornyot.
Zipernovszky Károly utca
Zipernovszky Károly (1853–1942) gé-
pészmérnök, műegyetemi tanár, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia levelező tag-
ja. Déri Miksával és Bláthy Ottóval együtt
szabadalmaztatta transzformátor rend-
szerüket.
Zirzen Janka utca
Zirzen Janka (1824–1904) pedagógus, a
magyar nőnevelés, tanítóképzés kiváló
szervezője. A budai tanítóképző intézet,
majd az ebből kiváló polgári iskola (Er-
zsébet Nőiskola) vezetője.
Zrínyi Ilona utca
Zrínyi Ilona grófnő (1643–1703) II. Rá-
kóczi Ferenc édesanyja, I. Rákóczi Fe-
renc erdélyi fejedelem felesége. Özve-
gyen maradva házasságot kötött Thö-
köly Imrével és részt vett a Habsburgok
elleni kuruc felkelés szervezésében.
Zsák Hugó utca
Zsák Hugó (1844–1915) mérnök, mű-
szaki tanácsadó. A Fővárosi Közmunkák
tanácsának tagja. Tevékenyen részt vett a
fővárosi Duna-szakasz szabályozásában. 
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A nõknek csakis a
belsõ értékek számí-
tanak. Pl. klíma, bõr-
ülés, világított pipe-
retükör, dönthetõ ülés
stb.

* * *

A halász azért megy
ki a tóra, hogy halat
fogjon, a horgász meg
azért, hogy ne legyen
otthon.

* * *
Ha javulni látod a

dolgokat, akkor vala-
mi fölött elsiklottál.

* * *
Mindig a fõnök

végzi a feladat orosz-
lánrészét: õ üvölt.

Ki kicsoda az utcanévtáblákon? 
Kiegészítés a 

Ki kicsoda az utcanév-
táblákon? sorozathoz

Povl Bang-Jensen utca
Vajon ki volt ez a nehezen kimondható ne-
vű ismeretlen hős, akiről utcát neveztek el
nemrégiben Sasadon? Megható történetét
egy 1988-ban kiadott könyvben fedeztem
fel:

Povl Bang-Jensen az ENSZ szolgálatá-
ban álló dán diplomata volt az ötvenes
évektől kezdődően. Feladata volt az 1956
októbere után nyugatra emigrált magyarok-
kal való kapcsolatfelvétel, találkozók, tanú-
kihallgatások megszervezése, az elhang-
zottak adminisztrálása az ENSZ Vizsgáló
Bizottság részére. A vizsgálat befejezése
után nem adta ki a menekültek listáját még
az ENSZ részére sem, mondván, hogy a
nevek szovjet kézbe kerülhetnek, és ez sú-
lyos következményekkel járhat a vallomást
tett tanúk magyarországi hozzátartozóira
nézve.

A lista megszerzésére az oroszok több
kísérletet is tettek. Végül Povl Bang-Jensen
a tanúk listáját elégette, mire felfüggesztet-
ték, majd el is bocsátották a Világszövet-
ség kötelékéből. A dán diplomatát 1959-
ben holtan találták a New York-i Central
Parkban. Hivatalosan öngyilkosságot álla-
pított meg a vizsgálat, de sokáig tartotta
magát az a vélemény, hogy megölték…         

Önzetlen, az elveihez mindvégig ragasz-
kodó tiszta ember volt, a magyarság igaz
barátja távozott vele. Árvái felneveléséről
az amerikai magyarság gondoskodott.
Forrás: A Szabadság kapujában, SZ.E.R.
kiadásában, 1988

Csoma András
(City Taxi)

Két roma beszélget:
– Képzeld, Gazsi! Megvan a jogo-

sítványom!
– Kajakra?!
– Nem, kocsira!

* * *
Egy részeg fekszik a Váci út és a

Róbert Károly körút sarkán. Arra
megy egy ember.

– Hol vagyok? – kérdi a részeg.
– A Váci út és a Róbert Károly kör-

út sarkán.
– Pokolba a részletekkel! Melyik

országban?
* * *

A borosta nem szúr, csak a megfe-
lelõ oldalára kell születni.
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A hirdetés nem minősül ajánlattételnek és 2013. 03. 04-től visszavonásig érvényes. A további taxiskedvezményekről, nanszírozási konstrukciókról, illetve egyéb részletekről érdeklődjön Márkakereskedésünkben! A feltüntetett árak Opel Zara 1.6 (115 LE) Enjoy 
klímás; Opel Zara Tourer 1.8 (115 LE) Selection klímás; Chevrolet Orlando 1.8 (141 LE) LS+klímás; Chevrolet Cruze SW 1.6 (124 LE) LS+klímás modellekre vonatkozik. A képek illusztrációk. A változtatás jogát fenntartjuk. A nyomdai hibákért felelősséget nem 
vállalunk. Kombinált fogyasztás és CO2-kibocsátás: Opel Zara 1.6 (115 LE): 6,7 l/100 km, 157 g/km; Opel Zara Tourer 1.8 (115 LE) 7,2 l/100 km, 169 g/km; Chevrolet Orlando 1.8 (141 LE) 7,3 l/100 km, 172 g/km; Chevrolet Cruze SW 1.6 (124 LE) 6,4 l/100 km, 151 g/km.

Opel Zara klímával 4 339 000 Ft-tól! Opel Zara Tourer klímával 5 449 000 Ft-tól!

Chevrolet Orlando klímával 4 469 000 Ft-tól!Chevrolet Cruze SW klímával 3 889 000 Ft-tól!

· SPECIÁLIS, TAXISOK SZÁMÁRA KIALAKÍTOTT FINANSZÍROZÁSI AJÁNLATTAL VÁRJUK!
· ÖNNEK A LENTI ÁRAKBÓL MÉG JELENTŐS TAXISKEDVEZMÉNY JÁR!

Ideális taximodellek, rengeteg hellyel utasnak és csomagoknak egyaránt!

Aktív taxis kollégák 
jelentkezését várjuk:

- igényes autóval, 
- városismerettel, 

- nyelvismerettel.
Akár 0 ft belépővel.

Az új, kezdő kollégákat 
is szívesen látjuk!

Egy DinAmikus 
csApAt tAgjA 

szErEtnél lEnni?

Mobil Taxi
A sikEr tAxi

Mobil Taxi
A sikEr tAxi

Nálunk gyümölcsőző csapatmunka vár!Nálunk gyümölcsőző csapatmunka vár!
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Munkabérek, illetmények, nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások, támogatások
Minimálbér havonta 98.000.-
Garantált bérminimum Középfokú végzettséget, vagy szakképzettséget igénylő munkakörben 114.000.-

foglalkoztatottak „minimálbére” havonta (a taxis nem e körbe tartozik)
Öregségi nyugdíj legkisebb összege (évek óta nem emelkedett) 28.500.-
Árvaellátás legkisebb összege  (évek óta nem emelkedett) 24.250.-
Rehabilitációs ellátás minimális összege (minimálbér 30%-a) 29.400.-
Rokkantsági ellátás minimális összege (minimálbér 30%-a) 29.400.-
Álláskeresési járadék (folyósítási idő maximum 90nap), legfeljebb 98.000.-
Nyugdíj előtti álláskeresési segély (minimálbér 40%-a) 39.200.-
Álláskeresők segélye a havi minimálbér 40%-a 31.200.-

A munkaügyi kirendeltség által ajánlott vagy elfogadott intenzív – heti 20 órás – 45.300.-
Keresetpótló juttatás képzésben való részvétel esetén jár minimálisan havonta

A munkaügyi kirendeltség által ajánlott vagy elfogadott intenzív – heti 20 órás – 75.500.-
képzésben való részvétel esetén jár havonta maximum 

Munkaadók és munkavállalók által fizetendő közterhek
Szociális hozzájárulási adó (munkaadó) 27%
Nyugdíjbiztosítási járulék 10%
Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék Természetbeni egészségbiztosítási járulék 4%

Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3%
Munkaerő-piaci járulék 1,5%

Fizetendő közterhek összesen (egyéni vállalkozó) 45,5%
Egészségügyi szolgáltatási járulék Ezt a járulékot fizeti a kiegészítő tevékenységet folytató (nyugdíj melletti) egyéni- 

vagy társas vállalkozó, továbbá az egészségügyi szolgáltatásra más jogcímen 
nem jogosult magánszemély havonta 6.660.-

Adósávok, adókedvezmények, juttatások
Adósávok Az összevont adóalap után (egykulcsos adó) 16%
Adóalap kedvezmény Az összevont adóalap havonta kedvezményezett eltartottanként csökkenthető

egy és két eltartott esetén 62.500.-
Adóalap kedvezmény Az összevont adóalap havonta kedvezményezett eltartottanként csökkenthető 

legalább három eltartott esetén 206.250.-

Társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások
Terhességi Gyermekágyi Segély (GYÁS) A naptári napi átlagkereset 70%-a
Gyermekgondozási díj (GYED) A naptári napi átlagkereset 70%-a, de legfeljebb 137.200.- Ft 70%
Gyermekgondozási segély (GYES) Az öregségi nyugdíjminimum 100%-a. A gyermek 3 éves koráig, ikergyermek 

esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg, vagy fogyatékos 
gyermek esetén a gyermek 10 éves koráig vehető igénybe. Havi összege: 28.500.-
Ikergyermek esetén az öregségi nyugdíjminimum 200%-a. (További ikrek esetén 
gyermekenként további 100-100%) Feltételeket lásd fent. 57.000.-

Gyermeknevelési támogatás (GYET) Az öregségi nyugdíjminimum 100%-a. Ebben a támogatásban az a szülő 
részesülhet, aki 3, vagy több gyermeket nevel, és a legkisebb 3 és 8 év közötti. 
Havi összege: 28.500.-

Táppénz Folyamatos, legalább 2 év biztosítási idő esetében a napi átlagkereset 60%-a
Két évnél rövidebb biztosítási idő esetén, vagy kórházi ellátás időszakában 
a napi átlagkereset 50%-a

Családi pótlék (havi összegek) Egy gyermekes család esetén 12.200.-
(évek óta nem emelkedett) Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13.700.-

Két gyermekes család esetén gyermekenként 13.300.-
Két gyermekes egyedülálló esetén gyermekenként 14.800.-
Három, vagy több gyermeket nevelő család esetén gyermekenként 16.000.-
Három, vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17.000.-
Tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén 
gyermekenként 23.300.-
Tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülááló 
esetén gyermekenként 25.900.-
Nagykorú fogyatékos esetén 20.300.-
Intézményben elhelyezett gyermek esetén 14.800.-

Anyasági támogatás Az öregségi nyugdíjminimum 225%-a. A támogatás a szülést követő 180 napon 
belül igényelhető, ha az anya legalább négyszer – koraszülés esetén legalább 
egyszer – részt vett terhes-gondozáson. Egyszeri összeg. 64.125.-
Ikergyermek esetén az öregségi nyugdíjminimum 300%-a. Feltételeit lásd fent 85.500.-
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Munkabérek, illetmények, nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások, támogatások
Minimálbér havonta 98.000.-
Garantált bérminimum Középfokú végzettséget, vagy szakképzettséget igénylő munkakörben 114.000.-

foglalkoztatottak „minimálbére” havonta (a taxis nem e körbe tartozik)
Öregségi nyugdíj legkisebb összege (évek óta nem emelkedett) 28.500.-
Árvaellátás legkisebb összege  (évek óta nem emelkedett) 24.250.-
Rehabilitációs ellátás minimális összege (minimálbér 30%-a) 29.400.-
Rokkantsági ellátás minimális összege (minimálbér 30%-a) 29.400.-
Álláskeresési járadék (folyósítási idő maximum 90nap), legfeljebb 98.000.-
Nyugdíj előtti álláskeresési segély (minimálbér 40%-a) 39.200.-
Álláskeresők segélye a havi minimálbér 40%-a 31.200.-

A munkaügyi kirendeltség által ajánlott vagy elfogadott intenzív – heti 20 órás – 45.300.-
Keresetpótló juttatás képzésben való részvétel esetén jár minimálisan havonta

A munkaügyi kirendeltség által ajánlott vagy elfogadott intenzív – heti 20 órás – 75.500.-
képzésben való részvétel esetén jár havonta maximum 

Munkaadók és munkavállalók által fizetendő közterhek
Szociális hozzájárulási adó (munkaadó) 27%
Nyugdíjbiztosítási járulék 10%
Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék Természetbeni egészségbiztosítási járulék 4%

Pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3%
Munkaerő-piaci járulék 1,5%

Fizetendő közterhek összesen (egyéni vállalkozó) 45,5%
Egészségügyi szolgáltatási járulék Ezt a járulékot fizeti a kiegészítő tevékenységet folytató (nyugdíj melletti) egyéni- 

vagy társas vállalkozó, továbbá az egészségügyi szolgáltatásra más jogcímen 
nem jogosult magánszemély havonta 6.660.-

Adósávok, adókedvezmények, juttatások
Adósávok Az összevont adóalap után (egykulcsos adó) 16%
Adóalap kedvezmény Az összevont adóalap havonta kedvezményezett eltartottanként csökkenthető

egy és két eltartott esetén 62.500.-
Adóalap kedvezmény Az összevont adóalap havonta kedvezményezett eltartottanként csökkenthető 

legalább három eltartott esetén 206.250.-

Társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások
Terhességi Gyermekágyi Segély (GYÁS) A naptári napi átlagkereset 70%-a
Gyermekgondozási díj (GYED) A naptári napi átlagkereset 70%-a, de legfeljebb 137.200.- Ft 70%
Gyermekgondozási segély (GYES) Az öregségi nyugdíjminimum 100%-a. A gyermek 3 éves koráig, ikergyermek 

esetén a tankötelessé válás évének végéig, tartósan beteg, vagy fogyatékos 
gyermek esetén a gyermek 10 éves koráig vehető igénybe. Havi összege: 28.500.-
Ikergyermek esetén az öregségi nyugdíjminimum 200%-a. (További ikrek esetén 
gyermekenként további 100-100%) Feltételeket lásd fent. 57.000.-

Gyermeknevelési támogatás (GYET) Az öregségi nyugdíjminimum 100%-a. Ebben a támogatásban az a szülő 
részesülhet, aki 3, vagy több gyermeket nevel, és a legkisebb 3 és 8 év közötti. 
Havi összege: 28.500.-

Táppénz Folyamatos, legalább 2 év biztosítási idő esetében a napi átlagkereset 60%-a
Két évnél rövidebb biztosítási idő esetén, vagy kórházi ellátás időszakában 
a napi átlagkereset 50%-a

Családi pótlék (havi összegek) Egy gyermekes család esetén 12.200.-
(évek óta nem emelkedett) Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13.700.-

Két gyermekes család esetén gyermekenként 13.300.-
Két gyermekes egyedülálló esetén gyermekenként 14.800.-
Három, vagy több gyermeket nevelő család esetén gyermekenként 16.000.-
Három, vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17.000.-
Tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén 
gyermekenként 23.300.-
Tartósan beteg, ill. súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülááló 
esetén gyermekenként 25.900.-
Nagykorú fogyatékos esetén 20.300.-
Intézményben elhelyezett gyermek esetén 14.800.-

Anyasági támogatás Az öregségi nyugdíjminimum 225%-a. A támogatás a szülést követő 180 napon 
belül igényelhető, ha az anya legalább négyszer – koraszülés esetén legalább 
egyszer – részt vett terhes-gondozáson. Egyszeri összeg. 64.125.-
Ikergyermek esetén az öregségi nyugdíjminimum 300%-a. Feltételeit lásd fent 85.500.-
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Adóhatósági eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak 

A gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – fizetési kötelezettségének halasztására, részletekben
történő megfizetésére, mérséklésére, illetve elengedésére irányuló eljárása 10.000.-
A természetes személy – ide értve az egyéni vállalkozót – fizetési kötelezettségének halasztására, részletekben 
történő megfizetésére, mérséklésére, illetve elengedésére irányuló eljárása illetékmentes
Adóigazolás (nemleges adóigazolás), együttes igazolás (nemleges együttes igazolás) kiadása iránti eljárás. (Ha egy 
beadványban több igazolást kérnek, az első példány után 3000 forint illetéket kell fizetni. Ugyanabban az eljárásban kiadott 
minden további, az első példánnyal azonos tartalmú igazolás után nem kell illetéket fizetni.) 3.000.-
Első fokú határozat elleni fellebbezés. A fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja  
után 400 forint, min. 5000 forint, max. 500.000 forint. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható  
meg: 5000 forint. 5.000.-
Végrehajtási kifogás 5.000.-
Új adóigazolvány kiállítása lopás, elvesztés, megsemmisülés vagy megrongálódás miatt 3.000.-

Az adatok forrása: nav.gov.hu

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyisá-
got választó adózók bevallási kötelezettségei, különös te-
kintettel a havi adó- és járulékbevallásra

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról
szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) 9. §-a tartalmazza azon adó-
kötelezettségeket, amelyeket a kisadózó vállalkozások tételes adó-
ját megfizető adózók nem kötelesek teljesíteni.
Így a kisadózó vállalkozások mentesülnek az alábbi közterhekkel
kapcsolatos kötelezettségek alól:
• vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utá-

ni adó vagy átalányadó megállapítása, bevallása és megfizetése;
• társasági adó megállapítása, bevallása és megfizetése;
• a személyi jövedelemadó, járulékok és az egészségügyi hozzájá-

rulás megállapítása, bevallása és megfizetése;
• szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás, vala-

mint a szakképzési hozzájárulás megállapítása, bevallása és meg-
fizetése.

A kisadózó vállalkozások és kisadózók a Katv. 9. § (1) bekezdésé-
ben foglalt speciális rendelkezés alapján tehát mentesülnek az
éves személyi jövedelemadó bevallás (’53), a társasági adó
bevallás (’29), és a kifizetésekkel összefüggő havi adó- és járulék-
bevallás (’08, illetőleg az egyéni vállalkozók esetében az ’58 be-
vallás) benyújtása alól.

Például, ha egy kisadózó egyéni vállalkozónak nincs alkalmazott-
ja, akkor nem kell benyújtania havonta sem a 1358-as számú beval-
lást, sem a 1308-as számú bevallást (és természetesen az Ny jelű
nyilatkozatot sem).

Ez a szabály azonban nem alkalmazható a kisadózó vállalkozó
által munkaviszonyban foglalkoztatott magánszemélyek szá-
mára teljesített kifizetésekkel összefüggő adókötelezettségekre,
ezért esetükben az általános szabályok szerint kell teljesíte-
ni a bevallási kötelezettségeket.

Végezetül felhívjuk a tevékenységüket nem egyéni vállalkozó-
ként végző kisadózó vállalkozások figyelmét arra, hogy amennyiben
a tulajdonukban személygépkocsi van, illetőleg személygépko-
csit pénzügyi lízingbe vettek, akkor a gépjárműadóról szóló 1991.
évi LXXXII. törvény 17/G.-§-ában foglaltak alapján negyedévente, a
negyedévet követő hónap 20. napjáig kötelesek benyújtani a fi-
zetendő cégautóadóról a ’01-es bevallást is.

Az utóbbi időben többször felmerült az a kérdés, hogy a KATA ki-
váltja-e a cégautóadó fizetési kötelezettséget is. Nos, ez utóbbi be-
kezdés inverz módon igazolja, hogy az egyéni vállalkozó KATA-
soknak nem kell cégautóaó-bevallást adni és cégautóadót
fizetni.

KATA-hírek A rokkantsági kedvezményről
A megváltozott munkaképességű vállalkozók havi járulékkedvezményének
lehetőségét  már hónapok óta rendszeresen feltüntetjük táblázataink
között. Mégis, még mindig vannak olyan könyvelők, akik „nem tudok
ilyesmiről”, vagy „nem foglalkozom vele”, esetleg „nincs ilyen, mindegy
mit ír a taxisújság”  megjegyzésekkel rázzák le a kollégákat. Sokan a ren-
delet számát, vagy szövegét kérik számon a vállalkozókon, ahelyett, hogy
maguk néznének utána. Megkönnyítendő ezt a dolgot, az alábbiakban
közöljük a „2011. évi CLVI. törvény
egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények
módosításáról”  megfelelő paragrafusának teljes szövegét: 

A megváltozott munkaképességű vállalkozók után
érvényesíthető adókedvezmény

462/A. § (1) A szociális hozzájárulási adóból részkedvezmény
illeti meg

a) az egyéni vállalkozót a saját maga után fizetendő adóból,
b) a közkereseti társaságot, a betéti társaságot, a korlátolt felelősségű

társaságot, a közös vállalatot, az egyesülést, az európai gazdasági
egyesülést, a szabadalmi ügyvivői irodát, a szabadalmi ügyvivői társaságot,
az ügyvédi irodát, a közjegyzői irodát, a végrehajtói irodát, az egyéni céget
a tagjával fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyára
tekintettel terhelő adóból,

ha az egyéni vállalkozó, illetve a tag 2011. december 31-én – a tár-
sadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján megállapított – I.,
II., vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt
jogosult és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 32-33. §-a
alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban
részesül, vagy ha az egyéni vállalkozó, illetve a tag rokkantsági
ellátásban részesül és egészségi állapota a rehabilitációs hatóság
komplex minősítése alapján 50 százalékos vagy kisebb mértékű.

(2) A részkedvezmény egyenlő az adómegállapítási időszakra az
egyéni vállalkozó által saját maga után megállapított, illetve a tag
után a kifizető által megállapított adóalap, de legfeljebb a minimálbér
kétszeresének huszonhét százalékával.
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Kis összegű követelés értékhatára
Kis összegű követelés értékhatára Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 97.§ alapján az államház-

tartás alrendszereiben – az önkéntes teljesítésre való felhíváson kívül – a jelzett 
értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell. 100.000.-

Egyszerűsített foglalkoztatás
Egyszerűsített foglalkoztatási forma A közteher mértéke Ft/nap
Mezőgazdasági idénymunka 500.-
Turisztikai idénymunka 500.-
Alkalmi munka 1.000.-
Filmipari statiszta 3.000.-

Szociális ellátások
Rendszeres szociális segély (RSZS) Jogosult az az aktív korú személy, aki 

• egészségkárosodottnak minősül, vagy 
• rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy 
• 14 éven aluli gyermeket nevel (feltéve, hogy a családban élő gyermekekre vagy
tekintettel más nem részesül szociális ellátásban), 

• a települési önkormányzat rendeletében foglalt feltételeknek megfelel  
A RSZS maximális havi összege: 44.508.-

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Jogosult az az aktív korú, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát 
megállapították, kivéve ha RSZS-re jogosult (a fentiek szerint). Összege az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80%-a, havi 22.800.-

Ápolási díj  (jogosult a vonatkozó törvény Súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozása esetén
szerinti hozzátartozó, ha állandó és tartós a Költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 100%-a, havonta: 29.500.-
gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása
vagy  tartósan beteg 18 év alatti személy esetén a Költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 130%-a, havonta: 38.350.-
gondozását, ápolását végzi) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy  ápolása esetén a Költségvetési 

törvényben meghatározott alapösszeg 80%-a, havonta: 23.600.-
Időskorúak járadéka Jogosult a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, akinek saját vele 

együttlakó házastársa,élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének 80%-át. A járadék az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 80%-a 22.800.-
Az egyedülálló, reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb 
személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 95%-át. A járadék az öregségi nyugdíj mindenkori 
összegének 95%-a 27.075.-
Az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, akinek havi jövedelme nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át. 
A járadék az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 130%-a 37.050.-

Az adatok forrása: Munkaügyi Központ

38

Általános illetékek

Öröklési és ajándékozási illeték általános mértéke 18%

Lakástulajdon öröklése és ajándékozása esetén 9%

Gépjármű öröklése és ajándékozása esetén A szerzési illeték kétszerese

Lakás, egyéb ingatlan vétele 4%

Lakáscsere esetén az elcserélt lakások értékkülönbözete utáni 4%

Gépjárműtulajdon szerzése („átírási illeték”) Teljesítmény kW Gyártástól számított kor

0-3 év 4-8 év 8 év felett 

(Ft/kW) (Ft/kW) (Ft/kW)

0-40 550.- 450.- 300.- 

41-80 650.- 550.- 450.-

81-120 750.- 650.- 550.-

120 felett 850.- 750.- 650.-

Pótkocsi tulajdonjogának megszerzése 2500 kg alatt 9.000.-

2500 kg felett 22.000.-
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Adóhatósági eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak 

A gazdálkodó szervezet – ide nem értve az egyéni vállalkozót – fizetési kötelezettségének halasztására, részletekben
történő megfizetésére, mérséklésére, illetve elengedésére irányuló eljárása 10.000.-
A természetes személy – ide értve az egyéni vállalkozót – fizetési kötelezettségének halasztására, részletekben 
történő megfizetésére, mérséklésére, illetve elengedésére irányuló eljárása illetékmentes
Adóigazolás (nemleges adóigazolás), együttes igazolás (nemleges együttes igazolás) kiadása iránti eljárás. (Ha egy 
beadványban több igazolást kérnek, az első példány után 3000 forint illetéket kell fizetni. Ugyanabban az eljárásban kiadott 
minden további, az első példánnyal azonos tartalmú igazolás után nem kell illetéket fizetni.) 3.000.-
Első fokú határozat elleni fellebbezés. A fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja  
után 400 forint, min. 5000 forint, max. 500.000 forint. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható  
meg: 5000 forint. 5.000.-
Végrehajtási kifogás 5.000.-
Új adóigazolvány kiállítása lopás, elvesztés, megsemmisülés vagy megrongálódás miatt 3.000.-

Az adatok forrása: nav.gov.hu

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adóalanyisá-
got választó adózók bevallási kötelezettségei, különös te-
kintettel a havi adó- és járulékbevallásra

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról
szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) 9. §-a tartalmazza azon adó-
kötelezettségeket, amelyeket a kisadózó vállalkozások tételes adó-
ját megfizető adózók nem kötelesek teljesíteni.
Így a kisadózó vállalkozások mentesülnek az alábbi közterhekkel
kapcsolatos kötelezettségek alól:
• vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utá-

ni adó vagy átalányadó megállapítása, bevallása és megfizetése;
• társasági adó megállapítása, bevallása és megfizetése;
• a személyi jövedelemadó, járulékok és az egészségügyi hozzájá-

rulás megállapítása, bevallása és megfizetése;
• szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás, vala-

mint a szakképzési hozzájárulás megállapítása, bevallása és meg-
fizetése.

A kisadózó vállalkozások és kisadózók a Katv. 9. § (1) bekezdésé-
ben foglalt speciális rendelkezés alapján tehát mentesülnek az
éves személyi jövedelemadó bevallás (’53), a társasági adó
bevallás (’29), és a kifizetésekkel összefüggő havi adó- és járulék-
bevallás (’08, illetőleg az egyéni vállalkozók esetében az ’58 be-
vallás) benyújtása alól.

Például, ha egy kisadózó egyéni vállalkozónak nincs alkalmazott-
ja, akkor nem kell benyújtania havonta sem a 1358-as számú beval-
lást, sem a 1308-as számú bevallást (és természetesen az Ny jelű
nyilatkozatot sem).

Ez a szabály azonban nem alkalmazható a kisadózó vállalkozó
által munkaviszonyban foglalkoztatott magánszemélyek szá-
mára teljesített kifizetésekkel összefüggő adókötelezettségekre,
ezért esetükben az általános szabályok szerint kell teljesíte-
ni a bevallási kötelezettségeket.

Végezetül felhívjuk a tevékenységüket nem egyéni vállalkozó-
ként végző kisadózó vállalkozások figyelmét arra, hogy amennyiben
a tulajdonukban személygépkocsi van, illetőleg személygépko-
csit pénzügyi lízingbe vettek, akkor a gépjárműadóról szóló 1991.
évi LXXXII. törvény 17/G.-§-ában foglaltak alapján negyedévente, a
negyedévet követő hónap 20. napjáig kötelesek benyújtani a fi-
zetendő cégautóadóról a ’01-es bevallást is.

Az utóbbi időben többször felmerült az a kérdés, hogy a KATA ki-
váltja-e a cégautóadó fizetési kötelezettséget is. Nos, ez utóbbi be-
kezdés inverz módon igazolja, hogy az egyéni vállalkozó KATA-
soknak nem kell cégautóaó-bevallást adni és cégautóadót
fizetni.

KATA-hírek A rokkantsági kedvezményről
A megváltozott munkaképességű vállalkozók havi járulékkedvezményének
lehetőségét  már hónapok óta rendszeresen feltüntetjük táblázataink
között. Mégis, még mindig vannak olyan könyvelők, akik „nem tudok
ilyesmiről”, vagy „nem foglalkozom vele”, esetleg „nincs ilyen, mindegy
mit ír a taxisújság”  megjegyzésekkel rázzák le a kollégákat. Sokan a ren-
delet számát, vagy szövegét kérik számon a vállalkozókon, ahelyett, hogy
maguk néznének utána. Megkönnyítendő ezt a dolgot, az alábbiakban
közöljük a „2011. évi CLVI. törvény
egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények
módosításáról”  megfelelő paragrafusának teljes szövegét: 

A megváltozott munkaképességű vállalkozók után
érvényesíthető adókedvezmény

462/A. § (1) A szociális hozzájárulási adóból részkedvezmény
illeti meg

a) az egyéni vállalkozót a saját maga után fizetendő adóból,
b) a közkereseti társaságot, a betéti társaságot, a korlátolt felelősségű

társaságot, a közös vállalatot, az egyesülést, az európai gazdasági
egyesülést, a szabadalmi ügyvivői irodát, a szabadalmi ügyvivői társaságot,
az ügyvédi irodát, a közjegyzői irodát, a végrehajtói irodát, az egyéni céget
a tagjával fennálló adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyára
tekintettel terhelő adóból,

ha az egyéni vállalkozó, illetve a tag 2011. december 31-én – a tár-
sadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján megállapított – I.,
II., vagy III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt
jogosult és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 32-33. §-a
alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban
részesül, vagy ha az egyéni vállalkozó, illetve a tag rokkantsági
ellátásban részesül és egészségi állapota a rehabilitációs hatóság
komplex minősítése alapján 50 százalékos vagy kisebb mértékű.

(2) A részkedvezmény egyenlő az adómegállapítási időszakra az
egyéni vállalkozó által saját maga után megállapított, illetve a tag
után a kifizető által megállapított adóalap, de legfeljebb a minimálbér
kétszeresének huszonhét százalékával.
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Kis összegű követelés értékhatára
Kis összegű követelés értékhatára Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 97.§ alapján az államház-

tartás alrendszereiben – az önkéntes teljesítésre való felhíváson kívül – a jelzett 
értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell. 100.000.-

Egyszerűsített foglalkoztatás
Egyszerűsített foglalkoztatási forma A közteher mértéke Ft/nap
Mezőgazdasági idénymunka 500.-
Turisztikai idénymunka 500.-
Alkalmi munka 1.000.-
Filmipari statiszta 3.000.-

Szociális ellátások
Rendszeres szociális segély (RSZS) Jogosult az az aktív korú személy, aki 

• egészségkárosodottnak minősül, vagy 
• rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy 
• 14 éven aluli gyermeket nevel (feltéve, hogy a családban élő gyermekekre vagy
tekintettel más nem részesül szociális ellátásban), 

• a települési önkormányzat rendeletében foglalt feltételeknek megfelel  
A RSZS maximális havi összege: 44.508.-

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Jogosult az az aktív korú, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát 
megállapították, kivéve ha RSZS-re jogosult (a fentiek szerint). Összege az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80%-a, havi 22.800.-

Ápolási díj  (jogosult a vonatkozó törvény Súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozása esetén
szerinti hozzátartozó, ha állandó és tartós a Költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 100%-a, havonta: 29.500.-
gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása
vagy  tartósan beteg 18 év alatti személy esetén a Költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 130%-a, havonta: 38.350.-
gondozását, ápolását végzi) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy  ápolása esetén a Költségvetési 

törvényben meghatározott alapösszeg 80%-a, havonta: 23.600.-
Időskorúak járadéka Jogosult a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, akinek saját vele 

együttlakó házastársa,élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének 80%-át. A járadék az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 80%-a 22.800.-
Az egyedülálló, reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb 
személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 95%-át. A járadék az öregségi nyugdíj mindenkori 
összegének 95%-a 27.075.-
Az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, akinek havi jövedelme nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át. 
A járadék az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 130%-a 37.050.-

Az adatok forrása: Munkaügyi Központ

38

Általános illetékek

Öröklési és ajándékozási illeték általános mértéke 18%

Lakástulajdon öröklése és ajándékozása esetén 9%

Gépjármű öröklése és ajándékozása esetén A szerzési illeték kétszerese

Lakás, egyéb ingatlan vétele 4%

Lakáscsere esetén az elcserélt lakások értékkülönbözete utáni 4%

Gépjárműtulajdon szerzése („átírási illeték”) Teljesítmény kW Gyártástól számított kor

0-3 év 4-8 év 8 év felett 

(Ft/kW) (Ft/kW) (Ft/kW)

0-40 550.- 450.- 300.- 

41-80 650.- 550.- 450.-

81-120 750.- 650.- 550.-

120 felett 850.- 750.- 650.-

Pótkocsi tulajdonjogának megszerzése 2500 kg alatt 9.000.-

2500 kg felett 22.000.-
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Korlátozott számban várjuk kollégák jelentkezését:    
 Lőrincz Attila ( 06-1) 8-837-500

1141 Budapest, Fogarasi út 145/A.

Ezért érdemes a -hoz csatlakoznod:

- Célunk együtt dolgozni egy jó hangulatú csapatban.
- Stabil címállománnyal rendelkezünk.
- Folyamatos csekk, e-csekk beváltási lehetőség.
- POS terminál bérlési lehetőség.
- Nyugdíjas kollegák részére
- Másod állású kollegák részére
- Kedvezményes mobiltelefon �lotta.

KEDVEZŐ feltételek.

Elvárásaink:
- 8 évesnél �iatalabb, jó állapotú és felszereltségű gépkocsi
- minimum 2 éves taxis gyakorlat
- sikeres felvételi vizsga

R

Ausztria egyre drágább!
Az autópálya-matrica egyre drágább, az ellenőr-
zés hatékonyabb, és különösen szorgalmazzák
a pénzbírság utólagos behajtását is. Mélyebben
kell a zsebébe nyúlni annak, aki Ausztriában
akarja tölteni szabadságát, nyaralását, erről szá-
molt be az ADAC MOTORWELT, a Német Autó-
klub lapja. Például a 10 napos autópálya-matri-
cákat 8 euróról 8, 3 euróra emelték. A kéthóna-
posakat az eddigi 23,40 euróról 24,20 euróra,
az éveseket pedig 77,80 euróról 80,60 euróra. 

Ezzel egy időben szigorúbb lett a matricák el-
lenőrzése is. Ha nincs matrica, vagy érvényte-
len, akkor 120 (!) euró a büntetés. Ha nem fizet
a helyszínen a gépkocsivezető, ha utólag kell
behajtani a büntetést, akkor legkevesebb 300
euró a pénzbírság összege. 

A cikk ugyan nem foglalkozik vele, de tudo-
másom szerint, addig nem lehet elhagyni Auszt-
ria területét, amíg nincs kifizetve a pénzbünte-
tés, vagy az utólagos végrehajtás összege.
Több magyar taxis járt már így, ők mesélték ezt
a tényt. Ha nincs a taxisnak, az autósnak pénze,
lefoglalják a járművét. Kérdés, hogyan lehetsé-
ges a behajtás, amikor nyitottak a határok, sza-
badon szárnyalhatunk, mint a madarak? A hatá-
rok nyitottak, de kamerák vannak. Az autópálya-
kamerák pedig össze vannak kötve a központi
számítógéppel, ahol nyilvántartják a „sáros” jár-
műveket. A rendszer riasztja az illetékeseket, és
az ilyen autósokat tárt karokkal várják már a
határon… 

Szerződés van 2010 óta Ausztria és Német-
ország között, az osztrák követeléseket a német
hatóság is behajthatja. (Magyarul, hazamehet
az állampolgár, nem állítják meg a határon, de
odahaza is behajtják a büntetést!) A tervek
szerint Ausztria minden uniós országgal ilyen
szerződést fog kötni. 

Juhász Péter
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Egy férfi levelet kap az adóhivatal-
tól, melyben behívják egy megbeszé-
lésre, mivel kevésnek találták a befize-
tett adó mennyiségét. A férfi elmegy a
könyvelõjéhez, hogy tanácsot kérjen
tõle.

– Vedd fel a legszakadtabb ruhádat,
így biztos azt fogják gondolni, nincsen
pénzed, tehát õk tévedtek az adó
megállapításánál – tanácsolja a köny-
velõ.

A férfi az ügyvédjétõl is tanácsot kér.
– A legjobb ruhádat vedd fel, így azt

gondolják, hogy nagyon tiszteled
õket, és talán eltekintenek a büntetés-
tõl – javasolja az ügyvéd.

Emberünk teljesen összezavarodik,

ezért elmegy a paphoz is tanácsot kér-
ni.

– Egy történetet mesélek neked –
mondja a pap. „Egy lány a nászéjsza-
kája elõtt megkérdezte az anyját, mi-
lyen ruhát vegyen fel. Az anyja azt
mondta, vegyen fel egy hosszú hálóin-
get.

Megkérdezte a nõvérét is, õ azt ta-
nácsolta, vegyen fel egy szexi rövid
hálóinget.“

– És hogyan kapcsolódik ez a törté-
net hozzám? – kérdi emberünk csodál-
kozva.

– Ugyanaz, mint a te eseted, fiam –
válaszolja a bölcs pap –, mindegy mit
veszel fel, így is, úgy is megdugnak…

Balesetek, veszélyes helyek a navigációs rendszeren

Helyszínelők töltik föl 
a koordinátákat

A rendőrség baleseti helyszínelői
a jövőben speciális okostelefon-
jaik segítségével minden egyes
szerencsétlenségről, balesetről
GPS-koordináták alapján tájékoz-
tatják a velük szerződésben álló
szolgáltatót, melynek köszönhető-
en a navigációs rendszereken pil-
lanatok alatt megjelennek infor-
mációk az elkerülendő utakról, te-
rületekről.

Nyugat-Európában eddig sem volt szokat-
lan, hogy a GPS-készülékek jelezték nem
csak a sebességmérő készülékek felállítá-
si helyét, de ha valahol baleset vagy egyéb
veszélyhelyzet lépett föl, a kerülőirányt is.
Úgy tűnik, a márciusi katasztrófahelyzet
felgyorsította azt a folyamatot, amely meg-
oldást jelenthet a hasonló, nem kívánt ha-
zai jelenségek megélésének elkerülésére.

Óberling József, az Országos Rendőr-
főkapitányság /ORFK/ közlekedésrendé-
szeti főosztályvezetője április elején tartott
sajtótájékoztatón arról számolt be, misze-
rint egy európai uniós irányelv alapján kor-
mányrendelet írja elő a rendőrség részére
a halálos és súlyos sérüléssel járó közle-
kedési balesetek helyszínének pontos,
GPS-koordinátákkal történő rögzítését.
Mivel a baleseti helyszínelők ezt hivatalból
kell, hogy dokumentálják, ez adta az ötle-
tet: a kötelezettséget bővítsék szolgálta-
tássá.

Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési
Bizottság önálló költségvetéséből 286
okostelefont vásároltak, amelyeket alkal-
massá tettek arra, hogy a baleseti helyszí-
neket geokódokkal láthassák el. A rend-
őrök készülékei androidos alkalmazást
használnak, s az adatok rögzítését követő-
en további beavatkozás nem szükséges

ahhoz, hogy a pontos helyszín koordinátá-
it a helyszínelő – a fejlesztésben közremű-
ködő – szolgáltatónak elküldje. A dara-
bonként 100 ezer forint alatti beszerzés
révén valamennyi, egy időben szolgálat-
ban lévő baleseti helyszínelő rendelkezik
majd ilyen eszközzel.

A főosztályvezető hozzátette: a jogsza-
bályi előírások mellett azt is célul tűzték ki,
hogy nem csupán a baleseti helyszínek-
ről, hanem a forgalomkorlátozásokról, a
közúti közlekedés zavartalanságát akadá-
lyozó eseményekről is tájékoztassák a for-
galomban részt vevőket. Ezért a balesetek
helyszínén felvett adatokat továbbítják a
rendőrséggel együttműködésben álló fej-
lesztőknek, akik az adatokat feldolgozzák
és eljuttatják a TMC /Traffic Message
Channel/ vételére alkalmas eszközökre –
tudtuk meg.

A feldolgozott közlekedési információk
elérhetőek lesznek xml-es formátumban
is, ami bármilyen internetre csatlakoztatott
eszközre eljuttatható. Többek között hor-
dozható navigációs eszközre, okostele-
fonra és az autókba beépített navigációs
rendszerre is. Amellett, hogy az adatok
alapján a felhasználók térképen is láthat-
ják, hol történt baleset, a rendszer arról is
információt ad, hogy a helyszínelést a
rendőrség várhatóan mikorra fejezi be.

Ez a közlekedésbiztonsági fejlesztés a
világon egyedülálló, abban az értelemben
mindenképpen, hogy az adatok szolgálta-
tója maga a rendőrség. A puding próbája
az evés – tartja a mondás. A kezdeménye-
zés üdvözlendő, a jövő pedig megmutatja,
mennyiben lesz képes az új tájékozató
rendszer valóban a közlekedőket szolgál-
ni.

k.z.t.  

ujtaxi.qxd  4/10/13 08:00  Page 40



Korlátozott számban várjuk kollégák jelentkezését:    
 Lőrincz Attila ( 06-1) 8-837-500

1141 Budapest, Fogarasi út 145/A.

Ezért érdemes a -hoz csatlakoznod:

- Célunk együtt dolgozni egy jó hangulatú csapatban.
- Stabil címállománnyal rendelkezünk.
- Folyamatos csekk, e-csekk beváltási lehetőség.
- POS terminál bérlési lehetőség.
- Nyugdíjas kollegák részére
- Másod állású kollegák részére
- Kedvezményes mobiltelefon �lotta.

KEDVEZŐ feltételek.

Elvárásaink:
- 8 évesnél �iatalabb, jó állapotú és felszereltségű gépkocsi
- minimum 2 éves taxis gyakorlat
- sikeres felvételi vizsga

R

Ausztria egyre drágább!
Az autópálya-matrica egyre drágább, az ellenőr-
zés hatékonyabb, és különösen szorgalmazzák
a pénzbírság utólagos behajtását is. Mélyebben
kell a zsebébe nyúlni annak, aki Ausztriában
akarja tölteni szabadságát, nyaralását, erről szá-
molt be az ADAC MOTORWELT, a Német Autó-
klub lapja. Például a 10 napos autópálya-matri-
cákat 8 euróról 8, 3 euróra emelték. A kéthóna-
posakat az eddigi 23,40 euróról 24,20 euróra,
az éveseket pedig 77,80 euróról 80,60 euróra. 

Ezzel egy időben szigorúbb lett a matricák el-
lenőrzése is. Ha nincs matrica, vagy érvényte-
len, akkor 120 (!) euró a büntetés. Ha nem fizet
a helyszínen a gépkocsivezető, ha utólag kell
behajtani a büntetést, akkor legkevesebb 300
euró a pénzbírság összege. 

A cikk ugyan nem foglalkozik vele, de tudo-
másom szerint, addig nem lehet elhagyni Auszt-
ria területét, amíg nincs kifizetve a pénzbünte-
tés, vagy az utólagos végrehajtás összege.
Több magyar taxis járt már így, ők mesélték ezt
a tényt. Ha nincs a taxisnak, az autósnak pénze,
lefoglalják a járművét. Kérdés, hogyan lehetsé-
ges a behajtás, amikor nyitottak a határok, sza-
badon szárnyalhatunk, mint a madarak? A hatá-
rok nyitottak, de kamerák vannak. Az autópálya-
kamerák pedig össze vannak kötve a központi
számítógéppel, ahol nyilvántartják a „sáros” jár-
műveket. A rendszer riasztja az illetékeseket, és
az ilyen autósokat tárt karokkal várják már a
határon… 

Szerződés van 2010 óta Ausztria és Német-
ország között, az osztrák követeléseket a német
hatóság is behajthatja. (Magyarul, hazamehet
az állampolgár, nem állítják meg a határon, de
odahaza is behajtják a büntetést!) A tervek
szerint Ausztria minden uniós országgal ilyen
szerződést fog kötni. 

Juhász Péter
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Egy férfi levelet kap az adóhivatal-
tól, melyben behívják egy megbeszé-
lésre, mivel kevésnek találták a befize-
tett adó mennyiségét. A férfi elmegy a
könyvelõjéhez, hogy tanácsot kérjen
tõle.

– Vedd fel a legszakadtabb ruhádat,
így biztos azt fogják gondolni, nincsen
pénzed, tehát õk tévedtek az adó
megállapításánál – tanácsolja a köny-
velõ.

A férfi az ügyvédjétõl is tanácsot kér.
– A legjobb ruhádat vedd fel, így azt

gondolják, hogy nagyon tiszteled
õket, és talán eltekintenek a büntetés-
tõl – javasolja az ügyvéd.

Emberünk teljesen összezavarodik,

ezért elmegy a paphoz is tanácsot kér-
ni.

– Egy történetet mesélek neked –
mondja a pap. „Egy lány a nászéjsza-
kája elõtt megkérdezte az anyját, mi-
lyen ruhát vegyen fel. Az anyja azt
mondta, vegyen fel egy hosszú hálóin-
get.

Megkérdezte a nõvérét is, õ azt ta-
nácsolta, vegyen fel egy szexi rövid
hálóinget.“

– És hogyan kapcsolódik ez a törté-
net hozzám? – kérdi emberünk csodál-
kozva.

– Ugyanaz, mint a te eseted, fiam –
válaszolja a bölcs pap –, mindegy mit
veszel fel, így is, úgy is megdugnak…

Balesetek, veszélyes helyek a navigációs rendszeren

Helyszínelők töltik föl 
a koordinátákat

A rendőrség baleseti helyszínelői
a jövőben speciális okostelefon-
jaik segítségével minden egyes
szerencsétlenségről, balesetről
GPS-koordináták alapján tájékoz-
tatják a velük szerződésben álló
szolgáltatót, melynek köszönhető-
en a navigációs rendszereken pil-
lanatok alatt megjelennek infor-
mációk az elkerülendő utakról, te-
rületekről.

Nyugat-Európában eddig sem volt szokat-
lan, hogy a GPS-készülékek jelezték nem
csak a sebességmérő készülékek felállítá-
si helyét, de ha valahol baleset vagy egyéb
veszélyhelyzet lépett föl, a kerülőirányt is.
Úgy tűnik, a márciusi katasztrófahelyzet
felgyorsította azt a folyamatot, amely meg-
oldást jelenthet a hasonló, nem kívánt ha-
zai jelenségek megélésének elkerülésére.

Óberling József, az Országos Rendőr-
főkapitányság /ORFK/ közlekedésrendé-
szeti főosztályvezetője április elején tartott
sajtótájékoztatón arról számolt be, misze-
rint egy európai uniós irányelv alapján kor-
mányrendelet írja elő a rendőrség részére
a halálos és súlyos sérüléssel járó közle-
kedési balesetek helyszínének pontos,
GPS-koordinátákkal történő rögzítését.
Mivel a baleseti helyszínelők ezt hivatalból
kell, hogy dokumentálják, ez adta az ötle-
tet: a kötelezettséget bővítsék szolgálta-
tássá.

Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési
Bizottság önálló költségvetéséből 286
okostelefont vásároltak, amelyeket alkal-
massá tettek arra, hogy a baleseti helyszí-
neket geokódokkal láthassák el. A rend-
őrök készülékei androidos alkalmazást
használnak, s az adatok rögzítését követő-
en további beavatkozás nem szükséges

ahhoz, hogy a pontos helyszín koordinátá-
it a helyszínelő – a fejlesztésben közremű-
ködő – szolgáltatónak elküldje. A dara-
bonként 100 ezer forint alatti beszerzés
révén valamennyi, egy időben szolgálat-
ban lévő baleseti helyszínelő rendelkezik
majd ilyen eszközzel.

A főosztályvezető hozzátette: a jogsza-
bályi előírások mellett azt is célul tűzték ki,
hogy nem csupán a baleseti helyszínek-
ről, hanem a forgalomkorlátozásokról, a
közúti közlekedés zavartalanságát akadá-
lyozó eseményekről is tájékoztassák a for-
galomban részt vevőket. Ezért a balesetek
helyszínén felvett adatokat továbbítják a
rendőrséggel együttműködésben álló fej-
lesztőknek, akik az adatokat feldolgozzák
és eljuttatják a TMC /Traffic Message
Channel/ vételére alkalmas eszközökre –
tudtuk meg.

A feldolgozott közlekedési információk
elérhetőek lesznek xml-es formátumban
is, ami bármilyen internetre csatlakoztatott
eszközre eljuttatható. Többek között hor-
dozható navigációs eszközre, okostele-
fonra és az autókba beépített navigációs
rendszerre is. Amellett, hogy az adatok
alapján a felhasználók térképen is láthat-
ják, hol történt baleset, a rendszer arról is
információt ad, hogy a helyszínelést a
rendőrség várhatóan mikorra fejezi be.

Ez a közlekedésbiztonsági fejlesztés a
világon egyedülálló, abban az értelemben
mindenképpen, hogy az adatok szolgálta-
tója maga a rendőrség. A puding próbája
az evés – tartja a mondás. A kezdeménye-
zés üdvözlendő, a jövő pedig megmutatja,
mennyiben lesz képes az új tájékozató
rendszer valóban a közlekedőket szolgál-
ni.

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

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

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

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

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

és sikerekben  gazdag          Új Évet kívánunk 

           minden Taxis                         Kollégának!

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

A Mobil Taxi csapata

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zástól olyan fáradtak lettünk,

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

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

Taxiból kamionba 3. rész

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

Bika a hegyoldalban

Nizza felé

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

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

Már a vámosok is itt állnak meg

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

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

A legnagyobb probléma most számunkra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tudják Önök, hány kolléga
dolgozik agyvérzés, infarktus
után? 

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

Szakmai részletekről most

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

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

Megérkezett az első válasz:

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

Dr. Komáromi Endre 
divízióvezető

Forgalombiztonság, Taxi 
és Parkolásszervező Divízió

Köszönjük a választ. Várjuk a kö-
vetkező választ… 

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

Lehet, hogy túl fiatal vagyok?
Vagy túl öreg…

Juhász Péter

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

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

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

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

vagy!
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Tájékoztatás a fizetési kedvezmények szabályait érin-
tő változásokról

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

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

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

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

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

NAV tájékoztatók

DEBREDEBRECENCEN

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

E-mail:
fonixtaxi@fonixtaxi.hu

Cím:
4025 Debrecen

Arany János u. 32.
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BUDAPEST TAXI  1102 Budapest, Kôrösi Csoma Sándor út 40. I. emelet 119. Kapukód: 119. Kulcs: 4333
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A Budapest Taxi egészen más üzleti szellemiséggel mûködik, mint 
amit eddig természetesnek és megváltoztathatatlannak véltél!

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

–  ingyenes hétvégék kéthetente és lényegesen kevesebb tagdíj 
a másodállásosoknak!

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

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

kívül nettó 15 Ft/perc díjon beszélünk mobiltelefon!
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Szép napot nektek. Elegem van, utálom
a világot, és főleg az utóbbi egy hóna-
pot. De hogy teljesen az elején kezd-
jem, hát ez történt:

Céget kellett váltanunk. Nos nem
azért, mert nem voltak megelégedve a
munkánkkal, sőt nagyon is szerettek min-

ket. (Elvégre két ilyen jóbolondot, akik mindenáron maximálisan meg
akartak felelni az elvárásoknak, keresve se találtak volna...) Olyannyira,
hogy – ami kamionos cégeknél szinte elképzel-
hetetlen – sajátunknak vallhattuk már a Scant.
Azaz: nem vezethette más, csak mi, és amikor
decemberben szabadságon voltunk, a Scannal
mehettünk haza! Ez már nagyon nagy szó, nagy
engedmény és kedvezmény. De sajnos a fizeté-
sünk a béka ama bizonyos testrészét sem érte
el, így hát váltani kellett. Nagy szívfájdalommal
leadtuk a Scant és elköszöntünk a régi bará-
toktól, kollégáktól és vezénylőktől. Egyébként
csak zárójelben jegyzem meg, nagyon jó volt
az előző helyen dolgozni, nem hajtottak túl,
azaz kényelmesen mehettünk, és nekem –
mint zöldfülű kezdőnek – igazán kellett ez a
tanulóidőszak.

Szóval váltottunk. Más cég, más utak,
más elvárások és több kilométer, azaz több
munka. Ezzel nincs is baj, most már a „kis-
csoportos” kamionsofőrnőből „középső”
csoportos lett, vállalhatok többet, kicsit
jobban mennek a dolgok. Megtettük az el-
ső utunkat is Angliába, ahol minden más.
Ahogy mondják, az angolok a zon-
gorát harmonikának írják
és klarinétnak ejtik, de köz-
ben fuvolát jelent. Erről
szándékoztam nektek írni,
de közbejött valami szokat-
lan, igen, az a „bizonyos“
március, ami nem a márciusi
ifjakról szólt, hanem a hóról,
a szélről, a hidegről és még
valamiről. Európa tragikus és
borzasztó napjaiban a hétköz-
napi emberek kérés nélküli
összefogásáról. 

Hát lássuk, mi is történt:
Március 12. Dover felé tar-

tottunk, 24 tonnával megrakva
a pót. Alig vártuk, hogy felhajt-
hassunk a Csatornát átszelő ha-
jóra, mert akkor már tudtuk,
hogy hamarosan hazafelé tartha-
tunk, négy hét után. Bristolból indultunk, az autópályán először nem is
tűnt fel semmi szokatlan. Kissé nagy a hajók felé a nyüzsgés – hát is-
tenem, már ismerős a dolog –, mindenki a kikötő felé tart. Talán azért,
mert esik a hó…

És egyszer csak elfogytak a szembejövők. Nem jött a szemben lé-
vő oldalon senki. Én ilyet még nem láttam, és nem tudtam mire vélni
a dolgokat. István sem szólt, ő sem értette, de gondolta, hogy vala-
mi baj lehet. Angolul ugye nem beszélünk, nincs kitől kérdezni. 

És a torlódás a kikötő felé csak nő, a szembejövő oldalon meg
semmi... Aztán egyszer csak megálltunk.

És álltunk, és álltunk és csak álltunk. Mellettünk, alattunk, mögöt-
tünk autók és kamionok. Ahogy előrenéztünk, a helyzet elkeserítő
volt. Mindhárom sáv – amerre a szem ellát – tele autókkal. A lehaj-
tókban rendőrök, és a kikötő előtt 45 km-rel leterelik az autópályáról
a kocsikat. 

De ekkor már szakadt a hó. A kocsik egymást oly szorosan követ-
ték, mintha zsinórra lennének felfűzve, jó szorosan, mint egy gyöngy-
sor. A személyautók beszorulva a kamionok közé, és a kollégák sem
tudtak semmit. Nemzetközi jelekkel közöltük egymással a semmit-
mondó „híreket”. Nagy a hó, és Doverben nem járnak a hajók. A
Tunel is áll, Anglia „zárva”.

Már orkánszerű a szél. A rendőrök minden kocsit letereltek az au-
tópályáról, a hóátfúvások lehetetlenné tették a közlekedést. A parko-
lók zsúfolásig teltek kamionokkal és teherautókkal. Innen se előre,
se hátra. A szél még mindig hatalmas.

Feloldották az összes „tilos a parkolás” tábla hatá-
lyát, és az autópálya mentén

m i n d e n

fel-
lelhető kiugró és beug-
ró, a technikai sávok és
a munkaterületek mind-
mind el lettek foglalva
a munkaidejüket az-
napra befejező és to-
vábbhaladni képtelen
kamionokkal. Kényte-
lenek voltak a kocsik
ott megállni, ahol le-
járt a napi vezetési
idejük. Volt, aki – ké-
sőbb beszélgettünk

a hajón – hat órán át tett
meg százhúsz kilométert. Így természetes, hogy

lejárt minden hivatalos ideje, amit vezetéssel tölthetett. A cégek irá-
nyítói eltekintettek mindenféle szabály betartásától, a kamionosok
úgy oldották meg a fennálló helyzetet, ahogy tudták. Nem ragaszkod-
tak már a kötelező kilométerek betartásához sem, csak oldjuk meg a
dolgokat!

Angliát befedte a hó. A Királynő szükségállapotot hirdetett.
István ránézett a térképre. Itt egy mellékútvonal, ezen talán kikerül-

jük az autópályát és eljutunk Doverbe. Nagy szenvedések árán (más-
fél óra alatt tettük meg a 22 km-t) lehajtottunk a másodrendű útra, és
két km után itt is megállt a kocsisor. Hótorlaszok és árokba csúszott
kamionok, kisautók. A rendőrök most már minden kocsit megállítot-
tak, senki nem mehet tovább. Mindegy hogy hol, de meg kell állni. Ne-
künk egy autópályát átívelő híd kellős közepén jutott hely. Szakadt a
hó, és a szél eszét vesztve tépte a fákat, a kocsikat fel akarta dönteni,
és a hidakat, felüljárókat széjjel szerette volna tépni. A híd közepén
állva félelmetes érzés volt. Ringott a híd, majd nyikorgott és jajgatott. 
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Hogy mik meg nem tHogy mik meg nem törörténnekténnek ......
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A Budapest Taxi egészen más üzleti szellemiséggel mûködik, mint 
amit eddig természetesnek és megváltoztathatatlannak véltél!

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

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

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

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

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

és sikerekben  gazdag          Új Évet kívánunk 

           minden Taxis                         Kollégának!

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

A Mobil Taxi csapata

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zástól olyan fáradtak lettünk,

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

Nos, másnap reggel alaposabban szemügyre vehettem az ország-
utak királyát, de még nem vezettem, csak amúgy „női szemmel” vizs-
gálgattam. Igazán sofőrbarát a drága. Az egész fülke tágas, egy re-
pülőgép pilótafülkéjére emlékeztet, ami mindenfelé információk se-
regével látja el a vezetőjét. Eszméletlenül tud mindent, olyan infó-
panel van benne, hogy a (négy) főmenüben még tizenvalahány al-
menüt találtam. Tudni lehet az átlagfogyasztástól kezdve a pillanatnyi
fordulatszámon túl a fékpofák vastagságának százalékát, a kinti hő-
fokot, és amit akartok, bármit. Éppen csak nem darálja meg és főzi
le a kávémat…
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AzAz Iveco,Iveco, aa PremiumPremium,,
aa ScaniaScania,, no meg egyno meg egyebekebek ......

Bika a hegyoldalban

Nizza felé

Az átpakolás a Scaniába
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Szép napot nektek. Elegem van, utálom
a világot, és főleg az utóbbi egy hóna-
pot. De hogy teljesen az elején kezd-
jem, hát ez történt:

Céget kellett váltanunk. Nos nem
azért, mert nem voltak megelégedve a
munkánkkal, sőt nagyon is szerettek min-

ket. (Elvégre két ilyen jóbolondot, akik mindenáron maximálisan meg
akartak felelni az elvárásoknak, keresve se találtak volna...) Olyannyira,
hogy – ami kamionos cégeknél szinte elképzel-
hetetlen – sajátunknak vallhattuk már a Scant.
Azaz: nem vezethette más, csak mi, és amikor
decemberben szabadságon voltunk, a Scannal
mehettünk haza! Ez már nagyon nagy szó, nagy
engedmény és kedvezmény. De sajnos a fizeté-
sünk a béka ama bizonyos testrészét sem érte
el, így hát váltani kellett. Nagy szívfájdalommal
leadtuk a Scant és elköszöntünk a régi bará-
toktól, kollégáktól és vezénylőktől. Egyébként
csak zárójelben jegyzem meg, nagyon jó volt
az előző helyen dolgozni, nem hajtottak túl,
azaz kényelmesen mehettünk, és nekem –
mint zöldfülű kezdőnek – igazán kellett ez a
tanulóidőszak.

Szóval váltottunk. Más cég, más utak,
más elvárások és több kilométer, azaz több
munka. Ezzel nincs is baj, most már a „kis-
csoportos” kamionsofőrnőből „középső”
csoportos lett, vállalhatok többet, kicsit
jobban mennek a dolgok. Megtettük az el-
ső utunkat is Angliába, ahol minden más.
Ahogy mondják, az angolok a zon-
gorát harmonikának írják
és klarinétnak ejtik, de köz-
ben fuvolát jelent. Erről
szándékoztam nektek írni,
de közbejött valami szokat-
lan, igen, az a „bizonyos“
március, ami nem a márciusi
ifjakról szólt, hanem a hóról,
a szélről, a hidegről és még
valamiről. Európa tragikus és
borzasztó napjaiban a hétköz-
napi emberek kérés nélküli
összefogásáról. 

Hát lássuk, mi is történt:
Március 12. Dover felé tar-

tottunk, 24 tonnával megrakva
a pót. Alig vártuk, hogy felhajt-
hassunk a Csatornát átszelő ha-
jóra, mert akkor már tudtuk,
hogy hamarosan hazafelé tartha-
tunk, négy hét után. Bristolból indultunk, az autópályán először nem is
tűnt fel semmi szokatlan. Kissé nagy a hajók felé a nyüzsgés – hát is-
tenem, már ismerős a dolog –, mindenki a kikötő felé tart. Talán azért,
mert esik a hó…

És egyszer csak elfogytak a szembejövők. Nem jött a szemben lé-
vő oldalon senki. Én ilyet még nem láttam, és nem tudtam mire vélni
a dolgokat. István sem szólt, ő sem értette, de gondolta, hogy vala-
mi baj lehet. Angolul ugye nem beszélünk, nincs kitől kérdezni. 

És a torlódás a kikötő felé csak nő, a szembejövő oldalon meg
semmi... Aztán egyszer csak megálltunk.

És álltunk, és álltunk és csak álltunk. Mellettünk, alattunk, mögöt-
tünk autók és kamionok. Ahogy előrenéztünk, a helyzet elkeserítő
volt. Mindhárom sáv – amerre a szem ellát – tele autókkal. A lehaj-
tókban rendőrök, és a kikötő előtt 45 km-rel leterelik az autópályáról
a kocsikat. 

De ekkor már szakadt a hó. A kocsik egymást oly szorosan követ-
ték, mintha zsinórra lennének felfűzve, jó szorosan, mint egy gyöngy-
sor. A személyautók beszorulva a kamionok közé, és a kollégák sem
tudtak semmit. Nemzetközi jelekkel közöltük egymással a semmit-
mondó „híreket”. Nagy a hó, és Doverben nem járnak a hajók. A
Tunel is áll, Anglia „zárva”.

Már orkánszerű a szél. A rendőrök minden kocsit letereltek az au-
tópályáról, a hóátfúvások lehetetlenné tették a közlekedést. A parko-
lók zsúfolásig teltek kamionokkal és teherautókkal. Innen se előre,
se hátra. A szél még mindig hatalmas.

Feloldották az összes „tilos a parkolás” tábla hatá-
lyát, és az autópálya mentén

m i n d e n

fel-
lelhető kiugró és beug-
ró, a technikai sávok és
a munkaterületek mind-
mind el lettek foglalva
a munkaidejüket az-
napra befejező és to-
vábbhaladni képtelen
kamionokkal. Kényte-
lenek voltak a kocsik
ott megállni, ahol le-
járt a napi vezetési
idejük. Volt, aki – ké-
sőbb beszélgettünk

a hajón – hat órán át tett
meg százhúsz kilométert. Így természetes, hogy

lejárt minden hivatalos ideje, amit vezetéssel tölthetett. A cégek irá-
nyítói eltekintettek mindenféle szabály betartásától, a kamionosok
úgy oldották meg a fennálló helyzetet, ahogy tudták. Nem ragaszkod-
tak már a kötelező kilométerek betartásához sem, csak oldjuk meg a
dolgokat!

Angliát befedte a hó. A Királynő szükségállapotot hirdetett.
István ránézett a térképre. Itt egy mellékútvonal, ezen talán kikerül-

jük az autópályát és eljutunk Doverbe. Nagy szenvedések árán (más-
fél óra alatt tettük meg a 22 km-t) lehajtottunk a másodrendű útra, és
két km után itt is megállt a kocsisor. Hótorlaszok és árokba csúszott
kamionok, kisautók. A rendőrök most már minden kocsit megállítot-
tak, senki nem mehet tovább. Mindegy hogy hol, de meg kell állni. Ne-
künk egy autópályát átívelő híd kellős közepén jutott hely. Szakadt a
hó, és a szél eszét vesztve tépte a fákat, a kocsikat fel akarta dönteni,
és a hidakat, felüljárókat széjjel szerette volna tépni. A híd közepén
állva félelmetes érzés volt. Ringott a híd, majd nyikorgott és jajgatott. 
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Pilla jelentiPilla jelenti

Taxiból kamionba 7. rész

Hogy mik meg nem tHogy mik meg nem törörténnekténnek ......
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Amikor átjutottunk – másfél, két óra araszolgatás után – még rosz-
szabb helyzetbe kerültünk. A körforgalomban három rendőr irányí-
tott, tájékoztatott és segített. Harmadrendű, keskeny, kis falvakon át-
vezető útra irányítottak, azért, mert a hókotró egy sávot már megsza-
badított a méteres torlaszoktól. De ez az egy sáv kevés volt, így egy-
szer az egyik, máskor a másik irányba haladhattak az autók..

A lerakóhely – egy hollandiai cím – egyre megfoghatatlanabbá
vált, nem hittük, hogy valaha egyáltalán elérjük. Megnéztem a szállí-
tólevelet: lerakás március 13. d.u. 16 óráig.

Hát addig még Doverbe sem jutunk el, gondoltam.
És szerencsém volt. István hihetetlen helyismeretének köszönhe-

tően, úttalan utakon, ismeretlen falvakon keresztül – a mai napig
meg nem tudnám mondani hol és merre – elértük a kikötő magassá-
gát. Délelőtt indultunk 11 órakor, és a 240 km-t a máskor 3 órás me-
netidő helyett 9 és fél óra alatt tettük meg.

És még mindig végeláthatatlan sorokban araszolnak a kamionok.
És még mindig orkánszerű a szél, és a kikötő lámpái mint a baleri-
nák, hajladoznak erre-arra.  Nem tudtuk, indul-e hajó egyáltalán?

Aki ismeri Dovert, talán emlékszik, hogy a behajózáshoz át kell ha-
ladni egy körforgalmon, és utána még 3-4 km maga a kikötői terület.

A körforgalomhoz vezető úton ezernyi autó várakozott, és megint
csak a profizmus segített. Nos, nem nekem. István tudta, hogy hol vá-
lik az egy sáv ketté, és kihasználva ezt a lehetőséget, ötven kamiont
megelőzve, behajtott a kikötőbe. Hogy a többiek miket gondoltak,
azt csak sejtjük...

A Csatorna olyan arcát mutatta, amire nem igazán lettem volna kí-
váncsi. De már nem érdekelt semmi, csak fent legyünk és hajózzunk
végre át a békés európai utakra, mert azt gondoltam, hogy ott már
jobb lesz. 

És amikor a hajó ablakából kinéztem a vízre, azt kívántam, hogy
bár soha többé ne kellene az angliai partokra jönnöm. (Erre a „kíván-
ságra” majd később visszatérek.)

Egyébként soha, de soha nem bírtam a hullámzást, otthon a Vidám-
park hullámvasútja csak egyszer – úgy kilencévesen – tett beteggé,
de azóta sem, mert fel sem ülök rá. De most, amikor őrjöngött a ten-
ger és a hatalmas hullámok átcsaptak a fedélzeten, csak a hol eltűnő,
hol előbukkanó látóhatárt figyeltem. Érjünk már át, hagyjuk már itt a
vizet és mindent. Nem éreztem a hullámokat, nem foglalkozott agyam
a lehetőséggel, hogy rosszul is lehetnék, semmi, de semmi nem ér-
dekelt, csak átérni és túl lenni ezen az egész szörnyű élményen.

Aztán természetesen elérkezett ez a pillanat is, kamionunk kigurul-
hatott végre Dunkerque-ben a biztonságosnak vélt szárazföldre.

De ott sem volt jobb a helyzet, akkor jöttem rá, amikor megláttuk a
kilométeres kamionsorokat és a lezárt utakat. Azt hiszem, nem kell
részleteznem. Újabb hótorlaszok és szakadó hó, kilométereken át
csak kéken villogó rendőrautók és hókotrók látványa, lapátoló autó-
sok és éhes-szomjas, hullafáradt emberek.

És ebben a kegyetlen európai időjárási tragédiában egész Euró-
pa végre európai módra viselkedett. 

Egy pillanatfelvétel:
Autópálya Gent magasságában. Szakadó hó, áthatolhatatlanul

szakadó hó, semmit nem lehet látni. A parkoló tele van, és a rendőri
utasításoknak megfelelően le kell állnunk a leállósávban. Előttünk
egy személyautó parkol. A hátsó ülésen egy 6-7 év körüli kisfiú cso-
dálja a havat, lefelé görbülő szájacskával, nagy szemekkel nézi a ka-
miont. Integetek neki, visszainteget. Aztán pár pillanat és kikászáló-
dik a bal első ülésről egy fiatal apuka, nylontasakkal a kezében. Jön
felénk. Nyitom az ajtót – franciául köszön –, felmászik, én a kisfiú vá-
rakozó arcocskáját figyelem. A tasakban szalámis szendvics van, és
csokoládé. Nekünk hozta. (Valószínűleg nem tudta, hogy a kamion-
ban igazán el vagyunk látva ennivalóval, hiszen még hűtőnk is van, de
ez most nem számít... a gesztus, az érzés a fontos.) És ki küldte a
csokit a „kamionos néninek”? A francia kisfiú, akiből azt hiszem, cso-
dálatos felnőtt lesz. Megköszönöm ifjú barátomnak az ajándékot,
boldogan nevet rám, és viszonzásul egy – a hajón vásárolt – kis
teddy-mackót küldök neki. Aztán átmászik Pierre a kamionba, és bol-
dog, mert dudálhat, mint egy igazi kamionos...

Németországban sem volt jobb a helyzet, talán csak annyival, hogy
a németek – azt hiszem, hallgatták az előrejelzéseket – folyamatosan
szórták és kotorták az utakat, és jobban lehetett haladni. De itt is áll-
tak a mellékutakon, és láttunk magukra hagyott, hóval betemetett ko-
csikat, de itt már megkezdődött a mentés is, a becsúszott teher- és
személyautók mentése. És az „érzelemmentes” németek ugyanúgy
segítették egymást és az „idegent”, aki most, ezekben a nehéz na-
pokban nem „idegen” volt, hanem csak egy bajba jutott embertárs.

Aztán elértük a telephelyet – 2 napos késéssel – és átadtuk a ka-
miont, majd elindulva hazafelé a magyar határon (március 15.) már
ott várt az újabb szörnyű hír: nem járható az M1, lezárva minden út.

Osztrák hókotrók és osztrák vöröskeresztesek, hóviharban szolgá-
latot teljesítő magyar rendőrök agyonfagyva, és lehetetlen helyeken
álló autók. 

Kiút sehol, Budapest felé lehetetlenség eljutni, minden út zárva.
Tatabánya és Tata felé sem lehet, a Tél megmutatta mire képes. 
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Jobbke-
zes lett az eddig „mackósajttal” védett
Irányi utcai sarok. Ezzel együtt célszerű fokozott óvatossággal beha-
ladni a kereszteződésbe, sokan nem veszik észre a forgalmirend-vál-
tozást, és – régi elsőbbségük tudatában – lendülettel haladnak az

Irányi utcában.

Ugyanak-
kor „letáblázták” az Irányi utcát a Váci ut-
cánál. Itt elsősorban – a megállási kötelezettségen túl – figyeljünk a
sétálóutcába tartó gyalogosokra, a „gyalogátkelőhely” felfestés alig-
alig látható, de azért ott van. 

Juhász Péter

Forgalmirend-változások
V. Molnár utca

V. Irányi utca 

V. Molnár utca
Szépen kitáb-

lázták a for-
galmirend-vál-

tozást

V. Irányi utca:
Figyeljünk az

egyik sétálóut-
cából a másik-

ba bóklászó
gyalogosokra
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Az autósok egymás kocsiját tolták, megszűnt az enyém-tied fogal-
ma. Megosztott ételek és a meleg teák mutatták, hogy emberek tud-
nak lenni az emberek. A benzinkutak shopjaiban melegedtek, akik-
nek már nem volt üzemanyaguk, vagy a magánházakban, ahova nem
kellett senkinek sem bekéredzkedni. 

A háztulajdonosok ugyanis kérés nélkül nyitották meg kapuikat, lát-
ták vendégül az úton maradottakat. És ott voltak az utakon a traktorok,
a katonák és a háziasszonyok, gépekkel, erővel, jó szóval, étellel. 

Szép gesztus volt, köszönet érte utólag is, mindenkinek!
Aztán egy hirtelen ötlettel elindultunk a szlovák oldalon (Vámos-

szabadi–Komárno–Sturovo, ez volt a terv) hazafelé.
Jónak bizonyult a lehetőség, haladtunk is, egy darabig, Komárnóig.

De megállt az élet ott is. A hosszú egyenes szakaszokon méteres tor-
laszok között araszoltunk – immár a személyautóval – és Sturovo
(Párkány) előtt, amikor már azt hittük, mindjárt túl vagyunk a nehezén,
az autót hárman tolták hófúvásban, negyven centis hóban, mert pö-
rögtek a kerekek... Aztán elértük Párkányt, és amikor átjöttünk a ma-
gyarországi oldalra, jött a meglepetés: a 11-es út (Esztergomtól Buda-
pestig) mint a sima asztal, olyan volt, hónak nyoma sincs. 

Tudom, mindenki átélte és mindenki látta ezt a pár szörnyű napot.
De miért csak a bajban, a tragédiák láttán tudunk emberiességből
ötösre vizsgázni?!

Szeretnek engem az istenek
Mert amikor letelt az egy hét otthoni szabadság, és bejelentkeztünk,
hogy indulásra készen állunk, új cégünk igazgatóhelyettese felhívott
telefonon és megkérdezte:

„Nem volna kedvetek az angliai pálya helyett egy franciaországi
pályát elvállalni és végig azt csinálni? Esetleg lesz benne néha
Olaszország is, hallom, jól beszéled a nyelvet és tanulsz franciául is.”

És ekkor elgondolkodtam, hogy tulajdonképpen ki irányítja az em-
ber életét? Önmaga, a Jóisten, vagy valamilyen más  ismeretlenség?
Miért van az, hogy kigondolt és ki nem mondott kérésem teljesült?
(Nem szeretnék még egyszer áthajózni a londoni partokra, emlékez-
tek?) 

Természetesen azonnal és boldogan mondtunk igent.

Jöhetnek a „francia-kalandok“!
A márciusi tavasz késlekedik, de nagyon. Március 22-én, kisfiam 23.
születésnapján kellett elindulnunk a telephelyre, hogy átvegyük a
Franciaországba járó, immár állandó autónkat, „aki” az első férfi-ka-
mionom. Azért férfi, mert típusát tekintve M.A.N., tehát csak férfi le-
het! Nem tudom a dolog logikáját, de a „man” nálam férfit jelent.
„Állampolgárságát” tekintve osztrák, de „lakóhelye” a franciaországi
le- és felrakó helyek sokasága, tehát a neve új kamionunknak: Pierre
(a történet elején megismert francia kisbarátomról elnevezve).

Szóval nem jön a Tavasz, hiába várom, Tavaszkisasszony valahol
nagyon eltévedhetett, mert a hőmérő igencsak –10 fokot mutatott,
amikor éjjel egykor elindultunk első franciaországi utunkra: Lyonba.
Azaz nem pont Lyonba, mert három helyen kell lerakni az árut, és itt
most valóban „hajszálpontosan” meg van adva minden. Miszerint
melyik autópályán kell mennünk, melyik parkolóban tölthetjük az éj-
szakát – és melyikben nem –, valamint az is elő van írva, hogy egy-
egy napon meddig kell eljutnunk. Hatalmas értéket szállítunk ugyan-
is, laptopokkal és fénymásolókkal van tömve a kamion. Azt meg tud-
ni kell a franciaországi utakról, hogy nem éppen a legbiztonságosab-
bak, különös tekintettel a parkolókra (talán emlékeztek, egyszer már
megírtam: itt fejtették le a kolléga tankjából a gázolajat, és megállni
vagy beleszólni maga az öngyilkosság, de el ne áruljatok, hoztam
magammal riasztópisztolyt!)

Szóval szombaton (már nincs kamionstop szombatonként, az csak
a nyári nyaralási időszakban van) elindultunk a franciaországi lera-
kók felé, ugyanis három van.

Átmentünk a subeni határon, gond semmi, majd landoltunk a né-
metországi Bruchsalban, az őrzött parkolóban. Itt az „őrzés” 12 eu,
de ebből 10 eu-t le lehet fogyasztani a helyi étteremben. Meg is tet-
tük, finom sült krumpli és sült hús volt a vacsoránk, semmi érdekes,
a pihenő után István kezdett. 

Aztán ahogy megéreztem a franciaországi illatokat – ez csak vicc
– máris átkéredzkedtem a bal elsőre, elküldve Istvánt aludni, mert
már megint éjjel volt.

És élveztem az életet. Esett ugyan egy kis havaseső, de vidáman
nyelte a kocsi a kilométereket, már éreztem a tavaszillatot, a francia-
országi emlékek – Nizza, Monte-Carlo stb. – jókedvre derítettek. És
emlékeztem a pálmafákra és a francia férfiak udvariasságára, és min-
den rossz emlék a télről ottmaradt a német határon.

Aztán reggelre elértük az első városkát, ahol lepakoltuk az első
adag árut, majd István – mivel most Ő volt a soros – elindult
Sallanches-ből az autópályán St. Priest felé. Alig haladtunk 4-5 kilo-
métert, mikor egyszer csak olyan érzésünk volt, mintha kockás lenne
a gumi. És egy hölgy dudál mellettünk, hogy defektünk van. Megkö-
szöntük, észrevettük, gyerünk kiállni, de a pályán vagyunk, hova a fe-
nébe álljunk, hogy ne zavarjuk a forgalmat. (Megint egy megérzés…)
Egy kerékcsere a kamionon kb. egy óra, a pótkerék 80 kg, de sem-
mi gond, ketten vagyunk, megoldjuk. István egy olyan helyre kormá-
nyozta Pierre-t (ugye nem felejtettétek el, így hívjuk a kamiont), ahol
aztán abszolút nem volt útban senkinek: az autópálya-felügyelet szer-
vizútjára. Pontosan el is fértünk, mellettünk nyugodtan haladhattak
mind a két sávban.

Kiszálltunk, és elájultunk a meglepetéstől. A hátsó tengelyen a va-
donatúj gumi, amit indulás előtt fél órával szereltek fel a műhelyben,
szépen lassan és biztosan lufit növesztett! És ez a lufi csak nőtt és
nőtt, szépen és eléggé gyorsan. István azonnal visszaparancsolta
magunkat a kamionba, mondván, hogy ez perceken belül akkorát, de
akkorát fog szólni, amikor kidurran, hogy még otthon is meg fogják
hallani, arról nem beszélve, hogy a darabjai ki tudja merre fognak
szerterepülni. 

Hát vissza is ültünk, és vártuk a durranást. Semmi. Aztán még min-
dig semmi. Pedig már eltelt egy óra. Ugyanakkor mögöttünk megállt
egy autó, az autópálya-felügyelet ügyeletes kocsija. Kíváncsiságát
hamar kielégítettük, megmutatván a dagadó gumit, ami ekkor már ak-
kora volt, mint egy 5 literes ballon. De kidurranni csak nem akart.

És akkor sem akart, amikor már kijött a rendőrség és lezárták az
utat azon az oldalon, ahol a dagadt gumi ijesztgette az embereket.
És akkor sem akart durranni, amikor már négy órája le volt zárva az
út miatta, és a francia rendőrök egy speciális kamionszervizest is
odahívtak. 

A gumit nem hatotta meg ez a figyelem, szerintem egyszerűen él-
vezte hogy az érdeklő-
dés középpontjában
van, és „csakazért-
sem” mondott le az
emberek ijesztgetésé-
nek kéjes érzéséről.
Mert mondanom sem
kell, a közelébe menni
senki nem mert. Kivé-
ve Istvánt, aki megun-
ván a gumi szórakozá-
sát bemászott a kami-
on alá szemrevételez-
ni a dolgokat.

Azt hittem, ott ka-
pok infarktust, de hát
nem lehetett beszélni
vele. Annak ellenére a
kamion alá mászott,
hogy mindenki ordí-
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Amikor átjutottunk – másfél, két óra araszolgatás után – még rosz-
szabb helyzetbe kerültünk. A körforgalomban három rendőr irányí-
tott, tájékoztatott és segített. Harmadrendű, keskeny, kis falvakon át-
vezető útra irányítottak, azért, mert a hókotró egy sávot már megsza-
badított a méteres torlaszoktól. De ez az egy sáv kevés volt, így egy-
szer az egyik, máskor a másik irányba haladhattak az autók..

A lerakóhely – egy hollandiai cím – egyre megfoghatatlanabbá
vált, nem hittük, hogy valaha egyáltalán elérjük. Megnéztem a szállí-
tólevelet: lerakás március 13. d.u. 16 óráig.

Hát addig még Doverbe sem jutunk el, gondoltam.
És szerencsém volt. István hihetetlen helyismeretének köszönhe-

tően, úttalan utakon, ismeretlen falvakon keresztül – a mai napig
meg nem tudnám mondani hol és merre – elértük a kikötő magassá-
gát. Délelőtt indultunk 11 órakor, és a 240 km-t a máskor 3 órás me-
netidő helyett 9 és fél óra alatt tettük meg.

És még mindig végeláthatatlan sorokban araszolnak a kamionok.
És még mindig orkánszerű a szél, és a kikötő lámpái mint a baleri-
nák, hajladoznak erre-arra.  Nem tudtuk, indul-e hajó egyáltalán?

Aki ismeri Dovert, talán emlékszik, hogy a behajózáshoz át kell ha-
ladni egy körforgalmon, és utána még 3-4 km maga a kikötői terület.

A körforgalomhoz vezető úton ezernyi autó várakozott, és megint
csak a profizmus segített. Nos, nem nekem. István tudta, hogy hol vá-
lik az egy sáv ketté, és kihasználva ezt a lehetőséget, ötven kamiont
megelőzve, behajtott a kikötőbe. Hogy a többiek miket gondoltak,
azt csak sejtjük...

A Csatorna olyan arcát mutatta, amire nem igazán lettem volna kí-
váncsi. De már nem érdekelt semmi, csak fent legyünk és hajózzunk
végre át a békés európai utakra, mert azt gondoltam, hogy ott már
jobb lesz. 

És amikor a hajó ablakából kinéztem a vízre, azt kívántam, hogy
bár soha többé ne kellene az angliai partokra jönnöm. (Erre a „kíván-
ságra” majd később visszatérek.)

Egyébként soha, de soha nem bírtam a hullámzást, otthon a Vidám-
park hullámvasútja csak egyszer – úgy kilencévesen – tett beteggé,
de azóta sem, mert fel sem ülök rá. De most, amikor őrjöngött a ten-
ger és a hatalmas hullámok átcsaptak a fedélzeten, csak a hol eltűnő,
hol előbukkanó látóhatárt figyeltem. Érjünk már át, hagyjuk már itt a
vizet és mindent. Nem éreztem a hullámokat, nem foglalkozott agyam
a lehetőséggel, hogy rosszul is lehetnék, semmi, de semmi nem ér-
dekelt, csak átérni és túl lenni ezen az egész szörnyű élményen.

Aztán természetesen elérkezett ez a pillanat is, kamionunk kigurul-
hatott végre Dunkerque-ben a biztonságosnak vélt szárazföldre.

De ott sem volt jobb a helyzet, akkor jöttem rá, amikor megláttuk a
kilométeres kamionsorokat és a lezárt utakat. Azt hiszem, nem kell
részleteznem. Újabb hótorlaszok és szakadó hó, kilométereken át
csak kéken villogó rendőrautók és hókotrók látványa, lapátoló autó-
sok és éhes-szomjas, hullafáradt emberek.

És ebben a kegyetlen európai időjárási tragédiában egész Euró-
pa végre európai módra viselkedett. 

Egy pillanatfelvétel:
Autópálya Gent magasságában. Szakadó hó, áthatolhatatlanul

szakadó hó, semmit nem lehet látni. A parkoló tele van, és a rendőri
utasításoknak megfelelően le kell állnunk a leállósávban. Előttünk
egy személyautó parkol. A hátsó ülésen egy 6-7 év körüli kisfiú cso-
dálja a havat, lefelé görbülő szájacskával, nagy szemekkel nézi a ka-
miont. Integetek neki, visszainteget. Aztán pár pillanat és kikászáló-
dik a bal első ülésről egy fiatal apuka, nylontasakkal a kezében. Jön
felénk. Nyitom az ajtót – franciául köszön –, felmászik, én a kisfiú vá-
rakozó arcocskáját figyelem. A tasakban szalámis szendvics van, és
csokoládé. Nekünk hozta. (Valószínűleg nem tudta, hogy a kamion-
ban igazán el vagyunk látva ennivalóval, hiszen még hűtőnk is van, de
ez most nem számít... a gesztus, az érzés a fontos.) És ki küldte a
csokit a „kamionos néninek”? A francia kisfiú, akiből azt hiszem, cso-
dálatos felnőtt lesz. Megköszönöm ifjú barátomnak az ajándékot,
boldogan nevet rám, és viszonzásul egy – a hajón vásárolt – kis
teddy-mackót küldök neki. Aztán átmászik Pierre a kamionba, és bol-
dog, mert dudálhat, mint egy igazi kamionos...

Németországban sem volt jobb a helyzet, talán csak annyival, hogy
a németek – azt hiszem, hallgatták az előrejelzéseket – folyamatosan
szórták és kotorták az utakat, és jobban lehetett haladni. De itt is áll-
tak a mellékutakon, és láttunk magukra hagyott, hóval betemetett ko-
csikat, de itt már megkezdődött a mentés is, a becsúszott teher- és
személyautók mentése. És az „érzelemmentes” németek ugyanúgy
segítették egymást és az „idegent”, aki most, ezekben a nehéz na-
pokban nem „idegen” volt, hanem csak egy bajba jutott embertárs.

Aztán elértük a telephelyet – 2 napos késéssel – és átadtuk a ka-
miont, majd elindulva hazafelé a magyar határon (március 15.) már
ott várt az újabb szörnyű hír: nem járható az M1, lezárva minden út.

Osztrák hókotrók és osztrák vöröskeresztesek, hóviharban szolgá-
latot teljesítő magyar rendőrök agyonfagyva, és lehetetlen helyeken
álló autók. 

Kiút sehol, Budapest felé lehetetlenség eljutni, minden út zárva.
Tatabánya és Tata felé sem lehet, a Tél megmutatta mire képes. 
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Jobbke-
zes lett az eddig „mackósajttal” védett
Irányi utcai sarok. Ezzel együtt célszerű fokozott óvatossággal beha-
ladni a kereszteződésbe, sokan nem veszik észre a forgalmirend-vál-
tozást, és – régi elsőbbségük tudatában – lendülettel haladnak az

Irányi utcában.

Ugyanak-
kor „letáblázták” az Irányi utcát a Váci ut-
cánál. Itt elsősorban – a megállási kötelezettségen túl – figyeljünk a
sétálóutcába tartó gyalogosokra, a „gyalogátkelőhely” felfestés alig-
alig látható, de azért ott van. 

Juhász Péter
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Az autósok egymás kocsiját tolták, megszűnt az enyém-tied fogal-
ma. Megosztott ételek és a meleg teák mutatták, hogy emberek tud-
nak lenni az emberek. A benzinkutak shopjaiban melegedtek, akik-
nek már nem volt üzemanyaguk, vagy a magánházakban, ahova nem
kellett senkinek sem bekéredzkedni. 

A háztulajdonosok ugyanis kérés nélkül nyitották meg kapuikat, lát-
ták vendégül az úton maradottakat. És ott voltak az utakon a traktorok,
a katonák és a háziasszonyok, gépekkel, erővel, jó szóval, étellel. 

Szép gesztus volt, köszönet érte utólag is, mindenkinek!
Aztán egy hirtelen ötlettel elindultunk a szlovák oldalon (Vámos-

szabadi–Komárno–Sturovo, ez volt a terv) hazafelé.
Jónak bizonyult a lehetőség, haladtunk is, egy darabig, Komárnóig.

De megállt az élet ott is. A hosszú egyenes szakaszokon méteres tor-
laszok között araszoltunk – immár a személyautóval – és Sturovo
(Párkány) előtt, amikor már azt hittük, mindjárt túl vagyunk a nehezén,
az autót hárman tolták hófúvásban, negyven centis hóban, mert pö-
rögtek a kerekek... Aztán elértük Párkányt, és amikor átjöttünk a ma-
gyarországi oldalra, jött a meglepetés: a 11-es út (Esztergomtól Buda-
pestig) mint a sima asztal, olyan volt, hónak nyoma sincs. 

Tudom, mindenki átélte és mindenki látta ezt a pár szörnyű napot.
De miért csak a bajban, a tragédiák láttán tudunk emberiességből
ötösre vizsgázni?!

Szeretnek engem az istenek
Mert amikor letelt az egy hét otthoni szabadság, és bejelentkeztünk,
hogy indulásra készen állunk, új cégünk igazgatóhelyettese felhívott
telefonon és megkérdezte:

„Nem volna kedvetek az angliai pálya helyett egy franciaországi
pályát elvállalni és végig azt csinálni? Esetleg lesz benne néha
Olaszország is, hallom, jól beszéled a nyelvet és tanulsz franciául is.”

És ekkor elgondolkodtam, hogy tulajdonképpen ki irányítja az em-
ber életét? Önmaga, a Jóisten, vagy valamilyen más  ismeretlenség?
Miért van az, hogy kigondolt és ki nem mondott kérésem teljesült?
(Nem szeretnék még egyszer áthajózni a londoni partokra, emlékez-
tek?) 

Természetesen azonnal és boldogan mondtunk igent.

Jöhetnek a „francia-kalandok“!
A márciusi tavasz késlekedik, de nagyon. Március 22-én, kisfiam 23.
születésnapján kellett elindulnunk a telephelyre, hogy átvegyük a
Franciaországba járó, immár állandó autónkat, „aki” az első férfi-ka-
mionom. Azért férfi, mert típusát tekintve M.A.N., tehát csak férfi le-
het! Nem tudom a dolog logikáját, de a „man” nálam férfit jelent.
„Állampolgárságát” tekintve osztrák, de „lakóhelye” a franciaországi
le- és felrakó helyek sokasága, tehát a neve új kamionunknak: Pierre
(a történet elején megismert francia kisbarátomról elnevezve).

Szóval nem jön a Tavasz, hiába várom, Tavaszkisasszony valahol
nagyon eltévedhetett, mert a hőmérő igencsak –10 fokot mutatott,
amikor éjjel egykor elindultunk első franciaországi utunkra: Lyonba.
Azaz nem pont Lyonba, mert három helyen kell lerakni az árut, és itt
most valóban „hajszálpontosan” meg van adva minden. Miszerint
melyik autópályán kell mennünk, melyik parkolóban tölthetjük az éj-
szakát – és melyikben nem –, valamint az is elő van írva, hogy egy-
egy napon meddig kell eljutnunk. Hatalmas értéket szállítunk ugyan-
is, laptopokkal és fénymásolókkal van tömve a kamion. Azt meg tud-
ni kell a franciaországi utakról, hogy nem éppen a legbiztonságosab-
bak, különös tekintettel a parkolókra (talán emlékeztek, egyszer már
megírtam: itt fejtették le a kolléga tankjából a gázolajat, és megállni
vagy beleszólni maga az öngyilkosság, de el ne áruljatok, hoztam
magammal riasztópisztolyt!)

Szóval szombaton (már nincs kamionstop szombatonként, az csak
a nyári nyaralási időszakban van) elindultunk a franciaországi lera-
kók felé, ugyanis három van.

Átmentünk a subeni határon, gond semmi, majd landoltunk a né-
metországi Bruchsalban, az őrzött parkolóban. Itt az „őrzés” 12 eu,
de ebből 10 eu-t le lehet fogyasztani a helyi étteremben. Meg is tet-
tük, finom sült krumpli és sült hús volt a vacsoránk, semmi érdekes,
a pihenő után István kezdett. 

Aztán ahogy megéreztem a franciaországi illatokat – ez csak vicc
– máris átkéredzkedtem a bal elsőre, elküldve Istvánt aludni, mert
már megint éjjel volt.

És élveztem az életet. Esett ugyan egy kis havaseső, de vidáman
nyelte a kocsi a kilométereket, már éreztem a tavaszillatot, a francia-
országi emlékek – Nizza, Monte-Carlo stb. – jókedvre derítettek. És
emlékeztem a pálmafákra és a francia férfiak udvariasságára, és min-
den rossz emlék a télről ottmaradt a német határon.

Aztán reggelre elértük az első városkát, ahol lepakoltuk az első
adag árut, majd István – mivel most Ő volt a soros – elindult
Sallanches-ből az autópályán St. Priest felé. Alig haladtunk 4-5 kilo-
métert, mikor egyszer csak olyan érzésünk volt, mintha kockás lenne
a gumi. És egy hölgy dudál mellettünk, hogy defektünk van. Megkö-
szöntük, észrevettük, gyerünk kiállni, de a pályán vagyunk, hova a fe-
nébe álljunk, hogy ne zavarjuk a forgalmat. (Megint egy megérzés…)
Egy kerékcsere a kamionon kb. egy óra, a pótkerék 80 kg, de sem-
mi gond, ketten vagyunk, megoldjuk. István egy olyan helyre kormá-
nyozta Pierre-t (ugye nem felejtettétek el, így hívjuk a kamiont), ahol
aztán abszolút nem volt útban senkinek: az autópálya-felügyelet szer-
vizútjára. Pontosan el is fértünk, mellettünk nyugodtan haladhattak
mind a két sávban.

Kiszálltunk, és elájultunk a meglepetéstől. A hátsó tengelyen a va-
donatúj gumi, amit indulás előtt fél órával szereltek fel a műhelyben,
szépen lassan és biztosan lufit növesztett! És ez a lufi csak nőtt és
nőtt, szépen és eléggé gyorsan. István azonnal visszaparancsolta
magunkat a kamionba, mondván, hogy ez perceken belül akkorát, de
akkorát fog szólni, amikor kidurran, hogy még otthon is meg fogják
hallani, arról nem beszélve, hogy a darabjai ki tudja merre fognak
szerterepülni. 

Hát vissza is ültünk, és vártuk a durranást. Semmi. Aztán még min-
dig semmi. Pedig már eltelt egy óra. Ugyanakkor mögöttünk megállt
egy autó, az autópálya-felügyelet ügyeletes kocsija. Kíváncsiságát
hamar kielégítettük, megmutatván a dagadó gumit, ami ekkor már ak-
kora volt, mint egy 5 literes ballon. De kidurranni csak nem akart.

És akkor sem akart, amikor már kijött a rendőrség és lezárták az
utat azon az oldalon, ahol a dagadt gumi ijesztgette az embereket.
És akkor sem akart durranni, amikor már négy órája le volt zárva az
út miatta, és a francia rendőrök egy speciális kamionszervizest is
odahívtak. 

A gumit nem hatotta meg ez a figyelem, szerintem egyszerűen él-
vezte hogy az érdeklő-
dés középpontjában
van, és „csakazért-
sem” mondott le az
emberek ijesztgetésé-
nek kéjes érzéséről.
Mert mondanom sem
kell, a közelébe menni
senki nem mert. Kivé-
ve Istvánt, aki megun-
ván a gumi szórakozá-
sát bemászott a kami-
on alá szemrevételez-
ni a dolgokat.

Azt hittem, ott ka-
pok infarktust, de hát
nem lehetett beszélni
vele. Annak ellenére a
kamion alá mászott,
hogy mindenki ordí-
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tott, oda ne merjen menni.  A „lufi” megállt a növésben, de még min-
dig nem durrant ki. És már ötödik órája álltunk ott, és vártuk. De
nem, és nem.

Akkor már öt felügyeleti kocsi és három rendőrautó „biztosított” -
mit tudom én mit, mert a gumi megmakacsolta magát és semmit
nem csinált – a pályán elterelve a forgalom. Javasoltam a rendőrök-
nek, „lőjék agyon” a gumit, de nem merték vállalni, a riasztópiszto-
lyom meg erre nem alkalmas. Kár, mert én már lelőttem volna...

Aztán egyszer csak elmentek a rendőrautók a dolgukra (megunhat-
ták), és két autópályás maradt ott, akik változatlanul nem engedtek
mellénk más autókat. Elkönyveltük, hogy még órákig itt leszünk, és
felkészültünk arra is, hogy a gumi majd az éj leple alatt – talán még el
is alszunk, majd akkor – fogja megunni saját magát és akkor fog ak-
korát, de akkorát szólni. De nem így történt, egyszer csak kidurrant.
Mit kidurrant? Hatalmasat robbant, és darabjai szerteszét repültek... 

Nevetni fogtok, hogy mi történt: nem defektünk volt. A gyártás so-
rán a két réteg közé valami kis szemét kerülhetett és a vászonkö-
penyből a külső gumiköpenyt kikezdte a megtett ezer kilométer alatt.
De a látvány olyan volt, mint amikor úgynevezett durr-defektet kap a
szerencsétlen autós.

És ekkor már dühöngtünk, mert ha tudtuk volna – és honnan sejt-
hettük volna – a fene sem várakozik, egyszerűen gyorsan kicseréljük,
és GO tovább. De hát ezt nem lehetett előre még csak sejteni sem.

Kicseréltük a kereket, és 5 órás késéssel továbbmehettünk végre.
Ezek az autópályások nem tartozhattak az igazi francia úriemberek
közé, mert közömbös arccal nézték, ahogy Istvánnal ketten emeljük
mindkét kereket. Csacsogtak egymással. De amikor egy elgurult
csavart kerestem, akkor azonnal és készségesen „segítettek”. 

Végre elindulhattunk és végre boldogok voltunk, mert legjobban áll-
ni nem szeret a kamionos, és mi sem. Átmentünk a Mont Blance-on,
megcsodáltam a hegyeket, és örültem, hogy nem találkoztam Belle-lel. 

Ugyanis már csak nyomokban volt hó, és a hegyek már kéklőn ra-

gyogtak a kora tavaszi napsütésben. A számítógépeknek természe-
tesen teljesen mindegy volt, hogy március 25. helyett csak március
26-án kerültek a raktárba. Nekünk is.

Ezek után a „kalandok” után, most remélem, végre tényleg meg-
érkezik az igazi Tavasz.

Legközelebb már az új franciaországi eseményekről küldöm be-
számolómat.

Vigyázzatok magatokra, én is azt teszem!
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1. Helyes a „B” válasz. A „Közúti forga-
lom ellenőrzésének vége” tábla csak a fi-
xen telepített sebességmérő készülékkel
ellenőrzött útszakasz végét jelzi, a mobil
traffipax berendezést minden előzetes fi-
gyelmeztetés nélkül használhatják.
2. Helyes az „A” válasz. Ködben, ködfol-
tos úton a tompított fényszóró helyett sza-
bad ködfényszórót használni.
3. Helyes a „C” válasz. Ha a „Behajtani
tilos” jelzőtábla alatt autóbuszt mutató ábra
van, akkor a táblakombinációval jelzett tila-
lom alól csak a menetrend szerint közleke-
dő autóbusz kap felmentést.
4. Helyes a „B” válasz. Útpadkára futása
esetén először a taxi haladási irányát cél-
szerű megtartani, majd óvatos lassítást kö-
vetően vissza kell kormányozni az autót az
úttestre. 
5. Helyes az „A” válasz. Az alkohol hatá-
sára romlik a döntések pontossága, csök-
ken az önkontroll, előtérbe kerülnek az ér-
zelmek és az ösztönök. 
6. Helyes az „A” válasz. A kijelölt gyalo-
gos-átkelőhelyen a járművel a gyalogos-
nak elsőbbséget kell adni. A képen látha-
tó helyzetben az úttest bal oldaláról érkező
gyalogos már kellő távolságból felismerhe-
tő, a zebra előtt az autót meg kell állítani. 
7. Helyes a „C” válasz. A „Kőomlás” táb-
la azt jelzi, hogy az úttestre – kőomlás kö-
vetkeztében – nagyobb kövek kerülhettek.
8. Helyes a „B” válasz. A másik járművet

csak olyan távolságban szabad követni,
amely elegendő ahhoz, hogy az elöl haladó
mögött – ennek hirtelen fékezése esetén
is – meg lehessen állni. Az ábrázolt eset-
ben az biztosan elmondható, hogy az elöl
haladó személyautó szabályt sértett, mert a
teherautónak ütközött. A második személy-
autó esetében azonban elképzelhető, hogy
vezetője annyival később kezdett fékezni
és félrekormányozni járművét, amennyi a
reakcióútja, hiszen talán csak akkor észlel-
te az előtte lévő fékezési szándékát, amikor
annak féklámpája felvillant.
9. Helyes az „A” válasz. A vasúti átjárón
csak folyamatosan – megállás nélkül – leg-
alább 5 km/h átlagsebességgel szabad át-
haladni.
10. Helyes az „A” válasz. Az ábrázolt for-
galmi helyzetben a kanyarodási szabály
szerint alakul a továbbhaladás sorrendje. A
piros autót a tábla csak a keresztező forga-
lom részére kötelezi elsőbbségadásra, on-
nan viszont nem érkezik jármű.
11. Helyes az „A” válasz. A képen látha-
tó táblakombináció rakodóhelyet jelez. A ki-
egészítő tábla azt az időszakot jelzi, ame-
lyen a tilalom fennáll. A megjelölt időszakon
kívül e jelzést figyelmen kívül lehet hagyni.
12. Helyes az „A” válasz. Ha nyilt villa-
mospálya van az úttest közepén, és azt a
villamosforgalom zavarása nélkül el lehet
foglalni, akkor a besoroláshoz a sínekre
szabad állni.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése Két olyan kolléga távozott közülünk,
akik szinte egész életüket a FŐTAXI-

nál töltötték 

Simon Jánosné
(Magdi) 

– élt 72 évet –

1964-től nyugdíjba
vonulásáig, 1999-ig,
35 éven keresztül
volt a FŐTAXI dol-

gozója. Ő is elmondhatta – mint jó néhá-
nyan –, hogy egész életét a „kockások”
nagy családjában töltötte. 

* * *

Jurász József
1938 – 2013 

1972-től harminc
éven keresztül – szin-
tén nyugdíjba vonu-
lásáig – volt a „koc-
kások” taxisa. Csen-
desen, tisztessége-
sen, példamutatóan
dolgozott, csendben távozott közülünk. 

Nyugodjatok békében!

Juhász Péter
FŐTAXI Zrt.

Évi!
Elment egy mosoly, egy bájos arc.
Aki taxis és ismeri a City-t, az is-
merte  Garzó Évit. Együtt mentek
az évtizedek, hiszen a kezdetektől
a munkatársunk voltál, először te-
lefonosként, majd diszpécserként
és majdnem 20 éven át pénztáros-
ként. Humorod, kitörő nevetésed,
az elképesztő történeteid köztünk
maradnak. Mindig csodáltuk,
hogy miként tudsz megjegyezni 1000 nevet, számot. Mert
mindenkit a keresztnevén szólítottál. A családod, a gyere-
kek szeretete, a kutyák imádata örök téma volt számodra,
arról órákig tudtál beszélni.  

Aggódtunk az egészségedért, együtt izgultunk a felépülé-
sedért és bíztunk a gyógyulásodban. Majd jött a rettenetes
hír, hogy a szervezeted feladta.

Drága Évi!
Soha nem felejtünk, nyugodj békében!

A City Taxisok nevében: Tamás Miklós
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tott, oda ne merjen menni.  A „lufi” megállt a növésben, de még min-
dig nem durrant ki. És már ötödik órája álltunk ott, és vártuk. De
nem, és nem.

Akkor már öt felügyeleti kocsi és három rendőrautó „biztosított” -
mit tudom én mit, mert a gumi megmakacsolta magát és semmit
nem csinált – a pályán elterelve a forgalom. Javasoltam a rendőrök-
nek, „lőjék agyon” a gumit, de nem merték vállalni, a riasztópiszto-
lyom meg erre nem alkalmas. Kár, mert én már lelőttem volna...

Aztán egyszer csak elmentek a rendőrautók a dolgukra (megunhat-
ták), és két autópályás maradt ott, akik változatlanul nem engedtek
mellénk más autókat. Elkönyveltük, hogy még órákig itt leszünk, és
felkészültünk arra is, hogy a gumi majd az éj leple alatt – talán még el
is alszunk, majd akkor – fogja megunni saját magát és akkor fog ak-
korát, de akkorát szólni. De nem így történt, egyszer csak kidurrant.
Mit kidurrant? Hatalmasat robbant, és darabjai szerteszét repültek... 

Nevetni fogtok, hogy mi történt: nem defektünk volt. A gyártás so-
rán a két réteg közé valami kis szemét kerülhetett és a vászonkö-
penyből a külső gumiköpenyt kikezdte a megtett ezer kilométer alatt.
De a látvány olyan volt, mint amikor úgynevezett durr-defektet kap a
szerencsétlen autós.

És ekkor már dühöngtünk, mert ha tudtuk volna – és honnan sejt-
hettük volna – a fene sem várakozik, egyszerűen gyorsan kicseréljük,
és GO tovább. De hát ezt nem lehetett előre még csak sejteni sem.

Kicseréltük a kereket, és 5 órás késéssel továbbmehettünk végre.
Ezek az autópályások nem tartozhattak az igazi francia úriemberek
közé, mert közömbös arccal nézték, ahogy Istvánnal ketten emeljük
mindkét kereket. Csacsogtak egymással. De amikor egy elgurult
csavart kerestem, akkor azonnal és készségesen „segítettek”. 

Végre elindulhattunk és végre boldogok voltunk, mert legjobban áll-
ni nem szeret a kamionos, és mi sem. Átmentünk a Mont Blance-on,
megcsodáltam a hegyeket, és örültem, hogy nem találkoztam Belle-lel. 

Ugyanis már csak nyomokban volt hó, és a hegyek már kéklőn ra-

gyogtak a kora tavaszi napsütésben. A számítógépeknek természe-
tesen teljesen mindegy volt, hogy március 25. helyett csak március
26-án kerültek a raktárba. Nekünk is.

Ezek után a „kalandok” után, most remélem, végre tényleg meg-
érkezik az igazi Tavasz.

Legközelebb már az új franciaországi eseményekről küldöm be-
számolómat.

Vigyázzatok magatokra, én is azt teszem!
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1. Helyes a „B” válasz. A „Közúti forga-
lom ellenőrzésének vége” tábla csak a fi-
xen telepített sebességmérő készülékkel
ellenőrzött útszakasz végét jelzi, a mobil
traffipax berendezést minden előzetes fi-
gyelmeztetés nélkül használhatják.
2. Helyes az „A” válasz. Ködben, ködfol-
tos úton a tompított fényszóró helyett sza-
bad ködfényszórót használni.
3. Helyes a „C” válasz. Ha a „Behajtani
tilos” jelzőtábla alatt autóbuszt mutató ábra
van, akkor a táblakombinációval jelzett tila-
lom alól csak a menetrend szerint közleke-
dő autóbusz kap felmentést.
4. Helyes a „B” válasz. Útpadkára futása
esetén először a taxi haladási irányát cél-
szerű megtartani, majd óvatos lassítást kö-
vetően vissza kell kormányozni az autót az
úttestre. 
5. Helyes az „A” válasz. Az alkohol hatá-
sára romlik a döntések pontossága, csök-
ken az önkontroll, előtérbe kerülnek az ér-
zelmek és az ösztönök. 
6. Helyes az „A” válasz. A kijelölt gyalo-
gos-átkelőhelyen a járművel a gyalogos-
nak elsőbbséget kell adni. A képen látha-
tó helyzetben az úttest bal oldaláról érkező
gyalogos már kellő távolságból felismerhe-
tő, a zebra előtt az autót meg kell állítani. 
7. Helyes a „C” válasz. A „Kőomlás” táb-
la azt jelzi, hogy az úttestre – kőomlás kö-
vetkeztében – nagyobb kövek kerülhettek.
8. Helyes a „B” válasz. A másik járművet

csak olyan távolságban szabad követni,
amely elegendő ahhoz, hogy az elöl haladó
mögött – ennek hirtelen fékezése esetén
is – meg lehessen állni. Az ábrázolt eset-
ben az biztosan elmondható, hogy az elöl
haladó személyautó szabályt sértett, mert a
teherautónak ütközött. A második személy-
autó esetében azonban elképzelhető, hogy
vezetője annyival később kezdett fékezni
és félrekormányozni járművét, amennyi a
reakcióútja, hiszen talán csak akkor észlel-
te az előtte lévő fékezési szándékát, amikor
annak féklámpája felvillant.
9. Helyes az „A” válasz. A vasúti átjárón
csak folyamatosan – megállás nélkül – leg-
alább 5 km/h átlagsebességgel szabad át-
haladni.
10. Helyes az „A” válasz. Az ábrázolt for-
galmi helyzetben a kanyarodási szabály
szerint alakul a továbbhaladás sorrendje. A
piros autót a tábla csak a keresztező forga-
lom részére kötelezi elsőbbségadásra, on-
nan viszont nem érkezik jármű.
11. Helyes az „A” válasz. A képen látha-
tó táblakombináció rakodóhelyet jelez. A ki-
egészítő tábla azt az időszakot jelzi, ame-
lyen a tilalom fennáll. A megjelölt időszakon
kívül e jelzést figyelmen kívül lehet hagyni.
12. Helyes az „A” válasz. Ha nyilt villa-
mospálya van az úttest közepén, és azt a
villamosforgalom zavarása nélkül el lehet
foglalni, akkor a besoroláshoz a sínekre
szabad állni.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése Két olyan kolléga távozott közülünk,
akik szinte egész életüket a FŐTAXI-

nál töltötték 

Simon Jánosné
(Magdi) 

– élt 72 évet –

1964-től nyugdíjba
vonulásáig, 1999-ig,
35 éven keresztül
volt a FŐTAXI dol-

gozója. Ő is elmondhatta – mint jó néhá-
nyan –, hogy egész életét a „kockások”
nagy családjában töltötte. 

* * *

Jurász József
1938 – 2013 

1972-től harminc
éven keresztül – szin-
tén nyugdíjba vonu-
lásáig – volt a „koc-
kások” taxisa. Csen-
desen, tisztessége-
sen, példamutatóan
dolgozott, csendben távozott közülünk. 

Nyugodjatok békében!

Juhász Péter
FŐTAXI Zrt.

Évi!
Elment egy mosoly, egy bájos arc.
Aki taxis és ismeri a City-t, az is-
merte  Garzó Évit. Együtt mentek
az évtizedek, hiszen a kezdetektől
a munkatársunk voltál, először te-
lefonosként, majd diszpécserként
és majdnem 20 éven át pénztáros-
ként. Humorod, kitörő nevetésed,
az elképesztő történeteid köztünk
maradnak. Mindig csodáltuk,
hogy miként tudsz megjegyezni 1000 nevet, számot. Mert
mindenkit a keresztnevén szólítottál. A családod, a gyere-
kek szeretete, a kutyák imádata örök téma volt számodra,
arról órákig tudtál beszélni.  

Aggódtunk az egészségedért, együtt izgultunk a felépülé-
sedért és bíztunk a gyógyulásodban. Majd jött a rettenetes
hír, hogy a szervezeted feladta.

Drága Évi!
Soha nem felejtünk, nyugodj békében!

A City Taxisok nevében: Tamás Miklós
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peugeot.hu

  Kombinált átlagfogyasztás: 4,3-7,3 l/100 km, CO2-kibocsátás: 112-168 g/km.

ÚJ PEUGEOT 301
TREFFRE SZÜLETETT

2 500 000 Ft-tól*

A tökéletes munkavégzéshez, professzionális munkaeszközre van szükség. Az új Peugeot 301 pedig garantáltan ilyen! 
Segítségével minden napból a maximumot hozhatja ki, köszönhetően az autó:
• kategóriáján belül kiemelkedően nagy hátsó lábhelyének,
• hatalmas, 640 literes csomagtartójának* (1 352 literesre bővíthető) és
• alacsony átlagfogyasztásának (4,3-7,3 l/100km).

Ezt a rendkívül megbízható és strapabíró modellt, ráadásul már (Peugeot Finanszírozással) 2 500 000 Ft-ért elviheti, 
sőt +1 év cascót és +2 év kiterjesztett garanciát adunk hozzá ajándékba**. 
További részletek márkakereskedéseinkben és a peugeot.hu oldalon.

* Víztérfogat (VDA-szabvány szerint 506 liter)
** Az ajánlat visszavonásig érvényes. Jelen ajánlat a Peugeot Finanszírozás zártvégű pénzügyi lízing ajánlata. Az új Peugeot 301 már  2 500 000 Ft-tól elérhető az 1 év ingyen Peugeot Casco+ 
szolgáltatással és a +2 év kiterjesztett ingyenes garanciával, de kizárólag a Peugeot 301 eXXtra fi nanszírozás igénybevétele esetén. A Peugeot 301 eXXtra fi nanszírozási szerződés megkötésének 
(és a +2 év ingyenes kiterjesztett garanciának) nem feltétele a casco biztosítási szerződés megkötése. Az egyéves ingyenes időtartam elteltével  a casco biztosítás díjának megfi zetése a lízingbevevőt 
terheli. Az egyéves ingyenes időtartam elteltével a casco biztosítás havi díja: minimum 4 810 Ft.
A Peugeot Casco+ részleteiről a www.peugeot.hu/casco/ oldalon és márkakereskedéseinkben tájékozódhat. A +2 év ingyen kiterjesztett garancia a 2 éves szerződéses garancián túl, a szerződéses 
garanciával megegyező szolgáltatásokat tartalmazó kiterjesztett garancia, amely az autó garanciájának kezdetétől számított 4 évig vagy 80 000 km-ig (amelyik határértéket előbb eléri az autó) 
érvényes. A szerződéses és a kiterjesztett garancia szolgáltatásai kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha a Szervizkönyvben és a Kiterjesztett Garancia Szerződésben foglalt feltételek és 
körülmények egyidejűleg teljesülnek. A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció részleteiről érdeklődjön a Peugeot-márkakereskedéseinkben! A Peugeot Hungária fenntartja magának a jogot az akció 
megváltoztatására. A kép illusztráció.

2 500 000 Ft-tól*
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