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Opel Meriva sárgában
akár 3.300.930 Ft-ért!*

OPEL TAXI

TAXIBAN IS UTAZUNK!
Különleges ajánlatok taxisok részére
Újítson az Opellel! A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépő fővárosi rendelet a budapesti
taxisok életében várhatóan gyökeres változást hoz. Az Opel modelljeivel Ön a legtöbbet
hozhatja ki az átállásból.
Portfóliónk taxisok számára ajánl olyan gépjárműveket, amelyek nemcsak tekintettel vannak
az új taxisrendelet előírásaira, hanem lehetővé teszik azt is, hogy új autójával Ön valóban
jól járjon. A megbízható, üzembiztos, kedvező karbantartási költséggel üzemeltethető Opel
taxi modellekkel munkája még több előnnyel fog járni!
*Az ajánlat a megvásárolni kívánt gépkocsi meghatározott minimum megtartási
feltételei mellett érvényes. A részletekről kérjük, érdeklődjön az akcióban részt vevő
Opel márkakereskedésekben.

www.opel.hu

facebook.com/OpelHU

Kombinált használat esetén az új Meriva átlagfogyasztása: 4,5-6,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 119-168 g/km változattól és forgalmi
viszonyoktól függően. A kép illusztráció.
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A kevesebbért is többet mérnek
Újabb szigorításokkal lépett hatályba
2013. július elsején az új Büntető Törvénykönyv. A számos változtatás közül elsősorban most azokat tesszük
közzé, amelyek a mindennapi közlekedésben résztvevőket érintheti. A
módosított kódexben taxisokat védő
kiegészítés is helyet kapott.

ni! –, ezentúl egytől akár öt évig rács mögé
kerülhet. Alapesetben ez korábban három
évben maximálták. Jelentősen bővül az ilyen
védett személyek köre: idetartoznak július elseje óta – egyebek mellett – a pedagógusok, a mentőszolgálat dolgozói, a tűzoltók, a
polgári védelmi szolgálatot ellátó személyek,
de még a jegyellenőrök is.
Közlekedésben résztvevőket érintheti az
az új elem is, amely bűncselekménynek
mondja ki, ha valaki értékesítés előtt a gépkocsi kilométeróráját visszatekeri. Korábban
ezt nem szankcionálta a Btk.
Tekintve, hogy a fuvarozókat támadások
érhetik – sajnos elég gyakran akad rá példa
–, érdemes egy kicsit elidőzni az önvédelem
újraértelmezésén is. Július óta – adott esetben – a támadónak arra is számítania kell,
hogy bün-

Az ittas vagy bódult állapotban történő vezetést korábban is szankcionálta a törvény. Jelentős változás, míg korábban a szabálysértési értékhatárt a 0,8 ezrelékes véralkohol
tartalomban fogalmazta meg a jogalkotó, ezt
most tovább szigorította. A zéró tolerancia
eddig is kifejezte: ittasan nem szabad a volán
mögé ülni. Azonban ha valaki mégis megtette ezt, mondjuk ebéd után egy pohár sört elfogyasztva, és rajtavesztett, az többnyire szabálysértési bírHavi aforiz
sággal ezt megúszhatta. Most, hogy Am
ma
ikor azt gond
olod, hogy m
a szabálysértési határt 0,5 ezrelék- hetõ
ár
sé
ben állapították meg, nehezen lehet aláb get kimerítettél, még m minden leindig van legb
eg
y.
majd feledni akár csak egy kupica
pálinkát, egy üveg sört vagy éppen
Edison
2-3 deci bort is. Ugyanis akinek a vérében
az alkoholszint meghaladja a 0,5 ezreléket, tetlenül megölhetik! Ha
az automatikusan – mérlegelés nélkül –, a jogtalan támadás az emberi élet kioltására
bűncselekményt követ el, az ittas járműveze- irányul, a sértett gondolkodás és büntetőjogi
tővel szemben büntetőeljárás indul. A bíró- következmények nélkül bármit megtehet. Pélság ilyen esetekben eddig többnyire pénz- dául ha valakit az utcán, gépkocsijában éjbüntetést szabott ki, ám ezentúl ittas vagy szaka vagy nappal csoportosan – legalább
bódult állapotban történő vezetés esetén kö- hárman –, illetve felfegyverkezve – mondjuk
telezően alkalmazandó lesz a járművezetés- késsel vagy az emberi élet kioltására alkaltől eltiltás. A vétség két év börtönt jelenthet, mas más eszközzel – támadnak meg, szabaám ha súlyos testi sértést, tömegszerencsét- don megválaszthatja, hogy milyen módon vélenséget vagy halált okoz az elkövető, akár tíz dekezik. Amennyiben rendelkezik legálisan
tartott fegyverrel, akár lőhet is. A fegyver deév is lehet a szabadságvesztés időtartama.
Itt érdemes megemlíteni azt a nem elhanyagolható tényt, miszerint az intézkedő
rendőrnek ilyen esetekben a helyszínen be
kell vonnia a vétkes fél jogosítványát.
Ugyancsak új tényállási elem: a bíróság
vétség vagy 3 évi szabadságvesztésnél nem
súlyosabban büntetendő bűntett elkövetése
esetén egy évvel elhalaszthatja a büntetés kiszabását, ha elegendő tanulságnak ítéli a jóvátételi munkát. Ilyenkor az elkövető lehetőséget kap arra, hogy egy év alatt 24–150 óra
időtartamban a köz érdekében munkát végezzen. Annak helyét, idejét az elkövetőnek
kell megkeresni, megválasztani. Dolgozhat
például naponta egy órát vagy hetente egy
napon nyolc órát. Ennek igazolása esetén az
elkövető büntethetősége megszűnik. Ha
nem teljesíti, akkor viszont büntetését megkapja, amit le kell töltenie. Fiatalkorúakkal
szemben ez csak abban az esetben alkalmazható, ha betöltötte a 16. életévét.
A taxisok közfeladatot ellátó személynek
minősülnek, így fokozott jogi védelem illeti
meg őket. A jogszabály módosítása ezt a területet is érinti. Eszerint: aki a hivatalos vagy
közfeladatot ellátó személyeket tettleg bántalmazza – és ehhez nem kell sérülést okoz-
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Ne közleke dj ete k
Új fogalom:
az iskolabusz
forgalomból
kivont járművel!

finíciója
szűkebb
lett, egy a
szeMájuslényegesen
elsejétől
módosult
KRESZ
kerce vagy kiegyenesített kasza nem tartozik
e körbe. Van azonban egy enyhítő szabály:
nem büntethető, aki a jogos védelem határait ijedtségből vagy menthető felindulásból lépi túl. Feltehető, hogy az önvédelem kérdéerősítendő szabályoktoknál – várakozás közben –
A napokban, egészen elkéHa a taxi ki van vonva a forseAa gyermekek
gyakorlatban biztonságát
még néhány tisztázandó
kal
módosította
a
kormány
a KRESZ-t
elseérdemes böngészni a faliújpesztő
helyre, a repülőtér
galomból, miért nem tartózkérdést fel fog vetni, de az a tény,
hogy a május
jei hatállyal.
Azépsége
úgynevezett
és utaságon lévő hirdetményeket.
vezető útnál
tatják fel? Miért nem állnak
megtámadott
testi
és életeiskolabuszok
kiemelt termináljaihoz
saik kapnak
fokozottabb
védelmet, de egyéb
előHúszezer forintos telefonállt meg,
az út mellé a „fény- elé keresztbe? De hősünk
fontosságúvá
lépett
elő, a jogszabályváltois módosultak
a közlekedés
szabályozásászámla-tartozás miatt elárveképező” autó. Ott alaphelyválasz nélkül csak mosolyzásírások
eredményeként
könyvelhető
el.
ban.
A taxisok
ezentúl
megállhatnak
rezett autó, kétszázezer forinzetben harminccal lehet
gott magában. Néhány nap
További
változásokat
is magában
foglal aa buszöblökben és buszsávokban
az utasok
és beszállásátos gázszámla-tartozás miatt
menni, de rendszeresen ötmúlva, egy közlekedési
módosított
büntetőjogi kódex,
mi most kiazokidejére.
elárverezett lakás…
szakértőtől tudtam meg az
ra nak
próbáltuk
a figyelmet felhívni, amelyek vennel-hatvannal cikázunk.
Az árverések meg tudjuk,
okosságot.
érinthetik magazinunk olvasóit, bízva abban, De ha sietős, nem ritka a
Párhuzamos
nem alkalmas
úton – május
elsenyolcvanas-kilencvenes
temForgalomból kivont jármű- hogyan működnek… Egy
hogy pusztánközlekedésre
elméleti részként
szembesülje
óta
– tilos elhaladniés
a gyermekszállító
autóbuszok
mellett
egymilliós autót meghirdetpó! És
ez már nem játék!
vel közlekedni nagy felelőtnek
a szigorításokkal
nem a gyakorlatban.
az utasok be- és kiszállásának ideje alattk.z.t.
– áll a Ilyen
129/2013.
nek 200 000 forintért, azsebességtúllépésnél,
lenség, ugyanis jelentős
(IV.30.) kormányrendelet soraiban. (A kormányrendelet
tán elviszik – jó esetben –
nem csak a pénzbüntetés
pénzbüntetéssel jár! Egész
szövege a II. sz. mellékletben a 9. oldalon található.)
ötszázezer forintért. Ebből
jelentős, de rendszeres a
pontosan 600 000 forint a
Amennyiben a gyermekszállítást végző autóbusz
az útkifizetik a tartozást, a végrejogosítványbevonás
is…
büntetési tétel! A maximum
testen áll, s mindkét oldali irányjelzőit használja, abban
az
Természetesen
oda men800 ezer is lehet! A főváros- hajtót, a kocsigazda meg
esetben az autóbuszt – a gyermekek be- és kiszállásának
kapja, ami marad, ha marad
tem a rend derék őréhez.
ban, az országban több
Bár a alatt
vonatkozó
jogszabály
évek ótaA megenideje
– kikerülni
sem szabad.
szabályozás
egyáltalán. Milliós autókért
Eztújdonsákomolyan gondolja?
ilyen rendszámfelismerő
gedi,
mégis
hozzámellett
ga
abban
áll:csak
míg napjainkban
korábban az kezdett
autóbuszok
fokozott
filléreket kap. Ugyanez a
szerkezet van. Peches eset„Nem
sebességet, mérek,
a hatóság a jogosulatlan taxifuvarozás ellenhelyzet sok esetben a lakáshanem ez egy rendszám-fel- ben előfordulhat, hogy egy
menetrend
szerinti járatok
– autóőrzéséhez és szankcionálásához. Egyelőre
árveréseknél.
Fillérekért
taxis 2-3megállhatnak
ilyen ponton isa átismerő készülék. Maga
kijelölt
autóbuszöbsajnos nem a fehér rendszámos „ál-taxikról”
mennek el
az egész
élet
halad. Ésbuszok,
akkor atrolibuszok
büntetése – számára
megnyugodhat. De egy pár
lökben is. Ahatszázmegállóhelyről
történő szerzett
elindulásukat
az
van szó (talán majd ők is sorra kerülnek…),
munkájával
értékek.
kollégája izgulhat! Ma, idáig kétszer-háromszor
autósoknak lassítással, szükség
esetén
megállással
hanem azokról a kollégáinkról, akik valamely tizennyolc (!!!) olyan taxi
A taxisok,
a járműtulajdoezer forint!
kellbácsi
segíteniük.
Az iskolabuszok
és gyermekeket
adminisztrációs szabályt nem tartanak be.
nosok ugyanígy
járhatnak,
Az állam
nem viccel,
ment fel a terminálokhoz,
szállító
vezetői ha
ugyanakkor
csakoda.
abban
Ezek a következők lehetnek:
nem figyelnek
A az
a büntetési
pénztbuszok
pedig beamelyek rendszámát kivonesetben
indulhatnak
el
a
járműveikkel,
ha
meggyő• Lejárt forgalmi engedéllyel történő fu- ták a forgalomból! És ezehajtja, bármi áron! Ugyanúgy, pénzbüntetések miatt elveannak veszélytelenségéről.
varozás.
ahogy a ződnek
telefontársaságok,
a szíthetik akár a lakásukat is,
ket, természetesen lefényA
kormányrendelet
előírása
az iskola• Érvénytelen drosztengedéllyel történő képeztem, dokumentáltam.”
és
ez máralapján
nem játék!
közműcégek
is
teszik
a
tartoóvatossággal és mérsékelt sebességgel le- busszal csak abban az esetben lehet részt
venni
a közútiP.
forgalomfuvarozás.
zásokkal.
Az
önkormányzaEzt
viszont
nem
értettem.
Ferenczy
hetett elhaladni,
ám az új szabályozás sze- ban, ha a jármű a „Gyermekszállítás” tábla mellett ugyanezenKároly
szöve• Érvénytelen taxiengedéllyel
történő furint, az elhaladás és a kikerülés is tiltott.
varozás.
gű felirattal is ellátott. (A korábbi szabályozás szerint az iskolabuA KRESZ-módosítás
részét képezi, hogy szokra csak a táblát kellett felszerelni, a feliratot nem.)
Taxiszolgáltatást végezni csak
érvényes ok– Gyermekszállítás
mányok birtokában lehet.aBudapesti
taxisok – táblának legalább
40x40
nagyságú,
fényt kibocsátó vagy megvilágított I. sz. melléklet
esetén centiméteres
ez a drosztengedély
érvényességét
táblának
lennie, amelyet
az autóbusz
elején és végén is el kell
is jelenti! kell
Az előírásokat
érdemes
komolyan
A Kormány 87/2013. (III. 25.) Korm. rendelete
helyezni.
venni; a büntetési tétel ma már nem néhány
a
közlekedés
szabályairól szóló 1/1975.
A közlekedő
gyermekek
biztonságát
szolgálni
az a válto-bohócotközúti
Ugyanis néhányan
csinálnak
a taxisokezer
forint, hanem
igen tetemes
összeghivatott
is
(II. 5.)
KPM–BM
zás
is,amiszerint
a „Gyermekek”
táblávalAjelölt
a tábla
ból! Legalábbis
erre tudtam
gondolni,
amikor együttes rendelet módosításáról
lehet:
felső határ
800 ezer forint!
kö- szakaszokon,
alatt feltüntetett
távolságon
belül, legegy óra sorban
állás után,
„sorelsőként”
zelmúltban két kollégánk is kapott
a hatóA Kormány
a közútielküldközlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §
km/órás
sebességgel
köztek
egy címre, és
az utas
mondja:a)„Látja
aztalpontjában
a
ságtól 600-600 ezer forintos feljebb
bírságot30jogo(3) azt
bekezdés
pont 9.
kapott felhatalmazás alapján,
lekedhetnek
a gépkocsik.
sulatlan fuvarozási tevékenység
miatt.
házat ott a második sarkon?
Na, oda megyünk!”
az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatA iratait,
közútkezelők
a jelzőtáblát
alap-megkörében
Javaslom, mindenki ellenőrizze
kü600
métert tettem
az utassal.
A megrendeeljárva
a következőket rendeli el:
vetően azokon alőhöz
helyszíneken
he-majd az
lönös tekintettel azok lejárati dátumára,
való eljutás,
a címre
érke- szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.)
1. utassal
§ A közúti
közlekedés
mert a büntetés kiszabásáhozlyezik
még csak
az a gyermekek
ki, ahol
zéssel semúttestre
volt az egész
hat perc.
Nem voltak
KPM–BM
együttes
rendelet 58. § (3) bekezdése helyébe
sem kell, hogy megállítsák az lépésével
autót. Elegenfokozottan
lehet számolcsomagok,
nem volt beteg,
egyszerűen
mega következő
rendelkezés
lép:
dő, ha egy rendszámfelismerőni,rendszer
ha- közoktatási
például
intézmészokta, hogy
a taxikban gombokkal
lehet fizetni… értesítése a (2) bekezdésben foglalt
„(3) Ha a rendőrhatóság
tósugarába kerül a kocsi, a központi
nyilván- iskolák környékén.
nyek, óvodák,
Név és cím
a szerkesztőségben
rendelkezés
értelmében nem kötelező, de valamelyik érdekelt a
tartásból minden adat lekérhető.AzAziskolabuszok
adatfelés a gyermekeket baleset miatt rendőri intézkedést kíván és a rendőrhatóságot (a legdogozás mai fejlettsége mellett
nem lehet
szállító
autóbuszokEhhez
május aeleje
óta közelebbi
nyugtához
nem kell
kommentár!
rendőrt)
haladéktalanul értesíti, a balesettel érintett járelbújni – a Nagy Testvér mindent lát…
Csak néhány idegnyugtató
tabletta…
művek vezetőinek
a rendőri intézkedést meg kell várniuk.
Autóvezetés közben az
– Onnan, hogy nem
A rendőrhatóság értesítése, illetve rendőri intézkedés hiányában
apa véletlenül megnyomja mondtad utána, hogy
„Vadérintettek
kötelesek
személyazonosságukat egymás
– Miért
szeretikaabalesetben
férfiak a bõrbe
öltözött
nõket?
a dudát. Mivel a kislánya barom!"
számára,
kölcsönösen
hitelt
érdemlően
igazolni és megnevezni azt
– Mert pont olyan illatuk van, mint egy új autónak.
is vele utazik, odaszól nea biztosítót, amellyel a járműre felelősségbiztosítási szerződést kö***
***
ki:
Apu a kertben játszott vetöttek. Ha a baleset folytán megrongálódott jármű vezetője nincs jeJancsi és Mariska legeltetik az állataikat. Jancsi egy tehenet, Mariska egy
– Bocsánat, csak véletle- lem és a nõvéremmel. Anyu
len, a károkozó köteles személyi adatait és biztosítója nevét erre albikát. Egyszercsak a bika felkapaszkodik a tehén hátára. Jancsi nézi egy idenül nyomtam meg!
kijött és azt mondta:
kalmas módon, a helyszínen hátrahagyni és az esetet a felelősségig,amajd
megkérdezi
Mariskát:
– Tudom, apu! – mondja a
– Letapossátok
füvet!
biztosítási
jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a biztosító– Mit szólnál hozzá,
ha én is azt csinálnám, amit a bika?
kislány.
Mire apu azt felelte:
nak bejelenteni.”
elgondolkodik,
így válaszol:
– Honnan? – kérdezi cso– Nem pázsitotMariska
nevelünk,
2. § Ez majd
a rendelet
2013. július 1-jén lép hatályba.
– Tõlem... A te tehened!
Orbán Viktor s. k., miniszterelnök
dálkozva az apa.
hanem gyerekeket!
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Önnek az autója:

Taxisok
gyelem!

Fontos, hogy:
 megbízható helyen
 gyorsan
 kedvezményes áron
 garanciával
szervizeltesse!

k:

Mintaajánlatain

Skoda Octavia II. 1.6 Benzin
Akciós bruttó
Olajcsere 10w40
8 490 Ft

}

 munkaeszköze
 élettere
 megélhetésének kulcsa

Chevrolet Lacetti 1.6 Benzin
Akciós bruttó
Olajcsere 10w40
8 390 Ft

Opel Zara B 1.6 Benzin Z16XER
Akciós bruttó
Olajcsere 5w30
11 490 Ft

Szerviz
Szerviz (összes szűrő
(összes szűrő+gyertya) 31 690 Ft +gyertya)
26 090 Ft

Szerviz (összes szűrő
+gyertya)
24 490 Ft

Anyag: olaj+olajszűrő

Anyag: olaj+olajszűrő

Anyag: olaj+olajszűrő

Az Ön Partnere:
AUTÓSZALON
DUNA KFT.

 Kiszolgálás soron kívül!
 Taxispecikus árak
és csomagok!
 Márkaszerviz
megbízhatósága
márkafüggetlenül!
 Gázautó átalakítás
helyben!

Opel Zara B 1.9 Dízel
Akciós bruttó
Olajcsere 5w30
11 990 Ft
Anyag: olaj+olajszűrő

Szerviz (összes szűrő) 23 990 Ft
Anyagok: olaj, olajszűrő, levegőszűrő,
pollenszűrő, üzemanyagszűrő

Anyagok: olaj, olajszűrő, levegőszűrő,
pollenszűrő, üzemanyagszűrő, gyertya

Anyagok: olaj, olajszűrő, levegőszűrő,
pollenszűrő, üzemanyagszűrő, gyertya

Anyagok: olaj, olajszűrő,
levegőszűrő, pollenszűrő, gyertya

Fékbetét csere (első) 11 390 Ft
Féktárcsa+fékbetét csere
(első)
28 990 Ft
Vezérléscsere
(szíj+görgők)
25 390 Ft

Fékbetét csere (első) 9 090 Ft
Féktárcsa+fékbetét csere
(első)
25 890 Ft
Vezérléscsere
(szíj+görgők)
28 890 Ft

Fékbetét csere (első) 12 990 Ft
Féktárcsa+fékbetét csere
(első)
31 990 Ft
Vezérléscsere
(szíj+görgők)
36 490 Ft

Fékbetét csere (első) 12 990 Ft
Féktárcsa+fékbetét csere
(első)
37 990 Ft
Vezérléscsere
(szíj+görgők)
31 990 Ft

Kuplungcsere

Kuplungcsere

Kuplungcsere

Kuplungcsere

Anyagok: vezérműszíj, terelőgörgő, feszítőgörgő

55 190 Ft

Anyagok: kuplugtárcsa, kuplungszerkezet,
kinyomócsapágy

Anyagok: vezérműszíj, terelőgörgő, feszítőgörgő

50 290 Ft

Anyagok: kuplugtárcsa,
kuplungszerkezet, kinyomócsapágy

Anyagok: vezérműszíj, terelőgörgő, feszítőgörgő

62 490 Ft

Anyagok: kuplugtárcsa,
kuplungszerkezet, kinyomócsapágy

AUTÓSZALON DUNA 1095 Budapest, Soroksári út 160. | www.autoduna.hu

AZ ÖN KAPCSOLATTARTÓJA: JÁVOR GYÖRGY +36 70 450 0133

Anyagok: vezérműszíj, terelőgörgő, feszítőgörgő

109 990 Ft

Anyagok: kuplugtárcsa, kuplungszerkezet,
hidraulikus kinyomócsapágy

A hirdetés nem minősül ajánlattételnek. A változtatás jogát fenntartjuk, a
nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A részletekről érdeklődjön
Márkaszervizünkben!

1117 Budapest, Kondorosi út 2/a.
Tel.: +36 1 235 5400 Fax: +36 1 235 5404
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+ Szórakozóhelyeink száma kb.
55
+ Szerződött partnereink száma kb. 1000
----------------------------------------------= Átlagosan cím / fő / hónap kb.
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Érdekel? Csatlakozz hozzánk!
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Ausztriában jártam

A jobb sávban jobbra, a belsőben
balra tartanak az autósok

Szerencsém volt, az
egyik nap Ausztriába
volt fuvarom. Természetesen megnéztem, hogyan közlekednek a
sógorok…
Magyarországon
most tették be a közlekedés szabálykönyvébe,
hogy ha megkülönböztető jelzést használó jármű közeledik, akkor egy
folyosót kell nyitni az úttest közepén, a megkülönböztető jelzést használó jármű gyors, biztonságos elhaladása érdekében. Ezt viszont olyan
kevesen tudják, hogy
egyelőre senki sem tartja be a szabályt, de ez
most nem ide tartozik…
Úgy figyeltem meg, ez
Ausztriában már bevett
gyakorlat, akkor is, ha

Az alagútban szinte a falhoz tapadnak
nem jön a „ninós” autó. Párhuzamos közlekedésre alkalmas úttest jobb oldali sávjában a járművezetők folyamatosan jobbra tartottak, a bal oldali sávban haladók
pedig balra soroltak.
Így előre felkészültek arra, hogy ne legyen gond, ha jön a szirénázó mentő,
vagy rendőrautó.
Mészáros Gábor

Kik állítják meg a fehér rendszámos „taxik” ámokfutását?
(4. rész: Mit tehet, és mit tesz a Nemzeti Közlekedési
Hatóság és a Mérésügyi Hivatal?)
A Közterület-felügyelet tovább passzolta kérdéseinket, kéréseinket a
Nemzeti Közlekedési Hatóságnak. Most megérkezett az ő válaszuk.
A válasz rövidítve, szerkesztve.

A Budapest Főváros Közterület-felügyelete részére megküldött levelével kapcsolatban a
Nemzeti Közlekedési
Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési HiA fénykép készítése közben a kolléga
vatal Jármű Módszeréppen bőröndöket pakol ki a reptéren
tani Főosztálya az alábbi tájékoztatást közli:
Ön panasszal élt a „feÍme a Mérésügyi Hivatal válasza:
hér rendszámos taxikkal”
Hihetetlen, de igaz, még tarifatáblája A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivakapcsolatban. A Nemzeti
Közlekedési Hatóság a
is van a fehér rendszámmal taxizónak tal – mint az Országos Mérésügyi Hivatal jogutódja – nem vesz részt közúti ellenőrzéseken.
mai nappal az Ön bejeKocsis Károly
lentését ügyáttételi végfőosztályvezető
zés keretében áttette a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező BuMAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL
dapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelőség
KOORDINÁCIÓS ÉS HUMÁNPOLITIKAI FŐOSZTÁLY
Közúti Jármű Főosztályához.
Mikulás Róbert, főosztályvezető
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Hoppá! Ők már senkit sem fognak fülön csípni! Ugyanis ezek szerint
Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal
részt sem vesznek az ellenőrzésekben…
Összefoglalva: az eddig megkérdezett hivatalok, intézmények egyike
Magyarul, a hozzájuk passzolt labdát továbbpasszolták… Mi ez az őrület? Mindenki tovább passzolja a kérdést! Nézzük meg, mit tehet a Mé- sem jelezte, hogy érdemben tudna fellépni a fehér rendszámos „taxikrésügyi Hivatal? Ugyanis régen ők is ellenőrizék a taxikat, ők is vizsgál- kal” szemben!
Most még megkeressük a Fogyasztóvédelmi Hivatalt, ők mit tudnak
gatták a taxiórákat munka közben. Nézték, hogy hol jönnek ki a taxiórákból a különféle, különleges kábelek, amelyek „gyorsítókra”, „kütyükre” tenni a cél érdekében, a becsületes taxisok érdekében, a fogyasztók érutaltak. Ha meg egy fehér rendszámos autóban taxiórát találnak, az fö- dekében? Lehet, hogy ők sem tehetnek semmit?
Juhász Péter
löttébb gyanús lehet/ne/…
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Nem kell feltalálni
a spanyolviaszt!
A taxis szakmában az egyik legnagyobb baj,
hogy sokan vagyunk. Éppen ezért volt jó ötlet két évtizeddel ezelőtt az akkori fővárosi
vezetőktől, hogy maximálták a taxik számát
Budapesten. De egy érdekképviselő(?!) támadta meg a korlátozást az Alkotmánybíróságon. Akkor az Alkotmánybíróság kimondta, a
vállalkozás állampolgári jog, annyian lehetnek taxis vállalkozók, amennyien akarnak.
A mai, tényleges érdekképviselők meg azt
mondják, rendben van, állampolgári jog a vállalkozás, annyian legyenek a taxis vállalkozók
Budapesten, amennyien akarnak. De hogy
Budapesten (!) mennyien taxizhassanak, azt
a mindenkori városvezetés állapítsa meg!
Jó gondolat lehetne például az engedélyeket a taxiállomás-férőhelyekhez kötni. Ahány
taxiállomás-férőhely van Budapesten, háromszor annyian taxizhassanak! (Egy taxis nappalos, egy taxis éjszakás, egy taxis meg nem
dolgozik.)
Így volt ez régen is, nincs új a nap alatt.
Nyolc évtizeddel ezelőtt a városvezetésre bízták, hogy mennyi engedélyt adott ki, például
a személyszállító iparra. Íme:
Az iparengedélyek számának korlátozása
A fogadó, a drogériaüzletek, a kéményseprő
iparosok, az állati hulladékok feldolgozásával
foglalkozó ipar, a foglalkozást közvetítő irodák, a küldöncvállalatok, a lőfegyverekkel kereskedők, ószeres iparosok, pénzkölcsönközvetítő ügynökök, személyszállító, illetve társas kocsi iparosok, hordárok, tejcsarnokok vagy általában tejterméket feldolgozó vállalatok, temetkezési vállalatok és vagyonőrző vállalatok tekintetében az ipar
gyakorlására kiadható iparengedélyek
számát szabályrendeletben előre meg
lehet állapítani, vagy a szám megállapítása
nélkül is az iparengedély kiadását attól a feltételtől lehet függővé tenni, hogy az illető
községben, ahol az iparengedélyt kérő az
ipart gyakorolni szándékozik, van-e szükség
arra, hogy a már meglevő iparosokon kívül
mások is kapjanak iparengedélyt.
Az ÚJSÁG KÖNYVE 1928 (208. oldal)
Ilyen egyszerű… A jelen városvezetői is
példát vehetnének a múltból.
Juhász Péter

BTI-hírek
Tisztelt Kollégák! A BTI iroda szabadság miatt zárva tart a következõ
idõpontokban:

Július 18-26-ig
és augusztus 19-23-ig.
Mindenkinek kellemes
nyaralást kívánunk!

A Vásárlók könyvét már
nem kell a taxiban tartani
Legutóbb olvashattátok, mit ellenőriznek, mit
kérnek – kérhetnek el a taxikban a különféle ellenőrök. Halkan jegyzem meg, hogy csak közel
négyhónapi levelezgetés után sikerült összeállítani a listát, mert „nehezen születnek” meg a
válaszok.
Ha lehet, mindenki továbbpasszolja a labdát, azaz a kérdést. Ha nem lehet továbbpaszszolni, ha végképpen válaszolni kell, akkor azt
mondja, „Én mondtam ugyan, de a felelősséget viszont nem vállalom érte. Rendőrségen,
bíróságon nem lehet felhasználni szavaimat.”
Többek között a következő kérdésekre várom hónapok óta az egyértelmű (!) választ. Ha
egyszer majd megérkeznek, természetesen
közöljük azokat. Tehát:
„Miért nem hajthatnak be a taxik a Honvéd kórház területére?”
„Ki engedélyezte a Pénteki piacot az V.
kerületi Kossuth téri taxiállomáson?
A következő kérdést továbbpasszolták,
ahogy azt olvashatjátok lapunk más hasábjain –
„Kik állítják meg a fehér rendszámos
taxik ámokfutását?” Aztán vagy válaszolnak
egyszer, vagy ők is továbbpasszolják a kérdést
valamelyik hivatalnak.
De térjünk vissza a Vásárlók könyvére.
Évekkel ezelőtt valóban megvásároltatták velünk ezt a nyomtatványt, az én taximban is van
egy példány. Azonban a helyzet változott. A Fogyasztóvédelemi Hatóság jelenlegi álláspontja, rövidítve, szerkesztve.

Az irányadó jogszabályi rendelkezések a kereskedelemről szóló törvényben, valamint a fogyasztóvédelemről szóló törvényben találhatóak.
A kereskedelemről szóló törvény alapján: Az
üzletekben jól látható és könnyen hozzáférhető helyen a kereskedelmi hatóság által hitelesíA székely gyerek a szomszéd faluba
jár udvarolni. A falu nincs túl közel,
ezért egyik nap mondja az apjának:
– Édösapám, oszt mi vóna, ha kõcscsönadná nekem a biciglijét? Ígérem,
hogy nem esik bántódása.
– Jóvan, fiam, viheted, de itt ez a
doboz vazelin, és ha meghallod, hogy
megdördül az ég, akkor abban a pillanatban rohansz és bekened vele, mer
ha egy rozsdafoltot meglátok rajta, a
fejedet széjjelvágom!
– Úgy lesz, édesapám!
El is megy a gyerek a bringával a
lányhoz. Aztán telik-múlik az idõ, benyomják a vacsorát is a lány családjával. A kaja végeztével megszólal a
lány apja:
– No, akkor aki elõbb megszólal, biz
az fog mosogatni.

tett, folyamatosan számozott oldalú vásárlók
könyvét kell elhelyezni.
Az üzlet fogalmát szintén a kereskedelmi
törvény szolgáltatja. Üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy
használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az
elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben
kereskedelmi tevékenységet folytatnak.
Tekintettel arra, hogy a vásárlók könyvét üzletben kell elhelyezni és az üzlet
törvényi fogalmába nem tartozik bele a
gépjármű, ezért a jogszabály értelmében
a taxiban nem kötelező vásárlók könyvét
tartani.
A felmerülő fogyasztói panaszok kezelése
során a taxiszolgáltatást nyújtó vállalkozásnak
a fogyasztóvédelemről szóló törvényben található előírásoknak meg kell felelnie, így szükség esetén jegyzőkönyvet kell felvennie és a
panaszt írásban kell megválaszolnia.
Az Alkotmánybíróság határozata értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság nem jogosult jogi iránymutatást tartalmazó állásfoglalások kiadására. Tájékoztatásunk nem minősül jogszabálynak,
hatósági döntésnek, vagy intézkedésnek,
amely miatt annak jogi értelemben felfogott kötelező ereje nincsen.
dr. Becsky - Balku Orsolya
főosztályvezető
NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI
HATÓSÁG
SZOLGÁLTATÁS-ELLENŐRZÉSI
FŐOSZTÁLY
Köszönjük a választ!

Kemény játék, de senkinek nincs
kedve azt a sok koszos tányért, meg
zsíros fazekat simogatni, ígyhát ülnek
csendben egy darabig. Egyszer csak a
fiú gondol egyet, felkapja a csajszit,
felcsapja az asztalra és irgalmatlanul
elkezdi döngetni. A papa húzza a száját, vörösödik a feje, de nem szól semmit. Na, megvolt a dolog, visszaülnek
szép csendben. Ülnek még vagy fél
órát, mire a gyerek megint gondol
egyet, felcsapja a mamát is az asztalra, megdöngeti rendesen azt is. A fater feje már majd szétmegy az idegtõl, remeg, mint a kocsonya, de meg
nem szólal. Visszaülnek megint, egyszer csak megdördül az ég! A gyerek
elõkapja a vazelint, mire a papa:
– Na jól van fiam, majd én mosogatok!
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H o g y a n t o v á b b ? Válasz egy elkeseredett levélre
Hogyan? Tovább!
Szomorú hangvételű levél érkezett a szerkesztőségbe.

Talán nem csak a „nyelvtani ínyencek” értik e
két kifejezés között a különbséget. Az első a lemondó, az elkeseredett sóhaja, aki úgy érzi, öszszeesküdött ellene a világ. Nem tudja folytatni
tevékenységét, mert autója öreg (esetleg ő maga is… ), cserélni nincs pénze, hitelt felvenni
nem akar, vagy nem tud. Ő teljes bizonytalanságban éli napjait, folyton sajnálja magát, és retteg attól a naptól, amikor „le kell tenni a lantot”,
vagyis lejár az engedélye. Kilátástalan helyzetén
kesereg naphosszat és fogalma sincs, mit fog
csinálni.
A másik vállalkozó esetleg szintén nem tud
autót cserélni. Pillanatnyilag neki sincs pénze.
De búslakodás helyett elkezd gondolkodni. Felméri a lehetőségeket. Elmenjen alkalmazottnak? Vagy adja fel szakmáját és keressen
mást? Átképezze magát? A munkaügyi hivatalok
bizonyos képzéseket finanszíroznak. Tudom, nehéz 50-60 éves fejjel új dologba kezdeni, de a
muszáj nagy úr! A vállalkozás visszaadása után
– ha a járulékbefizetések hiánytalanok – igénybe vehető az ún. álláskeresési támogatás. Ha
már közel a nyugdíj, a nyugdíj előtti támogatás
is elérhető.
Aztán van, aki továbbra is ebből a foglalkozásból kíván megélni. Ő is keresi a megoldást.
Pénzügyeit átrendezi, már most elkezd félretenni fóliázásra, autócserére. Tudakozódik a hitelfelvételről, a részletfizetési lehetőségekről. Tanulmányozza a hirdetéseket (lapunkban célzottan talál ilyeneket!), érdeklődik, tervez. Nem vár
az utolsó percig, és ami a legfontosabb, nem
várja a csodát…
Sajnos ki kell jelentenünk, hogy csodák nincsenek. Vagy legalábbis nagyon ritkán. Ha valakinek 15 évnél idősebb az autója, tartaléka nincsen, kocsit cserélni nem tud, az 2014. január
15-ig dolgozhat Budapesten. Tovább nem! Az a
helyzet, amibe lavírozta magát, nem fog váratlanul megoldódni. Nem, ne reménykedjünk, hogy
majd módosítják vagy felpuhítják a rendeletet,
jelen helyzetben erre nincs esély. Nem dughatjuk a homokba a fejünket, valamit lépni kell. Akkor is, ha már úgy érezzük, nincs semmilyen kiút. Érdemes megszívlelni e havi aforizmánkat:
„Amikor azt gondolod, hogy már minden lehetőséget kimerítettél, még mindig van legalább
egy”.
Egy biztos: szeptember 1. után új korszak
kezdődik szeretett szakmánkban. Szolgáltatásunkat magasabb szintre kell emelnünk, ehhez
minden feltétel adott: magasabb tarifa, csökkenő létszám. Minden elemzés arra mutat, hogy
nem lesz drámai visszaesés az utasok számában. A sárga taxi meghatározója lesz az utcaképnek Budapesten. A „Minősített budapesti taxi” jelzés garancia lesz vendégeink számára.
Visszatérnek az integető utasok (ennek már ma
is vannak jelei, pedig egyelőre alig egy tucat
sárga taxi fut az utcákon)! Most valami valóban
új kezdődik!

A taxisrendelettel semmi problémám azon kívül, hogy a kocsim csomagtartója miatt
csak 2015-ig lehet vele taxizni. Az a gond, hogy a 2009-ben vásárolt autómon lízing
/hitel/ van, ami 2018-ban jár le. Azonban 2015-től nem dolgozhatok a kocsimmal
taxiként.
Nincs miből kitermelni a törlesztőrészleteket, azaz, viszik a kocsit, a házat!
Arra szeretném megkérni a Tisztelt rendeletalkotókat, engedjék, hogy tudjak dolgozni legalább addig, amíg a hitel le nem jár! Járuljanak hozzá, hogy ezek a hitelek
kifussanak! Természetesen betartva a rendelet többi előírását (EU 4 motor, sárga
szín, tengelytáv.)
Harminc év taxiszolgáltatás után úgy gondolom, ez a mostani megoldás nem jó!
Ne hagyjanak minket cserben a rendeletalkotók! Még egyszer hangsúlyozom, hogy
egyetértek a rendelettel, csak gondoljanak a több évig futó hitelekre!
(Utóirat: A magam nevében írtam, de írhattam volna többes számban is)
Név és cím a szerkesztőségben
A levelet természetesen továbbítottuk a Főpolgármester úrnak. A válaszuk rövidítve,
szerkesztve.

Tarlós István főpolgármester úr részére küldött, a személytaxis egyéni vállalkozó nevében írt kérelmével kapcsolatban illetékességből az alábbi tájékoztatást adjuk.
Az egyéni vállalkozó által használt Chevrolet Klan Lacetti 2009. gyártási évű személytaxi azon ötajtós járművek közé tartozik, amelyek a 405 liter csomagtartóméret
miatt nem felelnek meg a rendeletben foglalt előírásoknak. A fent írt kocsiszekrény
felépítés (ötajtós) nem minősül kombinak, így nem vonatkozik rá a kombik két számmal megadott csomagtér méretének alsó értékére vonatkozó 390 literes, rendeletben előírt limit.
Sajnálatos körülmény az, hogy a rendeletben foglaltaknak e paraméter miatt a jármű 2015. július 1-jétől nem felel meg, de a jármű 6 éves korában megfelelő járműre történő cseréjénél, úgy gondoljuk, hogy megfelelő beszámítási alapot jelenthet
azonos típusú, akár néhány évvel fiatalabb kombi vagy megfelelő paraméterekkel
rendelkező limuzinra történő cseréjénél.
Dr. Láng-Nemes Zsófia
Koordináció és Ügyfélszolgálat
Levelezési szakterületi vezető
BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT
Köszönjük a választ. Ugyan, közben módosították az eredeti rendeletet, több kolléga, az érdekvédelmi, a taxis szervezetek, taxistársaságok vezetőinek jogos felvetései kapcsán. A módosított rendeletről, lapunk más hasábjain részletesen olvashattok. Sajnos, kollégánknak két év múlva ennek ellenére kocsit kell cserélni, mert az
ő taxija nem felel meg az új rendeletnek sem, a csomagtartó méretei miatt. De a két
év alatt valóban össze lehet annyi pénzt gyűjteni, hogy a jelenlegi jármű beszámításával egy új, vagy újabb taxit lehessen venni.
Juhász Péter

Új légitársaságok Budapesten
Júniusban újabb nyolc légitársaság jelent meg
a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, ezzel
már 83 légitársaságot találhatunk a Budapestre érkező illetve Budapestről induló járatok
között.
ATLASJET
A terminál
Bulgarian Air Charter
B terminál
Cityjet
A terminál
DENIM AIR
B terminál
Freebird Airlines
B terminál
Helitt Airlines
B terminál
Nouvelair Tunis
B terminál
Samair Sayegh Aviation B terminál
Forrás: www.bud.hu

Az öreg parasztbácsi
meglát a kirakatban egy
szemüveget. Bemegy az
üzletbe, és megkérdezi
az eladótól:
– Az ott mi a kirakatban?
– Hát pápaszem. Tessék
nyugodtan felpróbálni.
A bácsi felpróbálja, és
mindent ragyogóan lát
benne. Aztán megszólal:
– Húha! Ez nem semmi! Úgy látok, mint legénykoromban. Pápafütyi nincsen?
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Ha az utas számlát kér

Át kell-e adni

a nyugtát?

Kollégánk „belefutott” egy ellenőrzésbe, nem is volt gond addig, amíg
el nem érkezett a számla átadásának pillanata. Az ellenőrök átvették
a számlát, de nehezményezték,
hogy előtte a taxis nem adta át a taxiórából kijövő nyugtát. Ezt nem értette a taxis. Miért adta volna át?
Menet közben, a jól látható taxiórán
az „utasok” láthatták az alkalmazott
tarifát. A fuvar végén meg láthatták
a fizetendő összeget.
A papírboltban sem adja oda az
eladó a nyugtát, ha számlát kérünk!
Az eladó megírja a számlát, majd a
pénztárgépből kijövő nyugtát, belefűzi a számlatömbbe. Megkereste
kollégánk a szerkesztőségünket.
Miután nincs birtokomban a Bölcsek Köve, butaságot meg nem
akartam válaszolni, ezért megkerestem az illetékest. Válaszuk rövidítve,
szerkesztve.
Az általános forgalmi adóról szóló törvény olvasata alapján a taxiszolgáltatást nyújtó adóalanyok az
általuk teljesített szolgáltatásról
nyugtát bocsátanak ki a vevő részére, feltéve, hogy a vevő az ellenértéket egyidejűleg megtéríti, és nem
kér számlát.
Amennyiben a vevő nyugta helyett számlát kér, úgy a taxiszolgáltató részére köteles számlát kibocsátani. Az áfa-törvény egyértelmű rendelkezést tartalmaz erre az esetre,
amikor kimondja, hogy a számlát
kibocsátó adóalany mentesül a
nyugtakibocsátási kötelezettsége
alól.
Összegezve
elmondható,
hogy amennyiben az áfa-alany
taxiszolgáltató az utasa kérésére, vagy egyéb okból számlát állít ki, úgy nem köteles ugyanezen szolgáltatásról nyugtát is
kibocsátani.
Az állásfoglalás egy szakmai vélemény, kötelező erővel nem bír, erre
a bíróság vagy más hatóság előtt
megalapozottan hivatkozni nem lehet.
Palotai Kinga, főosztályvezető
NEMZETGAZDASÁGI
MINISZTÉRIUM
FOGYASZTÁSI
ÉS FORGALMI ADÓK
FŐOSZTÁLYA
Köszönjük a választ.
JuP

Mit, mikor, hogyan

Tájékoztató határidők a fővárosi taxirendelet kapcsán
Mint már nyilvánvalóan minden érintett számára
ismeretes, a főváros területére vonatkozó taxirendelet 2013. szeptember elsején lép hatályba. Természetesen nem kell mindenkinek mindenben
azonnal megfelelnie (ez fizikai képtelenség lenne) ezért a jogalkotó a különböző előírásokra különböző határidőket szabott meg.
Első és legfontosabb tisztázandó kérdés: a
jogszabály eltérő határidőket alkalmaz a megjelenésekor (2013. április 18.) már meglévő taxiállomás-használati engedélyek (drosztengedély) és
az azóta kiváltott engedélyek tekintetében. Ebből
a szempontból mindegy, hogy a drosztengedély
kiváltásának mi volt az oka: új vállalkozás indítása,
kocsicsere, üzembentartó-változás, vagy a régebben lejárt engedély pótlása. Lényeg, hogy akinek 2013. április 18-án nem volt érvényes
engedélye jelenlegi autójára, arra más határidők vonatkoznak!
A tarifára és az utastájékoztató táblázatok kihelyezésére vonatkozó szabályok egységesen, minden budapesti taxisra 2013.
szeptember elsején nulla órától kötelezőek!
Az alábbiakban a BKK Taxidivízió erre vonatkozó részletes információit közöljük. Akiben még ez
után is marad kérdés, az a lap 29-30. oldalán található, szintén a BKK Taxidivízió által készített
színes táblázatból, vagy a 14-15. oldalon található
„Kérdések és válaszok” c. riportból tájékozódhat.
A szerk.

1. Előírások
A 2013. április 18-án érvényes fővárosi
taxiállomás-használati hozzájárulással
rendelkezők részére
A Rendelet I. fejezetében foglaltaknak való megfelelést első ízben, a taxiállomás-használati hozzájárulás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg kell igazolni. A megfelelést előzetes jármű megfelelőségi
vizsgálat keretében a közlekedésszervező végzi el.
1.1. Viteldíjra vonatkozó rendelkezések
(2013. szeptember 1-jétől!)
(Rendelet 15-16. §)
– a személytaxi-szolgáltatás díja kizárólag viteldíjmérő készülékkel (taxaméter) képezhető;
– viteldíjmérő készülék (taxaméter) átállítása a
Rendeletben foglalt egységes tarifával (450,Ft/alapdíj, 280,- Ft/km távolsággal arányos egységdíj, 70,- Ft/perc idővel arányos egységdíj), a
meghatározott első (1.) tarifa helyre;
– közlekedésszervező egységes tarifatájékoztató táblázatának elhelyezése látható módon, a műszerfalon fehér fólián, hátsó ajtó ablakán belülről
olvashatóan víztiszta fólián, fekete grafikával (3. §
(1) bekezdés, 1. és 2. sz. mellékletek), továbbá a
panaszok megtételének lehetőségeiről szóló tájékoztató elhelyezése (3. § (1) bekezdés és 1. sz.
melléklet);
– utasjogokat tartalmazó tájékoztatók személytaxiban való elhelyezése, a Rendeletben meghatározott módon és helyen (3. § (1) bekezdés és 3.
sz. melléklet);

– dohányzási tilalom és a figyelmeztető felhívás
elhelyezése (3. § (11) bekezdés
1.2. Általános rendelkezések (2013. szeptember 1-jétől, de a megfelelést a taxivállalkozás – első ízben – a Rendelet hatályba
lépését követő taxiállomás-használati hozzájárulás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles igazolni!)
– a legalább két típusú bankkártya elfogadására alkalmas, üzemképes terminál felszerelése (3. §
(12) bekezdés);
– téli típusú gumiabroncs az október 15-től március 15-ig terjedő időszakban (3. § (7) bekezdés);
– működőképes légkondicionáló berendezés a
március 15-től október 15-ig terjedő időszakban
(3. § (10) bekezdés);)
1.3. Külső megjelenésre vonatkozó
• kötelező elemek (2013. szeptember 1-jétől, de a megfelelést a taxivállalkozás – első
ízben – a Rendelet hatálybalépését követő
taxiállomás-használati hozzájárulás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles igazolni!)
(3. § (5) bekezdés és 2. sz. melléklet)
– a személytaxi színe:
• autó alapszíne RAL 1023 Traffic Yellow,
• információs elemek RAL 9017 Traffic
Black;
– a személytaxira felszerelt egységes szabadjelző készülék, vagy jogosult szerződés szerint a védjegyoltalom alatt álló szabadjelző készülék, amely
a Rendeletben meghatározottak szerint látható és
megvilágított (3. § (2) és (3) bekezdés) taxi pepita
sáv az oldal ablakok alatt;
– tarifatájékoztató matrica a jobb oldali hátsó ajtóra ragasztva;
– taxiengedélyszám matrica a jobb első ajtóra
ragasztva;
– a sikeres járműminősítő vizsgálatot követően
a közlekedésszervező által biztosított minősített
budapesti taxi matrica a bal első ajtóra ragasztva;
– használható bankkártyák matrica a jobb oldali hátsó ajtó kisméretű ablakára ragasztva.
• nem kötelező elemek (2013. szeptember 1jétől, de a megfelelést a taxivállalkozás – első ízben – a Rendelet hatálybalépését követő taxiállomás-használati hozzájárulás iránti
kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles
igazolni!):
– Jobb és bal első ajtón: személytaxi-szolgáltatást szervező és közvetítő szolgálat levédett logója és telefonszáma akkor, ha a taxira vonatkozóan
a szolgálattal érvényes szerződése van (3. § (5)
bekezdés és 2. sz. melléklet)
– Hátsó lökhárító: meghatározott méretű és
helyzetű reklámfelület, amelynek felhasználásához
előzetes közlekedésszervezői jóváhagyás szükséges (3. § (13) és 2. sz. melléklet)
1.4. Műszaki követelmények (2015. július 1jétől!)
(3. § (8) és (9) bekezdések)
– teljesítményminimum 55 kW, (belső égésű,
hibrid, elektromos);
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– tengelytávminimum 2550 mm;
– kombi vagy egyterű felépítményű személygépkocsi csomagtartó mérete minimum 390
liter;
– nem kombi vagy egyterű felépítményű személygépkocsi csomagtartó mérete minimum
430 liter;
– gyárilag hibrid és elektromos meghajtású
személygépkocsi csomagtartó mérete minimum 300 liter;
– környezetvédelmi besorolás minimum
EURO4 (2017. december 31-ig);
– környezetvédelmi besorolás minimum
EURO5 (2018. január 1-jétől);
1.5. Speciális, a személytaxi gyártási év
alapján számított korára vonatkozó rendelkezések (19. §)
Személytaxi-szolgáltatást
– 15 évnél idősebb, vagyis bármilyen korú
személygépkocsi 2014. január 15-ig (19xx1998-ban gyártott)
– 15 éves személygépkocsi 2014. december 31-ig (1999-ben gyártott)
– 10 és 15 év közötti személygépkocsi
2015. június 30-ig (2000–2004-ben gyártott)
– 10 éves személygépkocsi 2015. december 31-ig (2005-ben gyártott)
– 10 évesnél fiatalabb személygépkocsi maximum a 10. év december 31-ig
végezhet.
A megadott határidőben a közlekedésszervező a korábban (a szerződéskötés idején hatályos jogszabály szerint) megkötött szerződést
felmondja, és a fennmaradó időszakra megfizetett díjat időarányosan visszafizeti.

2. Előírások
2013. április 18-án érvényes
taxiállomás-használati megállapodással nem rendelkezők részére
A Rendelet I. fejezetében foglaltaknak való
megfelelést 2013. szeptember 1-jétől kell iga-

zolni. A feltételeknek való megfelelés vizsgálatát – előzetes jármű megfelelőségi vizsgálat
keretében – a közlekedésszervező végzi.
2.1. Viteldíjra vonatkozó rendelkezések
(2013. szeptember 1-jétől!)
(Rendelet 15-16. §)
– a személytaxi-szolgáltatás díja kizárólag viteldíjmérő készülékkel (taxaméter) képezhető;
– viteldíjmérő készülék (taxaméter) átállítása
a Rendeletben foglalt egységes tarifával (450,Ft/alapdíj, 280,- Ft/km távolsággal arányos
egységdíj, 70,- Ft/perc idővel arányos egységdíj), a meghatározott első (1.) tarifa helyre;
– közlekedésszervező egységes tarifatájékoztató táblázatának elhelyezése látható módon, a műszerfalon fehér fólián, hátsó ajtó ablakán belülről olvashatóan víztiszta fólián, fekete grafikával (3. § (1) bekezdés, 1. és 2. sz.
mellékletek), továbbá a panaszok megtételének lehetőségeiről szóló tájékoztató elhelyezése (3. § (1) bekezdés és 1. sz. melléklet);
– utasjogokat tartalmazó tájékoztatók
személytaxiban való elhelyezése, a Rendeletben meghatározott módon és helyen (3. § (1)
bekezdés és 3. sz. melléklet);
– dohányzási tilalom és a figyelmeztető felhívás elhelyezése (3. § (11) bekezdés
2.2. Általános rendelkezések (2013. szeptember 1-jétől!)
– személytaxi-szolgáltatás kizárólag a gyártási év alapján számított maximum 10 éves
gépkocsival végezhető a 10. év december 31.
napjáig;
– legalább két típusú bankkártya elfogadására alkalmas, üzemképes terminál felszerelése (3. § (12) bekezdés);
– téli típusú gumiabroncs az október 15-től
március 15-ig terjedő időszakban (3. § (7) bekezdés);
– működőképes légkondicionáló berendezés a március 15-től október 15-ig terjedő időszakban (3. § (10) bekezdés);

2.3. Külső megjelenésre vonatkozó kötelező elemek (2013. szeptember 1-jétől!)
(3. § (5) bekezdés és 2. sz. melléklet)
– a személytaxi színe:
• autó alapszíne RAL 1023 Traffic Yellow,
• információs elemek RAL 9017 Traffic
Black (2. sz. melléklet);
– a személytaxira felszerelt egységes szabadjelző készülék, vagy jogosult szerződés
szerint a védjegyoltalom alatt álló szabadjelző
készülék, amely a Rendeletben meghatározott módon megvilágított és látható (3. § (2)
és (3);
– taxi pepita sáv az oldalablakok alatt;
– tarifatájékoztató matrica a jobb oldali hátsó ajtóra ragasztva;
– taxiengedélyszám matrica a jobb első ajtóra ragasztva;
– a sikeres járműminősítő vizsgálatot követően a közlekedésszervező által biztosított minősített budapesti taxi matrica a bal első ajtóra ragasztva;
– használható bankkártyák matrica a jobb
oldali hátsó ajtó kisméretű ablakára ragasztva.
• nem kötelező elemek (2013. szeptember 1-jétől):
– Jobb és bal első ajtón: személytaxi-szolgáltatást szervező és közvetítő szolgálat levédett logója és telefonszáma akkor, ha a taxira
vonatkozóan a szolgálattal érvényes szerződése van (3. § (5) bekezdés és 2. sz. melléklet);
– hátsó lökhárító: meghatározott méretű és
helyzetű reklámfelület, amelynek felhasználásához előzetes közlekedésszervezői jóváhagyás szükséges (3. § (13) bekezdés és a 2.
sz. melléklet).
2.4. Műszaki követelmények (2013. szeptember 1-jétől!)
(3. § (8) és (9) bekezdései)

A d ó s z á m - felfüggesztés
Az adószám felfüggesztésének gyakorlatát akkor használja az adóhatóság, ha egy évnél régebbi adó- vagy járuléktartozásunk van, illetve
egy évnél régebbi bármilyen bevallást mulasztottunk el. Szintén felfüggesztik az adószámot, ha
valamely hivatalos NAV értesítést két egymást
követő alkalommal nem veszünk át. Ez utóbbi eljárás veszélyesebb, hiszen a postai küldemény
át nem vételét az adóhatóság úgy tekinti, mintha
nem létezne a székhelyünk, így a felfüggesztést
követően bizonyos idő után akár vissza is vonhatja az adószámunkat, ami viszont a vállalkozás megszűnését eredményezi.
Súlyos problémákat okozott a hivatal azon eljárása, hogy a felfüggesztésekről és a visszavonásról nem értesítette az érintetteket, csak honlapján és a hivatalban kifüggesztett hirdetményekben szerepeltette. Így fordulhatott elő,
hogy sok taxis vállalkozó a fővárosi drosztengedély kiváltásakor szembesült azzal, hogy adó-

számának felfüggesztése miatt nem juthat hozzá az engedélyhez, így nem is fuvarozhat a fővárosban.
Ahhoz az információhoz, hogy adószámunk
felfüggesztett-e, az adóhivatal honlapján, a
http://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/felfuggeszt
címen juthatunk hozzá. Vállalkozásunk törzsszámának beírása után (az adószám első nyolc
számjegye) rövidesen megjelenik az eredmény.
Ha „nincs találat”, választ kapunk, akkor megnyugodhatunk: adószámunk érvényes. Egyéni
vállalkozók a http://nyilvantarto.hu weblap
„egyéni vállalkozók nyilvántartása” menüpontjában is tájékozódhatnak.
Legfrissebb információink szerint az adóhatóság szakítva eddigi „titkolózós” gyakorlatával, ma már hivatalos postai úton kiértesíti a
vállalkozókat, vállalkozásokat arról, ha adószámával kapcsolatban bármiféle szankciót alkalmazott.

– teljesítmény minimum
55 kW, (belső égésű, hibrid, elektromos);
– tengelytáv minimum
2550 mm;
– kombi vagy egyterű
felépítményű személygépkocsi: csomagtartó mérete minimum 390 liter;
– nem kombi vagy egyterű felépítményű személygépkocsi: csomagtartó mérete minimum
430 liter;
– gyárilag hibrid és
elektromos meghajtású
személygépkocsi csomagtartó mérete minimum 300 liter;
– környezetvédelmi besorolás minimum EURO
4 (2017. december 31-ig);
– környezetvédelmi besorolás minimum EURO
5 (2018. január 1-jétől).
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Kérdések és válaszok a taxirendelettel kapcsolatban

RASE_JEGYZET_2013 junius_vegleges
2013. j

nius 5. 8:28:46

• Mi lesz azokkal a taxisokkal /taxikkal/,
melyek 2013. április 18-át követően valamilyen okból taxiengedélyt cseréltek és
megkötötték velük a Taxiállomás-használati szerződést 2014-ig, ám az autójuk a
szeptember 1-jétől hatályos rendelet valamely előírásának nem tesz eleget?
Meddig használhatják az előírásoknak
nem mindenben eleget tevő taxijukat?
• A rendelet úgy fogalmaz, hogy
2013. szeptember 1-jétől taxiszolgáltatás csak a rendeletnek mindenben megfelelő gépkocsival végezhető.

A Fővárosi Közgyűlés 2013. április 9-i ülésén elfogadta a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgáltatók működésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének
rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18. Főv. Kgy.
Rendeletet, amit a 2013. június 12-i Közgyűlés módosított. A hatályos rendeletet teljes
egészében újra közöljük azért, hogy az minden olvasónk számára elérhető legyen.
/lásd: 16. oldaltól/ A BKK az interneten is hozzáférhetővé tette táblázat formájában a
különféle előírások értelmezését, segítve ezzel a taxis vállalkozóknak. Ezt a táblázatot
– a BKK engedélyével – mi is közöljük e lap 29-30. oldalán. A taxisoktól naponta érkező
kérdéseket összegyűjtöttük és a BKK taxidivízió-vezetőjéhez, dr. Komáromi Endréhez
eljuttattunk. A válaszokat alább olvashatják.
• A 2013. április 18-án érvényes taxiengedélylyel rendelkező és a taxiengedélyt ezt követően sem cserélő taxis az adott taxiját üzemeltetheti 2015. június 30-ig? Annak ellenére, hogy
esetleg sem az 55kw-os minimális teljesítmény-előírásnak, vagy az EURO4-es emissziós besorolásnak, a legalább 2550 mm-es tengelytáv-előírásnak, illetve a 430/390 literes
minimális csomagtartó méretnek nem tesz eleget?
• Üzemeltetheti a gépkocsit, ha az autó
életkora 15 évnél fiatalabb.
• Ezt az előbbi kérdésben említett taxit a
2013. szeptember 1. után esedékes taxiállomás-használati engedély megújításakor már az
előírt egységes megjelenéssel, vagyis sárga
színre fóliázva, az előírt matricákkal és szabadjelzővel felszerelve kell bemutatni a BKK-nál?

• A 2013. április 18-án érvényes taxiállomás-használati engedéllyel rendelkező
gépkocsit 2013. szeptember 1-jét követően, a taxiállomás-használati engedély
megkötésekor kell szemlére bemutatni,
ahol a jármű színének és külső megjelenésének is meg kell felelnie a rendeleti
előírásoknak.
• Amennyiben a taxis él a jogszabály adta lehetőséggel és 30 nappal korábban újítja meg
engedélyét, úgy a szeptemberben esedékes
vizsga előre hozható augusztusra? Így viszont
a „sárgítási” kötelezettség és az előírt egységes megjelenés csak 2014. augusztusban válik esedékessé?
• Igen, ez esetben 2014. augusztusáig
közlekedhet a gépkocsival, ha a jármű
életkora a 15 évet nem haladja meg.

• Nekik be kell mutatni az előírt egységes
megjelenést 2013. szeptember 1-jét követően? Mondjuk szeptember 2-án?
• Tekintettel arra, hogy 2013. szeptember 1-jével csak a rendeletnek megfelelő
taxigépkocsival végezhető szolgáltatás,
a korábban megkötött taxiállomás-használati engedély érvényét veszti, új szerződést kell kötni, amely során a BKK Zrt.
szemle keretében ellenőrzi, hogy a jármű
mindenben megfelel-e a rendelet előírásainak.
• A rendelet 2013. szeptember 1-jét követően
előírja a legalább két különböző bankkártya elfogadására alkalmas terminál meglétét a taxikban. Ez azt jelenti, hogy 2013. szeptember 1-
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15
jét követően, vagyis már akár szeptember 2-án
minden fővárosban szolgáltató taxiban kötelező az előírt terminál? Be kell mutatni? Esetleg
azt az esedékes taxiállomás-használati engedély kiváltásakor kell csak bemutatni?
• 2013. szeptember 1-jét követően a taxiállomás-használati megállapodás megkötésének keretén belül ellenőrzi a BKK
Zrt. a rendeletnek való megfelelést, így a
bankkártya elfogadására alkalmas terminál meglétét is.
• Mikortól kell a légkondicionáló meglétét igazolni? 2013. szeptember 1-jét követően azonnal, vagy az aktuális taxiállomás-használati engedély kiváltásakor? Az utas kérheti-e ennek
használatát a taxistól? A taxis például egészségügyi okok miatt /megfázásveszély, allergia
stb./ megtagadhatja-e
használatát?
100
• 2013. szeptember 1-jét követően a taxiállomás-használati megállapodás megkö95
tésének
keretén belül ellenőrzi a BKK
Zrt. a rendeletnek való megfelelést, így a
75
működő
légkondicionáló meglétét is. Álláspontom szerint az utas kérheti a légkondicionáló használatát, kérheti annak
kikapcsolását is. A taxis az utas kérését
25 teljesíteni.
köteles
• A téli gumi használatát a rendelet október
15-ét 5követően előírja. Ez 2013. október 15-ét
követően mindenkire nézve kötelező, vagy ez
is az 0aktuális taxiállomás-használati engedély
kiváltását követően lesz kötelező? A rendelet a
4 évszakos gumit nem említi. Ez használható-e,
vagy csak kifejezetten a téli gumi?
• A téli gumi kötelező használatának előírása közlekedésbiztonsági szempontrendszer alapján történt, a téli közlekedés biztonságos akkor is, ha a gépkocsin
négyévszakos gumit használnak. Ezért
ezt az ellenőrzéskor a BKK Zrt. elfogadja.
• A Rumbach Sebestyén utca egy ilyen alapos ellenőrzésre a nagyszámú engedélykérő
miatt nem alkalmas. Lesz ennél jobb megoldás szeptemberre?
• A BKK Zrt. a nagyszámú gépkocsiszemlék lefolytatásához telephelyet keres, amely kialakítása szeptember 1-jéig
megtörténik. Ezen a helyszínen fogadjuk
majd a taxigépkocsikat szemlére, vezetőiket szerződéskötésre.
• A 2013. április 18-át követően autót cserélő
taxis, vagy az ezt követően taxiengedélyét bármilyen okból cserélő, illetve újonnan kiváltó taxisra a rendelet minden előírása vonatkozik
2013. szeptember 1-jét követően? Amennyiben így van, úgy azok a taxisok, akik az új,
szeptember 1-jétől érvényes előírásoknak eleget tevő járművet vettek, de ezt még nem az
előírt megjelenéssel mutatták be a BKK-nál,
használhatják a régi megjelenést a szerződésükben rögzített dátumig, vagy sem?
• 2013. szeptember 1-jét követően új
szerződést kell kötni, amely keretében
szemle során be kell mutatni a jármű
megfelelőségét.
• Mi lesz azokkal, akik 2013. április 18-át követően autót cseréltek és új taxiállomás-használa-

ti szerződést is kötöttek velük 2014. évi lejárattal, de az autójuk nem felel meg mindenben az
új előírásoknak? Szeptember 1-jét követően taxijuk nem felel majd meg az előírásoknak, így
visszavonják érvényes engedélyüket?
• 2013. szeptember 1-jétől a rendeletnek
megfelelni nem tudó taxi gépkocsival
szolgáltatás nem végezhető, ha új szerződést a taxivállalkozás kötni nem tud, a
BKK Zrt. a korábbi megállapodást felmondja, a taxiállomás-használati díj időarányos részét visszafizeti.
• A rendelet szerint a 15 évesnél öregebb taxikat 2014. január 15-ig lehet használni. Akinek az ezt követő hónapokban jár le a taxiállomás-használati szerződése, a szerződésben
rögzített határidő végéig taxizhat autójával?
Egy konkrét példa: Vállalkozó 2013. augusztusban meghosszabbítja taxiállomás-használat
engedélyét, ami 2013. április 18-án érvényes
volt. Gépkocsija 2014-ben lesz 15 éves. Meddig kap engedélyt? 2014 augusztusáig, vagy
az év végéig? Esetleg 2015. január 15-ig?
• A taxiállomás-használati megállapodást a BKK Zrt. egy évre köti a taxis vállalkozóval.
• Az új előírásoknak megfelelő szabadjelzőt
mikortól kell használni azoknak, akik nem állnak szerződéses jogviszonyban valamely védjegyoltalommal rendelkező fuvarközvetítővel?
A rendelet ezt nem sorolja a kivételek közé.
Akkor, amikor az egységes megjelenést
/fóliák, matricák/ az esedékes taxiállomáshasználati szerződés megkötésekor ellenőrzésre kerülnek, vagy 2013. szeptember 1-jét
követően? Van eltérés a 2013. április 18. óta
folyamatos engedéllyel rendelkezők és a
Taxiengedélyt valami okból cserélők között?
• 2013. szeptember 1-jét követően a taxiállomás-használati engedély megkötésekor kell első alkalommal megfelelni a
rendelet előírásainak, így az egységes
szabadjelzőt is ekkortól kell használni.
Az adott taxis vállalkozás meghatározott
rendszámára kötötte meg a BKK Zrt. a
taxiállomás-használati megállapodást, ha
akár a vállalkozásban, akár a rendszámban változás van, 2013. szeptember 1-jétől a rendelet minden előírásának meg
kell felelni. Türelmi időt a rendelet azon
vállalkozásoknak biztosít, akik a gépkocsijukat lecserélni nem tudták volna. Bármilyen okból járművet cserélő vállalkozásnál, ha a rendszám nem azonos a
A székely összehívja hat fiát, és
megkérdezi, melyikük döntötte be a
budit az árokba. Senki sem jelentkezik.
– Emlékezzetek George Washington
és a cseresznyefa esetére – mondja a
paraszt. – Mikor George kivágta a fát,
és bevallotta tettét, apja büszke volt
fiára az õszinteségéért.
Kilép a paraszt bácsi legkisebb fia, s
bevallja, hogy õ a tettes. Mire az apja
lekever neki egy jókora pofont.

2013. április 18-i állapottal, szeptember 1jétől új szerződést kell kötni.
• A rendelet 14. § (1) pontja szerint a fővárosban érvényes engedéllyel rendelkező taxis e
rendelet előírásait kell alkalmazza, ha más területen szolgáltat. Annak ellenére, hogy a másik város esetleg ezt nem köti szabályokhoz.
Van hatásköre a fővárosnak arra, hogy a közigazgatási területén túlterjeszkedő szabályokat alkosson és ennek be nem tartásáért büntessen?
• A fővárosi rendelet Budapest közigazgatási határain belül megkezdett fuvarokra tartalmaz előírásokat, a közigazgatási határon kívül kezdődött fuvarokra a
rendeletben előírás nem található.
• Igaz az az állítás, hogy a közlekedésszervező adja a műszerfalon elhelyezendő tarifatájékoztatót a panaszbejelentés lehetséges címzettjeivel, továbbá a két oldalon elhelyezendő
„Minősített budapesti taxi” matricákat és az
„Utasinformációt”? Amennyiben igen, úgy mikortól és hol lehet ezekhez hozzájutni? Kérdés az is, hogy mennyiért? Ingyen? Az öszszes többi elemet (kockasor, külső tarifatájékoztató, engedélyszám, szabadjelző) önállóan
kell beszerezni?
• A közlekedésszervező biztosítja az
egységes tarifatájékoztató táblákat, az
utasjogokat tartalmazó tájékoztatót, ezeket még 2013. szeptember 1-je előtt eljuttatjuk a taxis vállalkozóknak. A „Minősített budapesti taxi” matricát szintén a
közlekedésszervező biztosítja, azt a gépjármű-szemle keretében adjuk át a gépkocsivezetőnek. A matricákért a taxivállalkozásoknak külön díjat fizetni nem
kell, a többi matrica elemet a taxis vállalkozásoknak maguknak kell beszerezni.
• A tarifatábla helyét pontosítani kell. Az utóbbi időszakban igen sok a panasz arra, hogy ez
az utas számára nem látható. Ugyanakkor a
légzsákokra TILOS bármit is ragasztani. Így viszont nem túl sok lehetséges hely marad,
mert még a taxiórában lévő többi tarifát is kötelező feltüntetni egy másik tarifatáblán.
• A tarifatáblát a műszerfalon jól látható
módon kell elhelyezni oly módon, hogy
az a légzsák kinyitását ne akadályozza.
A válaszokat ezúton is köszönjük!

A szerk.

– Te mondtad, hogy George Washington apja büszke volt, amikor a
fia bevallotta, amit tett! – tiltakozik a
gyerek.
– De õ nem ült a fán, amikor a fia kivágta!
***
A dohányzás megrövidíti a cigarettádat.
***
A
dohányzókészletembõl
már
megint csak a pofámat hoztam el.
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Már megint?

T

alán sok olvasónk meglepődik
azon, hogy a májusi számban egyszer már megjelentetett fővárosi
taxirendeletet látja újra e lapszámban is.
Ez nem tévedés, döntésünk szándékos volt. Ugyanis, ahogy azt a júniusi számban már jeleztük, a Fővárosi Közgyűlés a főpolgármester úr javaslatára több ponton is módosította az április 18-án elfogadott és
szeptember 1-jétől hatályos rendeletet. A módosítások, melyek a taxis-

oldal korrekciós javaslatait, kéréseit tartalmazzák, sok pontban változtatták meg az
eredeti szöveget, mely így akár megtévesztő
is lehet. Úgy gondoltuk, hogy a következő
évek fővárosi taxiszolgáltatását alapvetően meghatározó jogszabálynak
pontos ismerete elengedhetetlen a kollégák számára. Tehát ezért jelenik meg e lapszámban is, ismételten a jogszabály. A módosításokat aláhúzva és kiemelve közöljük.
A szerk.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
31/2013. (IV.18.) önkormányzati rendelete
a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást
közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról
Budapest Főváros Közgyűlése a személyszállítási szolgáltatásokról
szóló 2012. évi XLI. törvény 12. § (3)-(4) bekezdésében, valamint a 49.
§ (3) bekezdés b) pontjában, továbbá az árak megállapításáról szóló
1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

E rendelet alkalmazásában:
a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság;
b) taxiállomás: a közterületnek olyan kijelölt része, amely a személytaxi-szolgáltatást végző személytaxik utasfelvételi céllal történő tartózkodására szolgál;
c) speciális taxiállomás: a kiemelt közforgalmú létesítmények közül a
repülőterek melletti közterületen létesített taxiállomás;
d) szerződéses üzemeltető: a speciális taxiállomás üzemeltetését
megállapodás alapján ellátó gazdálkodó szervezet;
e) a közút forgalomtechnikai kezelője: a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság;
f) tevékenységi engedély: a külön jogszabály szerint az illetékes közlekedési felügyelőség által a személyszállító tevékenység végzésére kiadott engedély;
g) taxiállomás-használati hozzájárulás: a közlekedésszervező által a
személytaxi-szolgáltató részére kiadott, a közlekedésszervező üzemeltetésében lévő taxiállomások rendeltetésszerű használatára feljogosító
hozzájárulás.

I. Fejezet
A személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a
személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat
működtetésének feltételei

2. §

Budapest közigazgatási területére kiadott tevékenységi engedéllyel,
személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatást, továbbá személyszállítási szolgáltatást közvetítő és szervező szolgáltatást a vonatkozó
egyéb jogszabályokban előírt feltételeken túl e rendeletben foglaltak
szerint lehet folytatni.

1. A személytaxival végzett személyszállítási
tevékenység folytatásának feltételei
3. §

(1) Személytaxival személyszállítási szolgáltatást kizárólag olyan járművel lehet végezni, amelyen – a külön jogszabályban előírt tartalmú tájékoztató feliraton kívül – az e rendelet 1. mellékletében meghatározott
módon, formátumban és tartalommal a személytaxi szolgáltató által alkalmazott árak, valamint a panaszok megtételének lehetőségei is feltüntetésre kerülnek.

(2) A személytaxit fel kell szerelni a kizárólag a „taxi” szót tartalmazó,
borostyánsárga alapszínű, szemből és hátulról legalább 410x171 mm
felülettel látszó, oldalról legalább 5 mm széles, LED fényforrással
megvilágítható berendezéssel (a továbbiakban: szabadjelző), amelyen a
„taxi” feliraton kívül más felirat, egyéb jel vagy jelzés nem helyezhető el.
(3) Személytaxin kizárólag a (2) bekezdésben meghatározottak szerinti szabadjelző helyezhető el kivéve, ha a személytaxi szolgáltatást
közvetítő és szervező szolgálat rendelkezik védjegyoltalom alatt álló
szabadjelzővel. Ez utóbbi esetben a védjegyoltalom alatt álló és a közlekedésszervező által előzetesen jóváhagyott szabadjelző is felszerelhető a szolgálattal érvényes szerződésben álló alvállalkozó, tag, munkavállaló személytaxijára, és az ilyen szabadjelzőt a személytaxi-szolgáltató egyebekben a (2) bekezdésben szabályozottak szerint használhatja.
(4) A (2) vagy (3) bekezdésben meghatározott szabadjelző
megvilágítása – eltérő színű vészvillogást kivéve – a viteldíjjelző készülék „foglalt” állásában nem működtethető, a viteldíjjelző készülék „szabad” állásában pedig a szabadjelzőnek előre
fehér vagy borostyánsárga, hátra borostyánsárga színnel világítania kell. Amikor a személytaxi nem végez szolgáltatást, a szabadjelzőt le kell takarni, vagy le kell szerelni. A szabadjelző
csak abban az esetben világíthat, ha a személytaxi bárki által
utcai leintéssel, vagy taxiállomáson igénybe vehető. A szabadjelző megvilágításának olyan kivitelűnek kell lennie, hogy az jó
látási viszonyok között, éjszakai és nappali fényviszonyoknál
is, minimum 100 méterről látható legyen.
(5) A személytaxi üzemeltetője köteles biztosítani, hogy az általa üzemeltetett jármű külső és belső megjelenése esztétikus és tiszta legyen,
továbbá megfeleljen az e rendelet 2. mellékletében meghatározott követelményeknek.
(6) Személytaxi-szolgáltatás kizárólag a gyártási év alapján számított
maximum 10 éves gépkocsival végezhető a 10. év december 31. napjáig.
(7) Minden év október 15-től a következő év március 15-ig terjedő
időszakban szolgáltatást teljesíteni kizárólag téli típusú gumiabronccsal felszerelt személytaxival lehet.
(8) Személytaxi-szolgáltatás legalább 55 kW teljesítményű és
EURO4 környezetvédelmi besorolású személygépkocsival folytatható. A gyárilag hibrid személygépkocsik esetén az összes
hajtómotor teljesítményt együttesen szükséges figyelembe
venni.
(9) Személytaxi-szolgáltatás kizárólag olyan személygépkocsival folytatható, amelynek a tengelytávja minimum 2550 mm, továbbá öt személy szállítása esetén a csomagtartó mérete
a) kombi felépítményű és az egyterű személygépkocsi estén
minimum 390 liter,
b) nem kombi felépítményű személygépkocsi esetén minimum 430 liter,
c) gyárilag elektromos és hibrid autók esetén minimum 300 liter.
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(10) Személytaxi-szolgáltatás március 15. és október 15. között kizárólag működőképes légkondicionáló berendezéssel rendelkező járművel folytatható.
(11) Személytaxiban dohányozni tilos, és erről a figyelemfelhívást a
járműben ki kell helyezni.
(12) A személytaxit legalább két különböző típusú bankkártya elfogadására alkalmas terminállal fel kell szerelni, és azt működőképes
állapotban kell tartani. Az utas igényének megfelelően a bankkártyás díjfizetési igényt teljesíteni kell, és valamennyi bankkártyával elektronikus
módon történő fizetést plusz díj felszámítása nélkül el kell fogadni.
(13) A jogszabályi előírásoknak megfelelő reklám kizárólag a személytaxi hátsó lökhárítóján a 2. mellékletben szereplő módon helyezhető el.
(14) Személytaxi szolgáltatást végezni csak valamennyi vonatkozó
jogszabály együttes megtartása mellett lehetséges. Nem végezhet személytaxi-szolgáltatást a vállalkozás, vagy az a személytaxija, amelyre vonatkozóan a tevékenység végzésre irányadó jogszabályok valamely rendelkezését nem, vagy csak részben teljesíti.
(15) A személytaxi üzemeltetője a tevékenységi engedély megszerzése előtt köteles a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti előzetes igazolás kiadásához szükséges, e rendelet 11. §-ában
meghatározott iratokat benyújtani a közlekedésszervezőnek.
(16) Ha a vállalkozás több járművel végzett személyszállítási szolgáltatáshoz kér igazolást, az igazolás kiadásának feltételeit minden járműre külön-külön kell megvizsgálni.
(17) Az előzetes igazolást a közlekedésszervező az e rendelet 11. §
szerinti taxiállomás-használati hozzájárulással egyidejűleg adja ki.

2. A személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működésére vonatkozó szabályok
4. §

(1) A személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat (a továbbiakban: szolgálat) a külön jogszabály szerinti tevékenységi engedély
megszerzése előtt köteles a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti előzetes igazolás kiadásához szükséges, e rendelet 5. § (3)
bekezdésében meghatározott iratokat, továbbá a köztartozás-mentességről, a nevére szóló vezetékes telefon előfizetésről, és jelen paragrafus (6) bekezdésében előírt technikai eszköz megfelelőségéről szóló iratokat, valamint a 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és az aláírási címpéldányt a közlekedésszervezőnek benyújtani.
(2) A szolgálat köteles saját vállalkozásában folyamatos diszpécserszolgáltatást fenntartani, amely a megrendeléseket rögzíti, és a megrendelést továbbítja a szolgáltatást teljesítő tagja, munkavállalója, vele érvényes szerződésben álló alvállalkozója személygépkocsi-vezetőjéhez.
(3) A szolgálat köteles a beérkező és kiközvetített rendeléseket számítógépes nyilvántartásban rögzíteni.
(4) A szolgálat a személytaxi-szolgáltatás értékesítéséhez fűződő telefon-előfizetéseit a saját nevén köteles fenntartani. A szolgálatnak legalább egy vezetékes telefon-előfizetéssel kell rendelkeznie.
(5) A szolgálatnál a telefonhívásokat – ideértve a megrendelést, annak elfogadását és a feladatot teljesítő személytaxi vezetője részére történt továbbítását is – elektronikus formában rögzíteni kell, és a rögzítésétől számított legalább 3 hónapig meg kell őrizni.
(6) A szolgálat diszpécseralkalmazása:
a) térinformatikai alapon rendszerbe szervezett,
b) az irányított taxi-gépkocsik adatkommunikációba kapcsolt eszközei minimum 5 másodperces frissítésű, 20 méternél pontosabb pozíció
és irány meghatározására, továbbá kétirányú adatkommunikációra alkalmasak,
c) a beérkező rendelési cím és kiállási idő manuális, vagy adatkapcsolat módú rögzítésén túl, önműködő (személy beavatkozásától mentes) módon választja ki a fuvarra alkalmas és a legjobb pozícióban –
hely, irány, távolság, idő – lévő szabad személytaxit azzal, hogy a rendszer a közlekedési szabályok és az aktuális forgalmi viszonyok figyelembevételével a valós közúti útvonalakon történő (nem légvonalban számított) távolság számítására alkalmas,
d) képes a személytaxiban hangjelzés mellett olvasható módon a pontos rendelési címet és időpontot megjeleníteni, vagy amennyiben a jármű navigációs berendezéssel ellátott és ezen eszközt a személytaxi-szolgáltatást végző személy üzemelteti, képes az úti célt az eszközbe adatkapcsolati úton – emberi beavatkozás nélkül – továbbítani,
e) képes rögzíteni a telefonon, faxon, e-mailben, levélben, vagy online érkező megrendeléseket.

(7) A diszpécseralkalmazás (6) bekezdésben foglaltak való megfelelőségéről a közlekedésszervező tanúsítványt állít ki.

5. §

(1) Nem folytathat személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgáltatást az a vállalkozás, amelynek köztartozása van, vagy pénzügyi
megfelelőségét igazolni nem tudja.
(2) A szolgálat pénzügyi szempontból akkor megfelelő, ha saját tőkéje eléri az 50 millió forint összeget. Az a szolgálat, amely 400 gépkocsit
meghaladó gépkocsipark szervezésében vesz részt, a 401. gépkocsitól
ezen felül további 25.000,- Ft/gépkocsi mértékű saját tőkét is köteles
igazolni.
(3) A szolgálat a pénzügyi megfelelőség igazolása céljából a számviteli törvény szerinti beszámolóját a tevékenység megkezdése előtt a taxiállomás-használati hozzájárulás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg, ezt követően pedig minden év június 15-ig megküldi a közlekedésszervező részére. Amennyiben a szolgálat könyvvizsgálatra kötelezett, a
számviteli törvény szerinti beszámolóhoz csatolni kell a könyvvizsgáló
véleményét is.

II. Fejezet
A taxiállomások létesítésére és igénybevételére
vonatkozó szabályok

3. Taxiállomás létesítése
6. §

(1) Budapest főváros közterületein taxiállomás létesítése, használata és
üzemeltetése e rendelet szabályai szerint engedélyezhető és végezhető.
(2) E rendelet alkalmazása szempontjából közterület az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet, valamint a belterületi földrészlet, építmény közhasználatra, jármű- vagy gyalogosforgalom részére átadott része, ideértve az ingatlan-nyilvántartás
szerint közforgalom elől el nem zárt magánutakat is.

7. §

(1) Taxiállomás létesítése a közlekedésszervező feladata. A taxiállomás
helyének kijelölését – a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően – a közút forgalomtechnikai kezelőjénél kell kezdeményezni.
(2) Vásárok, kiállítások, sportesemények, rendezvények alkalmával –
a 8. §-ban előírt feltételek betartása mellett – ideiglenes taxiállomás is
létesíthető.
(3) Közterület-használatot is megvalósító taxiállomás létesítésére,
használatára és üzemeltetésére a közterület tulajdonosától közterülethasználati hozzájárulást kell kérni. A hozzájárulás határozott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig adható.
(4) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken a taxiállomás létesítésére, használatára és üzemeltetésére irányuló közterület-használati hozzájárulásról jelen rendelet előírásai alapján és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló
mindenkor hatályos fővárosi közgyűlési rendeletben foglalt hatásköri
és eljárási szabályok megfelelő alkalmazásával kell dönteni.

8. §

(1) A taxiállomás létesítésére vonatkozó közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet a közlekedésszervező nyújtja be a közterület tulajdonosánál.
(2) A közterület-használati hozzájárulás feltételeit a tulajdonos önkormányzat a hozzájárulásában rögzíti.

4. A taxiállomásokat üzemeltető szervezet
9. §

(1) Budapest főváros közigazgatási területén lévő taxiállomások létesítésével, fenntartásával, működtetésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátására a közlekedésszervező jogosult.
(2) Amennyiben a kiemelt közforgalmú létesítmények közül a repülőterek melletti közterület üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat – önkormányzati rendeletet kivéve – jogszabály alapján más gazdálkodó
szervezet köteles ellátni, vagy a közterület használatának jellege, vagy
a közterülettel határos létesítményekkel összefüggő fokozott biztonsági követelmények azt indokolják, a közlekedésszervező az ilyen közterület üzemeltetését végző gazdálkodó szervezettel a taxiállomás létesítésével, fenntartásával, működtetésével, és megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról – e rendelet általános vagy a 10. §-ban foglalt
különleges szabályainak figyelembevételével – megállapodást köthet.
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(3) A közlekedésszervező a taxiállomások használatával, működtetésével összefüggő feladatok végrehajtásával kapcsolatban ügyfélszolgálati irodát tart fenn, ahol mind a szolgáltatást igénybe vevő utasok, mind
a vállalkozások a taxiállomásokkal és üzemeltetésükkel, vagy az ügyintézéssel kapcsolatos észrevételeiket, panaszaikat előadhatják.

5. Speciális taxiállomás
10. §

(1) A 9. § (2) bekezdésében szereplő speciális feltételeknek megfelelő közterületen lévő vagy létesítendő taxiállomás (a továbbiakban: speciális taxiállomás) üzemeltetésére – a közterületre vonatkozó különleges jogszabályi előírásokra, és a közterület használatának jellegére, a
fokozott biztonsági előírásokra tekintettel – e rendelet rendelkezései az
alábbi (2)-(6) bekezdésekben foglalt eltérésekkel alkalmazandók.
(2) A speciális taxiállomás használatához – a 11. §-ban foglaltaktól eltérően – a szerződéses üzemeltető adja meg a hozzájárulást az általa
pályázati úton, legfeljebb 5-5 évre kiválasztott, személytaxi-szolgáltatás
végzésére egyébként jogosult vállalkozás számára és állapítja meg a
hozzájárulás megadásának módját és feltételeit. A speciális taxiállomás
használatára feljogosító hozzájárulás megszerzése nem mentesíti a vállalkozást a személytaxi-szolgáltatás végzésére vonatkozó egyéb jogszabályi előírások teljesítésének kötelezettsége alól.
(3) A speciális taxiállomás-használati hozzájárulás díját és fizetésének módját – a 11. §-tól eltérően – a szerződéses üzemeltető állapítja
meg és érvényesíti a kiválasztott vállalkozással szemben.
(4) A speciális taxiállomás használatára vonatkozóan a szerződéses
üzemeltető a kiválasztott vállalkozással szemben – e rendeletben foglaltakon kívül – a magasabb színvonalú szolgáltatás biztosítása érdekében további feltételeket, valamint az utasforgalom irányításával, szervezésével összefüggésben a helyszíni sajátosságoknak megfelelő más
előírásokat is érvényesíthet, ezek azonban nem ütközhetnek egyéb jogszabályba, és nem lehetnek a kiválasztott vállalkozás számára méltánytalanok vagy indokolatlan megkülönböztetésre alkalmasak.
(5) A speciális taxiállomás használatával kapcsolatos, e rendeletben
és az üzemeltetési feladatokra kötött megállapodásban foglalt előírások
betartását – a 13. §-ban felsoroltakon kívül – a szerződéses üzemeltető
is jogosult és köteles ellenőrizni, a szabálysértésekről és a megtett intézkedésekről pedig köteles értesíteni a közlekedésszervezőt.
(6) A speciális taxiállomás üzemeltetési feladatairól szóló megállapodást a közlekedésszervező és a szerződéses üzemeltető e rendelet keretei között, e rendelet különleges szabályaira is figyelemmel kötheti
meg az alábbiak szerint:
a) a megállapodásban a szerződéses üzemeltetőnek kötelezettséget
kell vállalnia arra, hogy – az utasok egyenlő elbánását biztosítva – a
nem az általa pályázati úton kiválasztottak körébe tartozó, utassal érkező személytaxi-szolgáltatók részére megfelelő utas kiszállási, a rendelésre hívott személytaxi-szolgáltatók részére pedig megfelelő utas felvételi pontokat biztosít a speciális taxiállomáson kívüli területen.
b) a szerződéses üzemeltető vállalja, hogy az általa kiírt pályázatban
és az annak eredményeként létrejött szerződésben rögzíti az e rendeletben foglalt feltételeknek való megfelelési kötelezettséget a pályázók,
és a kiválasztott vállalkozás részére, amelynek fennállását a szerződés
teljes időtartama alatt jogosult és köteles ellenőrizni. Az ellenőrzések
tapasztalatairól, jogsértésekről köteles rendszeresen tájékoztatni a közlekedésszervezőt, aki a jogsértéseket nyilvántartja.
c) a megállapodás megkötéséhez a Fővárosi Közgyűléstől átruházott
hatáskörben eljáró főpolgármester előzetes jóváhagyása szükséges.

6. A taxiállomás-használati hozzájárulás
11. §

(1) Budapest főváros területén létesített taxiállomások használatára jogosító taxiállomás-használati hozzájárulást – a 10. §-ban foglaltak kivételével – a közlekedésszervező adja ki.
(2) E rendelet hatálya alá tartozó taxiállomásokat a személytaxi-szolgáltatást végző vállalkozás (a továbbiakban: vállalkozás) csak a taxiállomások használatára jogosító hozzájárulás (a továbbiakban: taxiállomáshasználati hozzájárulás) birtokában használhatja.
(3) A vállalkozás a taxiállomás-használati hozzájárulás iránti kérelmet
a közlekedésszervezőnél nyújthatja be a taxiállomás-használati hozzájárulás lejártát megelőző 30 napon belül.
(4) A kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) a vállalkozás neve,

b) egyéni vállalkozó esetén a születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, levelezési címe, vállalkozói igazolványának száma,
c) gazdasági társaságok esetén a vállalkozás székhelye, levelezési címe, cégjegyzékszáma, adószáma,
d) a személytaxi forgalmi rendszáma,
e) a személytaxi különleges (sárga) rendszáma,
f) a személytaxi gyártmánya, típusa, színe,
g) taxi-igazolólap száma,
h) nyilatkozat arról, hogy a vállalkozás a Budapest főváros területén
végzendő iparűzési adóköteles tevékenységével összefüggésben a Fővárosi Önkormányzathoz adóalanyként a (10) bekezdésben szereplő
határidőn belül bejelentkezik vagy, hogy a vállalkozás a Budapest főváros területén végzett iparűzési adóköteles tevékenységével összefüggésben a Fővárosi Önkormányzathoz adóalanyként bejelentkezett és
adótartozása nem áll fenn,
i) nyilatkozat arról, hogy a jármű az e rendelet 1. és 2. mellékleteiben
foglaltaknak megfelel.
(5) A kérelemhez mellékelni kell egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványának, gazdasági társaság esetén a társaság 30 napnál
nem régebbi cégkivonatának és a vezető tisztségviselő aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának másolatát.
(6) A közlekedésszervező a taxiállomás-használati hozzájárulás kiadása előtt jogosult az alábbi okiratokat megtekinteni:
a) vállalkozói igazolvány eredeti példányát,
b) a cégkivonat hiteles példányát,
c) az aláírási címpéldány vagy az aláírás-minta eredeti példányát,
d) a forgalmi engedélyt,
e) különleges (sárga) rendszám használatát engedélyező, az illetékes hatóság által kiállított okiratot,
f) személytaxi-vezetői szakvizsga igazolványt,
g) minősítő vizsgálat alapján kiadott taxi-igazolólapot,
h) a Budapest főváros területére érvényes taxiengedélyt,
i) igazolást arról, hogy a vállalkozó az e rendelet 12. § (10) bekezdés
szerinti díjat befizette.
(7) A közlekedésszervező – a jármű megszemlélését követően – a taxiállomás-használati hozzájárulást csak abban az esetben adja ki, ha a
vállalkozás és a jármű e rendelet feltételeinek megfelel.
(8) A közlekedésszervező a díj bankszámláján történt jóváírását követő 3 munkanapon belül a vállalkozás nevére és a gépkocsi rendszámára szóló taxiállomás-használati hozzájárulást ad ki.
(9) A taxiállomás-használati hozzájárulás az alábbi három részből áll:
a) a közlekedésszervezővel kötött megállapodás (a továbbiakban: taxiállomás-használati megállapodás),
b) a közlekedésszervező által kiadott, a taxiállomás-használati megállapodás megkötését igazoló kártya (a továbbiakban: kártya),
c) a közlekedésszervező által kiadott, sorszám szerint nyilvántartott
öntapadós matrica (a továbbiakban: matrica).
(10) A taxiállomás-használati hozzájárulás kiadását követő 60 naptári
napon belül a vállalkozó köteles igazolást benyújtani a közlekedésszervezőnek arról, hogy a Budapest főváros területén végzett iparűzési adóköteles tevékenységével összefüggésben a Fővárosi Önkormányzathoz
adóalanyként bejelentkezett és adótartozása nem áll fenn. Amennyiben
a vállalkozás ezt az igazolást határidőre nem nyújtja be, úgy a részére
kiadott taxiállomás-használati hozzájárulás a 61. napon hatályát veszti (a
taxiállomás-használati hozzájárulás megszűnik, a kártya és a matrica pedig érvénytelenné válik).
(11) A közlekedésszervező által biztosított matricát a személytaxi
szélvédőjén, a belső visszapillantó tükör mögött kell elhelyezni. A közlekedésszervező által biztosított kártyát a személytaxi vezetője ellenőrzés esetén köteles átadni.
(12) A közlekedésszervező a taxiállomás-használati megállapodás
egy másolati példányát köteles megküldeni a Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelőségének, valamint a taxiállomáshasználati hozzájárulás kiadásától számított 30 napon belül – a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően – köteles az illetékes hatóságot tájékoztatni az érvényes taxiállomás-használati hozzájárulással
rendelkező vállalkozások azonosító adatairól.
(13) A közlekedésszervező a vállalkozás által rendelkezésére bocsátott adatok ellenőrzésére a taxiállomás-használati hozzájárulás érvényességének ideje alatt is jogosult. E célból felkérheti a vállalkozást az (5)
bekezdés és a (6) bekezdés d-i) pontok szerinti okiratok felmutatására,
és elvégezheti a jármű szemléjét is.
Folytatás a 21. oldalon
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Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ
1. Használhat-e taxiján tompított fényszóró helyett nappali menetjelző lámpát, ha
a látási viszonyok köd miatt korlátozottá
váltak?

en

konál
él-

ki-

a) Igen.
b) Csak lakott területen és autópályán.
c) Nem.

té-

2. Melyik jelzőtábla tilalmát
szünteti meg ez a jelzés?
a) A „Kötelező legkisebb sebesség” jelzőtábláét.
b) A „Legkisebb követési távolság” jelzőtábláét.
c) A „Sebességkorlátozás” jelzőtábláét.

és

a) Igen, ha a jármű hossztengelye irányában
hátrafelé legfeljebb 1 m-re, oldalirányba legfeljebb 0,4 m-re nyúlik ki.
b) Nem.

a) Igen.
b) Csak akkor, ha jobbra bekanyarodva folytatja az útját.
c) Nem.

6. Mire hívja fel a járművezetők figyelmét
a szaggatott vonallal körülhatárolt sárga
színű útburkolati jel?
a) Különösen veszélyes helyre.
b) Megfordulási tilalomra.
c) Sebességkorlátozásra.

10. Hol kell megállítani a képen látható
gépkocsit a képen látható forgalmi helyzetben?

7. Az útkereszteződésben jobbra halad
tovább. Kell irányjelzést adnia?
a) A sínek előtt olyan helyen, ahonnan a vasúti
pálya jól belátható és a vonatot még nem
akadályozza a továbbhaladásában.
b) Az „Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla előtt.
c) A „Vasúti átjáró kezdete” jelzőtábla vonalában.

3. Mire figyelmezteti a járművek vezetőit
a képen látható útburkolati jel?
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a) Igen.
b) Nem.
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a) Útburkolati jellel kijelölt gyalogos-átkelőhelyre.
b) Gyermekeknek az úttestre lépésével kell
számolnia.
c) A jármű sebessége az adott helyen nem haladhatja meg a 30 km/h-t.
4. Úti célja a táblával megjelölt útszakaszon van. Mikor hajthat be a táblával
jelzett területre?
a) Csak a kiegészítő táblán
megjelölt időszakban.
b) Csak a kiegészítő táblán
megjelölt időszakon kívül.
5. Szabályos-e a kerékpárok szállítása a
képen látható módon?

8. Túlnyúlhat-e a személygépkocsin a
csomagtartójában elhelyezett rakomány?
a) Igen, legfeljebb 40
cm-re.
b) Csak akkor, ha a túlnyúló rakományt a képen látható
m ó d o n
megjelöli.
c) Nem.
9. Kötezett-e elsőbbségadásra a képen
látható taxi?

11. Köteles-e
a taxis az autója
hátsó
ülésén helyet
foglaló 135
cm-nél
alacsonyabb
gyermeket
gyermekbiztonsági rendszer hiányában a jármű biztonsági övével rögzíteni?
a) Igen.
b) Csak akkor, ha az adott gyermek 50 cm-nél
alacsonyabb.
c) Nem.
12. Szállíthat-e a taxija első ülésén 3 évnél fiatalabb gyermeket?
a) Legfeljebb egy olyan felnőtt ölében, aki biztonsági övvel van rögzítve és karjaiban a
gyermeket szorosan tartja.
b) Legfeljebb a taxi szokásos haladási irányával ellentétes irányban felszerelt gyermekbiztonsági rendszerben és csak akkor, ha a
légzsák működésbe lépését előzetesen
megakadályozta.
c) Nem.
Virágh Sándor
A helyes megoldások
a 46. oldalon találhatók.
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Folytatás a 18. oldalról

7. A taxiállomások
használata
12. §

1. melléklet a 31/2013. (IV.18.) Főv.
Kgy. rendelethez

minimum 3 mm magas félkövér betűkkel kiemelten
kell feltüntetni. A személytaxi jobb oldali hátsó ajtaján 500x300 mm-es méretben el kell helyezni e rendelet 16. §-ban rögzített hatósági árként meghatározott tarifát magyar és angol nyelvű értelmezéssel
átlátszó fólián alkalmazott fekete kövér betűkkel.
A bal első ajtón alkalmazni szükséges a közlekedésszervező által kiadandó „Minősített budapesti
taxi” feliratú matricát 350x80 mm-es felületen átlátszó fólia kivitelben, fekete félkövér betűkkel.

A Budapest közigazgatási területére kiadott taxi(1) Taxiállomást csak személytaxik - engedéllyel rendelkező személytaxi műszerfalán és
utas felvétel céljából történő - várako- a jobb és bal hátsó ablakán e rendeletben rögzített
zására lehet használni. Más járművek hatósági árként meghatározott konkrét tarifát jól láta taxiállomást sem megállás, sem vá- ható módon a közlekedésszervező egységes tarifarakozás céljára nem használhatják.
tájékoztató táblázatával kell feltüntetni. A személy(2) A vállalkozásnak csak olyan taxin 200x200 mm-es méretben elhelyezendő belülszemélytaxija tartózkodhat a taxiállo- ről olvashatóan a közlekedésszervező
máson, amelyre vonatkozóan
egységes tarifatáblázata a jármű jobb
a) a taxiállomás-használati megálla- és bal hátsó ablakán átlátszó fólia-fepodást megkötötték, és ezzel együtt kete betű, műszerfalán nem átlátszó
a díjat befizették,
fólia-fekete betű kivitelben.
b) a közlekedésszervező a kártyát
A műszerfalon elhelyezett tarifa tákiadta, és azzal a személytaxi vezető- jékoztató táblázattal együtt fel kell
je a helyszínen rendelkezik,
tüntetni a szolgáltatással kapcsolac) a közlekedésszervező a matricát tos panaszbejelentés lehetőségéről
kiadta, és azt a személytaxin az előírt szóló tájékoztatást. A közlekedésmódon elhelyezték,
szervező egységes tarifatáblázata
d) a közlekedésszervező a tarifa- tartalmazza a panaszbejelentés letábla matricát kiadta, és azt a szemé- hetséges címzettjeit (az intézmény
lytaxin az előírt módon elhelyezték,
nevének és címének feltüntetésével):
e) a közlekedésszervező az utas joPanaszaival kapcsolatosan a
gokat tartalmazó tájékoztatót kiadta, következő helyeken tehet bejeés azt a személygépkocsiban e ren- lentést:
delet mellékletében szereplő, előírt
BKK Zrt. Ügyfélszolgálata
módon elhelyezték.
1075 Budapest, Rumbach Se(3) A taxiállomásokon a személy- bestyén utca 19-21.
taxik zárt sorban, érkezési sorrende-mail: bkk@bkk.hu
ben, világító szabadjelzővel utasfelvétel: +36 1 3 255 255 ;
teli céllal várakozhatnak.
+36 30 774 1000
(4) A taxiállomás használata – a 9.
Budapest Főváros Kormányhi§ (2) bekezdésében, valamint a 10. §- vatala Fogyasztóvédelmi Felban foglaltak kivételével – minden ügyelőség,
jogszabályi feltételnek megfelelő
Fogyasztókapcsolati Iroda
személytaxi számára megengedett,
1052 Budapest,
Az „Utasinformáció” című közlekedésszervezői
egyéb megkülönböztetést alkalmazni
Városház utca 7.
kiadványt (3. melléklet) a jármű utasterében szüknem lehet, beleértve a különböző
A szöveges információkat mindkét tájékoztatón
kommunikációs berendezések (URH- a magyar nyelv mellett angol nyelven is ki kell írni. séges laminált kivitelben kihelyezni, az első ülések üléstámláin a hátsó ülésekről mindkét oldalon
készülék, CB-rádió, mobiltelefon stb.)
A tarifatájékoztató táblázatokban az egyes taritaxiállomás-kisajátítás célú használa- faelemek díjait minimum 4 mm magas kövér be- jól láthatóan, bal oldalon angol, jobb oldalon magyar nyelven, valamint a jobb első ülés melletti
tát, továbbá a taxiállomásra szabályo- tűkkel kiemelten kell feltüntetni.
kesztyűtartóban fekvő A5-es méretben, egyik olsan érkező személytaxi akadályozását
A közzétett információkat – a díjak kivételével – dalon angol, másik oldalon magyar nyelven.
a taxiállomás használatában.
(5) Utasfelvételre való felkészülés
(11) A díjat a közlekedésszervező ügyfélszolgálatán bankkártya haszérdekében, világító szabadjelzővel személytaxi csak a kijelölt taxiállonálatával, vagy az ügyfélszolgálaton beszerezhető postai átutalási megmásokon várakozhat.
(6) A taxiállomáson várakozó személytaxit annak vezetője nem hagy- bízás útján, vagy banki átutalással lehet befizetni.
hatja el.
8. Személytaxival végzett jogellenes
(7) Az utasokat a várakozó személytaxik érkezési sorrendjében kell
személyszállítási
szolgáltatás jogkövetkezménye
elszállítani, kivéve, ha az utas nem a sorrendben első, hanem a hátrébb
13. §
álló személytaxit választja. Ez utóbbi esetben az ott várakozó többi
személytaxi vezetője köteles az utassal közlekedő személytaxinak a ta- (1) Az e rendelet II. Fejezetében (6–12. §), továbbá a mellékleteiben
foglaltak megtartását Budapest közigazgatási területén belül a közlekexiállomás elhagyását elősegíteni.
(8) A közlekedésszervező a személytaxi-szolgáltatást nyújtó vállalko- désszervező ellenőrzi.
(2) A taxiállomás használatával kapcsolatos szabályok betartását a
zás felé éves időszakra vonatkozó taxiállomás üzemeltetési, szolgáltatási díjat érvényesít. A taxiállomás üzemeltetési, szolgáltatási díjat úgy kell hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok mellett a Főváromegállapítani, hogy az a feladat teljes körű éves ellátásának – ideértve si Önkormányzat közterület-felügyelői is jogosultak és kötelesek ellena taxiállomás-üzemeltetési közszolgáltatás működési költségeinek (sze- őrizni. Az ellenőrzést az érintett szervek közösen is végezhetik. A Fővámélyi, dologi kiadások, taxiállomások karbantartása, új állomások léte- rosi Önkormányzat közterület-felügyelői ellenőrzésük során, amennyisítése, taxiállomás-üzemeltetéssel összefüggő beruházások, stb.), és ben a szabályok megsértését észlelik, a megtett intézkedéséről köteleaz ellenőrzésbe bevont közreműködők – pénzügyi fedezetét biztosítsa. sek értesíteni a közlekedésszervezőt, aki erről nyilvántartást vezet.
(3) A közlekedésszervező az (1) bekezdés szerinti ellenőrzése során
(9) A díjat a vállalkozás az évenkénti műszaki vizsgát megelőzően köteles a közlekedésszervező részére megfizetni. A személytaxi év közbeni tapasztaltakat jegyzőkönyvben rögzíti, amelynek egy példányát az illetészolgáltatási körből történő kivonása esetén a befizetett díjnak az egy év- kes közlekedési felügyelőség, vagy más hatóság részére a jegyzőkönyv
ből hátralévő arányos része a vállalkozás számára visszatérítésre kerül.
felvételét követő 15 napon belül a szükséges intézkedések megtétele
(10) Az éves díj mértéke 40 000,- Ft + áfa. Gyári elektromos, hibrid céljából át kell adni. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a közlekedésszerés a tisztán földgázüzemű – max. 15 l tartalék benzintartályú - gépko- vező írásba foglalt álláspontját is.
(4) Aki e rendeletben foglalt a taxiszolgáltatásra vonatkozó előírásocsik esetén az éves díj mértéke 20% kedvezmény biztosítása mellett érkat megsérti, vagy a taxiállomást nem rendeltetésszerűen használja –
tendő, azaz 32 000,- Ft + áfa.
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ideértve különösen a szándékos vagy súlyosan gondatlan szennyezést,
rongálást –, attól a közlekedésszervező a taxiállomás-használati hozzájárulást, a taxiállomás-használati megállapodás azonnali hatályú felmondásával visszavonja.
(5) A közlekedésszervező a taxiállomás-használati hozzájárulás viszszavonásáról a vállalkozás mellett az illetékes közlekedési felügyelőséget is értesíti.
(6) A taxiállomás-használati hozzájárulás visszavonásáról szóló értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül a vállalkozás a részére átadott
kártyát köteles a közlekedésszervező ügyfélszolgálatán leadni, és a
személytaxiról a matricát eltávolítani.
(7) A helyszíni bírság megfizetése, a közigazgatási hatósági eljárás
kezdeményezése nem mentesít a díj fizetésére vonatkozó kötelezettség, továbbá a közlekedésszervezőnek a taxiállomás helyreállításával
kapcsolatban felmerült költségei megfizetésének kötelezettsége alól.

III. Fejezet

A személytaxi-szolgáltatás során alkalmazható viteldíjak

14. §

(1) E fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni minden olyan személytaxi
szolgáltatásra, melyet Budapest közigazgatási területére kiadott tevékenységi engedéllyel rendelkező személytaxi üzemeltetésével nyújtanak.
(2) Az e fejezetben foglaltakat alkalmazni kell minden olyan személytaxi szolgáltatásra vonatkozó megrendelés teljesítése közben – ideértve a szállodákkal, a közösségi közlekedés állomásaival (vasút-, illetőleg
autóbusz állomás, repülőtér, hajóállomás), a színházakkal és az egészségügyi intézményekkel kapcsolatos személytaxi fuvarfeladatokat is –,
amelyek Budapest területén történnek.

9. A viteldíj képzése
15. §

(1) A Budapest főváros közigazgatási területére kiadott tevékenységi
engedéllyel rendelkező személytaxikkal végzett taxi szolgáltatás díjait a
viteldíjmérő készülék (a továbbiakban: taxaméter) az első tarifahelyen, a következő elemekből képezi:
a) alapdíj: a szolgáltatás igénybevételének megkezdésekor felszámítható díj,
b) távolsággal arányos egységdíj: a taxaméter által a megtett út alapján felszámítható díj (mértékegysége: forint/kilométer);
c) idővel arányos egységdíj: a szolgáltatás közben a taxaméter által
az eltelt idővel arányosan felszámítható díj (mértékegysége: forint/perc).
(2) A fizetendő viteldíjat a taxaméter az alapdíjból, a távolsággal arányos díjból és az idővel arányos díjból – a határsebesség figyelembevétele mellett – képezi. A határsebesség az a sebességérték, amelynél
nagyobb sebességgel haladó személytaxi taxamétere a távolsággal arányos díjnövekményt, e sebességérték alatt pedig az idővel arányos díj
növekedését rögzíti.
(3) Az idővel arányos egységdíj 15 km/óra határsebesség érték
alatt alkalmazható.
(4) A taxiszolgáltatás viteldíjának képzése során kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott díjtételek kerülhetnek felszámításra.
(5) Fizetendő viteldíjként kizárólag a taxaméter által e rendelet szabályai szerint képzett összeg állapítható meg. A fizetendő viteldíj képzése – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével –
az utas személytaxiba történő beszállását követően a taxaméter elindításával kezdődik meg és az utas által kért végcélra való megérkezéskor a taxaméter leállításával fejeződik be.
(6) Előrendelés vagy rendelés estén, a fizetendő viteldíj képzése az utas és a szolgálat által előzetesen meghatározott időpontban kezdődik meg, ha a személytaxi az előzetesen meghatározott időpontban az előrendelés vagy rendelés címén tartózkodik.

10. A viteldíj mértéke
16. §

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

Alapdíj (Ft)
450

Távolsággal arányos egységdíj Idővel arányos egységdíj
(Ft/km)
(Ft/perc)
280

70

(2) Budapest közigazgatási területén megkezdett, de a közigazgatási
határon kívülre irányuló személytaxi szolgáltatás teljesítése esetén a
Budapest közigazgatási határáig teljesítendő visszaútra a vállalkozó az
(1) bekezdés szerint meghatározott viteldíjat alkalmazhatja.

11. Személytaxival végzett személyszállítási
szolgáltatás és a szolgáltatást közvetítő
szolgálatok ellenőrzése
17. §

(1) Az e rendeletben foglaltak megtartását Budapest közigazgatási területén belül a közlekedésszervező ellenőrzi.
(2) A közlekedésszervező az (1) bekezdés szerinti ellenőrzése során tapasztaltakat jegyzőkönyvben rögzíti, amelynek egy példányát az illetékes
közlekedési felügyelőség, más hatóság, vagy a Fővárosi Önkormányzat
közterület-felügyelői részére a jegyzőkönyv felvételét követő 15 napon belül
a szükséges intézkedések megtétele céljából át kell adni. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a közlekedésszervező írásba foglalt álláspontját is.

IV. Fejezet
Záró és átmeneti rendelkezések

18. §

Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2013.
szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) A 20. § (1) bekezdés 2018. január 1-jén lép hatályba.

19. §

(1) A 3. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a rendelet
2013. április 18-ai kihirdetésének napján érvényes fővárosi taxiállomás-használati hozzájárulással rendelkező személygépkocsik tekintetében az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
a) 2013. szeptember 1. és 2014. január 15. között nem kell alkalmazni,
b) 2014. január 16. és 2015. június 30 között a személytaxiszolgáltatás a gyártási év alapján számított maximum 15 éves
személygépkocsival is végezhető. 2015. július 1-től a személytaxi-szolgáltatás a rendelet 2013. április 18-ai kihirdetésének napján érvényes fővárosi taxiállomás-használati hozzájárulással rendelkező személygépkocsik esetében is kizárólag a gyártási év alapján számított maximum 10 éves személygépkocsival végezhető.
(2) A 3. § (8) és (9) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a rendelet 2013. április 18-ai kihirdetésének napján érvényes fővárosi
taxiállomás-használati hozzájárulással rendelkező személygépkocsik tekintetében csak 2015. július 1-jétől kell alkalmazni.
(3) Az e rendelet I. fejezetében (2-5. §) foglaltaknak való megfelelést a
rendelet 2013. április 18-ai kihirdetésének napján érvényes fővárosi taxiállomás-használati engedéllyel rendelkező taxivállalkozások első ízben a rendelet hatálybalépését követő taxiállomás-használati hozzájárulás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles igazolni.

20. §

(1) A 3. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(8) Személytaxi-szolgáltatás legalább 55 kW teljesítményű és
EURO5 környezetvédelmi besorolású személygépkocsival folytatható. A gyárilag hibrid személygépkocsik esetén az összes hajtómotor teljesítményt együttesen szükséges figyelembe venni.”
(2) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 10. melléklet (A Közgyűlés
által önkormányzati rendeletben a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke) „4. Közúti közlekedés” cím 4.6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4.6. Előzetesen jóváhagyja a speciális taxiállomás üzemeltetési feladatainak ellátására kötendő megállapodást.
31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. r. 10. § (6) c)”
(3) Hatályát veszti
a) a személytaxi-szolgáltatás díjának legmagasabb hatósági árként
való megállapításáról és annak alkalmazási feltételeiről szóló 31/1998.
(VII. 16.) Főv. Kgy. rendelet,
b) a Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről,
használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 39/2011. (VII. 7.)
Sárádi Kálmánné dr. s. k., főjegyző
Főv. Kgy. rendelet.”
Tarlós István s. k., főpolgármester
Folytatás a 24. oldalon
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Folytatás a 22. oldalról
2. melléklet a 31/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. rendelethez
A személytaxi külső megjelenésére vonatkozó követelmények
1. Felhasznált színek:
Sárga: RAL 1023 Traffic Yellow vagy ezzel megegyező szín
Fekete: RAL 9017 Traffic Black vagy ezzel megegyező szín
2. Az autó alapszíne:
Sárga: RAL 1023 Traffic Yellow vagy ezzel megegyező szín
3. Felhasznált betűkészlet:
Magyar szövegnél: Frutiger Next Lt / Bold (kövér)
Angol szövegnél: Frutiger Next Lt / Medium Italic (dőlt félkövér)
4. Taxi pepita sáv:
Az ablakok alatt a két ajtó szélességében átlátszó fólián fekete-átlátszó (víztiszta) négyzetekből álló sáv fut végig. Látványa a járműre felragasztva fekete-sárga (alapszínnel megegyező kódú).
A sáv mérete:
minimum: 1 négyzet - 40x40 mm; 2 sor négyzet: 80 mm magas
optimális: 1 négyzet - 50x50 mm; 2 sor négyzet: 100 mm magas
maximum: 1 négyzet - 60x60 mm; 2 sor négyzet: 120 mm magas

5. Megjelenítendő elemek színei:
A kötelező információs elemek kocsi karosszériáján fekete, az ablakokon fehér színnel jelennek meg. A belső térben legalább 70%-os
kontraszt különbségnek kell lennie a szöveg és a háttér között.
6. Kötelező elemek:
a. Jobb első ajtó
• Taxi engedélyszáma (350x40 mm-es felületen): Átlátszó matricán
fekete Frutiger Next Lt 40 mm magas félkövér betűvel

b. Jobb hátsó ajtó
• Egységes kilométerdíj (500x300 mm-es felületen): Átlátszó matricán fekete Frutiger Next Lt

c. Jobb hátsó ajtó ablaka
•„Egységes kilométerdíj + dohányozni tilos piktogram (200x200
mm-es felületen): Átlátszó matricán fehér Frutiger Next Lt
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• Használható bankkártyák
(100x200 mm-es felületen,
a hátsó kisméretű ablakon):
Átlátszó matricán

d. Bal első ajtó
• „Minősített budapesti taxi /
Licensed Budapest taxi”
feliratú matrica (350x80
mm-es felületen) átlátszó fólia kivitelben fekete félkövér
betűkkel.

e. Bal hátsó ajtó
• Nem helyezhető el semmi
f. Bal hátsó ajtó ablaka
• Egységes kilométerdíj + dohányozni tilos piktogram (200x200
mm-es felületen): Átlátszó matricán fekete Frutiger Next Lt
(Az ábrát lásd fent, u.a., mint c. Jobb hátsó ajtó ablakához.)
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9. A melléklet szerinti előírásokat az alábbi ábra szemlélteti:
g. Kocsi eleje
• Nem helyezhető el semmi
h. Kocsi hátulja
• Nem helyezhető el semmi
i. Kocsi oldala
• Pepita taxi sáv az ablak alatt, az ajtók elejétől a végéig (A és C oszlop között)
7. Opcionális elemek
a. Jobb első ajtó
• a taxi engedélyszáma alatt a személytaxi szolgáltatást szervező és
közvetítő szolgálat levédett logója (250x250 mm-es felületen) és telefonszáma (250x80 mm-es felületen): Átlátszó matricán, fehér háttér
nélkül (ha kiegészítő szöveg szükséges az fekete Frutiger Next Lt).
b. Jobb hátsó ajtó
• Kötelező elemeken túl nem helyezhető el semmi
c. Jobb hátsó ajtó ablaka
• Kötelező elemeken túl elhelyezhető a taxaméterbe programozott viteldíjakról szóló díjtáblázat.
d. Bal első ajtó
• a „Minősített budapesti taxi / Licensed Budapest taxi” feliratú matrica alatt a személytaxi szolgáltatást szervező és közvetítő szolgálat
közlekedésszervező által jóváhagyott levédett logója (250x250 mmes felületen) és telefonszáma (250x80 mm-es felületen): Átlátszó
matricán (ha kiegészítő szöveg szükséges az fekete Frutiger Next Lt)
e. Bal hátsó ajtó
• Kötelező elemeken túl nem helyezhető el semmi
f. Bal hátsó ajtó ablaka
• Kötelező elemeken túl nem helyezhető el semmi
g. Kocsi orra
• Kötelező elemeken túl nem helyezhető el semmi
h. Kocsi hátulja
• Hátsó lökhárító: Előzetes közlekedésszervezői jóváhagyás mellett
opcionálisan felhasználható reklámfelület, melynek mérete:
Szélesség: a hátsó kerék nyomtávjának fele, középre rendezve.
Magasság: a lökhárítón nem nyúlhat túl
Példa:
Hátsó tengelytáv: 1520 mm.
Engedélyezett szélesség: 1520/2 = 760 mm – középre rendezve.
8. Egységes taxi szabadjelző:
A szabadjelző elölről és hátulról látható befogadó mérete:
410x171 mm, oldalirányból nézett szélessége legalább 5 mm.
Hátulsó oldala borostyánsárga alapon fekete mezőben
borostyánsárga színű betűvel tartalmazza a „TAXI” kiírást, elülső oldala fehér alapon fekete
3. melléklet a 31/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. rendelethez
mezőben fehér színű betűvel tartalmazza a
Utasjogok a személytaxi-szolgáltatás igénybevétele során
„TAXI” kiírást.
A felirat színe: Hátra borostyánsárga, előre fehér.
Betűkészlet: Frutiger Next Lt/ Hátra borostyánsárga, előre fehér
A keretben található sárga szín: Borostyánsárga
Előre fehér vagy borostyánsárga, hátra borostyánsárga színnel világít.
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A

z idei Taxisnapot a 100. születésnap jegyében rendezte a Főtaxi. A helyszín az idén is a csepeli Szabadkikötő SE sporttelepe volt. A rendezvényt Szunomár Tibor vezérigazgató nyitotta meg, majd elkezdődtek a már megszokott és igen népszerű programok. A férfiak többsége játékosként,
drukkerként a labdarúgás helyszínére vonult át.
Ám az egyéb sportok kedvelői sem maradtak szórakozás nélkül.
Teke és asztalitenisz várta a mozgáskedvelő hölgyeket, urakat és a
gyerekeket. Az állatsimogató, a lovaglás és a szekerezés mellett a
kisebbek a légvárat hódították meg a csúszdával együtt. Akinek ehhez nem volt kedve, Zoli bohóc népszerű műsorán szórakozhatott,
vagy az arcfestés titkait leshette el. Az ingyen sör és Pesti Zoltán
„egyszemélyes zenekara” hamar igen jó
hangulatot

teremtett. A Madarak együttes előadása már az ebéd utáni szunyókálást akadályozta meg oly annyira, hogy bizony nagyon sokan
táncra is perdültek.
A rendezvényt az eredményhirdetés és a kisbusznyi tombola kisorsolása zárta.
Labdarúgás
I. helyezett: City Taxi
Gólkirály: Varga Gábor – City Taxi
II. helyezett: LapKer
Legjobb játékos: Beeyer Péter – LapKer
III. helyezett: Kecskemét Legjobb kapus: Bretus János – Kecskemét
helyosztó mérkőzések:
City Taxi – Kecskemét: 5:1
LapKer – Kecskemét: 2:1
City Taxi – LapKer: 2:1
Férfiak
I. helyezett: Kalocsai Ottó
II. helyezett: Bajnóczi Zoltán
III. helyezett: Szekeres István
I. helyezett: Takács Andor
II. helyezett: Szőke Péter
III. helyezett: Vida Richard

Teke
Hölgyek
I. helyezett: Németh Rita
II. helyezett: Takács Csilla
III. helyezett: Szőke Péterné

Asztalitenisz
Gyermekeknél a legjobb játékos:
Popovics Ádám
Hölgyeknél a legjobb játékos:
Szőke Péterné

A rendezvényen készült többi kép a www.taxisokvilaga.hu -n
tekinthető meg.
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A bírságok negyede nem érvényesíthető

Mintegy négymilliárdot „bukott” az állam

nem felel meg

már léteznek olyan jogi tanácsadó cégek, amelyek a hatóság hiányosságaira hívják fel a figyelmet és megbízóik érdekében eljárhatnak és eljárnak. Ők is megfogalmazták tapasztalataikat: a számtalanul érkező ügyek mellett a rendőrök, főleg a közigazgatási eljárásokban első fokon eljáró Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Közigazgatási Hatósági Szolgálata nagyon sok eljárást az előírt határidőn túl
indít meg és fél év alatt sem ér az első fokú határozatig. Előfordult
Érdekes információ látott napvilágot a közelmúltban az egyik inter- már olyan is – nem egyszer –, hogy a közigazgatási bírságot azelőtt
netes hírportálon. Eszerint tavaly 592 ezer esetből 125 ezerben volt levonták az érintett számlájáról, mielőtt a határozat jogerőre emelkekénytelen a hatóság elengedni a bírságot, valamely hiányosság vagy dett volna. Az is gyakori, hogy a rendszám a fotókon nem felismerhejogszerűtlenség folytán. 2011-ben 630 ezer közigazgatási eljárásból tő, vagy, hogy külön készül egy kép a sebességkorlátozó tábláról és
118 ezret szüntettek meg büntetés nélkül, míg 2010-ben 753 ezer- egy másik, a szabályt sértőről, pedig ezeknek egy fotón kellene szeből is mindössze 450 ezer ügyet tudtak jogerősen befejezni. A köz- repelniük. Ugyancsak előfordult már a napi gyakorlatban, hogy a seigazgatási bírság alapesetben is 30 ezer forint, így ha az elmúlt évi bességet korlátozó táblát hátulról rögzítette a dokumentáló, amelyszámokkal ezt vetjük össze, úgy minimum 3,75 milliárd forinttól esett nek így nincs bizonyító ereje – derül ki a tanácsadó cég tájékoztatáel a költségvetés. Nem árt megjegyezni, hogy a 2013-as számok kö- sából.
A hatósági hibák között akad olyan példa is, miszerint a szabályzött – pusztán bírságokból – az Országgyűlés 16 milliárd forint bevételt irányzott elő. Ennek negyede nem folyt be a büdzsébe külön- sértő tilosban parkolt, majd az elmarasztaló határozat ellen fellebbezett. Ennek ellenére a rendőrség be nem fizetett bírság miatt intézböző eljárási hibák miatt.
Megér egy kis elemzést, milyen okok játszanak közre e bevételki- kedett. Az egyik végrehajtásra szakosodott cég elérte, hogy a rendesés kapcsán. Emlékeztetőül: közigazgatási bírságot az objektív fe- védelmi szervvel vitában álló fél bankszámlájáról leemeljék a 30 ezer
lelősség elve alapján 2008. május 1. óta szabhat ki a rendőrség, forintos bírság összegét, plusz 15 ezret a végrehajtás címén. Jogmeghatározott szabálysértések esetén. Ezek közé tartozik a gyors- erős végzésre két évet kellett várni, addig nem fizették vissza ezt az
hajtás, a tilos jelzésen történő áthajtás, a vasúti átjáró tilos jelzésé- összeget a pert nyerő személynek.
További megdöbbentő történetekről hallani a jogi tanácsadó cég
nek figyelmen kívül hagyása vagy éppen az autópálya leállósávjában
történő közlekedés, a behajtási tilalom vagy a kötelező haladási irány vezetőjétől: egy Pest megyei férfi rövid időn belül öt alkalommal vémegszegése. Ezen esetekben nem a jármű vezetőjét bünteti a ható- tett a sebességi szabályok betartása ellen, így ezért a közigazgatási
ság, hanem rendszám alapján az üzembentartóra róják ki a 30-300 bírságokat rendre meg is kapta, be is fizette, ám azzal nem számolt,
ezer forintig terjedő büntetést. Annyi változás történt idén, hogy nem hogy ezekhez büntető pontokat rendelt a hatóság. Pillanatok alatt 20
szükséges képi vagy videó bizonyíték a behajtási tilalomra, korláto- pontot „könyvelhetett el”, amit indokolatlannak ítélt. Kiderült, valóban
zott övezetre, zónára, a kötelező haladási irányra vonatkozó rendel- jogtalan volt a pontok rögzítése. Fellebbezését követően a rendőrkezések megszegésének igazolásához. Elegendő, ha a rendőr ész- ség arról tájékoztatta, hogy ezeket törölték a nyilvántartásból, így az
lelve a szabálytalanságot, felírja a rendszámot, valamint hogy ponto- nem okozhat számára további hátrányt. Csakhogy néhány hónappal
san hol, és mikor történt a vétség. A hatóság ez alapján küldi ki a 30- később az derült ki, mindez mégsem történt meg. Így ez több mint
az érintett félrevezetése, ilyet egyetlen hivatal sem követhet el. S ami
50 ezer forintról szóló határozatot.
A büntetés kiszabása szinte automatikus és a nem fizetőkkel „hab a tortán”, amikor mindezért ismételten reklamált a kliens, rendszemben is könnyebb a fellépés, hiszen az adóhatóság végrehajtás- szerhibára hivatkozott a hatóság. Ennyivel beérték – tudtuk meg a tasal leemeli az érintett bankszámlájáról, a kirótt összeget. Homok- nácsadó cég képviselőjétől.
Mindezek a példák azt is jelzik, érdemes egy-egy közigazgatási
szem akkor kerül a gépezetbe, ha az eljáró hatóság nem végzi a dolgát elég gyorsan és 90 napon belül nem hozza meg elsőfokú hatá- bírság határozata mögötti részletekre odafigyelni és nem automatikurozatát. Megjegyzendő, korábban 60 nap állt a rendelkezésükre, san fizetni. Célszerű végiggondolni, hogy a bírság kiszabásának felamiből igen gyakran kicsúsztak. Talán ez az időkényszer is közreját- tételei fennállnak-e? A szabálysértés dokumentációi megfelelnek-e a
szik abban, hogy nem minden esetben járnak el körültekintően és jogszabályi feltételeknek. A szabálysértésről készített fotón olvashaigyekeznek a büntetésről szóló döntésüket időben kézbesíteni. Ma tóan, egyértelműen azonosíthatóan látható-e az adott jármű forgalmi
rendszáma, esetleg a sebességkorlátozó tábla? Az
Arra ébredtem, hogy a takarítónõ
alagútban, az optimista a fényt az eljáró rendőrnek úgynevezett települési naplót kell
vezetnie, amelyben szerepelnie kell a pontos, GPS
az õrület határát súrolja.
alagút végén, a realista a közelgõ koordinátákkal is megadott helyszínnek, naptári
vonat lámpáit, a mozdonyvezetõ napnak, óra, percnek. Amit sokan nem tudnak, ar***
ra is érdemes egy fellebbezés során kitérni, hogy a
A pesszimista a sötétséget látja az
pedig három idiótát a síneken...
szabálysértést rögzítő műszer hitelesítése megtörtént-e, illetve annak használatakor az érvényessége
fennállt-e? Számos feltétel együttes megléte szükséges az olykor automatikusan postázott határozatok jogszerűségéhez. A részletek fontosak – amint
az olvasható volt anyagunkban –, nem véletlen,
hogy 125 ezer esetben nem tudta eredeti szándékát érvényesíteni a jogalkalmazó 2012-ben. A költségvetési előirányzatot pedig teljesíteni kell, így azt
a minimálisan 3,75 milliárd forintnyi bevételkiesést
más módon, de tőlünk kellett beszednie a hatóságoknak.
k.z.t.

വ

A közigazgatási eljárások negyedében a rendőrség nem
tudta érvényesíteni a követelését az elmúlt esztendőben,
mert olyan hiányosságok merültek föl a hivatali menetben,
amely megkérdőjelezte annak végrehajthatóságát. Ezzel
mintegy négymilliárd forintról kellett lemondani a rendvédelmi szervnek.
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2020.12.31
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2017.12.31

2016.12.31

2015.12.31

2014.12.31

2013.12.31

ϮϬϭϴ͘ũĂŶƵĄƌϭͲũĠƚƅů
(20. § (1))

+

2021.12.31

Személygépkocsi alkalmassága legfeljebb (gyártási év alapján):

DƾƐǌĂŬŝŬƂǀĞƚĞůŵĠŶǇĞŬ
(3. § (8) és (9) bekezdései)

+

2022.12.31

Környezetvédelmi besorolás:
minimum EURO 5



+

2023.12.31

Környezetvédelmi besorolás: minimum EURO 4



+

+

'ǇĄƌŝůĂŐŚŝďƌŝĚĠƐĞůĞŬƚƌŽŵŽƐŵĞŐŚĂũƚĄƐƷƐǌĞŵĠůǇŐĠƉŬŽĐƐŝĐƐŽŵĂŐƚĂƌƚſŵĠƌĞƚĞ͗
minimum 300 liter
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EĞŵŬŽŵďŝǀĂŐǇĞŐǇƚĞƌƾĨĞůĠƉşƚŵĠŶǇƾƐǌĞŵĠůǇŐĠƉŬŽĐƐŝĐƐŽŵĂŐƚĂƌƚſŵĠƌĞƚĞ͗
minimum 430 liter



+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

<ŽŵďŝǀĂŐǇĞŐǇƚĞƌƾĨĞůĠƉşƚŵĠŶǇƾƐǌĞŵĠůǇŐĠƉŬŽĐƐŝĐƐŽŵĂŐƚĂƌƚſŵĠƌĞƚĞ͗
minimum 390 liter
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Tengelytáv: minimum 2550 mm

ÈOWDOiQRVUHQGHONH]pVHNV]HSWHPEHUMpWĘO

Teljesítmény:
minimum 55 kW

ůƅǌĞƚĞƐũĄƌŵƾŵĞŐĨĞůĞůƅƐĠŐŝǀŝǌƐŐĄůĂƚŽƚĂŬƂǌůĞŬĞĚĠƐƐǌĞƌǀĞǌƅǀĠŐǌŝĂŬƂǌůĞŬĞĚĠƐŚĂƚſƐĄŐŝĞŶŐĞĚĠůǇĞǌĠƐƚͬǀŝǌƐŐĄůĂƚŽƚŵĞŐĞůƅǌƅĞŶ
ŵĞŐĨĞůĞůĠƐƚĞůƐƅĂůŬĂůŽŵŵĂůĂƚĂǆŝĄůůŽŵĄƐͲŚĂƐǌŶĄůĂƚŝŚŽǌǌĄũĄƌƵůĄƐŝƌĄŶƚŝŬĠƌĞůĞŵďĞŶǇƷũƚĄƐĄǀĂůĞŐǇŝĚĞũƾůĞŐŬĞůůŝŐĂǌŽůŶŝϮϬϭϯ͘ƐǌĞƉƚĞŵďĞƌϭͲũĠƚƅů

EĞŵŬƂƚĞůĞǌƅĞůĞŵĞŬ
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Hibrid
Elektromos

<ƂƚĞůĞǌƅĞůĞŵĞŬ

ĞůƐƅĠŐĠƐƾ

ůƚĂůĄŶŽƐĞůƅşƌĄƐŽŬ

,ĄƚƐſůƂŬŚĄƌşƚſ͗ŵĞŐŚĂƚĄƌŽǌŽƚƚŵĠƌĞƚƾĠƐŚĞůǇǌĞƚƾƌĞŬůĄŵĨĞůƺůĞƚ͕ĂŵĞůǇŶĞŬ
ĨĞůŚĂƐǌŶĄůĄƐĄŚŽǌĞůƅǌĞƚĞƐŬƂǌůĞŬĞĚĠƐƐǌĞƌǀĞǌƅŝũſǀĄŚĂŐǇĄƐƐǌƺŬƐĠŐĞƐ
(3. § (13) és a 2. melléklet)

sŝƚĞůĚşũƌĂǀŽŶĂƚŬŽǌſƌĞŶĚĞůŬĞǌĠƐĞŬ͕
ƵƚĂƐƚĄũĠŬŽǌƚĂƚſŬ͕ĚŽŚĄŶǇǌĄƐŝƚŝůĂůŽŵ

:ŽďďĠƐďĂůĞůƐƅĂũƚſŶ͗ƐǌĞŵĠůǇƚĂǆŝͲƐǌŽůŐĄůƚĂƚĄƐƚƐǌĞƌǀĞǌƅĠƐŬƂǌǀĞƚşƚƅƐǌŽůŐĄůĂƚ
ůĞǀĠĚĞƚƚůŽŐſũĂĠƐƚĞůĞĨŽŶƐǌĄŵĂĂŬŬŽƌ͕ŚĂĂƚĂǆŝƌĂǀŽŶĂƚŬŽǌſĂŶĂƐǌŽůŐĄůĂƚƚĂů
ĠƌǀĠŶǇĞƐƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞǀĂŶ
(3. § (5) bekezdés és 2. sz. melléklet)
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ragasztva
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ƐŝŬĞƌĞƐũĄƌŵƾŵŝŶƅƐşƚƅǀŝǌƐŐĄůĂƚŽƚŬƂǀĞƚƅĞŶĂŬƂǌůĞŬĞĚĠƐƐǌĞƌǀĞǌƅĄůƚĂů
ďŝǌƚŽƐşƚŽƚƚŵŝŶƅƐşƚĞƚƚďƵĚĂƉĞƐƚŝƚĂǆŝŵĂƚƌŝĐĂĂďĂůĞůƐƅĂũƚſƌĂƌĂŐĂƐǌƚǀĂ
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dĂǆŝĞŶŐĞĚĠůǇƐǌĄŵŵĂƚƌŝĐĂĂũŽďďĞůƐƅĂũƚſƌĂƌĂŐĂƐǌƚǀĂ
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dĂƌŝĨĂƚĄũĠŬŽǌƚĂƚſŵĂƚƌŝĐĂĂũŽďďŽůĚĂůŝŚĄƚƐſĂũƚſƌĂƌĂŐĂƐǌƚǀĂ
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Taxi pepita sáv az oldalablakok alatt
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^ǌĞŵĠůǇƚĂǆŝƌĂĨĞůƐǌĞƌĞůƚĞŐǇƐĠŐĞƐƐǌĂďĂĚũĞůǌƅŬĠƐǌƺůĠŬ͕ǀĂŐǇũŽŐŽƐƵůƚƐǌĞƌǌƅĚĠƐ
ƐǌĞƌŝŶƚĂǀĠĚũĞŐǇŽůƚĂůŽŵĂůĂƚƚĄůůſƐǌĂďĂĚũĞůǌƅŬĠƐǌƺůĠŬ͕ĂŵĞůǇĂZĞŶĚĞůĞƚďĞŶ
ŵĞŐŚĂƚĄƌŽǌŽƚƚŵſĚŽŶŵĞŐǀŝůĄŐşƚŽƚƚĠƐůĄƚŚĂƚſ (3. § (2) és (3) bekezdés)
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^ǌĞŵĠůǇƚĂǆŝĂůĂƉƐǌşŶĞ͗Z>ϭϬϮϯdƌĂĨĨŝĐzĞůůŽǁ͖ŝŶĨŽƌŵĄĐŝſƐĞůĞŵĞŬZ>ϵϬϭϳ
Traffic Black
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DƾŬƂĚƅŬĠƉĞƐůĠŐŬŽŶĚşĐŝŽŶĄůſďĞƌĞŶĚĞǌĠƐ
ŵĄƌĐŝƵƐϭϱͲƚƅůŽŬƚſďĞƚϭϱͲŝŐƚĞƌũĞĚƅŝĚƅƐǌĂŬďĂŶ
(3. § (10) bekezdés)
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dĠůŝƚşƉƵƐƷŐƵŵŝĂďƌŽŶĐƐŽŬƚſďĞƌϭϱͲƚƅůŵĄƌĐŝƵƐϭϱͲŝŐƚĞƌũĞĚƅŝĚƅƐǌĂŬďĂŶ
(3. § (7) bekezdés)
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Legalább két típusú bankkártya elfogadására alkalmas, üzemképes pos terminál
(3. § (12) bekezdés)
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^ǌĞŵĠůǇƚĂǆŝƐǌŽůŐĄůƚĂƚĄƐŬŝǌĄƌſůĂŐĂŐǇĄƌƚĄƐŝĠǀĂůĂƉũĄŶƐǌĄŵşƚŽƚƚŵĂǆŝŵƵŵϭϬ
ĠǀĞƐŐĠƉŬŽĐƐŝǀĂůǀĠŐĞǌŚĞƚƅĂϭϬ͘ĠǀĚĞĐĞŵďĞƌϯϭ͘ŶĂƉũĄŝŐ
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ŽŚĄŶǇǌĄƐŝƚŝůĂůŽŵĠƐĂĨŝŐǇĞůŵĞǌƚĞƚƅĨĞůŚşǀĄƐĞůŚĞůǇĞǌĠƐĞ
(3. § (11) bekezdés)
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hƚĂƐũŽŐŽŬĂƚƚĂƌƚĂůŵĂǌſƚĄũĠŬŽǌƚĂƚſƐǌĞŵĠůǇƚĂǆŝŬďĂŶǀĂůſĞůŚĞůǇĞǌĠƐĞ͕Ă
ZĞŶĚĞůĞƚďĞŶŵĞŐŚĂƚĄƌŽǌŽƚƚŵſĚŽŶĠƐŚĞůǇĞŶ
(3. § (1) bekezdés és 3. sz. melléklet)
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ƉĂŶĂƐǌŽŬŵĞŐƚĠƚĞůĠŶĞŬůĞŚĞƚƅƐĠŐĞŝƌƅůƐǌſůſƚĄũĠŬŽǌƚĂƚſĞůŚĞůǇĞǌĠƐĞ
(3. § (1) bekezés és 1. sz. melléklet)
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ŬƂǌůĞŬĞĚĠƐƐǌĞƌǀĞǌƅĞŐǇƐĠŐĞƐƚĂƌŝĨĂƚĄũĠŬŽǌƚĂƚſƚĄďůĄǌĂƚĄŶĂŬĞůŚĞůǇĞǌĠƐĞůĄƚŚĂƚſ
ŵſĚŽŶ͕ĂŵƾƐǌĞƌĨĂůŽŶĨĞŚĠƌĨſůŝĄŶ͕ŚĄƚƐſĂũƚſĂďůĂŬĄŶďĞůƺůƌƅůŽůǀĂƐŚĂƚſĂŶ
ǀşǌƚŝƐǌƚĂĨſůŝĄŶ͕ĨĞŬĞƚĞŐƌĂĨŝŬĄǀĂů(3. § (1) bekezdés, 1. és 2. sz. mellékletek)
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sŝƚĞůĚşũŵĠƌƅŬĠƐǌƺůĠŬ;ƚĂǆĂŵĠƚĞƌͿĄƚĄůůşƚĄƐĂĂZĞŶĚĞůĞƚďĞŶĨŽŐůĂůƚĞŐǇƐĠŐĞƐ
tarifával (450,- Ft/alapdíj, 280,- Ft/km távolsággal arányos egységdíj, 70,- Ft/perc
ŝĚƅǀĞůĂƌĄŶǇŽƐĞŐǇƐĠŐĚşũͿ͕ĂŵĞŐŚĂƚĄƌŽǌŽƚƚĞůƐƅ;ϭ͘ͿƚĂƌŝĨĂŚĞůǇƌĞ (Rendelet 15-16.
§)



+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+



+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

.t.

2013

ási
kuelea
hami
Az
ell
PS
ári
arya
örge
ükzaint
en,
déöltazt
ést
sá-

ŶĞŵĠƌƚĞůŵĞǌŚĞƚƅ
meg kell, hogy feleljen
nem felel meg

ég
véási
olt,
20
an
őraz
pal
int
mi
ndta-

භ
+
വ

álybeézndzer
ogaz

Page 29

29

m

iáatlaokgatúl
ult
őtt
keheés
zeseelytá-

7/10/13 09:28

ujtaxi.qxd

7/10/13 09:28

Page 30

uj

30

1999

19xx-1998

2001

2000

2002

2003

2005

2004

2006

2007

2009

2008

2010

2011

2013

2012

Gyártási év




Maximum 10 éves személygépkocsi (a 10. év december 31. napjáig) (19. § (1) b.)

+
+
ѕ
ѕ
භ
+




2015.06.30-ig
2015.12.31-ig
ϮϬϭϱ͘Ϭϳ͘ϬϭͲƚƅů

ĞůƐƅĠŐĠƐƾ
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Hibrid

Teljesítmény: minimum 55 kW
(3. § (8) bekezdés)

2014.12.31-ig

2014.01.15-ig




^ǌĞŵĠůǇŐĠƉŬŽĐƐŝĂůŬĂůŵĂƐƐĄŐĂůĞŐĨĞůũĞďď;ŐǇĄƌƚĄƐŝĠǀĂůĂƉũĄŶͿ͗

0ĦV]DNLN|YHWHOPpQ\HN

ѕ

ѕ

Környezetvédelmi besorolás: minimum EURO 5

2018.01.01ƚƅů
(20. § (1))



Környezetvédelmi besorolás: minimum EURO 4

2017.12.
31-ig



Környezetvédelmi besorolás: minimum EURO 4
(3. § (8) bekezdés)



2015.06.30-ig

2015.06.30-ig



ѕ

2015.06.30-ig

2015.06.30-ig

ѕ

ѕ

2015.12.31-ig

2015.06.30-ig

ѕ

ѕ

2017.12.31-ig

2016.12.31-ig

ѕ

ѕ

2019.12.31-ig

2018.12.31-ig

ѕ

+

2021.12.31-ig

2020.12.31-ig

+

+

2023.12.31-ig

2022.12.31-ig

+

+

+

Gyárilag hibrid és elektromos meghajtású személygépkocsi a csomagtartó mérete:
minimum 300 liter (3. § (9) bekezdés)
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EĞŵŬŽŵďŝǀĂŐǇĞŐǇƚĞƌƾĨĞůĠƉşƚŵĠŶǇƾƐǌĞŵĠůǇŐĠƉŬŽĐƐŝĐƐŽŵĂŐƚĂƌƚſŵĠƌĞƚĞ͗
minimum 430 liter (3. § (9) bekezdés)
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<ŽŵďŝǀĂŐǇĞŐǇƚĞƌƾĨĞůĠƉşƚŵĠŶǇƾƐǌĞŵĠůǇŐĠƉŬŽĐƐŝĐƐŽŵĂŐƚĂƌƚſŵĠƌĞƚĞ͗
minimum 390 liter (3. § (9) bekezdés)
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Tengelytáv: minimum 2550 mm
(3. § (9) bekezdés)

ϮϬϭϱ͘ũƷůŝƵƐϭͲũĠƚƅů
(19. § (2) bekezdés)

Elektromos

(OĘtUiVRNiSULOLViQpUYpQ\HVWD[LiOORPiVKDV]QiODWLKR]]iMiUXOiVVDOUHQGHONH]ĘN részére



10 éves személygépkocsi (19. § (1) b.)

2014.12.31-ig

Speciális rendelkezések



10 és 15 év közötti személygépkocsi (19. § (1) b.)

2014.01.15-ig

(OĘ]HWHVMiUPĦPHJIHOHOĘVpJLYL]VJiODWLGĘSRQWMiEDQ
(19. § (3) bekezdés)

+

15 éves személygépkocsi (19. § (1) b.)

2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. között a Rendelet
ŚĂƚĄůǇďĂůĠƉĠƐĠƚŬƂǀĞƚƅƚĂǆŝĄůůŽŵĄƐͲŚĂƐǌŶĄůĂƚŝŚŽǌǌĄũĄƌƵůĄƐŝƌĄŶƚŝŬĠƌĞůĞŵďĞŶǇƷũƚĄƐĄǀĂůĞŐǇŝĚĞũƾůĞŐ

ѕ

ϭϱĠǀŶĠůŝĚƅƐĞďďƐǌĞŵĠůǇŐĠƉŬŽĐƐŝ(19. § (1) a.)

V]HSWHPEHUMpWĘO

ѕ

,ĄƚƐſůƂŬŚĄƌşƚſ͗ŵĞŐŚĂƚĄƌŽǌŽƚƚŵĠƌĞƚƾĠƐŚĞůǇǌĞƚƾƌĞŬůĄŵĨĞůƺůĞƚ͕ĂŵĞůǇŶĞŬĨĞůŚĂƐǌŶĄůĄƐĄŚŽǌ
ĞůƅǌĞƚĞƐŬƂǌůĞŬĞĚĠƐƐǌĞƌǀĞǌƅŝũſǀĄŚĂŐǇĄƐƐǌƺŬƐĠŐĞƐ
(3. § (13) bekezdés és 2. sz. melléklet)

EĞŵŬƂƚĞůĞǌƅ
elemek

+

+

,ĂƐǌŶĄůŚĂƚſďĂŶŬŬĄƌƚǇĄŬŵĂƚƌŝĐĂĂũŽďďŽůĚĂůŝŚĄƚƐſĂũƚſŬŝƐŵĠƌĞƚƾĂďůĂŬĄƌĂƌĂŐĂƐǌƚǀĂ
:ŽďďĠƐďĂůĞůƐƅĂũƚſŶ͗ƐǌĞŵĠůǇƚĂǆŝͲƐǌŽůŐĄůƚĂƚĄƐƚƐǌĞƌǀĞǌƅĠƐŬƂǌǀĞƚşƚƅƐǌŽůŐĄůĂƚůĞǀĠĚĞƚƚ
ůŽŐſũĂĠƐƚĞůĞĨŽŶƐǌĄŵĂĂŬŬŽƌ͕ŚĂĂƚĂǆŝƌĂǀŽŶĂƚŬŽǌſĂŶĂƐǌŽůŐĄůĂƚƚĂůĠƌǀĠŶǇĞƐƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞǀĂŶ
(3. § (5) bekezdés és 2. sz. melléklet)

<ƂƚĞůĞǌƅĞůĞŵĞŬ

+

+

ƐŝŬĞƌĞƐũĄƌŵƾŵŝŶƅƐşƚƅǀŝǌƐŐĄůĂƚŽƚŬƂǀĞƚƅĞŶĂŬƂǌůĞŬĞĚĠƐƐǌĞƌǀĞǌƅĄůƚĂůďŝǌƚŽƐşƚŽƚƚ
ŵŝŶƅƐşƚĞƚƚďƵĚĂƉĞƐƚŝƚĂǆŝŵĂƚƌŝĐĂĂďĂůĞůƐƅĂũƚſƌĂƌĂŐĂƐǌƚǀĂ

Általános
rendelkezések

+

dĂǆŝĞŶŐĞĚĠůǇƐǌĄŵŵĂƚƌŝĐĂĂũŽďďĞůƐƅĂũƚſƌĂƌĂŐĂƐǌƚǀĂ

Viteldíjra vonatkozó rendelkezések,
utastájékoztatók, dohányzási tilalom

+

dĂƌŝĨĂƚĄũĠŬŽǌƚĂƚſŵĂƚƌŝĐĂĂũŽďďŽůĚĂůŝŚĄƚƐſĂũƚſƌĂƌĂŐĂƐǌƚǀĂ

+





+
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+

+

+

+

+

+

+

+

Taxi pepita sáv az oldalablakok alatt

+

+

+
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භ

භ

භ

ƐǌĞŵĠůǇƚĂǆŝƌĂĨĞůƐǌĞƌĞůƚĞŐǇƐĠŐĞƐƐǌĂďĂĚũĞůǌƅŬĠƐǌƺůĠŬ͕ǀĂŐǇũŽŐŽƐƵůƚƐǌĞƌǌƅĚĠƐƐǌĞƌŝŶƚĂ
ǀĠĚũĞŐǇŽůƚĂůŽŵĂůĂƚƚĄůůſƐǌĂďĂĚũĞůǌƅŬĠƐǌƺůĠŬ͕ĂŵĞůǇĂZĞŶĚĞůĞƚďĞŶŵĞŐŚĂƚĄƌŽǌŽƚƚĂŬƐǌĞƌŝŶƚ
látható és megvilágított (3. § (2) és (3) bekezdései)

+

භ

භ

භ

භ

භ

භ

භ

භ

භ

භ

භ

භ

භ

භ

+

ѕ

ѕ

භ

භ

භ

භ

භ

භ

භ

භ

භ

භ

භ

භ

^ǌĞŵĠůǇƚĂǆŝĂůĂƉƐǌşŶĞ͗Z>ϭϬϮϯdƌĂĨĨŝĐzĞůůŽǁ͖ŝŶĨŽƌŵĄĐŝſƐĞůĞŵĞŬZ>ϵϬϭϳdƌĂĨĨŝĐůĂĐŬ
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ѕ

+

+

+
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ѕ

ѕ

ѕ

DƾŬƂĚƅŬĠƉĞƐůĠŐŬŽŶĚşĐŝŽŶĄůſďĞƌĞŶĚĞǌĠƐĂŵĄƌĐŝƵƐϭϱͲƚƅůŽŬƚſďĞƌϭϱͲŝŐƚĞƌũĞĚƅŝĚƅƐǌĂŬďĂŶ
(3. § (10) bekezdés)
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+

+

+

+
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+

dĠůŝƚşƉƵƐƷŐƵŵŝĂďƌŽŶĐƐŽŬƚſďĞƌϭϱͲƚƅůŵĄƌĐŝƵƐϭϱͲŝŐƚĞƌũĞĚƅŝĚƅƐǌĂŬďĂŶ
(3. § (7) bekezdés)
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>ĞŐĂůĄďďŬĠƚŬƺůƂŶďƂǌƅƚşƉƵƐƷďĂŶŬŬĄƌƚǇĂĞůĨŽŐĂĚĄƐĄƌĂĂůŬĂůŵĂƐ͕ƺǌĞŵŬĠƉĞƐƉŽƐƚĞƌŵŝŶĄů
(3. § (12) bekezdés)
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ŽŚĄŶǇǌĄƐŝƚŝůĂůŽŵĠƐĂĨŝŐǇĞůŵĞǌƚĞƚƅĨĞůŚşǀĄƐĞůŚĞůǇĞǌĠƐĞ
(3. § (11) bekezdés)
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+
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+

+

+

+

Utasjogokat tartalmazó tájékoztatók személytaxiban való elhelyezése, a Rendeletben
meghatározott módon és helyen (3. § (1) bekezdés és 3. sz. melléklet)
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ƉĂŶĂƐǌŽŬŵĞŐƚĠƚĞůĠŶĞŬůĞŚĞƚƅƐĠŐĞŝƌƅůƐǌſůſƚĄũĠŬŽǌƚĂƚſĞůŚĞůǇĞǌĠƐĞ
(3. § (1) bekezdés és 1. sz. melléklet)
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ŬƂǌůĞŬĞĚĠƐƐǌĞƌǀĞǌƅĞŐǇƐĠŐĞƐƚĂƌŝĨĂƚĄũĠŬŽǌƚĂƚſƚĄďůĄǌĂƚĄŶĂŬĞůŚĞůǇĞǌĠƐĞůĄƚŚĂƚſŵſĚŽŶ͕Ă
ŵƾƐǌĞƌĨĂůŽŶĨĞŚĠƌĨſůŝĄŶ͕ŚĄƚƐſĂũƚſĂďůĂŬĄŶďĞůƺůƌƅůŽůǀĂƐŚĂƚſĂŶǀşǌƚŝƐǌƚĂĨſůŝĄŶ͕ĨĞŬĞƚĞ
ŐƌĂĨŝŬĄǀĂů (3. § (1) bekezdés, 1. és 2. sz. mellékletek)
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ŶĞŵĠƌƚĞůŵĞǌŚĞƚƅ
ŵĞŐŬĞůů͕ŚŽŐǇĨĞůĞůũĞŶ
ŶĞŵĨĞůĞůŵĞŐ
ŶĞŵŬƂƚĞůĞǌƅ

+

+
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+
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+

+
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භ
+

ѕ

sŝƚĞůĚşũŵĠƌƅŬĠƐǌƺůĠŬ;ƚĂǆĂŵĠƚĞƌͿĄƚĄůůşƚĄƐĂĂZĞŶĚĞůĞƚďĞŶĨŽŐůĂůƚĞŐǇƐĠŐĞƐƚĂƌŝĨĄǀĂů;ϰϱϬ͕Ͳ
&ƚͬŬŵĂůĂƉĚşũ͕ϮϴϬ͕Ͳ&ƚͬŬŵƚĄǀŽůƐĄŐŐĂůĂƌĄŶǇŽƐĞŐǇƐĠŐĚşũ͕ϳϬ͕Ͳ&ƚͬŬŵŝĚƅǀĞůĂƌĄŶǇŽƐ
ĞŐǇƐĠŐĚşũͿ͕ĂŵĞŐŚĂƚĄƌŽǌŽƚƚĞůƐƅ;ϭ͘ͿƚĂƌŝĨĂŚĞůǇƌĞ
(Rendelet 15-16. §)
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Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében
„Bús szellem, küszködés vad imádója hajdan,
a Remény, mely előbb sarkantyuzott vigan,
nem ösztökél tovább. Ülj el, boldogtalan,
vén ló, ki tántorogsz, botlasz az utcazajban!”
(Baudelaire: A semmi vágya. Részlet, ford.: Babits M.)
Hulltál, mint én, s te is rimánkodtál, akár a
szomjtól-éhtől gyötört, remélő többi pára,
űzetvén a közel Kálváriára fel.
Bizony, kiérdemelt s igaz Kálváriára,
hol dacnak s versnek is könnyel adatik ára.
Méghogy mi bűnösök, mi húnynánk csöndben el?
(Paul Verlaine: Charles Baudelaire-hoz. Részlet, ford.: Bernáth I.)
Caroline mama négy évvel élte túl enyhén szólva problémás fiát. Kifizette annak tetemes tartozásait, elsimította zűrös ügyeit, majd dolgavégeztével megjegyezte: „Úgy látom, hogy a fiamnak minden hibája ellenére meg van a helye az irodalomban”... Jól látta. E havi költőnk, Charles Baudelaire „helye” ott van az „irodalomban” – méghozzá a legnagyobbak között.
1821-ben született Párizsban. Apukája, a derék, jámbor, művészetkedvelő főtisztviselő harmincnégy évvel volt idősebb a gyakorlatias gondolkozású anyukájánál. Anyuka gyakorlatiasságát az is bizonyítja, hogy a férje halála után praktikusan feleségül ment egy gazdag, magas rangú és igen rátarti katonatiszt-diplomatához. Charles
ekkor hatéves. Utálja mostohaapját, és ez az érzés kölcsönös. Úgyahogy elvégzi iskoláit, részt vesz nehány kurzuson, majd rokonának
megjegyezte: „Nem érzek hívatást semmi iránt”. Érdekelte viszont a
párizsi züllött életmód, a prostituáltak világa, a korabeli drogok: az
ital, az ópium, no meg a drogok drogja, a semmittevés, lustálkodás.
Ha azt tetszenek hinni, hogy züllött csavargóval van dolgunk, aki
koszlott rongyaiban tántorog kocsmából bordélyházba, hát tévednek. Charles mindig elegáns, válogatott, jó minőségű ruhákban jár,
jól fésülten, frissen borotválva vagy gondozott szakállal. „Dandy” –
mondták róla ismerősei, akik egy nagy, álmos macskához hasonlították: lassú, kényes és hanyag (és tényleg – nagyon kedvelte a macskákat).
Nevelőapja szívós emberfaragó igyekezetében el is küldte távolkeleti, indiai hajóútra, lásson világot a rakoncátlan ifjú, az ifjú pedig
teliszippantotta magát az egzotikumokkal: tenger, furcsa kikötők, és
szépséges nők a kikötő környékén, mindenik csupa romlottság és
egyben alázatos odaadás! No meg hát az ottani, dupla mámort hozó
mákonyok!
Fönt vázolt jó tulajdonságait imigyen újakkal gyarapítva érkezett
haza, az első dolga volt kikérni örökségét – ezt nyomban megkapta,
csak szabaduljanak tőle – és folytatta korábbi életvitelét, elegáns kicsapongásait. Együtt élt egy kreol nővel, úgy hítták: Jeanne Duval. A
nőről keveset tudunk, és azok is ellentmondásosak, ám az bizonyság, hogy a költő imádta a „Fekete Vénuszt”, sok versének inspirálóját. Charles-t csak az irodalom, a költészet érdekelte. Ebben érzett
hivatást. Folyóiratokban megjelent első versei nem arattak különösebb figyelmet, ám amikor nekikezdett Edgar Allan Poe verseinek
fordításához, vagyis megismertette a franciákkal a nagy amerikai költőt, neve ismerté vált, és a továbbiakban Poe lett művészi példaadója, ahogy maga kijelentette: „költészetének tiszteletteljes fordítója”.
Csakhogy míg az amerikai költő a szorongást, borongást, a melankóliát, a halálközelség tapasztalását lágy lírai eszközökkel és dallammal enyhítette, Baudelaire nem törekedett a nyers vagy éppenséggel
brutális látásmódja enyhítésére. A szerencsétlen sorsú Poe soha
nem volt cinikus, ő gyakran az. Senki más költő nem tudott oly erőteljes sorokat írni a világ és saját maga romlásáról: „Mint züllött ré-

szeges, ha némi női roncsot, / vánnyadt keblű lotyót csókol és belemar, / titkos, futó gyönyört mi úgy falunk hamar, / facsarva lázasan,
mint egy avitt narancsot.” (Tóth Árpád ford.)
A romlás virágai című híres-hirhedt verseskötete 1857-ben jelent
meg, ebből idéztük a fenti sorokat. Sikert ugyan nem aratott, ám harsány botrányt annál inkább. Meg van ebben a kötetben minden, ami
az „erényes” nyárspolgárt meghökkentette: „erkölcsgyalázás”, a Sátán dicsérete, a Halál felmagasztalása, pogányság, istenkáromlás...
Hát bizony mindez már igen messze esik Goethe bármi nyomasztót,
rosszat és kellemetlent tudomásul sem vevő életfelfogásától, harmonikus, derűs, életörömet és magabiztosságot sugárzó művészetétől.
Mondják: Baudelaire költészet maga a színtiszta szimbolizmus. De
mi ne ijedjünk meg ettől a tudós kijelentéstől, mert a szimbolizmus
lényegében nem más, mint a dolgok mögötti tartalom, a mélyebb lét
feltárása. Erre pedig mindannyian képesek vagyunk valamennyire,
ugyebár. Aztán itt a vele kapcsolatban emlegetett angol szó, a
spleen, ami nála fájdalmat, levertséget, csömört, életuntságot jelentett, és bizony néha még rajtunk is erőt vehet. („Olyan szomorkás a
hangulatom máma” – ugye tetszenek ösmerni a slágert?)
Most a nyár derekán szimbolizmus ide, spleen oda, juszt is a „szelídebb” Baudelaire-től közlünk egy rá jellemző igen érzékletes verset
Tóth Árpád fordításában:

AZ ALBATROSZ
Olykor matrózi nép, kit ily csíny kedvre hangol,
albatroszt ejt rabul, vizek nagy madarát,
mely, egykedvű utas, hajók nyomán csatangol,
míg sós örvényeken lomhán suhannak át.
Alig teszik le a fedélzet padlatára,
a kéklő lég ura esetlen, bús, beteg,
leejti kétfelé fehér szárnyát az árva,
s mint két nagy evezőt vonszolja csüggeteg.
Szárnyán kalandra szállt, most sántít suta félsszel,
még tegnap szép csoda, ma rút röhejre készt,
csőrébe egy legény pipát dugdosva élcel,
másik majmolja a tört szárnyú bicegést.
A költő is ilyen, e légi herceg párja,
kinek tréfa a nyíl s a vihar dühe szép,
de itt lenn bús rab ő, csak vad hahota várja,
s megbotlik óriás két szárnyában, ha lép.
A két költő-gazfickó utód, Verlaine és Rimbaud rajongott költészetéért. Mesterüknek tekintették, világlátásuk formálójának. A mester
gyötrődve, nehézkesen, lassan dolgozott, többször átjavítva sorait.
Ők meg többnyire frissiben, akár fél óra alatt összedobtak egy remekművet. De mélységben fölül nem múlták.
Baudelaire utolsó két évét már betegen hol Párizsban, hol Belgiumban élte. Negyvenhat éves korában szervezetét legyőzte a szifilisz, a mértéktelen ivás, a számolatlanul szedett fájdalomcsillapító, a
laudánum, no meg az ópium. A párizsi Montparnasse temetőben
nyugszik, öléggé zsúfolt helyen, így sírját csak eligazítással találhatjuk meg, ráadásul a sírkővön nem az ő neve szerepel első helyen, hanem utált mostohaapjáé. Ám a derék rajongók neki üzennek: mindenféle képet, rajzot, saját verseiket, újságkivágásokat helyeznek sírjára... Hanem hát Párizs nem lenne az, ami. A temető hátsó részén,
a falnál gondozott zöld gyep és virágágyás közt egymagában ott áll
kenotáfiuma, jelképes síremléke: nyurga oszlopon derékig látszó
ijesztő férfitorzó mogorva gondolataiba mélyedve tekint le a látogatóra, alatta a halott költő kőlepelbe burkolt teste... Leteszem a virágot
és el innét, haza.
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Ha akkoriban Párizsban élek, és gazdag vagyok, no meg persze
tehetséges, és van egy vagy két egzotikus (esetleg malabár)
szeretőm, ahogy magamat ösmerem, rögvest elzüllök. Ám ha
szegény vagyok, de roppant tehetséges, és kocsmáról kocsmára
járva vedelem az abszintot vagy a pórias bort vagy sört, akkor is elzüllök – morfondíroztam magamban, miközben elhagytam a borzongató síremléket.
Hazatértem. De jó is itthon! Békesség, csönd, nyugalom, sehun egy
izgága költő, abszint, ópium, sehun egy kreol hölgy. Kikönyöklök
lakótelepi lakásom ablakán, látom, Józsi szomszédom imbolyogva-tán-

torogva próbál hazatalálni, kezében cekker, benne krumpli, ugorka,
fonnyadó petrezselyem, ilyesmi. „Küldetést” teljesített, vagyis leküldték
a sarki zöldségeshöz, várja őt a már kissé lestrapált asszonya, no meg
a négy éhes lakótelepei lurkó. Fölnéz, tekintetünk találkozik, kacsint,
oszt rákezd ilyenkor kedvenc nótájára: „Lesz maga juszt is az enyém,
csak az enyém...” Ijedten hátrahőkölök, no még mit nem!
Nincsen ebben a látványban semmi költői, lírai, nem találnak benne kendtek egy nyamvadt kis szimbólumot, metaforát vagy spleent
sem. Ez itt az engem körülvevő valóság egyetlen kis szeletkéje, amelyet éppúgy megszerettem, mint Baudelaire verseit.

City teniszverseny a Parkban
2013. 06. 01-jén volt az immáron hagyományosnak mondható, és a kegyes időjárásnak köszönhetően remek hangulatú
City Taxi teniszverseny.
A versenyt új helyszínen, az
igazán impozáns és minden
igényt kielégítő csodálatos
környezetben lévő, a város
szívében elterülő kis gyöngyszemben, a Park Teniszcentrumban (parktenisz.hu) bonyolítottuk le.
A támogatást és segítséget
már sokadszorra idén is a Fehér Sport teniszbolt
(fehersport.com) biztosította
számunkra. Köszönjük.
A versenyről: korán kelő,
igen lelkes kollégák négy
csoportban kezdték meg az egyéni játékot.
Izgalmas küzdelmek végén kialakult a legjobb nyolc mezőnye.
Innen már egyenes kieséssel zajlott tovább a játék. JÁTÉK?
Minden pontnak hatalmas értéke volt, mindenki a legjobbját adta. Andor (45) sérülten, fogcsikorgatva küzdött, de
Tibit (861) ez nem hatotta meg, és kitartó nyeséseivel kiverte a titkos
esélyesnek tartott Andort. Sajnos aztán ő is
elvérzett, így a döntőt
idén is a remek formában lévő fáradhatatlan
Karcsi (734) nyerte, miután legyőzte a még
mindig nagy küzdő Gézát (287).
A mozgalmas játékok
között sűrűn látogatták
a kollégák a büfét, ahol
a folyadék pótlásra gondosan ügyelve fogyott a
hideg sör.
Nagyon finom volt a
Jani (640) által zseniálisan elkészített sült zsír
friss kenyérrel, köszönjük!

A

Dél körül lassan szállingóztak a páros
verseny résztvevői, és egy gyors sorsolás
után kezdődhettek a csatározások.
A Tibi-Tomi (161-691) igen összeszokott
párosnak egy célja volt, összeveszés nélkül,

eggyel több gémet nyerni, mint az elmúlt
években. SIKERÜLT!
Hihetetlen küzdelem folyt, csak úgy porzott a salak. Zoli (331) remek szerváival és
váratlan ütéseivel méltán vívta ki a szakértő
és lelkes szurkolótábor elismerését.
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A titkos esélyes,
meglepetés-páros
Peti-Laci (584-613),
a siker kapujában
vérzett el, így idén is
már szinte természetes módon a két legnagyobb favorit: TibiBalázs (861-90) és a
Karcsi-Feri (734478) játszották a
döntőt. Fordulatos
mérkőzésen 0-2-ről
hatalmas küzdelemben sikerült fordítania, és megérdemelten győznie a TibiBalu párosnak.
Jöhetett a díjátadás, fényképezés,
gulyásleves, palacsinta,
és a megérdemelt pihenés.
Köszönöm, és gratulálok minden résztvevőnek!
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Gyerünk tovább sportolni és készülni a
következő versenyre!
Sporttársi üdvözlettel:
Kupás Ferenc (Cinó),
elnök
City Taxi Sportegyesület

A gondtalan nyaralásra készülni kell

Unión belüli azonosságok és különbségek

Az Európai Unió jogszabály-harmonizációval igyekszik egységesíteni előírásait, rendelkezéseit, mégis vannak olyan különbségek a tagállamai között, amelyek figyelemre méltóak. Akik határainkon túlra tervezik szabadságukat vagy csak kiruccannak a
szomszédainkhoz, nem árt, ha indulás előtt tájékozódnak a helyi szokásokról, nehogy meglepetés és nagyobb bírság vegye
kedvüket a későbbiekre. Különösen érvényes ez azokra, akik gépjárművel kelnek útra.
Nehezen talált ránk a nyár. Az évszakhoz ké- kevesebbet kelljen az étkezésre költeni. Ezzel
Fontos tudni, hogy 12 év alatti személy nem
pest hosszú ideig hideg volt az idő, esővel, továbbra is csínján kell bánni, mert a féldisz- utazhat az első ülésen, és 5 év alattiaknak köszéllel párosult, a napfény és a meleg, igen- nót, hurkát, kolbászt továbbra sem nézik jó telező a gyermekülés.
csak hiányzott. Ennek ellenére a nyári szabad- szemmel déli szomszédunk hatóságai…
Az autópályákon, hidakon fizetőkapus rendságokat ki-ki már jó ideje tervezi. Akik gépjárA közlekedési szabályok zöme megegyezik a szer működik, ahol euróban és kunában is leművel kelnek útra, azok számára nem csak au- hazaiakkal, így a sebességhatárokban egyálta- het a számlát rendezni. Előny, ha megfelelő
tójuk, motorjuk műszaki állapotára kell figyelni- lán nincs különbség. A közlekedési szabálysér- mennyiségű apróval készülünk ezekre.
Szlovéniába is egyre többen utaznak
ük, de bizony érdemes azokat a szabályokat is téseket külföldiek esetén is keményen szankcimegismerni, amelyek szomszédjainknál ese- onálják. Nem árt tudni, hogy a radar-detektort honfitársaink. A kiváló földrajzi adottságokkal
tenként eltérnek a nálunk megszokottól. Ösz- még kikapcsolt állapotban sem lehet az utas- rendelkező országban számos turista-központ
szeállításunkban azokat a fontosabb tudnivaló- térben tartani, ha észlelik, bírság jár érte. A 16 szakosodott az extrém sport kedvelőinek kikat gyűjtöttük össze, amelyek ismeretével meg- év alatti kerékpárosoknak a bukósisak haszná- szolgálására, télen-nyáron. Most azonban maelőzhetőek a hatósági rajtaütések és azok kö- lata kötelező, mint ahogyan éjszakai gyaloglás radjunk a nyárnál. Célszerű az európai betegvetkezményeiként a büntetések. A környező or- esetén, akik az útszélén haladnak, fényvissza- biztosítási kártya érvényességét ellenőrizni,
szágok szabályait vettük górcső alá, a teljesség verő mellényt kell viselniük. Ennek elmulasztá- mert a magánpraxisokban történő kezelés itt
igénye nélkül.
sa 300 kuna büntetést von maga után. Az ittas sem tartozik az olcsó ellátások közé. A hegyKezdjük talán a legfrissebb uniós tagállam- járművezetésért mélyen a zsebbe kell nyúlni. mászások, vadvízi evezések során könnyen
mal, Horvátország-gal, amely július elseje 0,5 ezreléktől 1000 kuna, amely az alkoholos előfordulhat baleset, amelyek közvetlen orvosi
óta 28.-ként vált a közösség részévé. Mindez befolyásoltságtól függően akár 15 000 kunáig beavatkozásokat is igényelhetnek. Az alapellászámunkra számos könnyítéssel jár, hogy csak is emelkedhet. A tompított fényszóró használa- tást biztosítja a nemzetközi kártya, de a plusz
rögvest a határátlépés egyszerűsítésére gon- ta kötelező, és a láthatósági mellény is az utas- biztosítás sem tűnik kidobott pénznek, ha valadoljunk. A belépéshez szükséges okmányok tér tartozéka kell legyen.
ki szereti a veszélyeket.
nem változtak, már korábban is elegendő volt
Az országba személyi igazolvánnyal be leA gyorshajtást komolyan veszik a horvát
az új típusú személyi igazolvány. A vámelőírá- rendőrök. Az ellenőrzéséhez rögzített és mo- het lépni, ám három napon belül be kell jelentsok a korábbiakhoz képest jelentősen enyhül- bil kamerákat is használnak, de a radarpisztoly keznie a külföldinek a rendőrségen, illetve tátek, de a korábban már magazinunkban ismer- is engedélyezett az országban. Különös figyel- vozásakor jeleznie kell ezt a szándékát is.
tetett uniós standard szabályok itt is érvénye- met kapnak a gyalogosok, így aki nem ad el- Amennyiben ezt a szállásadó nem teszi meg
sek, úgyhogy a jövedéki termékek kivitele vagy sőbbséget az átkelőhelyen átjutni szándéko- automatikusan, rajtunk kérik számon. Ennek
éppen behozatala bizonyos mértékben to- zónak, az 1000 kuna, ha többsávos úton az el- elmulasztásáért 400-1200 euróig bírságolhatvábbra is korlátozott. Erre érdemes odafigyel- sőbbséget megadó gépjármű mellett hajt bár- nak a hatóságok.
ni. Értendő ez alatt a szeszesital, a dohányárú, ki is tovább, annak a dupláját kell fizetni. ViA közlekedési szabályok itt is harmonizálnak
vagy éppen az illatszer is. Mi magyarok szere- szont ha a gyalogos nem a kijelölt helyen kel az unióban elfogadottakkal. Annyi nemzeti satünk úgy a tengerpartra utazni, hogy jól felpa- az úttesten, 300 kuna bírsággal kell számol- játosság azonban fellelhető, hogy autóúton
kolunk kész- és félkész ételekből. Azért, hogy nia.
csak 100 kilométeres sebesség lehet a maxi-
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mum, lakóövezetekben 30, illetve vannak helyek – sétálóutcák, gyalogosok által használt
terek –, ahol 10 kilométeres sebességgel lehet közlekedni.
A sebességtúllépésért magas összegű bírságra kell számítani. 10 kilométeres gyorshajtásért 100 euróra, míg 50 kilométeres túllépésért – lakott területen – akár 1200 ra.
Ittas járművezetésért már 0,5 ezrelék alatt
is, ha a sofőrön bizonytalanság látszik, 300
eurót kérnek. Efölött pedig 600–1200 euró
büntetésre, adott esetben 6–12 órás elzárásra is számítani lehet.
Mobiltelefont, mint a legtöbb országban,
csak kihangosítóval lehet használni. Ennek figyelmen kívül hagyása 40–120 eurós bírságot
von maga után. Mopedosok, lovasok, kabin
nélküli három- és négykerekű járművek vezetői, kerékpározó, illetve kerékpáron ülő gyermekek számára is kötelező a bukósisak, használatának elmulasztása 120 euró.
A tompított fényszóró használata kötelező,
ennek elmulasztásáért ugyancsak 120 eurót
szednek be a rend őrei.
Szlovéniában 6500 kilométernyi úthálózatért kell fizetni. A matrica-rendszer működik, így
csak érvényes úthasználattal lehet ezeken közlekedni. Aki ezt elmulasztja, azt 300–800
euróra büntethetik a rendőrök vagy éppen a
mobil ellenőrök.
Ausztria nem csupán célállomásként, de
tranzitútvonalként is egyre gyakoribb a kontinens nyugati irányába haladók számára. A sebességi előírásokban annyi eltérés tapasztalható a hazaihoz képest, hogy lakott területen
kívül 100 kilométerrel lehet haladni. Lakott területen belül 50, míg autópályán 130. Érdemes ezeket komolyan venni, mert az osztrák
rendőrök akár néhány kilométeres gyorshajtásért is büntetnek. Alapesetben ez 25–50
euró, de nagyobb léptékű száguldozásért ennek akár a húszszorosát is elkérik.
Nyugati szomszédunknál is matricarendszer van életben, így azt szabályosan kell, jól
láthatóan elhelyezni a szélvédőn, különben ez
is büntethető. Ezt talán már nem meglepő, viszont új jelzések is láthatóak az utak mentén:
az autópályákon és gyorsforgalmi utakon a sebességkorlátozás mellett időnként megjelenő
„IG-L” jelzés. Ez átmeneti sebességkorlátozást jelöl az osztrák autópályákon, gyorsforgalmi utakon, és kemény bírságokat szabhatnak
ki miatta. A szabályozás (IG-L: Bundes-Immissionsschutzgesetz-Luft) célja az emberek, állatok, növények, földterületek védelme, megóvásuk a káros környezeti hatásoktól, így a légszennyezéstől, a zajártalomtól. Mérsékelt sebességnél ugyanis alacsonyabb a fogyasztás
és kevesebb üzemanyagból kevesebb káros
kipufogógáz termelődik. Bár a szabályozás
már több mint 10 éve hatályos, azonban a mai

napig ismeretlen a legtöbb magyar számára.
Amennyiben ilyen jelzés alatt lépjük át a megengedett maximum sebességet, akkor nem
„csak” a sebességtúllépés miatt kell büntetést
fizetnünk, hanem környezetkárosításért is. A
jogszabály szerint a környezetvédelmi bűncselekmény büntetési tétele viszont elérheti a
2800 eurót!
Az elmúlt hónapokban egyre többet hallani
arról, hogy a sógorok előszeretettel vonják ellenőrzésük alá a járműszerelvényeket, de a lakókocsijukat vontatókat is. Ennek pedig nem
más az oka, minthogy ellenőrzik az elektronikus útdíjfizetők használatát, 3,5 tonna fölött, a
Go-Boxokat. Ezt az eszközt Ausztriában, de
már idehaza is be lehet szerezni, amelyet a
szélvédő belső oldalán kell öntapadó tépőzárcsíkokkal fölszerelni, a jármű közepe és a kormánykerék közepe közötti részen. Ráadásul
úgy, hogy az ablaktörlő által megtisztított területen minimum 10 centire az ablaktörlő alsó állása fölött és 30 centire a szélvédő felső szegélyétől. Fontos, 10 centiméterre ne legyen
körülötte semmi, még a napellenző sem. Hogy
mindezt miért részletezzük ennyire? Nos, az
osztrák hatóságok már nem csak az útdíj fizetését ellenőrzik, hanem a műszer szabályos
felszerelését is.
Több mint 400 kapu és 800 antenna mellett
130 kamera is kontrollálja a fizetést, illetve annak elmulasztását. A Go-Boxba rögzíteni kell
az adott jármű tengelyszámát és az EURO környezetvédelmi osztályba sorolást, és ennek
alapján teljesíthető adott útszakaszra a fizetés.
110 eurós bírságra számíthat, aki helytelenül
rögzítette a járműkategóriát, nem a valós környezetvédelmi besorolást választotta ki, illetve
téves adatokat táplált a műszerbe. Pl. elvétette
a rendszámot, illetve a járműhöz rendelt GoBox számot stb. A büntetés 220 euróra emelkedik, ha nincs ilyen műszer az utastérben, illetve nem a teljes útdíj került megfizetésre. A
bírság összege 300–3000 euró között változhat. Lehetőség van úgynevezett utánfizetésre
is, abban az esetben, ha ezt az érintett 5 órán
és 100 kilométeren belül megteszi. Egyébként a műszer különböző hangjelzésekkel figyelmezteti üzemeltetőjét, amennyiben nem
rendezett a díjkifizetés. A készülék értékesítői
26 nyelvű leírással segítik a vásárlókat a helyes használat elsajátításában.
Ausztria útjain a lakott területeken kívül kötelező a fényvisszaverő mellény használata. Mindez
azt jelenti, hogy az autóvezetőknek egy fényviszszaverő mellényt kell az autójukban (utastérben)
tartaniuk, amelyet – például balesetből vagy defektből kifolyólag – az útpályára lépéskor kötelező viselniük. Ez esetben tehát dupla kötelezettségről beszélhetünk, amelyek mindegyike külön-külön büntethető. Közlekedési ellenőrzések
alkalmával az intézkedő rendőr kérheti a fényvisszaverő mellény felmutatását.
A 14 éven aluli gyermekeket, akik kiÜl az öreg székely a vonaton, vele szemsebbek 150 cm-nél, csak megfelelő
ben egy öltönyös manager típusú fiatalgyermekülésben lehet szállítani. Szeember. Az öreg székely egyszer csak vimélyautókban és kombikban, valamint az
szontlátja azt, amit délben evett és pont a
úgynevezett kisbuszokban is ülőhelyenfiatalember ruhájára.
ként csak 1 gyermek szállítható, a gyer– Fúj, maga mocskos disznó – pattan fel
mekek korának és nagyságának megfea fiatalember, mire az öreg:
lelően biztosítva.
– Én ? Hát nézzen már magára..
A véralkoholszint felső határa Ausztriában 0,5 ezrelék. Ezen határ átlépése

esetén a hatóságok pénzbüntetést rónak ki,
bizonyos körülmények között a vezetői engedélyt is bevonhatják.
Végül, ne feledjük, az 50 euró érték fölötti
bírságokat az osztrák hatóságok már Magyarországon is képesek behajtani, de a jogszabálykövetés nem csupán ezért fontos.
Romániában nem szükséges beszerezni az eddig használatos nemzetközi biztosítást, az ún. „zöld kártyát”; a magyarországi kötelező felelősségbiztosítás elegendő és elfogadott itt is, mint az Unió többi tagállamában.
A sebességi előírások megegyeznek a magyarral, annyi különbséggel, hogy az úgynevezett európai jelzésű utakon 100 km/óra a
megengedett maximum.
A 0,51 ezrelék véralkoholszint már bűncselekménynek minősül, amiért alapesetben 350
eurónyi bírsággal jár, 0,8 ezreléket meghaladó
alkohol a vérben egytől öt évig terjedő börtönbüntetést von maga után.
Nappali időszakban, autópályákon, országutakon és európai utakon is használni kell tompított fényszórót. Megengedett a sebességmérő készüléket (radar) előre jelző berendezés használata.
Az ország összes útjához szükséges az ún.
„Rovineta” vásárlása, amelyet bárhol ellenőrizhetnek az ország területén. A matrica hiánya miatt személygépkocsik esetén 75–112,
míg autóbuszok és teherautók esetében 2501125 euró közötti büntetést szabhatnak ki.
A romániai útviszonyok nem számítanak a
legtökéletesebbeknek, de az európai és országos szintű utakat az utóbbi évek alatt felújították, így gond nélkül lehet közlekedni rajtuk.
Gondokkal egyes helységekben találkozhatunk, mert helyenként az utak állapota kívánnivalót hagy maga után.
A romániai vezetési szokásoknak vannak sajátosságai, ami az ideutazótól bizonyos fokú alkalmazkodást igényel, de egyébként a közlekedési feltételek egyeznek a magyarországi átlaggal.
A rendőrség sűrűn használja a sebességmérő készülékeket és gyakran végez közúti ellenőrzéseket. Az esetleges szabálysértési bírság könnyen elérhet 100 eurónak megfelelő
összeget.
A szabálysértési bírság rendezésének kétféle módja van: vagy a rendőrnek a helyszínen,
nyugta ellenében (a nyugtához ragaszkodni
kell!), vagy a polgármesteri hivatalok bármelyikében kell kifizetni. Az utóbbi megoldás estében az, aki 48 órán belül hajlandó kifizetni a
büntetést a mindenkori minimumbüntetés felét
kell csak, hogy befizesse. A közhiedelemmel
ellentétben a román rendőröket nem lehet
megvesztegetni, aki ezzel próbálkozik súlyos
büntetésre számíthat.
Néhány szomszédos ország alapvető szabályaira kívántuk felhívni olvasóink figyelmét, ám
ennek ellenére indulás előtt célszerű akár a
Magyar Autóklub, akár az adott ország külképviseletén informálódni az aktuális szabályokról.
Végül, de nem utolsósorban a bajbajutottak a
magyar nagykövetségeken és konzulátusokon
is segítségre számíthatnak, ezért nem árt ezek
elérhetőségeit még indulás előtt beszerezni.
Mindez elérhető a külügyminisztérium honlapján – www.kulugyminiszterium.hu – is.
k.z.t.
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Telefon: +36 1 333 2222 | Fax: +36 1 235 5404 | Web: www.mobiltaxi.hu
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MEGHÍVÓ

Tisztelt taxisok, diszpécserek, ellenőrők, kollégák, utasok,
barátok és ellenségek!
Ismét Kecskeméten kerül megrendezésre a

A XIV. Országos Taxis Nemzetközi focikupa!
IDŐPONT
JELENTKEZÉS

2013. szeptember 7-8.
Lossó Géza
06-20-99-28-018

NEVEZÉS

28 000 Ft / csapat,

SZÁLLÁS

3 000 Ft-tól / fő

amely tartalmazza a 10 fős csapat
est-ebédjét is!

PROGRAM

Regisztráció

9:00 - 9:50

Sorsolás

9:50 - 10:00

Mérkőzések

10:10 - kb.17:00

Közben étkezés, büfé, öltöző
biztosított, zene, tombola!
Este Retro buli, MC - Dj Ragacs,
Dj Papus, klasszikus táncosok a
Savaria kupáról.

Jó Egészséget mindenkinek!
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TAXI SÁRGÍTÁS
FÓLIABEVONÁSSAL – 20 éves szakmai háttérrel
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Kontur-Press Kft.

1149 Budapest, Mogyoródi út 16-20.
Telefon: 06-1 222-9212
Mobil: 06-30 9500-301

taxisargitas.indd 1

2013.06.11. 10:02:20
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Tisztelt Kolléganők / Kollégák!
A Rádió Tele5 Taxi Holding Kft. megnövekedett utasforgalmának, valamint a velünk szerződésben álló Hotelek,
szállodák vendégkörének kifogástalan magas szintű kiszolgálásának érdekében, felvételt hirdet, nappali időszakra!
Ha dolgozni szeretnél?
Ha nem akarsz droszton állni!
Ha szereted a biztonságot!
Ha változtatni akarsz!

Nálunk nincsen „Ha”!
Nálunk sok munka van, aminek elvégzéséhez szükségünk van dolgozni vágyó, változtatni
kívánó új kolléganőkre, kollégákra.

Várjuk SOS jelentkezésedet!
Felvétellel kapcsolatos információk: Bíró Zoltán 06-20-778-7675 Gecse Zsolt 06-20-663-9048
rt5taxi_hird_2013_06.indd 1

www.radiotaxi.hu
6/11/2013 5:52:40 AM
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Üzemanyagárak, 2013 (Ft/liter)
Idõszak
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július

benzin

gázolaj

LPG autógáz

410
414
431
442
438
409
414,-

430
423
435
439
438
416
418,-

252
266
271
271
272
279
279,-

Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya
alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint
számolja el, nem szükséges az üzemanyagról
számlát beszerezni.
A közúti gépjárművek üzemanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékét a 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet tartalmazza. A költségként elszámolható üzemanyag mennyisége magánszemélyek esetében (ide értve az egyéni vállalkozókat is) nem
haladhatja meg az említett kormányrendeletben meghatározott fogyasztási normákat.
A Kormányrendelet mellékletei tartalmazzák az egyes járművekre vonatkozó alapnormát, mely a különleges üzemmód miatt korrekciós tételekkel módosítható. A mellékletben nem szereplő típusú, valamint meg nem
határozható alapnormájú, illetőleg a rendeletben meghatározottaktól eltérő fajtájú üzem10:02:20

hu

40 AM

anyaggal üzemelő gépjárművek esetében az
alapnorma értékét a gyártó adatai vagy az
üzemanyag-fogyasztás mérése alapján műszaki szakértő állapíthatja meg.
Korrekciós szorzók:
Városi forgalom
Lakott területen belüli forgalom esetében a
lakott területet jelző táblák közötti területre alkalmazható.
Értéke:
a) Budapesten 35%
b) megyeszékhelyen és 100 000 feletti lakosú városokban 25%
c) egyéb városokban 15%
Közforgalmú személygépkocsi (taxi) esetében az a), b) pontban feltüntetett városokban
– mechanikus sebességváltóval szerelt járműnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt járműnél 45%

A BTI kínálata

Taxicentrum Információs és Szolgáltató Iroda

1119 Budapest, Vahot u. 6. Tel.: 229-3736 Mobil: 30/989-4279
E-mail: bti@taxicentrum.hu Web: www.taxicentrum.hu
Nyitva tartás: hétfõ–csütörtök 09.00–16.00-ig, péntek 09.00–14.00-ig.
Az iroda szabadság miatt zárva: július 19–26-ig, és augusztus 19–23-ig.

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.

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

1000 cm3-ig
1001–1500 cm3-ig
1501–2000 cm3-ig
2001–3000 cm3-ig
3001 cm3 felett

7,6
8,6
9,5
11,4
13,3

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

kilométer
kilométer
kilométer
kilométer
kilométer

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

1500 cm3-ig
1501–2000 cm3-ig
2001–3000 cm3-ig
3001 cm3 felett

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

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

kilométer
kilométer
kilométer
kilométer

Az autógázzal üzemelő tiszta gázüzemű, valamint kettős
üzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértékét – a benzinüzemű gépkocsi alapnorma-átalány alapján liter/100 kilométerben meghatározott alapnormaérték – továbbá
• cseppfolyós propán-bután gázüzem (LPG) esetén 1,2
(liter/liter) értékű,
• földgáz (CNG, LNG) üzem esetén 0,8 (Nm3/liter) értékű módosító tényező szorzataként kell megállapítani.
www.nav.gov.hu

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA
Idõszak
2011.12.21 – 2012.08.28
2012.08.29 – 2012.09.25
2012.09.26 – 2012.10.30
2012.10.31 – 2012.11.27
2012.11.28 – 2012.12.19
2012.12.20 – 2013.01.29
2013.01.30 – 2013.02.26
2013.02.27 – 2013.03.26
2013.03.27 – 2013.04.23
2013.04.24 – 2013.05.28
2013.05.29 – 2013.06.25
2013.06.26-tól

Százalék
7,00%
6,75%
6,50%
6,25%
6,00%
5,75%
5,50%
5,25%
5,00%
4,75%
4,50%
4,25%

www.mnb.hu
Az adó- és járulékbevallások saját kezdeményezésbõl történõ utólagos módosítása (önrevízió) következtében
fennálló különbözet után a jegybanki alapkamatnak megfelelõ pótlékot kell fizetni. Határidõn túli adó- és járulékfizetés esetén az adóhatóság késedelmi pótlékként a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel.

Fontos
határidõk

Augusztus 12.
• Elõzõ havi járulékok bevallása és befizetése
• Elõzõ havi KATA befizetése

ujtaxi.qxd
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Fizetendő legkisebb járulékok 2013. JÚLIUS hónapra
MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN
FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

A tárgyhónapban
érvényes
minimálbér

98 000 Ft
Adónem kód
Költségvetési

számla
elnevezése

Költségvetési
számla száma
Költségkénti
elszámolhatóság

Egészségbiztosítási
és munkaerõ-piaci
járulék
A minimálbér
másfélszeresének
(147 000 Ft)
8,5%-a

Nyugdíjjárulék

Szociális
hozzájárulási
adó
A minimálbér
1,125-szörösének
(110 250 Ft)
27%-a

A minimálbér
(98 000 Ft)
10%-a

12 495 Ft

9800 Ft

29 768 Ft

188
125
NAV Egészségbiztosítási NAV Nyugdíjbiztosítási
és munkaerõ-piaci
alapot megilletõ
járulék magánszemélyt, bevételek magánszemélyt,
õstermelõt, egyéni
õstermelõt, egyéni
vállalkozót, kifizetõt
vállalkozót, kifizetõt
terhelõ kötelezettség terhelõ kötelezettség
beszedési számla
beszedési számla

258

NAV Szociális
hozzájárulási
adó beszedési
számla

10032000-06057749

10032000-06056236

10032000-06055912

Nem számolható el
költségként

Nem számolható el
költségként

A teljes befizetett
összeg elszámolható

(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért)

A járulékok közül nem kell megfizetnie a 27%-os szociális hozzájárulási adót a következőknek:
• az egyéni vállalkozó ha 2011. december 31-én I., II., vagy III. csoportos
rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult és rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban
részesül
• az egyéni vállalkozó, illetve a tag
rokkantsági ellátásban részesül és
egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 50
százalékos vagy kisebb mértékű.
Fenti kedvezmény 2012. július 1-től
illeti meg az egyéni vállalkozókat, továbbá a bt., kkt., kft. személyesen közreműködő tagjait. A kedvezmény a minimálbér kétszeres összegéig vehető 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 módosíthatóak a hibásan beküldött bevallások.
(2011. évi CLVI. Törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb
törvények módosításáról 462/A. §)

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ
Egészségügyi Szolgáltatási Járulék

6660 Ft/hó

Járulékok alapja:

Adónem kód
Költségvetési
számla elnevezése

Nyugdíjjárulék

A járulékok befizetési
határideje főállásúaknál
és munkaviszony melletti vállalkozóknál a tárgyhónapot követő hónap
12-e.
Nyugdíj melletti vállalkozók járulékaikat – a vonatkozó jogszabály szerint – negyedévenként, a
tárgynegyedévet követő
hó 12-ig fizetik.
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Járulékalap 10%-a

Tételes összeg. A vállalkozás fennállása alatt
akkor is fizetni kell, ha nincs jövedelem!
(Kivéve az orvos által igazolt keresõképtelenség idõszakát.)
124
NAV Egészségbiztosítási Alapot megilletõ bevételek

Költségvetési
számla száma
Költségkénti
elszámolhatóság

Ü

alapja a tárgyhavi vállalkozói kivét, átalányadósoknál
a tárgyhavi bevétel 25%-a.
125

magánszemélyt, õstermelõt, egyéni vállalkozót,
kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla

NAV Nyugdíjbiztosítási alapot megilletõ bevételek
magánszemélyt, õstermelõt, egyéni vállalkozót,
kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla

10032000-06056229

10032000-06056236

Teljes befizetett összeg

Nem elszámolható

KATA-S VÁLLALKOZÓ
Fõfoglalkozású

N
Munkaviszony

vagy nyugdíj melletti
Tételes összegek
Adónem kód
Költségvetési számla
elnevezése
Költségvetési számla száma

50 000 Ft/hó

25 000 Ft/hó

288

288

NAV Kisadózó vállalkozások

NAV Kisadózó vállalkozások

tételes adója

tételes adója

bevételi számla

bevételi számla

10032000-01076349

10032000-01076349

N
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Fõpolgármesteri
Szolgáltatások:
Hivatal
• Bejelentkezés az iparûzési adó hatálya alá.
Adó Fõosztály
• Felvilágosítás, adózási nyomtatványok igénylése, azok kitöltési szaÜgyfélszolgálati Iroda bályainak tisztázása. Kitöltött nyomtatványok és más beadványok

-

Budapest, V. ker.
Bárczy István u. 1-3.
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Tel.: 411-7000
(központi szám)
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átvétele.
• Folyószámla-kivonatok igénylése.
• Adófolyószámlák egyeztetése, befizetések rendezése.
• Adóigazolások kiadása különbözõ célokra, pl.: közlekedési felügyelethez, taxiengedélyhez, hitelfelvételhez stb. (Adóigazolás csak a
képviselõ vagy meghatalmazottja részére adható ki). Az igazolás aznapi elkészíthetõsége érdekében kérjük legkésõbb a zárás elõtt 1
órával megjelenni!

Központi
Okmányiroda

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

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

Budapesti
Közlekedési
Központ
Taxidroszt iroda
Budapest VII.,
Rumbach Sebestyén u. 19-21.
(Rumbach Center)

Tel.: 06-1-235-3000

BTI

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

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

Pest megyei
taxiengedély ügyek
Nemzeti Közlekedési
Hatóság
1141 Budapest Komócsy u. 17-19.
Tel: 460-2201

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 „Személytaxivezetõi szakvizsga igazolvány“, melyben Budapest, vagy országos bejegyzés szerepel
• igazolás arról, hogy a kérelmezõ Budapest fõváros területén
végzett iparûzési adóköteles tevékenységével összefüggésben a Fõvárosi Önkormányzathoz adóalanyként bejelentkezett, adóbevallást nyújtott be, és adótartozása nem áll fenn,
illetve adóelõleg-fizetési kötelezettségének eleget tett.

Szolgáltatások:
•
•
•
•
•
•
•

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

Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

08.00
08.00
08.00
08.00
08.00

–
–
–
–
–

18.00
16.30
18.00
16.30
14.00

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

Ügyfélfogadási idõ

H-SZ: 9.00 – 15.00,
K-CS: 9.00 – 13.00,
P: 9.00 – 12.00.
További felvilágosítás:
www.taxiallomas.hu

Nyitva tartás:
Hétfõtõl csütörtökig
09.00–16.00
Pénteken 09.00–14.00

Nyitva tartás:

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

Hétfõtõl csütörtökig
08.00–15.00
Pénteken 08.00–12.00

Nyitva tartás:

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

Hétfõtõl csütörtökig
07.30-15.30
Pénteken 07.30-12.30
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Budapesti
Kereskedelmi
és Iparkamara
1016 Budapest
Krisztina krt 99.
Tel: (06-1) 488-2000

Pest megyei és Érd
Megyei Jogú Városi
Kereskedelmi és
Iparkamara
1056 Budapest
Váci u. 40. IV. emelet
Tel: (06-1) 317-7666

Kamarai hozzájárulás befizetése:
Számlaszám: 10102086-02614500-02003005 Budapest Bank
A közlemény rovatban a „kamarai hozzájárulás” szöveget és a
vállalkozó adószámát kell feltüntetni.
Személyes ügyintézés: BKIK központi ügyfélszolgálata:
1016 Budapest, I. kerület, Krisztina krt 99.
Telefon: (06-1) 488-2000

Ügyfélfogadás:
Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

Kamarai hozzájárulás befizetése:
Számlaszám: 10102086-11571302-12000007 Budapest Bank
A közlemény rovatban a „kamarai hozzájárulás” szöveget és
a vállalkozó adószámát kell feltüntetni.
Személyes ügyintézés:
1056 Budapest, V. kerület, Váci u. 40. IV. emelet
Telefon: (06-1) 317-7666

Erről írt a Taxisok Világa 2003 júliusában

10 éve történt

A taxizás ára
Ezzel a címmel közölt számításokat tíz évvel ezelőtti lapszámunk.
Számbavettük a taxis vállalkozás költségeit, kezdve a gépkocsi beszerzésével, folytatva az üzemeltetés költségeivel, majd befejezve a vállalkozó bruttó 200 ezer forintos munkabérével. Az eredmény: Több mint
hatmilliós költség éves szinten. Pedig akkor még nem volt előírva:
Euro4-es kocsi
Sárga fóliázás
POS terminál
Klíma
Stb…

Sárga taxik Bukarestben
Milyen furcsa egybeeséseket produkál a véletlen: éppen tíz éve, hogy
a bukaresti városatyák megelégelték a személyfuvarozás terén kialakult átláthatatlan helyzetet, ezért szigorú rendeletet alkottak, amellyel
sikerült a fuvarozók ellenszenvét kiváltani. Legfontosabb kritérium az
egységes külcsín és az ellenőrizhetőség. 2004-től csak olyan gépjárművel lehet taxizni Bukarestben, amely sárga színű, és jól látható rajta a taxi jelleg. Ezzel egy időben egységes tarifát és létszámmaximálást is bevezettek.

Ügyfélfogadás:
Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

9.00 - 15.00
9.00 - 15.00
9.00 - 15.00
9.00 - 15.00
9.00 - 12.00

A fuvarozók demonstrációt rendeztek, mert szerintük a Bukaresti
Főpolgármesteri Hivatal szabályozása túl sok plusz kiadást ró az üzemeltetőre. A járművek átfestése a legtöbb taxis lehetőségeit meghaladó beruházás, ráadásul csak hosszú távon megtérülő befektetés. A
taxisok demonstrációjukkal azt remélik elérni, hogy a tárgyalások során jelentős kedvezményeket tudnak elérni, vagy a szabályok bevezetésének időpontját sikerül egy-két évvel elhalasztani.
Kísérteties az egyezés a budapesti helyzettel, nem? Egyébként
utnanéztem: a bukaresti taxik bizony azóta tényleg sárgák…

Erről írt a Taxisok Világa 1993 júliusában

20 éve történt

Megjelent a vizsgaszabályzat
A taxis tanfolyamok vizsgáinak lebonyolítási módját a Közlekedési Főfelügyelet igen nagy részletességgel szabályozza. Szóbeli-, írásbeliés gyakorlati feladatokat kellett teljesíteni a taxis vizsgázóknak. Az
alapvizsga mellett ún. kiterjesztő vizsgát is kellett tenni helyismeretből
annak, aki más településre is ki akarta terjeszteni vállalkozását. Hol
van ez ma már…

Nyugtaadási kötelezettség
Még jóval az adattárolós, nyugtaadós taxiórák megjelenése előtt lépett életbe a nyugtaadási kötelezettség a taxisoknál is. Emlékszik
még valaki, mennyit szenvedtünk a kézi kitöltésű tömbökkel?

Indul a NAV nyári ellenőrzési akciója
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2013.
július 2-án megkezdi nyári ellenőrzés-sorozatát. Az országos akció során – a korábbi
évekhez hasonlóan – az adóellenőrök és a
pénzügyőrök a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon, a nyári fesztiválokon, a
szabadtéri rendezvényeken és az idegenvezetési szolgáltatóknál vizsgálódnak. Az ellenőrzés-sorozat augusztus végéig tart.
Az idei nyári ellenőrzés-sorozat újdonsága
az, hogy a nyárhoz szorosan kapcsolódó területek mellett az országos szintű ellenőrzések
kiterjednek az elektronikus kereskedelemre, a
szépészeti szektorra, a vendéglátóhelyekre és
a személyszállító szolgáltatókra.
A NAV azt vizsgálja, hogy a kereskedők,
szolgáltatók bevételeikről adnak-e számlát

9.00 - 15.00
9.00 - 13.00
9.00 - 15.00
9.00 - 13.00
9.00 - 12.00

vagy nyugtát, a vállalkozások bejelentik-e alkalmazottaikat, a kereskedők számot tudnak-e
adni áruik eredetéről, illetve betartják-e a jövedéki termékek árusítására vonatkozó szabályokat.
Csakúgy, mint az elmúlt évben, az idén is ott
lesznek a revizorok és a pénzügyőrök például
a Sziget Fesztiválon, a Hungaroringen, a Művészetek Völgyében, de akár kisebb vásárokon is
felbukkanhatnak, akár munkaidőn kívül is.
Tavaly nyáron a NAV országosan több mint
13 ezer vizsgálatot végzett, és az esetek 28
százalékában tapasztalt jogsértést. A legtöbb visszaélést az ellenőrök a nyugtaadás
és a foglalkoztatás szabályszerűségének
vizsgálata közben tárták fel.
nav.gov.hu

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

Hívd bizalommal
I l d i kó t
a

061/788-7991, 0670/371-4240
vagy hagyhatsz üzenetet a
vermesi@citromail.hu
e-mail címen is.
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Kinőttük a régit
Új helyre költözött a

1144 Budapest,
Gvadányi út 67/b.

Az új központ alkalmas a
2013. Szeptember 1.-i változásoknak
és a kollégák kényelmesebb, gyorsabb
kiszolgálására alakítottuk ki.
Nálunk dolgozó kollégák a szomszédságunkban lévő
benzinkúton állandó kedvezménnyel tankolhatnak.

Új telefonszámaink:

06-1
06-20
06-30
06-70

5-888-888
5-888-888
5-888-888
5-888-888

R
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Muszáj...
ÓFOLYÓSZÁMLÁT FOLYAMATOSAN ELLENŐ
AZ ADÓFOLYÓSZÁMLÁT FOLYAMATOSAN ELLENŐRIZNI

C

GAZOLÁSOKATADÓIGAZOLÁSOKAT
KÉRNI NAPRAKÉSZEN
KÖNY
KÉRNI
ZÁSJELENTŐKET
KÜLDENI MINDEN ÉVBEN A
NAPRAKÉSZEN KÖNYVELNI
ÁLASZTANI AZ
ADÓHATÓSÁGGAL
VÁLTOZÁSJELENTŐKET
KÜLDENI ELEKTRON
IKÁLNI BEVALLÁSOKAT
HATÁRIDŐRE
MINDEN ÉVBEN ADÓZÁSI FORMÁT
VÁLASZTANI BEKÜL
ŐL RETTEGNI
AZ ADÓFOLYÓSZÁMLÁT
FOLYA
AZ ADÓHATÓSÁGGAL
ELEKTRONIKUS ÚTON KOMMUNIKÁLNI
BEVALLÁSOKAT HATÁRIDŐRE BEKÜLDENI
ŐRIZNI ADÓIGAZOLÁSOKAT
KÉRNI NAPRAK
NAV LEVELEKTŐL RETTEGNI
LNI VÁLTOZÁSJELENTŐKET
KÜLDENI MINDE
ZÁSI FORMÁT VÁLASZTANI AZ ADÓHATÓSÁG

Vagy:

Ho
Cit
sze
A
tív

KÖN Y V E L Ő T FO G LALK O ZT AT NI.

Könyvelés * Elektronikus bevallások * Járuléknyilvántartás
Iparűzési adó * Cégautó adó * Teljeskörű vállalkozói ügyvitel
Non-stop anyagleadás * Csekkes, átutalásos fizetési lehetőségek

BTI
bti@taxicentrum.hu * 1119 Budapest, Vahot u. 6.
Tel.: 06-1-229-3736 * Mobil: 06-30-989-4279 * Nagy Zoltán
Nyitva tartás: H-Cs 09-16-ig, P 09-14-ig

TAXI CENTRUM
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ENŐRIZNI
City Taxi szemle
ÖNYVELNI
N ADÓZÁSI
RONIKUS ÚTON
KÜLDENI NAV
OLYAMATOSAN
RAKÉSZEN
NDEN ÉVBEN
ÓSÁGGAL
Hoszszú évek gyakorlatának megfelelően a
City Taxi idén is megtartotta a gépkocsiszemlét.
Az Etikai Bizottság szervezésében és aktív részvételével, két nap alatt mintegy 700

2 013

gépkocsit ellenőriztünk.
A Vahot
utcai nagyparkoló ideális helyszín volt a
kényelmes
és gyors
ellenőrzésre. A
pénztár
nyitva tartását a
szemle idejéhez igazítottuk. Így munkatársaink az esetleges matricapótlásokat és
egyéb ügyeket helyben, várakozás nélkül intézhették
A taxik esztétikai állapota mellett figyelmet fordítottunk a taxizásra kiterjedő engedélyek vizsgálatára.
Megkérdeztük a kollégáinkat, hogy a Főváros rendeletében megfogalmazott gépkocsisárgítást mikorra tervezik? A jó döntés
– Egy váratlan nukleáris háború elcseszheti az egész napodat.
***
– Engem nem lehet elképzelni, engem ki kell próbálni!

és a legkedvezőbb ajánlat kiválasztásának érdekében ugyanis a City Taxi pályázatot írt ki a fényező, fóliázó vállalkozásoknak. Az általuk
adott ajánlatban az ár, a minőség, a garancia és a referenciák megjelölését várjuk.
Az eredményt, a legjobb ajánlatokat, hamarosan közzétesszük.
Tisztelettel:

Tamás Miklós

***
– Vettem egy könyvet, az volt a címe
101 figura a szexben. Egy nyomdai hiba miatt két hétig nem mozdult a nyakam.
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A Budapest Taxi egészen más üzle
amit eddig természetesnek és m
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Budapest Taxinál
Taxinál
AA Budapest
nem kérünk
kérünk külön
külön díjakat
díjakat kötelezô
kötelezô tartozékokért,
tartozékokért, mint
mint pl.
pl.
–– nem
szabadjelzô,
POS
terminál,
matricák!
Benne
van
a
tagdíjban!
szabadjelzô, POS terminál, matricák! Benne van a tagdíjban!
fűs
főz
nem kérünk
kérünk 100-200
100-200 ezer
ezer forintos
forintos kauciót!
kauciót! Csak 30 000 forint
–– nem
csa
30 000 forint a kaució!
aCsak
kaució!
és
belépéskor
nincsenek külön
külön költségek
költségek (mint például oktatási díj, be
–– belépéskor
nincsenek
Polinger Sándor
rovata
(mintszabadjelzô
például oktatási
díj, vagy
szabadjelzô
díj, vagykedvezményed nyá
vagy
díj, vagy
matricapénz)
a belépési
ma
25 dkg tarhonya
gott padlizsánt adok hozzá, s addig párolom,
Gasztronómia
matricapénz)
ellentételezésére!
káz
kavargatom, amíg üvegessé válik,
s így meg- a belépési
2-3 szálkedvezményed
friss rozmaringellentételezésére!
ujtaxi.qxd 7/11/12 08:50 Page 8
nemiskérünk
kérünk
hónapos,
pláne nem
nem 11 éves
éves hûségidôt
hûségidôt belépéskor!
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piacon, így aa megbízatást
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megvonjuk
megbízatást
attól az
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vagy Ha
–– megvonjuk
attól
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ri r
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idômérôtôl,
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visszaél
a
beosztásával,
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kivételezik
valakivel!
idômérôtôl,
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beosztásával,
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kivételezik
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rot
pirosaki
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Turisztika, Sport és Gasztronómia

Tisztelt Kollégák!

sütést, a szép hosszú napokat. Valahogy paprikáztam, s így tálaltam a lecsó mellé. És
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1-2 db krumpli
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közösborssal,
szakmaiolívaolajjal
javaslatgyere
előtt,
és
szét olvastam
és készen vettem. Arra szárnytőket.
tűzön megpörköljük,
az ott elhangzottakból bármi is bekerül a renvéglegesen
megalkotják.
ja: „látjuk,Hirtelen
hogy a szakma
döntő többsége
gondoltam
olyanteszik,
ételt hogy
mutatok
be,vagy
ami má-majdebbe
elszíneződés
rádobjuk
a fokhagydeletbe. Tehát tudni kell, hogy az ilyen szöEzt nem azért
egyik,
az iránybaután
szeretne
menni.
Részünkről
megfelel
a hagyományoknak,
új.
mát,botorság
felengedjük
kevés
és közepesen
sik
érdekképviseletnek,
illetvemégis
a kamarának
lenne
egyvízzel
másfajta
rendeletet
vegkörnyezet nem azt jelenti, hogy a megszüBUDAPEST
TAXIpuhára
1102
Budapest,
Kôrösi
Csoma
Sándorhaút
út
40. I.I. eme
eme
A történetjárjanak,
ott kezdődött,
hogy
véletlen
BUDAPEST
TAXI
1102
Budapest,
Kôrösi
Csoma
Sándor
40.
pároljuk,
közben
a vizet
pótoljuk,
megalkotni,
mert
ez tükrözi
a szakmai
akaralető rendelet feltétlenül a mi álláspontunkat
a kedvében
hanem
legjobb
képesodakeveredtem
a XIII.
kerületihogy
Tátraezt
utcai
kb. egy óra.
Ha a 4-333-330,
víz elpárol- e-mail:
Telefon:Ez
4-333-333,
telefax:
4-333-330,
e-mail: ta
ta
Telefon:
4-333-333,
telefax:
ségük
szerint úgy
döntenek,
ilyen, szükséges.
tot.”
tartalmazza majd. Csak annyit jelent, hogy a
henteshez.
Fantasztikus
üzlet. meg.
Tiszta,Azgyöa szárnytövek
zsírjára sültek,
ez a legoptimistább
verzió. kiszedAzért azt látvéleményünket elmondtuk, és azt meghallhatvagy olyan formában
alkotják
egy gott ésDe
nyörű
bolt,
friss felvágottakkal
elké- jük és
letakarva
félretesszük.
A hozzávalókták.
nagyon
optimista
elképzelés és
voltegy
részünkről
ni kell,
hogy nem
mindig sikerül
a legjobb
pesztően
gazdag pecsenye-pulttal.
Elneki
lehet–, ból amegoldást
kacsazsíron
jó csípős lecsót készítünk,
A legnagyobb probléma most számunkra
– bár természetesen
ezért fogtunk
megtalálni...
képzelni milyen, ha frissen sütött rántott erre rádobjuk a szívet, zúzát, megszórjuk a
borjúláb is kapható… BP
BP Taxi
Taxi 2012_1_2
2012_1_2 oldal.indd
oldal_2.indd1 1
Itt reggeliztem frissen
sütött kacsaszárnytőt kovászos uborkával. Az élmény elragadta a fantáziFolya
Tarthatatlan a budapesti taxisok
helyzete,
Tájé
ámat, ugyanis kicsit kélomá
erről tájékoztattam a Főpolgármester
urat
tő
v
sőbb olvastam valamelyik
tel a
napilap mellékletében,
AzMe
hogy a csirkeszárny-pöregyi
nyek
költ tarhonyával
tiszte
Szomorúsággal tölt el bennün- nem szólnék,
korábban milyen
már fikedv
nom. Rögtön
az ötlet,
ket, hogy felvetéseinkre még többször megtettem,
ésjött
a kollétott,
mi bombázzák
lenne, ha önöket
ezt kacsacsak nem is válaszolnak. Ülnek gák naponta
szárnytőből
készítenénk
szépen berendezett szobáik- a kérésekkel. Most csak annyit:
A fiz
szívvel, májjal, zúzával
ban, veszik fel százezres, vagy óvatosan azel,anyagi
terhekkel. A
járás
felturbózva?
A
gasztromilliós fizetéseiket, és nem tud- taxisok már nem terhelhetők to§ (1
nómiai
szempontokon
ják, mi folyik Budapesten, az vább.
ról 3
túl
–
gondolom,
nem
vautakon. Nem tudják, mi van a taElőször biztosítsák
a munkát,
Az A
gyok egyedül
– a pénz
xis társadalomban.
a bevételt, utána
legyenekCsóróság
az új
könn
is számít.
Örvendetes, hogy rendet követelmények. Ha valamennyi
lag e
van. Ezt a kitűnő ételt
akarnak
tenni a taxiszakmában! ötletüket véghezviszik, gyakorlaLecsó
kacsamájjal
sége
kb. 3000 Ft-ból ki leDe nagyon óvatosan kell bánni tilag nem marad taxi Budapeshet
hozni,
4-6
személyre.
a taxisok újabb anyagi tehertéte- ten!miEzen
Most Nézzük
a legtöbb
taxis nem 6
a hozzávalókat
kor is kell elkezdenem a köteleivel!
hatá
tud
kocsit
cserélni.
A
legtöbb
személyre:
lező Tudják
bográcsgulyást
a társaságnak,
hogy
Önök, hogy
a taxisok taxis
nem tud2 százezreket
berukg kacsaszárnytő
időben
készen
legyek.
Végül
is
persze
megtúlnyomó többsége a szakadék házni.
Tájé
0,5 kg kacsaszív, máj
lettszélén
minden,
is volt,
demost
nem kell
áll?jóÉs
Önök
sza-ezt részleátve
Megérkezett
az első
válasz:
tisztítva,
laskára
vágva
teznem,
sokszor
volt
róla
szó,
a
bogrács
az
kadékba akarnak taszítani több
ram
0,5
kg
kacsav.
libazúhangulat,
társaság kérdése, és szinte minezer embert?!
za tisztítva,
összevágva
Tájékoztatom,
hogy közérdekű
denkiTudják
el tudja
készíteni,
ahogy
szereti.
M
Önök, hogy hány taxis bejelentését 0,2
2012
kg kacsazsír a
illetékességből
Most
inkább némi
inspiráció
hatására egy
lett öngyilkos
az anyagi
terhek
dem
0,2 l száraz
fehérbor
Főváros
Kormányhiszezonális ételt említenék, csak egyBudapest
kicsit
miatt, az anyagi összeomlás miadón
1 marék újhagyma
vatala Munkavédelmi
és Munka-öszmásképpen.
att?
jövőb
szevágva Szerve réEz pedig egy lecsó lenne, ahogy én
szeügyi
Szakigazgatási
Tudják, hogy tömegesen adjelöl
2
fej
hagyma
összevágretem. Az elkészítéssel sem töltöm a sorokat
szére megküldtem.
ják vissza a taxisok a vállalkozáadóh
va Komáromi Endre
feleslegesen, a lényege az, hogy amikor a le- Dr.
saikat és mennek el alkalma1
fej
fokhagyma
aprítva
csó félkész, akkor hámozott és kockára vádivízióvezető
zottnak? A mi taxivállalatunknál
Forgalombiztonság,
Taxi
már minden második (!) kolléga
Két titkárnõ a munkahelyen megbeszéli a hétvége élméalkalmazott. Miért jó az, hogy be és Parkolásszervező Divízió
nyeit. És hogy ne csámcsogjanak a többiek, a „szex” helyett
vannak jelentve 2–4 órára?
mindig beillesztik a „nevetés” szót.
Nem lenne jobb, ha legalább, Köszönjük a választ. Várjuk a kö– Pénteken este egy igazán nagyot nevettem – kezdi az
vetkező
választ…
mint vállalkozók, a minimális
december2.indd 4
egyik.
Szombaton aztán a férjem nem volt otthon, de átjött
Bár én már azt sem értettem,
adót befizetnék?
a szomszéd, ó istenem milyen nagyokat nevettünk együtt.
miért
a
Budapesti
Közlekedési
Tudják Önök, hány taxis autóVasárnap meg egy partin voltunk. Nyolc pár, képzelheted,
ja ott áll a háza előtt, de azt nem Központ válaszolt akkor, amikor

Várjuk a választ…
Tisztelt Főpolgármester úr!

Békés, boldog

és sikerekben gazdag
minden Taxis

Köszönjük a munkátokat
és a kitartásotokat,
a jövô évben együtt még
www.fonixtaxi.hu
nagyobb lendülettel
Telefon/fax:
megyünk
elôre! 06-52-444-444

DEBRE CEN

E-mail:
A Mobilfonixtaxi@fonixtaxi.hu
Taxi csapata
Cím:
4025 Debrecen
Arany János u. 32.
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7/10/13 09:28

Page 45

ás üzleti szellemiséggel mûködik, mint
ek és megváltoztathatatlannak véltél!
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Taxiból kamionba 3. rész

Kérések és köszönetek
a
taxiá
Az Iveco,
a Scania , no

csak 56
60000
000 forint
forint aa fôállású
fôállású tagdíj
tagdíj és
és nincsenek
nincsenek további
további egyéb
egyéb
–– csak
költségek!
költségek!
fűszerekkel,
fokhagymával stb., és félpuhára tessétek, majd szórjátok meg frissen vágott lág legjobb futballját játszották. Képességefőzzük.
a pecsenyére
ka- petrezselyemmel.
Kovászos uborka jár hozzá. it tekintve a mi csapatunk semmivel sem volt
sokBeletesszük
címet hétvégék
felvevô
kollegáknak
visszatérítés
a kevesebb
tagdíjból tagdíj
–– ingyenes
kéthetentesütött
és lényegesen
V. Alkotmány utca
XIII. Margitsziget
csahúst és hozzáöntjük a száraz fehérbort,
Csak kanállal és kézzel-lábbal szabad en- rosszabb a hollandnál. Albert és Crouyff két
–
ingyenes
hétvégék
kéthetente
és
lényegesen
kevesebb
tagdíj
a
másodállásosoknak!
és puhítjuk tovább. Gyakran rázogatjuk. Köz- ni, hogy a fületek is szaftos legyen!
világklasszis. A mi Flórink alaptudás tekinteV. Alkotmány
Végre
elfoglalták
serpenyőben
megpirítjuk
a tarhoa millió
másodállásosoknak!
tében utca.
minimum
egyenlő
volt a hollanddal,
Jóisétvágyat!
ktatási díj, ben– 1egy
forintos élet
és balesetbiztosítást
tartalmaz a tagdíj!
a drosztokat
a taxisok!
nyát,
beletesszük
a
kockára
vágott
krumplit,
sőt
szerintem
Albert
sokoldalúbban
futballoAmikor
már teljesen
otthon éreztem
millió forintos
élettagdíjkedvezmény,
és balesetbiztosítást
is tartalmaz
zményed
–– 11 hónapos
belépési
ésSport
csak
3 hónapa tagdíj!
majd az egészet a pörköltbe öntjük a fellaszott, mégis méltán
lett sikeresebb
Joann
magam
az
Ivecóban,
sőt megszeret!
–
1
hónapos
belépési
tagdíjkedvezmény,
és
csak
3
hónap
kérünk!
kázotthûségidôt
májjal együtt.
Annyi húslét vagy vizet „Mouniz-jelenség” Ez egy fantasztikus pali. Crouyff. Miért is?tükAzért,
mertRobi
a „Mounizegymást,
meglepett. Robi a
Szimpatikus,
következetes,
rá, hogykérünk!
legalább kétujjnyira
ellepje.
volt. Az
tényelépéskor!
hûségidôt
épéskor! öntsünk
– 100%-ban
lebeszélhetô
alapdíjjal,
ﬂottán belül
ingyenesen,
ﬂottán mentálisan erős, jelenség” rá is jellemző
speditőr,
a akarati
kisfőnök,
minden gonHa kell, sózzuk, fűszerezzük utána, és gyako- és a riportjaiból kiderül, képzett, intelligens, ző, a céltudatosság,
a fizikai
erő a javára
dunkkal
és bajunkkal
– ha esetleg van
ól,
vagy
– kívül
100%-ban
lebeszélhetô
alapdíjjal,
ﬂottán
belül
ingyenesen,
ﬂ
ottán
l, vagy
nettó
15
Ft/perc
díjon
beszélünk
mobiltelefon!
ri rázogatás mellett 30-35 percig lassú tűzön beszélni tudó szuggesztív ember.
döntötte el
a mérleg
– hozzá fordulunk.
Aranyos
fiú,nyelvét.
hónapok óta problémamentesen
valakivel! rotyogtassuk.
kívül nettó
Ft/perc
beszélünk
valakivel!
Ez az együttes erő, ami szárnyaltatjadolgozunk
a FraHa15egy
kicsitdíjon
lekap,
nem baj,mobiltelefon!
Azt gondolom,
a mai
Fradi egyImádja
kicsit a„felegyütt,
és a humora
fergeteges.
meglepetése-

pl.
l.
ban!
ban!
0 forint

a

Pilla jelenti

de leégnie nem szabad. Ne keverjük, csak a dit, pedig csak közepes képességű csapat.
pumpálva”
a jövő sikercsapata
lehet. Azt Margitsziget.
szeket és a váratlan
dolgokat.
Nagyon jó barátságban
vagyunk, sok-Újabb pes
évek
bográcsot rázogassuk. Akkor van kész, ha Akaratlanul is eszembe jut a hatvanas
retném, ha nekünk
lenne egy Manchester
szor
már félszavakból
is értjükisegymást.
szurd.
Egy taxiállomás,
égnél
marad
több
pénz
a
zsebedben?
égnél marad
több pénz
a Unitedünk
slambucosan
puffog,aészsebedben?
ha a tarhonya besű- holland futballja. A mienk rendre elbukott
és Mouniz
személyében
pedig
A dolog
úgy kezdődött,
hogy egy
hónapig ideiglenes
jelleggel
lyen nem
várakozhat tax
előtt,
a holland futball leigázta
rűsödött és fogpuhára
főtt.
egyPremiummal
Fergussonunk,
tartson
ez kb.
15 valamilyen
évig.
egy Renault
kellett
járnunk,
mert
oknál
uvarozol, kiszámíthatóak
kiszámíthatóak
és alacsonyak
alacsonyak
költségeid,végjáték
vagy ahol
ahol
200míg
Ft/km
uvarozol,
és
aa költségeid,
vagy
200
Ft/km
ha-az összes
Amikor úgy gondoljátok elkészült, hajtsátok a világot. Igaz, VB-t nem nyert, s ebben
Akkor Ivecót
a arról,
magyar
focicivil
sikeres
lesz.
fogva
leadta
aiscég
és kicserélte
őket Scaniákra.
Többször
szóltunk
hogy
autók
miatt
ürasak
költségeid,
ráadásul
egészegy
nap
rosszórát
közérzeted?
sak aa költségeid,
ráadásul
egész
nap
rossz
aa közérzeted?
City231
Sanyi
el
a
tűzről
és
legalább
negyed
pihensonlít
a
mi
aranycsapatunkhoz,
de
így
is
a
viAmeddig
a
cseréket
bonyolították,
kaptunk
egy Renault
nem lehet használni az új taxiállomásokat,
al,
Premiumot,
nehogy
otthon
kivár-Most
Ha te
te nem
nem lépsz,
lépsz, miért
miért változna?
változna? Szerinted?
Szerinted?
Ha
mert
folyamatosan
állnak
ott kelljen
civil autók.
gyntot kinunk
a
folyamat
vékét taxitársaság – nagyon bölcsen – „sorelda
akban
nem csak
csak rákosborzasztón
rákosborzasztón szeretsz
szeretsz kályházni,
kályházni,
nem
gét.rendszerben
Szép volt, „elfoglalta”
jó
ső”
mindkét droszkébenne,
volt,
de
olyan
kicsi
bb
munkakörülményeket
akarsz
magadnak,
akkor
bb
munkakörülményeket
akarsz
magadnak,
akkor
tot. Természetesen aa többi taxis is használhatés
séges
fülkéje,
hogy ugyan
ja,
ha akarja.
Budapest
Taxihoz dolgozni!
dolgozni!
Budapest
Taxihoz
ztamondegy ember kényelük,
bsége
VI.
Bajcsy-Zsilinszky
mesen
eléldegélhet út 19.
gyszünkről
benne, na de kettő?!
en
tet
Így történt, hogy
r út
út
40. I.I. emelet
emelet 119.
119. Kapukód:
Kapukód: 119.
119. Kulcs:
Kulcs: 4333
4333
rha
40.
ai
akaraMargitsziget. Tessék ko
Robi – figyelembe véol- e-mail:
30,
e-mail: taxi@bptaxi.hu
taxi@bptaxi.hu
30,
a változásra figyelmezte
ve sóhajtozásaimat –
edrt azt látegyik nap csak úgy
ókobb
mellékesen közölte:
Az eddigi fél óra helyett min
nk,
holnap leváltalak bencig lehet várakozni a Margits
a
neteket, azaz megálltok
taxisokra is vonatkozik. Mag
11/28/12
PM
valahol és kaptok egy
8/23/12 12:49
9:32 AM
használni azt a taxiállomást
VI. Bajcsy-Zsilinszky
Scaniát,
mégpedig úgy, út. Enyhén
lünk – mert nem lehet rajta
szólva
nem folyamatos
hogy
egyszerűen
odavi- a felfestés
ne, ha a taxiállomás-kezelők
szi valaki a Scant, ti peki a taxisokat a tilalom alól!
Korábban
jeleztük,
hiába van kiírva,
hogy
Nizza
feléhádig átpakoljátok
a cuccoFolyamatosan
közöljük
a
képeket,
milyen
járművek
állnak
meg
a
taxiálXIV. Kerepesi út
Tájékoztatás a fizetési kedvezmények szabályait érinrom
taxiés
állhat
megmentek
a taxiállomáson, csak két
tokat,
azzal
lomásainkon.
A civil autók mellett rendőrök, postások állnak meg szeretettő
változásokról
autónak
volt
elég
a
felfestés.
Most
pótolták,
majd
tovább.
De
a
Retel az általunk igen drágán bérelt területen.
XIV. Kerepesi út. Itt sohas
de
Halász
Ferenc
nault-t
előbb
meg felvételén
kell rak- jól látszik, egy
bővült
a lista. Taxis
egy NAV-os egyéb
autót fényképezett
le az
a taxik. A civilek – most
AzMost
egyes
adótörvények
és kollégánk
az azzal összefüggő
törvéni,
amit
majd
átvesz
egy
kolléga,
aki
Rómába
megy
az
ott
parkoló
civil
autó
miatt
hiányos
lett
a
felegyik módosításáról
taxiállomáson.szóló
Eddig
csakéviazCLVI.
amatőrök,
műkedvelők nem
visszafoglalták a területe
nyek
2011.
törvény aa fizetési
áruval. (Azt hittem, gutaütést kapok a méregtől, mert
festés.
tisztelték
a
szabályokat.
De
már
a
profik
se
tisztelik
a
törvényt.
Sajnos…
kedvezményi eljárásokat érintően egyes szabályokat módosímindig
vágytam utca
Rómába, de kár volt előre morogni,
VII.
Rottenbiller
tott, melyeket az alábbiak szerint foglalunk össze.
majd később elmondom miért.)
Ugráltam örömömben a Scania miatt. Elvégre a
VII. Rottenbiller utca Baross téri torkoA fizetési kedvezményre vonatkozó elsőfokú adóigazgatási elScaniákat
úgy emlegetik, mint az „országutak királyát”.
lat.
Az útépítők elforgatták a Taxiállojárás illetéke az illetékekről szóló 1990.évi XCIII. törvény 29.
Pénteken
reggel
becsomagoltam
az összes
más jelzőtáblát,
így ideiglenesen
nem – szerin§ (1) bekezdésének változása okán az eddigi 2200 forinttem
– nélkülözhető
dolgot a nagy táskákba és különbölehet
a drosztot használni
ról 3000 forintra emelkedik.
ző méretű és nagyságú szatyrokba. A felső ágy teljesen
Az Art. 175. § (9) bekezdésének módosulása okán fizetési
megtelt mindenféle holmival, egy szúnyog sem talált
könnyítési és adómérséklési tárgyú kérelmét kizáróvolna fekvő- vagy állóhelyet magának. A fontos dolgok
Az átpakolás
lag elektronikus úton nyújthatja be a kiegészítő tevékenytermészetesen kéznél voltak, mint például kávé, cukor,
Évek óta kérjük, hogy szünte
séget folytatónak nem minősülő egyéni
vállalkozó. Szerkesztõségünk
fésű és
szemfesték.
(Ne vigyorogjatok jó???)
Figyelem!
e-mail
címe
állomást, mert ezt a droszto
Vártuk a Scaniát, ugrásra készen. Eljött az ebédidő, de a Scan hogy
nálja. Most végre eltűnthullot
a „T
t a x1-jétől
i s olépnek
k v i l a g a @ t a x i s o knem
v ijött.
l aDélután
g a . hIstván
u már kellőképpen éhes volt,
így kiadta: keresEzen módosuló rendelkezések 2012. január
tábla,
nem
tudni,
magánszem
tott
p
sük meg legalább
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A NAV a KATA-sokat figyelmezteti
Veszélyben a kisadózók 15%-a

A gondos könyvelők már június hónapban ellenőrizték katás ügyfeleik adófolyószámláját, és figyelmeztették őket, ha hátralék mutatkozott. A kisadózói létnek ugyanis egyik alapvető feltétele,
hogy a negyedév utolsó napján ne legyen a folyószámlán 100 ezer forintot meghaladó tartozás. Az
alábbi NAV közlemény június 26-án jelent meg az
adóhatóság honlapján
A KATA-s vállalkozások mindenképp ellenőrizzék, van-e
adótartozásuk. Ugyanis azt a vállalkozást, amelyiknek 100
ezer forintnál nagyobb végrehajtható adótartozása lesz a
folyószámláján 2013. június 30-án, a NAV kizárja a „KATAkörből”.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak nincs mérlegelési lehetősége, ha a katás vállalkozás 2013. június 30-án 100
ezer forintot meghaladó végrehajtható adótartozással
rendelkezik, az a választott adóalanyiságának megszűnését eredményezi. Bármilyen okból szűnik is meg a KATA
alanyiság, a megszűnéstől számított 24 hónapig újra nem
is választható.
A KATA-t választóknak év közben – ha más adóbevallási-,
fizetési kötelezettségük nincs – a nyugta- és számla adásán
kívül egyetlen adókötelezettségük van: minden hónap 12-én
megfizetni a KATA-adót. Ez főállású kisadózó esetén – kisadózónként – 50 ezer, főállásúnak nem minősülő kisadózó
esetén – kisadózónként – 25 ezer forint adó megfizetését
jelenti, amellyel az összes közteher teljesítettnek tekinthető.
A rendkívül kedvezményes adózási szabályok ellenére
a katások 15%-a tartozik az államkasszának. Annak érdekében, hogy egyetlen KATA-s vállalkozást se kelljen kizárni 2013. június 30-i hatállyal, a NAV kéri, hogy minden
kisadózó ellenőrizze folyószámláját, és esetleges tartozását soron kívül rendezze. Amelyik kisadózó június 30-án
100 ezer forintot meghaladó végrehajtható adótartozással rendelkezik, elveszti KATA-adózói státuszát, amelyet
24 hónapon keresztül nem is választhat újra.
A KATA-alany mentesül a tételes adó megfizetése alól,
amennyiben egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti.
Ezzel kapcsolatban az adóhivatal arra figyelmeztet, hogy a
T101E adatlapon a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig
be kell jelenteni az állami adóhatósághoz, ha a tételes adó
fizetési kötelezettség azért nem áll fenn az adott hónapban,
mert az egyéni vállalkozó a tevékenységét szünetelteti. Szüneteltetni azonban csak a bejelentés napját követő naptól
lehetséges, utólag tehát nem hivatkozhatunk erre…

Továbbképzés
Iskolánk felnõttek számára továbbképzést tart. A tanfolyamokat
sikerrel teljesítõ túlélõk bizonyítványt kapnak.
TANTERVÜNK NÕK SZÁMÁRA:
1. óra: Hidegben fel, melegben le,
avagy hogyan kezelj egy termosztátot.
Elõadás képekkel, oktatófilmmel.
2. óra: Mi kerül több energiába:
lehajtani a vécéülõkét, vagy 3 órát
duzzogni miatta?
Kerekasztal-beszélgetés.
3.óra: Lehetséges elmenni egy ruhaüzlet elõtt anélkül, hogy vásárolnánk?
Csoportfoglalkozás.
4. óra: Az alapvetõ eltérések egy
nõi retikül és egy bõrönd között.
Felismerési gyakorlat.
5. óra: Hogyan tegyünk fel kérdéseket a reklámok közben, és maradjunk csendben a film alatt?
Csoportfoglalkozás.
6. óra: Lehetséges egy jó fürdõt
venni 14 különféle szappan és habfürdõ nélkül?
Szeminárium.
7. óra: Egészségügyi felvilágosítás:
léteznek gyógyszerek a menstruáció
elõtti feszültség csökkentésére –
HASZNÁLD ÕKET!
Elõadás.
8. óra: Tévedtem, a páromnak
volt igaza!
Tényfeltáró beszámolók.
9. óra: Hogyan parkoljunk le kevesebb, mint 20 perc alatt a biztosító igénybevétele nélkül?

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése
1. Helyes a „C” válasz. A forgalomban részt vevő járművet korlátozott látási viszonyok között helyzetjelző lámpákkal és tompított
fényszóróval kell kivilágítani.
2. Helyes a „C” válasz. A tábla
jelentése „Sebességkorlátozás
vége”.
3. Helyes a „B” válasz. Az útburkolatra a „Gyermekek” jelzőtábla rajzát festették, ez azt jelzi,
hogy gyermekeknek az úttestre lépésével kell számolni.
4. Helyes az „A” válasz. Ha a
„Kivéve célforgalom” feliratú ki-

egészítő tábla időszakot is megjelöl, az útra célforgalomban is csak
ebben az időszakban szabad behajtani.
5. Helyes az „A” válasz. A képen látható gépkocsi hátsó részéhez rögzített kerékpárok szállítása
szabályos, ha az autó hossztengelye irányában hátrafelé legfeljebb
1 m-re, oldalirányba pedig legfeljebb 0,4 m-re nyúlnak ki.
6. Helyes az „A” válasz. Az útburkolati jel különösen veszélyes
útkereszteződésre hívja fel a járművezetők figyelmét.

Gyakorlati bemutató.
10. óra: Hogyan használjuk a féket anélkül, hogy az összes utas lefejelje a szélvédõt?
Gyakorlati foglalkozás.
TANTERVÜNK FÉRFIAK SZÁMÁRA:
1. óra: Hogyan forraljuk fel a vizet?
Elõadás képekkel, oktatófilmmel.
2. óra: A vécépapír-tároló tényleg
magától töltõdik fel?
Kerekasztal-beszélgetés.
3. óra: Lehetséges úgy vizelni,
hogy a fal és a padló ne kapjon belõle?
Csoportos gyakorlat.
4. óra: Alapvetõ eltérések a szennyestároló és a padló között.
Felismerési gyakorlat.
5. óra: Szennyes edények – tényleg maguktól repülnek be a mosogatóba?
Élménybeszámolók.
6. óra: A távirányító átadása másoknak tényleg a személyiség elvesztésével jár?
Csoportterápia.
7. óra: Egészségügyi felvilágosítás: a virágcsokor átadása nõknek
nem okoz egészségkárosodást.
Elõadás.
8. óra: Eltévedtem, útbaigazítást
kértem!
Tényfeltáró beszámolók.
9. óra: Hogyan maradjunk csendben, míg párunk leparkol?
Gyakorlati bemutató.
10. óra: Hogyan legyünk ideális
társak a bevásárlásban?
Relaxációs technikák, légzõgyakorlatok.

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és
szerették, hogy a szeretett fiú, édesapa, barát és munkatárs

SAMU ISTVÁN (volt City 328)
2013. június 27-én elhunyt. Utolsó útjára 2013. július 12-én,
a velencei temetőben kísérték el családtagjai, barátai.

Nyugodj békében Pista!

7. Helyes a „B” válasz. A kiegészítő tábla az útkereszteződés
alaprajzi vázlatát mutatja, vastag
vonallal jelezve az elsőbbséggel
rendelkező út vonalvezetését. Az
így megjelölt irányt követő jármű
nem változtat irányt, olyan, mintha
egy szerpentinen haladna.
8. Helyes a „C” válasz. A személygépkocsi csomagtartójában
nem szabad szállítani a hátra a járművön túlnyúló rakományt.
9. Helyes a „C” válasz. A képen látható taxinak elsobbsége
van a többi gépkocsival szemben,
mert a foútvonalon közlekedik.
10. Helyes a „B” válasz. Ha az
„Állj! Elsőbbségadás kötelező”

A szerk.

jelzőtáblát vasúti átjárónál helyezték el, gépkocsival a megállás helyét jelző útburkolati jel hiányában
a jelzőtábla előtt kell megállni.
11. Helyes a „C” válasz. Nem
kötelező biztonsági övvel rögzíteni a taxi hátsó ülésén utazó gyermeket, ha magassága még nem
éri el a 135 cm-t.
12. Helyes a „B” válasz. A taxi
első ülésén 3 évnél fiatalabb
utast legfeljebb a jármű szokásos
haladási irányával ellentétes irányban felszerelt gyermekbiztonsági
rendszerben szállíthat, és csak
akkor, ha a légzsák működésbe
lépését előzetesen megakadályozta.

-

:
-

.
g

,
-

-

-

-

k

t

-

s

-

ezhean

em
teerem

axi
bb
os
nyági
ak
be
dá-

otsz_hirdetes_junius.ai 1 2013.06.12. 10:25:13

Budapest Főváros Közgyűlése döntött.
Új hatósági rögzített fix áras taxi-rendelete van Budapestnek.
Eddig ilyen még nem volt, de most már van.
Köszönjük!
Rögzített ,,FIX’’ hatósági ár Budapesten
2013. szeptember 1-től 450-280-70
EU3, 10-nél idősebb, de max 15-nél fiatalabb évjáratú taxik legkésőbb 2015. június végéig
kapnak tevékenységi engedélyt.
Kombik, egyterűek esetében a csomagtér paraméter min. 390 literre változik.
Az arculati váltásnak 2013. szeptember 1-től folyamatosan, egy éven belül
a droszt-engedélyek kiváltásával egyidőben kell megfelelni minden budapesti taxisnak.
Ha a vidéki taxisok fuvart szeretnének vállalni Budapesten,
akkor ki kell terjeszteniük Budapestre is a tevékenységi engedélyüket,
droszt díjat kell fizetniük és meg kell majd felelniük az arculati elvárásoknak is.
Ha csak Bp-re szeretnének utast szállítani, akkor a utóbbiaknak nem kell megfelelni,
de visszafelé úton a szabadjelzőt le kell venni, vagy azt le kell takarniuk.
(Ellenkező esetben szigorú pénzbűntetésre számíthatnak.)

www.citroen.hu

CItrOËn C-elYSÉe

4 MILLIÓ TESZTKILOMÉTEREN BIZONYÍTOTT

A kép illusztráció.

Akár 20% önerővel, 49 800 Ft/hó-tól*

A CITROëN KüLöNLEgES TAxI AjáNLATA: 20% BEfIZETÉS, 20% áRKEdvEZMÉNY.
A CITROëN C-Elysée 4 000 000 km-es teszten bizonyította, hogy bírja a rázós utakat, bírja a szélsőséges időjárási viszonyokat, sőt felkészült a váratlan helyzetekre is. A márka hagyományaihoz méltó kényelmet a CITROëN
C-Elysée tágas utastere, hatalmas, 506 literes csomagtartója és kiváló úttartása biztosítja.
Egyedi flottaajánlatért forduljon a CITROëN BUSINESS igazgatósághoz: flotta_hu@citroen.com

A feltüntetett önerő a Citroën finanszírozás változó kamatozású forint alapú nyíltvégű pénzügyi lízing ajánlata. Az ajánlat 20% önerő befizetése mellett 60 hó futamidőre 20% maradványértékkel lett számolva (THM:
11,45%). Ajánlatunk 2013. augusztus 31-ig történő megrendelés esetén érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a Citroën fenntartja a kondíciók változtatásának jogát.
Az akció részleteiről érdeklődjön a www.citroen.hu oldalon és a részt vevő Citroën márkakereskedéseinkben! A kép illusztráció. A Citroën C-Elysée vegyes fogyasztása: 4,1-7,3 l /100 km, CO2-kibocsátása: 108-168 g.

