
ENJOYNEERING

A SEAT Toledo ideális taxi. Az új törvényeknek maximálisan megfelel, de sok esetben túl is teljesíti azokat. 
A különleges taxis kedvezménnyel nem csak egy kiváló ár-érték arányú gépkocsija lehet, de elégedett utasai is. 
Új SEAT Toledo. Minden rendben.

SEAT.HU

ÚJ SEAT TOLEDO
AZ ÖSSZES FELTÉTELNEK MEGFELEL. SŐT.

 550 literes csomagtartó   Kényelmes, tágas belső tér   Taxis kedvezmény   Kiváló ár-érték arány  

A SEAT ajánlásávalA SEAT ajánlásával

2  972  000 FORINTTÓL.*

*A feltüntetett ár a SEAT Toledo 1.2 MPI 75 LE/55 KW kézi 5 fokozatú ajánlott kiskereskedelmi ára taxis kedvezménnyel, 2013. 06. 11. napján. Az ár visszavonásig, de legfeljebb 
a készlet erejéig érvényes. Átlagos üzemanyag-fogyasztás: 3,9–6,4 l/100 km. Átlagos CO2-kibocsátás: 104–152 g/km. A változtatás joga fenntartva. Jelen felhívás nem minősül 
ajánlattételnek, a további részletekről érdeklődjön a SEAT márkakereskedésekben. A képek illusztrációk. 
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TAXIBAN IS UTAZUNK!
OPEL TAXI

Különleges ajánlatok taxisok részére

Keresse taxis portfóliónkat az akcióban részt vevő márkakereskedésekben, vagy látogasson 
el a www.opel.hu oldalra!

www.opel.hu            facebook.com/OpelHU

Kombinált használat esetén az Astra átlagfogyasztása: 4,0-8,1 l/100 km, CO2-kibocsátása: 105-177 g/km változattól és forgalmi viszo-
nyoktól függően. Részletek és konkrét árajánlatok az akcióban részt vevő Opel márkakereskedéseknél. A kép illusztráció.
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Az elmúlt egy hónap alatt az új budapes-
ti taxirendelettel kapcsolatban számos
kérdés érkezett szerkesztőségünkhöz.
Ezekre megpróbáltunk legjobb tudásunk
szerint válaszolni, ám ez nagyon sok
esetben nem volt elég. A kérdések egy
részére ugyanis e sorok írásakor sincs
még megnyugtató, hivatalos válasz. A ta-
xisok jelentős része a fővárosi taxihelyze-
tet átláthatatlannak és saját jövőjét egy-
ben kilátástalannak érzi. Talán nem ok
nélkül. Egymásnak homlokegyenest
ellentmondó hírek érkez-
nek a kollégákhoz a taxi-
központokból, a kollégák-
tól és a sajtótól. A több-
ség ugyan alkalmazkod-
na, ha tudná mihez. 

Megjelent a 31/2013.
(IV. 18.) Főv. Kgy. rende-
let, mely a Taxisok Világa
májusi számának 16-ik oldalán olvasható
volt. Ezt megelőzően szintén e lapszám-
ban a változásokról a BKK taxi-divízió ve-
zetőjét, Komáromi Endrét kérdeztük. Ő
jelezte, a májusi Fővárosi Közgyűlés – a
tervek szerint – néhány pontban módo-
sítja majd az elfogadott rendeletet. A ter-
vezett változtatások közé a taxisok kéré-
sére került, hogy a 2013. április 18-án (a
rendelet megjelenése napján) már enge-
déllyel rendelkező taxi esetén a 10 éves
korhatárt 15 évesre módosítják. Tehát a
15 évnél fiatalabb autót 2015. június 30-
ig lehet majd használni. Így 2014. január
15. után csak a 15 évnél idősebb taxik
kerülnek ki az engedélyes körből. Szin-
tén kedvező engedmény lehet a főváros
részéről, hogy a kombi (és esetleg az
egyterű) autók minimális csomagtartó-
mérete 430 literről 390 literre csökken. 

Ugyanakkor e, jelenleg hatályos, ren-
delet értelmezésekor kiderült, a BKK
csak egy tarifát enged a tarifatábláján
megjelentetni, annak ellenére, hogy a ta-
xisok a vidéki (retúr) tarifát és az úgyne-
vezett „technikai” tarifa használatát is el-
engedhetetlennek nevezték. Ráadásul a
jogszerűen valamely városra kiterjesz-
téssel rendelkezőket a jogszabály a töb-
bi tarifa megjelenésére is kötelezi (lásd
1. sz melléklet). A problémákat szaporít-
va belekerült a módosítás szövegébe a
taxi tetején, a szabadjelző mellé felsze-
relendő, „állapotjelző”-nek nevezett esz-
köz, mely a szabad taxi esetén zölden,
foglalt állapotban pirosan világított vol-
na. Minden irányban, annak ellenére,
hogy a vonatkozó jogszabály ezt kere-
ken tiltja. 

Továbbá az is megfogalmazódott ötlet-
ként, hogy a taxiórát a főváros területén

csak akkor lehet bekapcsolni, ha az utas
már beült. Ez a két „javaslat” kiverte a
biztosítékot a kamarában, az érdekképvi-
seleteknél és a fuvarszervezőknél egy-
aránt (lásd 2., 3. számú melléklet). A tilta-
kozások és az egyébként kötelező egyez-
tetés elmaradása miatt a májusi Közgyű-
lés napirendjéről a főpolgármester úr ezt
a módosító javaslatot levette és újabb
egyeztetést hívott össze. A főváros
és a taxisok

meghívott képvi-
selőinek részvételével a június 6-án
megtartott fórumon a megjelentek meg-
egyeztek. Az ígéret szerint a június 10-i
Közgyűlés elé kerülő módosításban már
nem lesz benne az „állapotjelző”, továb-
bá az óraindítás szabályai a taxitársasá-
gok korábbi gyakorlatával megegyező
lesz és a tarifamegjelenítés is megfelel
majd a magasabb szintű jogszabályok-
nak. A módosított rendeletet (ha lesz…)
júliusi számunkban teljes egészében kö-
zöljük.

Ezúton hívjuk fel minden taxis kolléga
figyelmét arra, hogy a színekkel kapcsola-
tos drosztpletykáknak NE üljön fel. A fő-
város az előírt sárga színhez ragasz-

TARTALOM
Vigyázzunk a számlatömbünkre 9.
Sokan fognak kiesni! 9.
Új korszak jön 10.
Ki dolgozhat Budapesten? 10.
Kevesebb szolgáltató, 
tisztább piaci viszonyok 11.
Haltenberger Samu 
emléktábla-avatás 14.
10 éve történt, 20 éve történt 17.
Megfelel a kocsim? 18.
Tudod vagy tippelsz? 19.
Nagyon röviden a taxiellenőrzésekről 21.
Buszsáv, taxisáv? 22.
Kik állítják meg a fehér rendszámos
taxik ámokfutását? 22.
6x6 Taxi 2.0 24.
Forgalmirend-változások 26.
Taxisok kérései, 
közlekedésszervezők válaszai 26.
Turisztika, Sport és Gasztronómia 29.
Nem jönnek a németek nyaralni 30.
Méltányossági nyugdíjemelés 30.
Találtunk egy verset 31.
Kérések és köszönetek 
a taxiállomásokkal kapcsolatban 32.
Ez is Zsiguli, csak egy kicsit más... 34.
Hadjárat az ablakmosók ellen 34.
Alkalmazottak és vállalkozók
járulékfizetése 34.
Pilla jelenti 8. rész 43.
Vitatkozott az utas, 
összetört hat autó 45.

3

TAXISOK VILÁGA
MEGJELENIK HAVONTA

ALAPÍTÓ FŐSZERKESZTŐ:
Berkó Károly

KIADÓ: Q-Betax Kft.
Kiadásért felelős:
a kiadó vezetője

Color Pack Nyomdaipari Rt.
Felelős vezető:
Zsukk László

ISSN 1786-5328
MEGVÁSÁROLHATÓ
A szerkesztőségben

és a BTI-ben
A kiadó a lapban megjelenő hirdetések 

tartalmáért felelősséget nem vállal!

A SZERKESZTŐSÉG CÍME:
1119 Bp., Vahot u. 6.

Telefon/Fax: (06 1) 280-1864
E - m a i l :

taxisokvilaga@taxisokvilaga.hu

Módosul a fővárosi taxirendelet

Az egységes sárga szín kötelező marad

Havi aforizma

Az életben annak van elõnye, aki már akkor

hozzákezd a problémák megoldásához, amikor

mások még csak beszélnek róla. 

John Fitzgerald Kennedy

ujtaxi.qxd  6/12/13 08:23  Page 3



    

TAXIBAN IS UTAZUNK!
OPEL TAXI

Különleges ajánlatok taxisok részére

Keresse taxis portfóliónkat az akcióban részt vevő márkakereskedésekben, vagy látogasson 
el a www.opel.hu oldalra!

www.opel.hu            facebook.com/OpelHU

Kombinált használat esetén az Astra átlagfogyasztása: 4,0-8,1 l/100 km, CO2-kibocsátása: 105-177 g/km változattól és forgalmi viszo-
nyoktól függően. Részletek és konkrét árajánlatok az akcióban részt vevő Opel márkakereskedéseknél. A kép illusztráció.

Opel_Taxisok_Vilaga_204x290_ASTRA.indd   1 6/12/13   8:37 AM

Az elmúlt egy hónap alatt az új budapes-
ti taxirendelettel kapcsolatban számos
kérdés érkezett szerkesztőségünkhöz.
Ezekre megpróbáltunk legjobb tudásunk
szerint válaszolni, ám ez nagyon sok
esetben nem volt elég. A kérdések egy
részére ugyanis e sorok írásakor sincs
még megnyugtató, hivatalos válasz. A ta-
xisok jelentős része a fővárosi taxihelyze-
tet átláthatatlannak és saját jövőjét egy-
ben kilátástalannak érzi. Talán nem ok
nélkül. Egymásnak homlokegyenest
ellentmondó hírek érkez-
nek a kollégákhoz a taxi-
központokból, a kollégák-
tól és a sajtótól. A több-
ség ugyan alkalmazkod-
na, ha tudná mihez. 

Megjelent a 31/2013.
(IV. 18.) Főv. Kgy. rende-
let, mely a Taxisok Világa
májusi számának 16-ik oldalán olvasható
volt. Ezt megelőzően szintén e lapszám-
ban a változásokról a BKK taxi-divízió ve-
zetőjét, Komáromi Endrét kérdeztük. Ő
jelezte, a májusi Fővárosi Közgyűlés – a
tervek szerint – néhány pontban módo-
sítja majd az elfogadott rendeletet. A ter-
vezett változtatások közé a taxisok kéré-
sére került, hogy a 2013. április 18-án (a
rendelet megjelenése napján) már enge-
déllyel rendelkező taxi esetén a 10 éves
korhatárt 15 évesre módosítják. Tehát a
15 évnél fiatalabb autót 2015. június 30-
ig lehet majd használni. Így 2014. január
15. után csak a 15 évnél idősebb taxik
kerülnek ki az engedélyes körből. Szin-
tén kedvező engedmény lehet a főváros
részéről, hogy a kombi (és esetleg az
egyterű) autók minimális csomagtartó-
mérete 430 literről 390 literre csökken. 

Ugyanakkor e, jelenleg hatályos, ren-
delet értelmezésekor kiderült, a BKK
csak egy tarifát enged a tarifatábláján
megjelentetni, annak ellenére, hogy a ta-
xisok a vidéki (retúr) tarifát és az úgyne-
vezett „technikai” tarifa használatát is el-
engedhetetlennek nevezték. Ráadásul a
jogszerűen valamely városra kiterjesz-
téssel rendelkezőket a jogszabály a töb-
bi tarifa megjelenésére is kötelezi (lásd
1. sz melléklet). A problémákat szaporít-
va belekerült a módosítás szövegébe a
taxi tetején, a szabadjelző mellé felsze-
relendő, „állapotjelző”-nek nevezett esz-
köz, mely a szabad taxi esetén zölden,
foglalt állapotban pirosan világított vol-
na. Minden irányban, annak ellenére,
hogy a vonatkozó jogszabály ezt kere-
ken tiltja. 

Továbbá az is megfogalmazódott ötlet-
ként, hogy a taxiórát a főváros területén

csak akkor lehet bekapcsolni, ha az utas
már beült. Ez a két „javaslat” kiverte a
biztosítékot a kamarában, az érdekképvi-
seleteknél és a fuvarszervezőknél egy-
aránt (lásd 2., 3. számú melléklet). A tilta-
kozások és az egyébként kötelező egyez-
tetés elmaradása miatt a májusi Közgyű-
lés napirendjéről a főpolgármester úr ezt
a módosító javaslatot levette és újabb
egyeztetést hívott össze. A főváros
és a taxisok

meghívott képvi-
selőinek részvételével a június 6-án
megtartott fórumon a megjelentek meg-
egyeztek. Az ígéret szerint a június 10-i
Közgyűlés elé kerülő módosításban már
nem lesz benne az „állapotjelző”, továb-
bá az óraindítás szabályai a taxitársasá-
gok korábbi gyakorlatával megegyező
lesz és a tarifamegjelenítés is megfelel
majd a magasabb szintű jogszabályok-
nak. A módosított rendeletet (ha lesz…)
júliusi számunkban teljes egészében kö-
zöljük.

Ezúton hívjuk fel minden taxis kolléga
figyelmét arra, hogy a színekkel kapcsola-
tos drosztpletykáknak NE üljön fel. A fő-
város az előírt sárga színhez ragasz-

TARTALOM
Vigyázzunk a számlatömbünkre 9.
Sokan fognak kiesni! 9.
Új korszak jön 10.
Ki dolgozhat Budapesten? 10.
Kevesebb szolgáltató, 
tisztább piaci viszonyok 11.
Haltenberger Samu 
emléktábla-avatás 14.
10 éve történt, 20 éve történt 17.
Megfelel a kocsim? 18.
Tudod vagy tippelsz? 19.
Nagyon röviden a taxiellenőrzésekről 21.
Buszsáv, taxisáv? 22.
Kik állítják meg a fehér rendszámos
taxik ámokfutását? 22.
6x6 Taxi 2.0 24.
Forgalmirend-változások 26.
Taxisok kérései, 
közlekedésszervezők válaszai 26.
Turisztika, Sport és Gasztronómia 29.
Nem jönnek a németek nyaralni 30.
Méltányossági nyugdíjemelés 30.
Találtunk egy verset 31.
Kérések és köszönetek 
a taxiállomásokkal kapcsolatban 32.
Ez is Zsiguli, csak egy kicsit más... 34.
Hadjárat az ablakmosók ellen 34.
Alkalmazottak és vállalkozók
járulékfizetése 34.
Pilla jelenti 8. rész 43.
Vitatkozott az utas, 
összetört hat autó 45.

3

TAXISOK VILÁGA
MEGJELENIK HAVONTA

ALAPÍTÓ FŐSZERKESZTŐ:
Berkó Károly

KIADÓ: Q-Betax Kft.
Kiadásért felelős:
a kiadó vezetője

Color Pack Nyomdaipari Rt.
Felelős vezető:
Zsukk László

ISSN 1786-5328
MEGVÁSÁROLHATÓ
A szerkesztőségben

és a BTI-ben
A kiadó a lapban megjelenő hirdetések 

tartalmáért felelősséget nem vállal!

A SZERKESZTŐSÉG CÍME:
1119 Bp., Vahot u. 6.

Telefon/Fax: (06 1) 280-1864
E - m a i l :

taxisokvilaga@taxisokvilaga.hu

Módosul a fővárosi taxirendelet

Az egységes sárga szín kötelező marad

Havi aforizma

Az életben annak van elõnye, aki már akkor

hozzákezd a problémák megoldásához, amikor

mások még csak beszélnek róla. 

John Fitzgerald Kennedy

ujtaxi.qxd  6/12/13 08:23  Page 3



kodik, azon nem változtat, így minden,
a fővárosban érvényes engedéllyel ren-
delkező taxisnak, a jogszabályban

megfogalmazott határidőt követően,
ilyen színű autóval kell szolgáltatni. A
dátumot a kiadott taxiállomás-használati en-

gedély érvényességének lejárta határozza
meg. A bizonytalanok a BKK-tól kaphatnak
személyre szabott választ.  
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I. sz. melléklet
Dr. Horváth György alelnök úr részére
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Ipari Tagozat
Budapest 
Krisztina krt. 99.
1016

Tisztelt Alelnök Úr!
Köszönettel vettem kézhez a személytaxi-szolgáltatás vég-
zése során alkalmazandó tarifatáblázatok vonatkozásá-
ban küldött megkeresését. Kérem, engedje meg, hogy az
alábbiakban fejtsem ki Hatóságom álláspontját. 

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tör-
vény (továbbiakban: Ártv.) 7. § (3) bekezdése alapján a
taxiengedély érvényességi területe szerint illetékes tele-
pülési önkormányzat – a fővárosban a Fővárosi Önkor-
mányzat – képviselőtestülete rendeletben meghatározza
a személytaxi-szolgáltatásért felszámítható árat és annak
alkalmazási feltételeit.

A Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
31/2013. (IV.18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban:
Főv. Kgy. Rendelet) a fentiek alapján a Budapest közigaz-
gatási területére kiadott taxiengedéllyel rendelkező személy-
taxik vonatkozásában írja elő kötelezettségként a Főv. Kgy.
rendeletben rögzített hatósági árként meghatározott konk-
rét tarifa egységes díjtáblázatban való kihelyezését.

Tekintettel arra, hogy az önkormányzati rendeletben
meghatározottakon túl a személytaxi-szolgáltatást végző
vállalkozásnak a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi
CLV. törvény, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztes-
ségtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008.
évi XLVII. törvény, illetve a közúti közlekedési szolgáltatá-
sokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló
89/1988. (XII. 20.) MT rendelet (továbbiakban: MT rende-
let) árfeltüntetésre és árfelszámításra vonatkozó rendelke-
zéseit is meg kell tartania. Hatóságom álláspontja szerint
azon, személytaxi-szolgáltatást végző vállalkozások, ame-
lyek Budapest közigazgatási területén kívül más települé-
si önkormányzat illetékességi területére is rendelkeznek
engedéllyel, úgy tehetnek eleget teljeskörűen az ártájé-
koztatási kötelezettségeknek, ha a Főv. Kgy., valamint az
illetékes önkormányzat rendeletében meghatározott tari-
fatáblázaton kívül, jól elkülönített és egyértelmű módon a
taxaméterben lévő valamennyi, alkalmazásra kerülő viteldí-
jat és alkalmazásuk feltételeit feltüntetik a jobb oldali hát-
só ablak alsó részen és a jobb oldali első ülés előtt az MT
rendelet 12. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint.

Tájékoztatom továbbá, hogy 2013. jún. 5. napján az
NFH részéről dr. Hernádi Júlia, a Szolgáltatás-ellenőrzési
Főosztály, illetve dr. Sánta Ildikó, a Hatósági és Jogi Fő-
osztály főosztályvezető-helyettesei fognak részt venni a
szakmai koordinációs megbeszélésen.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban Tisztelt Alelnök
Úrnak bármilyen kérdése merül fel, szívesen állok rendel-
kezésére.

Budapest, 2013. jún. 3. 
Tisztelettel:

Pintér István
főigazgató nevében és megbízásából:

Csákiné Dr. Gyuris Krisztina
főigazgató-helyettes

2. sz. melléklet
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Tarlós István Főpolgármester Úr részére
Budapest V.
Városház u. 9-11.

Tisztelt Főpolgármester Úr!
A személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatást közvetítő és szervező
szolgálat működésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igény-
bevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló
31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításának tervezetét a Hivatal hon-
lapjáról megismertük.

A T. Közgyűlés 2013. május 29-i napirendjén szereplő módosításban fog-
lalt egyes kérdések – pl. járművek életkorára vonatkozó szabályozás – kétség-
telenül, a szakmai szervezetek kérésére történő változtatásokat jelentenek,
azonban a tervezett módosítások egészükben nem kerülnek sem szakmai, de
főleg nem kamarai egyeztetésre.

Tekintettel arra, hogy a BKK kezdeményezésére a BKIK által szervezett
2013. 05. 23-i – a rendelet végrehajtásával kapcsolatos – szakmai koordiná-
ciós megbeszélésen további problémák is felmerültek úgy a tarifa feltünteté-
sét, mint a járműfóliázás, ill. festés kérdését illetően, úgyszintén a szabadjel-
zőkhöz előírni kívánt további világító berendezések felszerelése, ill. alkalma-
zása terén, kérjük, hogy a következő közgyűlés ülésének napirendjéről a ren-
deletmódosítás tervezet megtárgyalását törölni szíveskedjen és a javasolt mó-
dosítás megtárgyalására a közgyűlés egy későbbi ülésén – a szakmai egyez-
tetést követően – a BKIK véleményének figyelembevételével kerüljön sor.

Ezt a javaslatot kezdeményezte a BKIK taxis szakmai kollégiuma és a BKIK
VI. Közlekedési Osztálya is.

Budapest, 2013. május 24.
Dr. Horváth György

Ipari Tagozat alelnöke

3. sz. melléklet
Budapest Főváros Önkormány-
zata
Tarlós István
Főpolgármester úr részére
1052 Budapest Városház u. 9-11.

Tisztelt 
Főpolgármester Úr!

Örömmel fogadtuk a bejelentését,
amikor közvetlen a rendelet elfoga-
dása után – valamint később, a médi-
án keresztül is – egyértelművé tett,
hogy egy módosító indítványt kíván
beterjeszteni a T. Közgyűlésnek,
mely további lehetőséget nyújtana
azon taxis vállalkozások részére,
akiknek a gépkocsijuk életkora meg-
haladja a 10., de nem éri el a 15.
éves korát.

A személytaxival végzett személy-
szállítási szolgáltatást közvetítő és
szervező szolgálat működésének fel-
tételeiről, a taxiállomások létesítésé-
nek és igénybevételének rendjéről
és a személytaxi-szolgáltatás hatósá-
gi áráról szóló 31/2013. (IV.18.) Főv.
Kgy. rendelet módosításának terve-

zetében foglalt egyes kérdések – pl.
járművek életkora, csomagtartó mé-
ret – vonatkozásában kétségtelenül,
a szakmai szervezetek kérésére tör-
ténő változtatásokat jelentene, az
eredetileg tervezett jármű életkora
és műszaki paramétereit illetően.

A módosító tervezet 3.§ (4) bekez-
dését, valamint a 15.§ (5) bekezdé-
sének 2. mondatát szíveskedjék az
előterjesztésből törölni, mert azon
túl, hogy szakmai (kamarai és érdek-
képviseleti) egyeztetés nem előzte
meg e kifogásolt részeket, azok be-
vezetése további költségeket jelent a
taxis vállalkozások számára, valamint
figyelmen kívül hagyja Budapest ki-
emelten fontos környezetvédelmi
szempontjai is.

Indoklás.
3.§ (4) A (2) vagy (3) bekez-

désben meghatározott szabad-
jelzőn túl a személytaxit fel kell
szerelni egy felirat nélkül, elölről
és hátulról legalább 100x171 mm
felülettel látszó, nappal jó látási
viszonyok között 100 méterről
észlelhető, LED fényforrással el-
látott felül piros, alul zöld fény

Folytatás a 8. oldalon
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A gyermekek biztonságát erősítendő szabályok-
kal módosította a kormány a KRESZ-t május else-
jei hatállyal. Az úgynevezett iskolabuszok és uta-
saik kapnak fokozottabb védelmet, de egyéb elő-
írások is módosultak a közlekedés szabályozásá-
ban. A taxisok ezentúl megállhatnak a buszöblök-
ben és buszsávokban az utasok ki- és  beszállásá-
nak idejére.

Párhuzamos közlekedésre nem alkalmas úton – május else-
je óta – tilos elhaladni a gyermekszállító autóbuszok mellett
az utasok be- és kiszállásának ideje alatt – áll a 129/2013.
(IV.30.) kormányrendelet soraiban. (A kormányrendelet
szövege a II. sz. mellékletben a 9. oldalon található.)

Amennyiben a gyermekszállítást végző autóbusz az út-
testen áll, s mindkét oldali irányjelzőit használja, abban az
esetben az autóbuszt – a gyermekek be- és kiszállásának
ideje alatt – kikerülni sem szabad. A szabályozás újdonsá-
ga abban áll: míg korábban az autóbuszok mellett fokozott

óvatossággal és mérsékelt sebességgel le-
hetett elhaladni, ám az új szabályozás sze-
rint, az elhaladás és a kikerülés is tiltott.

A KRESZ-módosítás részét képezi, hogy
a – Gyermekszállítás – táblának legalább

40x40 centiméteres nagyságú, fényt kibocsátó vagy megvilágított
táblának kell lennie, amelyet az autóbusz elején és végén is el kell
helyezni.

A közlekedő gyermekek biztonságát hivatott szolgálni az a válto-
zás is, miszerint a „Gyermekek” táblával jelölt szakaszokon, a tábla

alatt feltüntetett távolságon belül, leg-
feljebb 30 km/órás sebességgel köz-
lekedhetnek a gépkocsik.

A közútkezelők a jelzőtáblát alap-
vetően azokon a helyszíneken he-
lyezik ki, ahol a gyermekek úttestre
lépésével fokozottan lehet számol-
ni, például közoktatási intézmé-
nyek, óvodák, iskolák környékén.

Az iskolabuszok és a gyermekeket
szállító autóbuszok május eleje óta

megállhatnak a menetrend szerinti járatok – autó-
buszok, trolibuszok – számára kijelölt autóbuszöb-
lökben is. A megállóhelyről történő elindulásukat az
autósoknak lassítással, szükség esetén megállással
kell segíteniük. Az iskolabuszok és gyermekeket
szállító buszok vezetői ugyanakkor csak abban az
esetben indulhatnak el a járműveikkel, ha meggyő-
ződnek annak veszélytelenségéről.

A kormányrendelet előírása alapján az iskola-
busszal csak abban az esetben lehet részt venni a közúti forgalom-
ban, ha a jármű a „Gyermekszállítás” tábla mellett ugyanezen szöve-
gű felirattal is ellátott. (A korábbi szabályozás szerint az iskolabu-
szokra csak a táblát kellett felszerelni, a feliratot nem.)

4

I. sz. melléklet

A Kormány 87/2013. (III. 25.) Korm. rendelete
a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.

(II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról
A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §
(3) bekezdés a) pont 9. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladat-
körében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.)
KPM–BM együttes rendelet 58. § (3) bekezdése helyébe

a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a rendőrhatóság értesítése a (2) bekezdésben foglalt

rendelkezés értelmében nem kötelező, de valamelyik érdekelt a
baleset miatt rendőri intézkedést kíván és a rendőrhatóságot (a leg-
közelebbi rendőrt) haladéktalanul értesíti, a balesettel érintett jár-
művek vezetőinek a rendőri intézkedést meg kell várniuk.

A rendőrhatóság értesítése, illetve rendőri intézkedés hiányában
a balesetben érintettek kötelesek személyazonosságukat egymás
számára, kölcsönösen hitelt érdemlően igazolni és megnevezni azt
a biztosítót, amellyel a járműre felelősségbiztosítási szerződést kö-
töttek. Ha a baleset folytán megrongálódott jármű vezetője nincs je-
len, a károkozó köteles személyi adatait és biztosítója nevét erre al-
kalmas módon, a helyszínen hátrahagyni és az esetet a felelősség-
biztosítási jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a biztosító-
nak bejelenteni.”

2. § Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

Május elsejétől módosult a KRESZ

Új fogalom: az iskolabusz

Autóvezetés közben az
apa véletlenül megnyomja
a dudát. Mivel a kislánya
is vele utazik, odaszól ne-
ki:

– Bocsánat, csak véletle-
nül nyomtam meg!

– Tudom, apu! – mondja a
kislány.

– Honnan? – kérdezi cso-
dálkozva az apa.

– Onnan, hogy nem
mondtad utána, hogy „Vad-
barom!"

* * *
Apu a kertben játszott ve-

lem és a nõvéremmel. Anyu
kijött és azt mondta: 

– Letapossátok a füvet!
Mire apu azt felelte: 
– Nem pázsitot nevelünk,

hanem gyerekeket!

Folytatás a 9. oldalon
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kodik, azon nem változtat, így minden,
a fővárosban érvényes engedéllyel ren-
delkező taxisnak, a jogszabályban

megfogalmazott határidőt követően,
ilyen színű autóval kell szolgáltatni. A
dátumot a kiadott taxiállomás-használati en-

gedély érvényességének lejárta határozza
meg. A bizonytalanok a BKK-tól kaphatnak
személyre szabott választ.  

4

I. sz. melléklet
Dr. Horváth György alelnök úr részére
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Ipari Tagozat
Budapest 
Krisztina krt. 99.
1016

Tisztelt Alelnök Úr!
Köszönettel vettem kézhez a személytaxi-szolgáltatás vég-
zése során alkalmazandó tarifatáblázatok vonatkozásá-
ban küldött megkeresését. Kérem, engedje meg, hogy az
alábbiakban fejtsem ki Hatóságom álláspontját. 

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tör-
vény (továbbiakban: Ártv.) 7. § (3) bekezdése alapján a
taxiengedély érvényességi területe szerint illetékes tele-
pülési önkormányzat – a fővárosban a Fővárosi Önkor-
mányzat – képviselőtestülete rendeletben meghatározza
a személytaxi-szolgáltatásért felszámítható árat és annak
alkalmazási feltételeit.

A Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének
31/2013. (IV.18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban:
Főv. Kgy. Rendelet) a fentiek alapján a Budapest közigaz-
gatási területére kiadott taxiengedéllyel rendelkező személy-
taxik vonatkozásában írja elő kötelezettségként a Főv. Kgy.
rendeletben rögzített hatósági árként meghatározott konk-
rét tarifa egységes díjtáblázatban való kihelyezését.

Tekintettel arra, hogy az önkormányzati rendeletben
meghatározottakon túl a személytaxi-szolgáltatást végző
vállalkozásnak a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi
CLV. törvény, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztes-
ségtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008.
évi XLVII. törvény, illetve a közúti közlekedési szolgáltatá-
sokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló
89/1988. (XII. 20.) MT rendelet (továbbiakban: MT rende-
let) árfeltüntetésre és árfelszámításra vonatkozó rendelke-
zéseit is meg kell tartania. Hatóságom álláspontja szerint
azon, személytaxi-szolgáltatást végző vállalkozások, ame-
lyek Budapest közigazgatási területén kívül más települé-
si önkormányzat illetékességi területére is rendelkeznek
engedéllyel, úgy tehetnek eleget teljeskörűen az ártájé-
koztatási kötelezettségeknek, ha a Főv. Kgy., valamint az
illetékes önkormányzat rendeletében meghatározott tari-
fatáblázaton kívül, jól elkülönített és egyértelmű módon a
taxaméterben lévő valamennyi, alkalmazásra kerülő viteldí-
jat és alkalmazásuk feltételeit feltüntetik a jobb oldali hát-
só ablak alsó részen és a jobb oldali első ülés előtt az MT
rendelet 12. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint.

Tájékoztatom továbbá, hogy 2013. jún. 5. napján az
NFH részéről dr. Hernádi Júlia, a Szolgáltatás-ellenőrzési
Főosztály, illetve dr. Sánta Ildikó, a Hatósági és Jogi Fő-
osztály főosztályvezető-helyettesei fognak részt venni a
szakmai koordinációs megbeszélésen.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban Tisztelt Alelnök
Úrnak bármilyen kérdése merül fel, szívesen állok rendel-
kezésére.

Budapest, 2013. jún. 3. 
Tisztelettel:

Pintér István
főigazgató nevében és megbízásából:

Csákiné Dr. Gyuris Krisztina
főigazgató-helyettes

2. sz. melléklet
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal
Tarlós István Főpolgármester Úr részére
Budapest V.
Városház u. 9-11.

Tisztelt Főpolgármester Úr!
A személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatást közvetítő és szervező
szolgálat működésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igény-
bevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló
31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításának tervezetét a Hivatal hon-
lapjáról megismertük.

A T. Közgyűlés 2013. május 29-i napirendjén szereplő módosításban fog-
lalt egyes kérdések – pl. járművek életkorára vonatkozó szabályozás – kétség-
telenül, a szakmai szervezetek kérésére történő változtatásokat jelentenek,
azonban a tervezett módosítások egészükben nem kerülnek sem szakmai, de
főleg nem kamarai egyeztetésre.

Tekintettel arra, hogy a BKK kezdeményezésére a BKIK által szervezett
2013. 05. 23-i – a rendelet végrehajtásával kapcsolatos – szakmai koordiná-
ciós megbeszélésen további problémák is felmerültek úgy a tarifa feltünteté-
sét, mint a járműfóliázás, ill. festés kérdését illetően, úgyszintén a szabadjel-
zőkhöz előírni kívánt további világító berendezések felszerelése, ill. alkalma-
zása terén, kérjük, hogy a következő közgyűlés ülésének napirendjéről a ren-
deletmódosítás tervezet megtárgyalását törölni szíveskedjen és a javasolt mó-
dosítás megtárgyalására a közgyűlés egy későbbi ülésén – a szakmai egyez-
tetést követően – a BKIK véleményének figyelembevételével kerüljön sor.

Ezt a javaslatot kezdeményezte a BKIK taxis szakmai kollégiuma és a BKIK
VI. Közlekedési Osztálya is.

Budapest, 2013. május 24.
Dr. Horváth György

Ipari Tagozat alelnöke

3. sz. melléklet
Budapest Főváros Önkormány-
zata
Tarlós István
Főpolgármester úr részére
1052 Budapest Városház u. 9-11.

Tisztelt 
Főpolgármester Úr!

Örömmel fogadtuk a bejelentését,
amikor közvetlen a rendelet elfoga-
dása után – valamint később, a médi-
án keresztül is – egyértelművé tett,
hogy egy módosító indítványt kíván
beterjeszteni a T. Közgyűlésnek,
mely további lehetőséget nyújtana
azon taxis vállalkozások részére,
akiknek a gépkocsijuk életkora meg-
haladja a 10., de nem éri el a 15.
éves korát.

A személytaxival végzett személy-
szállítási szolgáltatást közvetítő és
szervező szolgálat működésének fel-
tételeiről, a taxiállomások létesítésé-
nek és igénybevételének rendjéről
és a személytaxi-szolgáltatás hatósá-
gi áráról szóló 31/2013. (IV.18.) Főv.
Kgy. rendelet módosításának terve-

zetében foglalt egyes kérdések – pl.
járművek életkora, csomagtartó mé-
ret – vonatkozásában kétségtelenül,
a szakmai szervezetek kérésére tör-
ténő változtatásokat jelentene, az
eredetileg tervezett jármű életkora
és műszaki paramétereit illetően.

A módosító tervezet 3.§ (4) bekez-
dését, valamint a 15.§ (5) bekezdé-
sének 2. mondatát szíveskedjék az
előterjesztésből törölni, mert azon
túl, hogy szakmai (kamarai és érdek-
képviseleti) egyeztetés nem előzte
meg e kifogásolt részeket, azok be-
vezetése további költségeket jelent a
taxis vállalkozások számára, valamint
figyelmen kívül hagyja Budapest ki-
emelten fontos környezetvédelmi
szempontjai is.

Indoklás.
3.§ (4) A (2) vagy (3) bekez-

désben meghatározott szabad-
jelzőn túl a személytaxit fel kell
szerelni egy felirat nélkül, elölről
és hátulról legalább 100x171 mm
felülettel látszó, nappal jó látási
viszonyok között 100 méterről
észlelhető, LED fényforrással el-
látott felül piros, alul zöld fény

Folytatás a 8. oldalon
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A gyermekek biztonságát erősítendő szabályok-
kal módosította a kormány a KRESZ-t május else-
jei hatállyal. Az úgynevezett iskolabuszok és uta-
saik kapnak fokozottabb védelmet, de egyéb elő-
írások is módosultak a közlekedés szabályozásá-
ban. A taxisok ezentúl megállhatnak a buszöblök-
ben és buszsávokban az utasok ki- és  beszállásá-
nak idejére.

Párhuzamos közlekedésre nem alkalmas úton – május else-
je óta – tilos elhaladni a gyermekszállító autóbuszok mellett
az utasok be- és kiszállásának ideje alatt – áll a 129/2013.
(IV.30.) kormányrendelet soraiban. (A kormányrendelet
szövege a II. sz. mellékletben a 9. oldalon található.)

Amennyiben a gyermekszállítást végző autóbusz az út-
testen áll, s mindkét oldali irányjelzőit használja, abban az
esetben az autóbuszt – a gyermekek be- és kiszállásának
ideje alatt – kikerülni sem szabad. A szabályozás újdonsá-
ga abban áll: míg korábban az autóbuszok mellett fokozott

óvatossággal és mérsékelt sebességgel le-
hetett elhaladni, ám az új szabályozás sze-
rint, az elhaladás és a kikerülés is tiltott.

A KRESZ-módosítás részét képezi, hogy
a – Gyermekszállítás – táblának legalább

40x40 centiméteres nagyságú, fényt kibocsátó vagy megvilágított
táblának kell lennie, amelyet az autóbusz elején és végén is el kell
helyezni.

A közlekedő gyermekek biztonságát hivatott szolgálni az a válto-
zás is, miszerint a „Gyermekek” táblával jelölt szakaszokon, a tábla

alatt feltüntetett távolságon belül, leg-
feljebb 30 km/órás sebességgel köz-
lekedhetnek a gépkocsik.

A közútkezelők a jelzőtáblát alap-
vetően azokon a helyszíneken he-
lyezik ki, ahol a gyermekek úttestre
lépésével fokozottan lehet számol-
ni, például közoktatási intézmé-
nyek, óvodák, iskolák környékén.

Az iskolabuszok és a gyermekeket
szállító autóbuszok május eleje óta

megállhatnak a menetrend szerinti járatok – autó-
buszok, trolibuszok – számára kijelölt autóbuszöb-
lökben is. A megállóhelyről történő elindulásukat az
autósoknak lassítással, szükség esetén megállással
kell segíteniük. Az iskolabuszok és gyermekeket
szállító buszok vezetői ugyanakkor csak abban az
esetben indulhatnak el a járműveikkel, ha meggyő-
ződnek annak veszélytelenségéről.

A kormányrendelet előírása alapján az iskola-
busszal csak abban az esetben lehet részt venni a közúti forgalom-
ban, ha a jármű a „Gyermekszállítás” tábla mellett ugyanezen szöve-
gű felirattal is ellátott. (A korábbi szabályozás szerint az iskolabu-
szokra csak a táblát kellett felszerelni, a feliratot nem.)

4

I. sz. melléklet

A Kormány 87/2013. (III. 25.) Korm. rendelete
a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.

(II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról
A Kormány a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §
(3) bekezdés a) pont 9. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladat-
körében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.)
KPM–BM együttes rendelet 58. § (3) bekezdése helyébe

a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a rendőrhatóság értesítése a (2) bekezdésben foglalt

rendelkezés értelmében nem kötelező, de valamelyik érdekelt a
baleset miatt rendőri intézkedést kíván és a rendőrhatóságot (a leg-
közelebbi rendőrt) haladéktalanul értesíti, a balesettel érintett jár-
művek vezetőinek a rendőri intézkedést meg kell várniuk.

A rendőrhatóság értesítése, illetve rendőri intézkedés hiányában
a balesetben érintettek kötelesek személyazonosságukat egymás
számára, kölcsönösen hitelt érdemlően igazolni és megnevezni azt
a biztosítót, amellyel a járműre felelősségbiztosítási szerződést kö-
töttek. Ha a baleset folytán megrongálódott jármű vezetője nincs je-
len, a károkozó köteles személyi adatait és biztosítója nevét erre al-
kalmas módon, a helyszínen hátrahagyni és az esetet a felelősség-
biztosítási jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a biztosító-
nak bejelenteni.”

2. § Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

Május elsejétől módosult a KRESZ

Új fogalom: az iskolabusz

Autóvezetés közben az
apa véletlenül megnyomja
a dudát. Mivel a kislánya
is vele utazik, odaszól ne-
ki:

– Bocsánat, csak véletle-
nül nyomtam meg!

– Tudom, apu! – mondja a
kislány.

– Honnan? – kérdezi cso-
dálkozva az apa.

– Onnan, hogy nem
mondtad utána, hogy „Vad-
barom!"

* * *
Apu a kertben játszott ve-

lem és a nõvéremmel. Anyu
kijött és azt mondta: 

– Letapossátok a füvet!
Mire apu azt felelte: 
– Nem pázsitot nevelünk,

hanem gyerekeket!

Folytatás a 9. oldalon
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A hirdetés nem minősül ajánlattételnek. A változtatás jogát fenntartjuk, a 
nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A részletekről érdeklődjön 
Márkaszervizünkben!

Taxisok 
gyelem!

Önnek az autója:
 munkaeszköze
 élettere
 megélhetésének kulcsa
 

Fontos, hogy:
 megbízható helyen
 gyorsan
 kedvezményes áron
  garanciával 

szervizeltesse!

Az Ön Partnere: 
AUTÓSZALON 
DUNA KFT.
  Kiszolgálás soron kívül!
  Taxispecikus árak 

és csomagok!
  Márkaszerviz 

megbízhatósága 
márkafüggetlenül!

  Gázautó átalakítás 
helyben!

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

AZ ÖN KAPCSOLATTARTÓJA: JÁVOR GYÖRGY +36 70 450 0133

Skoda Octavia II. 1.6 Benzin
 Akciós bruttó 
Olajcsere 10w40  8 490 Ft    
Anyag: olaj+olajszűrő 

Szerviz 
(összes szűrő+gyertya)  31 690 Ft    
Anyagok: olaj, olajszűrő, levegőszűrő, 
pollenszűrő, üzemanyagszűrő, gyertya 

Fékbetét csere (első)  11 390 Ft   
Féktárcsa+fékbetét csere 
(első)  28 990 Ft      
Vezérléscsere 
(szíj+görgők)  25 390 Ft      
Anyagok: vezérműszíj, terelőgörgő, feszítőgörgő 

Kuplungcsere   55 190 Ft      
Anyagok: kuplugtárcsa, kuplungszerkezet, 
kinyomócsapágy

Chevrolet Lacetti 1.6 Benzin
 Akciós bruttó 
Olajcsere 10w40  8 390 Ft      
Anyag: olaj+olajszűrő 

Szerviz (összes szűrő
+gyertya)  26 090 Ft  
Anyagok: olaj, olajszűrő, levegőszűrő, 
pollenszűrő, üzemanyagszűrő, gyertya 

Fékbetét csere (első) 9 090 Ft  
Féktárcsa+fékbetét csere 
(első)  25 890 Ft      
Vezérléscsere 
(szíj+görgők)  28 890 Ft     
Anyagok: vezérműszíj, terelőgörgő, feszítőgörgő 

Kuplungcsere   50 290 Ft     
Anyagok: kuplugtárcsa, 
kuplungszerkezet, kinyomócsapágy 

Opel Zara B 1.6 Benzin Z16XER
 Akciós bruttó 
Olajcsere 5w30  11 490 Ft      
Anyag: olaj+olajszűrő 

Szerviz (összes szűrő
+gyertya) 24 490 Ft      
Anyagok: olaj, olajszűrő, 
levegőszűrő, pollenszűrő, gyertya 

Fékbetét csere (első)  12 990 Ft      
Féktárcsa+fékbetét csere
(első) 31 990 Ft    
Vezérléscsere 
(szíj+görgők)  36 490 Ft      
Anyagok: vezérműszíj, terelőgörgő, feszítőgörgő 

Kuplungcsere   62 490 Ft   
Anyagok: kuplugtárcsa, 
kuplungszerkezet, kinyomócsapágy

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 

Fékbetét csere (első)  12 990 Ft    
Féktárcsa+fékbetét csere 
(első)   37 990 Ft  
Vezérléscsere 
(szíj+görgők)  31 990 Ft   
Anyagok: vezérműszíj, terelőgörgő, feszítőgörgő 

Kuplungcsere   109 990 Ft  
Anyagok:  kuplugtárcsa, kuplungszerkezet, 
hidraulikus kinyomócsapágy

Mintaajánlataink:

Kedvezményes POS terminálbérlési lehetőség
Kedvezményes Mobil telefon flotta

1117 Budapest, Kondorosi út 2/a. 
Tel.: +36 1 235 5400 Fax: +36 1 235 5404

Matekozzunk 

  egy 
kicsit

!

Érdekel? Csatlakozz hozzánk!
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Fontos, hogy:
 megbízható helyen
 gyorsan
 kedvezményes áron
  garanciával 

szervizeltesse!

Az Ön Partnere: 
AUTÓSZALON 
DUNA KFT.
  Kiszolgálás soron kívül!
  Taxispecikus árak 

és csomagok!
  Márkaszerviz 

megbízhatósága 
márkafüggetlenül!

  Gázautó átalakítás 
helyben!
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AUTÓSZALON DUNA 1095 Budapest, Soroksári út 160.  | www.autoduna.hu

AZ ÖN KAPCSOLATTARTÓJA: JÁVOR GYÖRGY +36 70 450 0133

Skoda Octavia II. 1.6 Benzin
 Akciós bruttó 
Olajcsere 10w40  8 490 Ft    
Anyag: olaj+olajszűrő 

Szerviz 
(összes szűrő+gyertya)  31 690 Ft    
Anyagok: olaj, olajszűrő, levegőszűrő, 
pollenszűrő, üzemanyagszűrő, gyertya 

Fékbetét csere (első)  11 390 Ft   
Féktárcsa+fékbetét csere 
(első)  28 990 Ft      
Vezérléscsere 
(szíj+görgők)  25 390 Ft      
Anyagok: vezérműszíj, terelőgörgő, feszítőgörgő 

Kuplungcsere   55 190 Ft      
Anyagok: kuplugtárcsa, kuplungszerkezet, 
kinyomócsapágy

Chevrolet Lacetti 1.6 Benzin
 Akciós bruttó 
Olajcsere 10w40  8 390 Ft      
Anyag: olaj+olajszűrő 

Szerviz (összes szűrő
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Anyagok: olaj, olajszűrő, levegőszűrő, 
pollenszűrő, üzemanyagszűrő, gyertya 

Fékbetét csere (első) 9 090 Ft  
Féktárcsa+fékbetét csere 
(első)  25 890 Ft      
Vezérléscsere 
(szíj+görgők)  28 890 Ft     
Anyagok: vezérműszíj, terelőgörgő, feszítőgörgő 

Kuplungcsere   50 290 Ft     
Anyagok: kuplugtárcsa, 
kuplungszerkezet, kinyomócsapágy 

Opel Zara B 1.6 Benzin Z16XER
 Akciós bruttó 
Olajcsere 5w30  11 490 Ft      
Anyag: olaj+olajszűrő 

Szerviz (összes szűrő
+gyertya) 24 490 Ft      
Anyagok: olaj, olajszűrő, 
levegőszűrő, pollenszűrő, gyertya 

Fékbetét csere (első)  12 990 Ft      
Féktárcsa+fékbetét csere
(első) 31 990 Ft    
Vezérléscsere 
(szíj+görgők)  36 490 Ft      
Anyagok: vezérműszíj, terelőgörgő, feszítőgörgő 

Kuplungcsere   62 490 Ft   
Anyagok: kuplugtárcsa, 
kuplungszerkezet, kinyomócsapágy

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 

Fékbetét csere (első)  12 990 Ft    
Féktárcsa+fékbetét csere 
(első)   37 990 Ft  
Vezérléscsere 
(szíj+görgők)  31 990 Ft   
Anyagok: vezérműszíj, terelőgörgő, feszítőgörgő 

Kuplungcsere   109 990 Ft  
Anyagok:  kuplugtárcsa, kuplungszerkezet, 
hidraulikus kinyomócsapágy

Mintaajánlataink:

Kedvezményes POS terminálbérlési lehetőség
Kedvezményes Mobil telefon flotta

1117 Budapest, Kondorosi út 2/a. 
Tel.: +36 1 235 5400 Fax: +36 1 235 5404

1117 Budapest, Kondorosi út 2/a. 
Tel.: +36 1 235 5400 Fax: +36 1 235 5404

+ Szórakozóhelyeink száma kb. 55
+ Szerződött partnereink száma kb. 1000
-----------------------------------------------
= Átlagosan cím / fő / hónap kb. 200
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Érdekel? Csatlakozz hozzánk!Érdekel? Csatlakozz hozzánk!
A fenti példa tájékoztató jellegű!



kibocsátására alkalmas világító beren-
dezéssel (a továbbiakban: állapotjel-
ző), amelynek szolgáltatásra nem
kész (nem szabad) állapotban előre
és hátra is piros színnel, szolgáltatás-
ra kész (szabad) állapotban előre és
hátra is zöld színnel kell világítani.

Jelenleg a Közlekedési Hatóság vizsgál-
ja éves rendszerességgel a taxi-minősítő
műszaki vizsgáján – jogszabályi kötelezett-
ségénél fogva – a szabadjelző működését
„foglalt” és „szabad” állásban a taxi tetején
lévő világító berendezését és annak műkö-
dését. Amennyiben a „szabadjelző” nem
működik, úgy a taxi sem vehet részt a to-
vábbiakban a közúti forgalomban.

Ezt a „szabadjelző” eszközt teljesen fe-
lesleges és költséges kiegészíteni egy má-
sik ún. „állapotjelző” eszközzel, aminek a
funkciója amúgy is megegyezik a taxi sza-
badjelzővel.

Mivel a kereskedelmi forgalomban ilyen
„állapotjelző” eszköz nem kapható, felvető-
dik a kérdés, hogy vajon kinek lehet az ér-
deke egy ilyen eszköz gyártása, rendelet-
ben történő előírása és bevezetése, amikor
az utóbbi 20 évben egyetlen panasz sem
érkezett arra vonatkozóan, hogy nem állt
meg a taxi az UTAS esetleges leintésére. A
jelenlegi „szabadjelzők” alkalmasak, ill. al-
kalmassá tehetők arra, hogy az URH rádi-
ón vagy egyéb módon felvett címre induló
taxi lekapcsolt állapotba helyezze a világító
készülékét, a „szabadjelzőjét”.

A javaslat figyelmen kívül hagyta az ér-
vényben lévő 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM ren-
deletet is, mely szerint:

37. § A világító és fényjelző berendezé-
sek alkalmazására és működésére vonat-
kozó üzemeltetési műszaki feltételek:

(1) A járművön csak olyan fajta, olyan szí-
nű, oly módon elhelyezett és annyi világító,
illetőleg fényjelző berendezést szabad al-
kalmazni, amilyent és amennyit a rendelet
előír vagy megenged. Ez a rendelkezés
nem vonatkozik az olyan világítóberendezé-
sekre, amelyeknek a fénye a jármű üzem-
szerű használata során kívülről sem közvet-
lenül, sem közvetve nem látható (pl. cso-
magtér-megvilágító lámpa, szerelőlámpa),
továbbá azokra a világító-, illetőleg fényjel-
ző berendezésekre, amelyeket a világító-
és fényjelző berendezések elhelyezése te-
kintetében jóváhagyási jellel ellátott jármű-
veken gyárilag helyeztek el.

(5) Előre piros, hátra fehér fényt – a hát-
rameneti lámpa, a munkahely-megvilágító
lámpa, taxi vészjelző lámpája, tovább a jár-
mű belső világítására szolgáló lámpa kivé-
teléve – világító és fényjelző berendezés
nem bocsáthat ki és nem verhet vissza.

15.§ (f5) Fizetendő viteldíjként kizárólag
a taxaméter által e rendelet szabályai sze-
rint képzett összeg állapítható meg. A fi-
zetendő viteldíj képzése az utas
személytaxiba történő beszállását kö-
vetően a taxaméter elindításával kez-
dődik meg és az utas által kért végcél-
ra való megérkezéskor a taxaméter le-
állításával fejeződik be.”

Budapesten évek óta folyamatosan ha-
vonta közel 1 millió utazás valósul meg
személytaxival, melyből
kb. 800 ezer fuvart a fu-
varszervező irodák to-
vábbítanak (URH-rádi-
ón és egyéb technikai
eszközökön) a velük
szerződésben álló taxi-
sok részére. Jelenleg is

komoly problémát okoz környezetvédelmi
és forgalmi szempontból egyaránt az
UTAS-ra rendelésre várakozó taxi, az
amúgy is terhelt közúton, melyek sok eset-
ben 5–20 percre is feltartják/feltarthatják
a közúti forgalmat, amíg a rendelt taxi uta-
sa megjelenik és belül a taxiba. Általában a
vállalt idő (5–10) perc után indítják jelen-
leg a taxamétert a taxisok. Az UTAS-nak így
érdeke mielőbb megjelenni a rendelésen.

A tervezet szerint – a rendelések eseté-
ben is – a címre érkezés után a díjmentes
várakozási idő addig hoszszabbodna és
nyúlna, amíg konkrétan be nem ül a meg-
rendelő. Ebben az esetben akár 20–30
percet is várakozhatnának a taxik nyári, ill.
téli időszakban, járó motorral Budapesten,
feltartva a közlekedés egyéb résztvevőit, to-
vábbi akadályokat és dugókat generálva.

Továbbá a vállalkozások bevételeit ko-
moly mértékben és indokolatlanul károsan
befolyásolná ebben az esetben – az ingye-
nes várakozási idő miatti – fővárosi rende-
leti előírás.

Kérem, szíveskedjék a beterjesztésnél
szakmai javaslatunkat és kéréseinket figye-
lembe venni és a kifogásolt módosításokat
törölni.

Budapest, 2013. május 27.
Tisztelettel:

Metál Zoltán 
elnök
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Új légitársaságok 
a Liszt Ferenc 

nemzetközi repülőtéren 
Az elmúlt napokban öt új légitár-
saság jelent meg a Liszt Ferenc
nemzetközi repülőtéren. Az elkö-
vetkező napokban újabb légitár-
saságok érkezése várható, példá-
ul júniusban jön majd először a
Bulgaria Air repülőgépe. Majd
ezeket is folyamatosan közöljük. 

Adria Airways B terminál
Air Via B terminál
Arkia B terminál
Pan Europeene 
Air service B terminál
Syphax Airlines B terminál

Forrás: www.bud.hu 

Folytatás a 4. oldalról

– Mi a különbség a
teve és a nõ között?

– Nem tudom...
– Hát, te sem vagy

válogatós!
* * *

A sündisznó egy
lyukas autógumit ta-
lál az út szélén. Ol-
dalba löki a barátját
és mondja:

– Végre, egyszer
mi gyõztünk!

* * *
– Ha valami na-

gyon hülye pofát lá-
tok, mindig rám jön
a nevetés. 

– És ez nem zavar
borotválkozás köz-
ben?
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BUDAPEST TAXI  1102 Budapest, Kôrösi Csoma Sándor út 40. I. emelet 119. Kapukód: 119. Kulcs: 4333
Telefon: 4-333-333, telefax: 4-333-330, e-mail: taxi@bptaxi.hu

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

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

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

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

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

és sikerekben  gazdag          Új Évet kívánunk 

           minden Taxis                         Kollégának!

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

A Mobil Taxi csapata

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zástól olyan fáradtak lettünk,

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

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

Taxiból kamionba 3. rész

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

Bika a hegyoldalban

Nizza felé

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

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

Már a vámosok is itt állnak meg

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

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

A legnagyobb probléma most számunkra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tudják Önök, hány kolléga
dolgozik agyvérzés, infarktus
után? 

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

Szakmai részletekről most

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

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

Megérkezett az első válasz:

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

Dr. Komáromi Endre 
divízióvezető

Forgalombiztonság, Taxi 
és Parkolásszervező Divízió

Köszönjük a választ. Várjuk a kö-
vetkező választ… 

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

Lehet, hogy túl fiatal vagyok?
Vagy túl öreg…

Juhász Péter

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

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

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

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

vagy!
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Tájékoztatás a fizetési kedvezmények szabályait érin-
tő változásokról

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

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

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

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

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

NAV tájékoztatók

DEBREDEBRECENCEN

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

E-mail:
fonixtaxi@fonixtaxi.hu

Cím:
4025 Debrecen

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

–  ingyenes hétvégék kéthetente és lényegesen kevesebb tagdíj 
a másodállásosoknak!

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

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

kívül nettó 15 Ft/perc díjon beszélünk mobiltelefon!
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V. Alkotmány utca

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

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

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

XIII. Margitsziget 

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

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

XXII. Nagytétényi út – Rózsakert utca sa-
rok

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

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

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

* * *
– Plátói szerelem = kí-

vülrõl nyalogatni a lek-
város üveget.

* * *

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

Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban

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

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

HH íívvdd  bb iizzaa lloommmmaall
II lldd iikkóó tt

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

vagy hagyhatsz üzenetet a 
vermesi@citromail.hu 

e-mail címen is.

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

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

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

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

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

Margitsziget. Tessék komolyan venni 
a változásra figyelmeztető jelzőcetlit

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

XXII. Nagytétényi út Tréfás kezek elfor-
gatták a kiegészítő jelzőtáblát. Kérjük
visszaforgatni
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Vigyázzunk 
a számlatömbökre

Éveken keresztül abban a megnyugtató tévhitben ringattuk ma-
gunkat, hogy bármiféle hiányt, vagy szabálytalanságot fedeznek
fel könyvelésünkben, nyilvántartásunkban, maximum 200 ezer fo-
rint büntetést szabhat ki az adóhatóság. Azt pedig némi kérelem
meg siránkozás útján akár le is lehet csökkenteni, részletfizetést
kérni – végül is nem akkora összeg, ami megrendítené vállalko-
zásunk létét. Alaphelyzetben ez valóban így van, a mulasztási bír-
ságok az eddigi tapasztalatok alapján nem haladták meg a száz-
ezer forintos nagyságrendet (persze ha nem szándékos adócsa-
lásról, csak adminisztrációs hiányosságokról van szó). 

Más a helyzet azonban a számlatömbök hanyag kezelése ese-
tén. Nézzük csak, mit ír erről az adózás rendjéről szóló törvény
(Art.):

Az Art, 171. § (20a) bekezdés szerint az adózó l millió forin-
tig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha iratmegőrzési köte-
lezettségének nem tesz eleget. Amennyiben az adózó iratmeg-
őrzési kötelezettségének a nyomdai úton előállított számla,
nyugta megőrzésének elmulasztásával nem tesz eleget, függet-
lenül attól, hogy a számla, illetve nyugta felhasználása ténylege-
sen megtörtént-e, a kiszabható mulasztási bírság összege ma-
gánszemély esetén 200 ezer forint, más adózó esetében 500
ezer forint, és a hiányzó számlák, illetve nyugták számának szor-
zata által meghatározott összegig terjedhet.

Fenti idézet egy határozatból származik, melyet egy kollégánk
kapott, aki megalázóan alacsony nyugdíja kiegészítése végett
kénytelen még hetvenévesen is taxizni. Neki valamely ismeretlen
körülmény folytán 6 db teljes számlatömbje tűnt el évekkel ez-
előtt, melyeket megvásárolt, de még használatba sem vett. A ha-
tóság, jóindulatát bizonyítandó, méltányosságból mindössze a
maximálisan adható büntetés 2,5 százalékát szabta ki. Hogy ez
mennyi? Ismét idézzünk a Határozatból:

Előzőekre tekintettel, a körülményeket egyenként és összes-
ségében értékelve, a mulasztási bírságot az iratmegőrzési
kötelezettség elmulasztása miatt – a törvényben rögzítettek sze-
rint hiányzó számlánként maximálisan kiszabható 200.000,- Ft
helyett 5.000,- Ft-t-ot figyelembe véve – (6 x 50 x 5.000,- Ft)
1.500.000,- Ft-ban állapítottam meg.

Kollégánk az összeg láttán keserű kacajra fakadt, és felkeres-
te a bírságoló hatóságot, ahol tájékoztatták, hogy „örüljön neki”,
hogy csak másfél millió, mert a törvény szerint az összeg akár
60.000.000.- Ft, azaz Hatvanmillió forint is lehetne! Mindössze
6 számlatömb elvesztése okán!

Aki egy kicsit is benne van a mai magyar valóságban, az per-
sze tudja, hogy egy kisnyugdíjasnak szinte mindegy, hogy más-
fél-, vagy hatvanmillió: egyiket sem tudja kifizetni. A hatóság
azonban következetes, ha kell, a tartozást akár a nyugdíjból is
levonják, mégpedig egészen addig a mértékig, hogy csak a
nyugdíjminimum maradjon a megélhetésre. Az pedig bizony
mindössze havi 28.500.- Ft… 

Mi ebből a tanulság részünkre? Hát csak egy, de az a legfon-
tosabb: számlatömbjeinkre úgy vigyázzunk, akár a szemünk fé-
nyére! Akár üres, akár már használatban van. Vezessük fel a

„szigorú számadású nyomtatányok nyilvántartása” című nyomtat-
ványra, tartsuk számon, őrizzük meg egészen az adójogi elévü-
lési határidő végéig, ami 5+1 év, vagyis a beadott adóbevallás-
tól számított öt év. Jelenleg a 2007-es évtől napjainkig kell min-
den iratunknak meglenni, ezt az időszakot vizsgálhatja az adó-
hatóság (a fent idézett eset is három évvel ezelőtti időszakra vo-
natkozott). A 2007-es adóbevallásunkat ugyanis 2008-ban ad-
tuk be, vagyis öt éve. 

Felmerülhet a kérdés, hogy ha nem tartjuk számon, akkor az
adóhatóság „honnan tudja”, hogy milyen számlatömböket kell
rajtunk keresnie. Nos, évek óta törvényi kötelezettsége minden
nyomtatványforgalmazónak, hogy az adóhivatal részére adatot
szolgáltasson. Amikor vásárolunk egy számlatömböt, elkérik az
adószámunkat, és ezzel, valamint a számlák sorszámintervallu-
mával jelentést küldenek a hatóságnak. Ha taxitársaságunknál
vásárolunk „céges” számlatömböt, akkor is ez a helyzet: a csa-
pat lejelenti az adóhatóságnak az általunk vásárolt tömbök sor-
számait. Fogalmazhatunk úgy, hogy az adóhivatal szükség ese-
tén jobban tudja, hogy mikor mennyi számlát vásároltunk, mint
mi magunk…

Felmerülhet a kérdés, hogy mi a teendő, ha valamely oknál
fogva valóban elveszett egy vagy több számlatömb. Öt évig ret-
tegnünk kell? Természetesen nem. Amikor tudomásunkra jut
egy ilyen fontos okmány elvesztése, azt azonnal, hivatalos úton
be kell jelentenünk az adóhatóságnak, az eset összes körülmé-
nyeinek feltüntetésével. Ha csak megrongálódott, vagy részben
megsemmisült (elázott, beszennyeződött stb.), a megmaradó ré-
szeket is mellékelni kell. Persze azért ne legyünk naívak, és a
hatóságot se nézzük hülyének: azt az indoklást, hogy „éppen a
könyvelőhöz indultam volna, amikor feltörték a kocsimat és az
összes iratomat – beleértve öt év teljes könyvelését – ellopták”,
ma már a hatóság nem nagyon „eszi”…

-oli-
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Egy nagyhangú alak be-
szól a zsúfolt vasúti fülké-
be:

– Na mi van, megtelt már
a Noé bárkája?

Egy éles hang visszafelel:
– Jöjjön csak nyugodtan,

a majom még hiányzik.

* * *
Az új vendéget megvágja

a borbély. Némi mellébe-
széléssel próbálja kiengesz-
telni:

– Khmmm... bocsánat
uram, járt már nálunk?

– Nem, a lábamat a hábo-
rúban vesztettem el.

Sokan fognak kiesni!
Szomorú tény, de tény, a fővárosban sokan fognak kiesni a taxis
szakmából az új rendelet miatt. A rendelet ellenzői éppen a mun-
kanélküliség rémével riasztgatnak. De nagyon sokan nem voltak
most is munkanélküliek, csak éppen a taxik volánjai mögött?  Be
kell látni, egyszerűen nem kell ennyi taxi Budapesten. 

Kötelező-e mindenkinek taxisnak maradni? Éppen az volt a tra-
gédia a rendszerváltáskor, hogy felduzzadt a taxis létszám. Mit
kérdeztek a munkanélkülitől? Van autód? Legyél taxis. Nincs au-
tód? Legyél biztonsági őr. Egyes becslések szerint tizenhárom-
ezer engedély volt kiadva akkoriban. Kevés volt az utas, le kellett
őket rabolni. Hát persze hogy beindultak a „gyorsítók” és a
„kütyük”… 

Napjainkban végre hatezer alá csökkent a taxik száma Buda-
pesten, de ez még mindig sok. Nagyon sokan nem fogják tudni
teljesíteni a követelményeket. Nagyon sokan fognak kiesni. De
meg lehet élni az élet más területén is. Nemcsak taxi van a vilá-
gon. Nem lesz mindenkiből munkanélküli – törvényszerűen –, ha
már nem taxizhat.

Nézzünk körbe, hány kollégánk találta meg számításait az el-
múlt években, miután abbahagyta a taxizást. Van, akiből közterü-
let-felügyelő lett. Rablóból pandúr… Van aki a BKV-nál buszveze-
tő. Most döbbent rá, milyen jó, hogy nyugdíjas állása lett… Van,
aki egy közértben kisegítő. Szerényebbek a körülmények, de nyu-
gisabb az élet. 

Természetesen olyan kolléga is akadt, aki tényleg munkanélküli
lett. Hiába volt saját autója, nem tudta a kocsit levizsgáztatni, any-
nyi pénzt sem tudott félre tenni az elmúl hónapokban. Most kap
egy kis munkanélküli segélyt, aztán majd egy kis támogatást, de
hogy mi lesz azután, azt ő sem tudja…

A legfontosabb, hogy készüljünk a jövőre! 
Horváth András  
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kibocsátására alkalmas világító beren-
dezéssel (a továbbiakban: állapotjel-
ző), amelynek szolgáltatásra nem
kész (nem szabad) állapotban előre
és hátra is piros színnel, szolgáltatás-
ra kész (szabad) állapotban előre és
hátra is zöld színnel kell világítani.

Jelenleg a Közlekedési Hatóság vizsgál-
ja éves rendszerességgel a taxi-minősítő
műszaki vizsgáján – jogszabályi kötelezett-
ségénél fogva – a szabadjelző működését
„foglalt” és „szabad” állásban a taxi tetején
lévő világító berendezését és annak műkö-
dését. Amennyiben a „szabadjelző” nem
működik, úgy a taxi sem vehet részt a to-
vábbiakban a közúti forgalomban.

Ezt a „szabadjelző” eszközt teljesen fe-
lesleges és költséges kiegészíteni egy má-
sik ún. „állapotjelző” eszközzel, aminek a
funkciója amúgy is megegyezik a taxi sza-
badjelzővel.

Mivel a kereskedelmi forgalomban ilyen
„állapotjelző” eszköz nem kapható, felvető-
dik a kérdés, hogy vajon kinek lehet az ér-
deke egy ilyen eszköz gyártása, rendelet-
ben történő előírása és bevezetése, amikor
az utóbbi 20 évben egyetlen panasz sem
érkezett arra vonatkozóan, hogy nem állt
meg a taxi az UTAS esetleges leintésére. A
jelenlegi „szabadjelzők” alkalmasak, ill. al-
kalmassá tehetők arra, hogy az URH rádi-
ón vagy egyéb módon felvett címre induló
taxi lekapcsolt állapotba helyezze a világító
készülékét, a „szabadjelzőjét”.

A javaslat figyelmen kívül hagyta az ér-
vényben lévő 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM ren-
deletet is, mely szerint:

37. § A világító és fényjelző berendezé-
sek alkalmazására és működésére vonat-
kozó üzemeltetési műszaki feltételek:

(1) A járművön csak olyan fajta, olyan szí-
nű, oly módon elhelyezett és annyi világító,
illetőleg fényjelző berendezést szabad al-
kalmazni, amilyent és amennyit a rendelet
előír vagy megenged. Ez a rendelkezés
nem vonatkozik az olyan világítóberendezé-
sekre, amelyeknek a fénye a jármű üzem-
szerű használata során kívülről sem közvet-
lenül, sem közvetve nem látható (pl. cso-
magtér-megvilágító lámpa, szerelőlámpa),
továbbá azokra a világító-, illetőleg fényjel-
ző berendezésekre, amelyeket a világító-
és fényjelző berendezések elhelyezése te-
kintetében jóváhagyási jellel ellátott jármű-
veken gyárilag helyeztek el.

(5) Előre piros, hátra fehér fényt – a hát-
rameneti lámpa, a munkahely-megvilágító
lámpa, taxi vészjelző lámpája, tovább a jár-
mű belső világítására szolgáló lámpa kivé-
teléve – világító és fényjelző berendezés
nem bocsáthat ki és nem verhet vissza.

15.§ (f5) Fizetendő viteldíjként kizárólag
a taxaméter által e rendelet szabályai sze-
rint képzett összeg állapítható meg. A fi-
zetendő viteldíj képzése az utas
személytaxiba történő beszállását kö-
vetően a taxaméter elindításával kez-
dődik meg és az utas által kért végcél-
ra való megérkezéskor a taxaméter le-
állításával fejeződik be.”

Budapesten évek óta folyamatosan ha-
vonta közel 1 millió utazás valósul meg
személytaxival, melyből
kb. 800 ezer fuvart a fu-
varszervező irodák to-
vábbítanak (URH-rádi-
ón és egyéb technikai
eszközökön) a velük
szerződésben álló taxi-
sok részére. Jelenleg is

komoly problémát okoz környezetvédelmi
és forgalmi szempontból egyaránt az
UTAS-ra rendelésre várakozó taxi, az
amúgy is terhelt közúton, melyek sok eset-
ben 5–20 percre is feltartják/feltarthatják
a közúti forgalmat, amíg a rendelt taxi uta-
sa megjelenik és belül a taxiba. Általában a
vállalt idő (5–10) perc után indítják jelen-
leg a taxamétert a taxisok. Az UTAS-nak így
érdeke mielőbb megjelenni a rendelésen.

A tervezet szerint – a rendelések eseté-
ben is – a címre érkezés után a díjmentes
várakozási idő addig hoszszabbodna és
nyúlna, amíg konkrétan be nem ül a meg-
rendelő. Ebben az esetben akár 20–30
percet is várakozhatnának a taxik nyári, ill.
téli időszakban, járó motorral Budapesten,
feltartva a közlekedés egyéb résztvevőit, to-
vábbi akadályokat és dugókat generálva.

Továbbá a vállalkozások bevételeit ko-
moly mértékben és indokolatlanul károsan
befolyásolná ebben az esetben – az ingye-
nes várakozási idő miatti – fővárosi rende-
leti előírás.

Kérem, szíveskedjék a beterjesztésnél
szakmai javaslatunkat és kéréseinket figye-
lembe venni és a kifogásolt módosításokat
törölni.

Budapest, 2013. május 27.
Tisztelettel:

Metál Zoltán 
elnök
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Új légitársaságok 
a Liszt Ferenc 

nemzetközi repülőtéren 
Az elmúlt napokban öt új légitár-
saság jelent meg a Liszt Ferenc
nemzetközi repülőtéren. Az elkö-
vetkező napokban újabb légitár-
saságok érkezése várható, példá-
ul júniusban jön majd először a
Bulgaria Air repülőgépe. Majd
ezeket is folyamatosan közöljük. 

Adria Airways B terminál
Air Via B terminál
Arkia B terminál
Pan Europeene 
Air service B terminál
Syphax Airlines B terminál

Forrás: www.bud.hu 

Folytatás a 4. oldalról

– Mi a különbség a
teve és a nõ között?

– Nem tudom...
– Hát, te sem vagy

válogatós!
* * *

A sündisznó egy
lyukas autógumit ta-
lál az út szélén. Ol-
dalba löki a barátját
és mondja:

– Végre, egyszer
mi gyõztünk!

* * *
– Ha valami na-

gyon hülye pofát lá-
tok, mindig rám jön
a nevetés. 

– És ez nem zavar
borotválkozás köz-
ben?
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BUDAPEST TAXI  1102 Budapest, Kôrösi Csoma Sándor út 40. I. emelet 119. Kapukód: 119. Kulcs: 4333
Telefon: 4-333-333, telefax: 4-333-330, e-mail: taxi@bptaxi.hu

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

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

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

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

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

és sikerekben  gazdag          Új Évet kívánunk 

           minden Taxis                         Kollégának!

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

A Mobil Taxi csapata

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

Web: www.mobiltaxi.hu

december2.indd   4 2012.12.12   09:11:20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zástól olyan fáradtak lettünk,

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

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

Taxiból kamionba 3. rész

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

Bika a hegyoldalban

Nizza felé

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

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

Már a vámosok is itt állnak meg

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

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

A legnagyobb probléma most számunkra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tudják Önök, hány kolléga
dolgozik agyvérzés, infarktus
után? 

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

Szakmai részletekről most

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

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

Megérkezett az első válasz:

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

Dr. Komáromi Endre 
divízióvezető

Forgalombiztonság, Taxi 
és Parkolásszervező Divízió

Köszönjük a választ. Várjuk a kö-
vetkező választ… 

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

Lehet, hogy túl fiatal vagyok?
Vagy túl öreg…

Juhász Péter

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

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

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

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

vagy!
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Tájékoztatás a fizetési kedvezmények szabályait érin-
tő változásokról

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

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

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

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

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

NAV tájékoztatók

DEBREDEBRECENCEN

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

E-mail:
fonixtaxi@fonixtaxi.hu

Cím:
4025 Debrecen

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

–  ingyenes hétvégék kéthetente és lényegesen kevesebb tagdíj 
a másodállásosoknak!

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

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

kívül nettó 15 Ft/perc díjon beszélünk mobiltelefon!

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

V. Alkotmány utca

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

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

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

XIII. Margitsziget 

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

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

XXII. Nagytétényi út – Rózsakert utca sa-
rok

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

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

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

* * *
– Plátói szerelem = kí-

vülrõl nyalogatni a lek-
város üveget.

* * *

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

Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban

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

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

HH íívvdd  bb iizzaa lloommmmaall
II lldd iikkóó tt

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

vagy hagyhatsz üzenetet a 
vermesi@citromail.hu 

e-mail címen is.

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

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

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

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

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

Margitsziget. Tessék komolyan venni 
a változásra figyelmeztető jelzőcetlit

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

XXII. Nagytétényi út Tréfás kezek elfor-
gatták a kiegészítő jelzőtáblát. Kérjük
visszaforgatni
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Vigyázzunk 
a számlatömbökre

Éveken keresztül abban a megnyugtató tévhitben ringattuk ma-
gunkat, hogy bármiféle hiányt, vagy szabálytalanságot fedeznek
fel könyvelésünkben, nyilvántartásunkban, maximum 200 ezer fo-
rint büntetést szabhat ki az adóhatóság. Azt pedig némi kérelem
meg siránkozás útján akár le is lehet csökkenteni, részletfizetést
kérni – végül is nem akkora összeg, ami megrendítené vállalko-
zásunk létét. Alaphelyzetben ez valóban így van, a mulasztási bír-
ságok az eddigi tapasztalatok alapján nem haladták meg a száz-
ezer forintos nagyságrendet (persze ha nem szándékos adócsa-
lásról, csak adminisztrációs hiányosságokról van szó). 

Más a helyzet azonban a számlatömbök hanyag kezelése ese-
tén. Nézzük csak, mit ír erről az adózás rendjéről szóló törvény
(Art.):

Az Art, 171. § (20a) bekezdés szerint az adózó l millió forin-
tig terjedő mulasztási bírsággal sújtható, ha iratmegőrzési köte-
lezettségének nem tesz eleget. Amennyiben az adózó iratmeg-
őrzési kötelezettségének a nyomdai úton előállított számla,
nyugta megőrzésének elmulasztásával nem tesz eleget, függet-
lenül attól, hogy a számla, illetve nyugta felhasználása ténylege-
sen megtörtént-e, a kiszabható mulasztási bírság összege ma-
gánszemély esetén 200 ezer forint, más adózó esetében 500
ezer forint, és a hiányzó számlák, illetve nyugták számának szor-
zata által meghatározott összegig terjedhet.

Fenti idézet egy határozatból származik, melyet egy kollégánk
kapott, aki megalázóan alacsony nyugdíja kiegészítése végett
kénytelen még hetvenévesen is taxizni. Neki valamely ismeretlen
körülmény folytán 6 db teljes számlatömbje tűnt el évekkel ez-
előtt, melyeket megvásárolt, de még használatba sem vett. A ha-
tóság, jóindulatát bizonyítandó, méltányosságból mindössze a
maximálisan adható büntetés 2,5 százalékát szabta ki. Hogy ez
mennyi? Ismét idézzünk a Határozatból:

Előzőekre tekintettel, a körülményeket egyenként és összes-
ségében értékelve, a mulasztási bírságot az iratmegőrzési
kötelezettség elmulasztása miatt – a törvényben rögzítettek sze-
rint hiányzó számlánként maximálisan kiszabható 200.000,- Ft
helyett 5.000,- Ft-t-ot figyelembe véve – (6 x 50 x 5.000,- Ft)
1.500.000,- Ft-ban állapítottam meg.

Kollégánk az összeg láttán keserű kacajra fakadt, és felkeres-
te a bírságoló hatóságot, ahol tájékoztatták, hogy „örüljön neki”,
hogy csak másfél millió, mert a törvény szerint az összeg akár
60.000.000.- Ft, azaz Hatvanmillió forint is lehetne! Mindössze
6 számlatömb elvesztése okán!

Aki egy kicsit is benne van a mai magyar valóságban, az per-
sze tudja, hogy egy kisnyugdíjasnak szinte mindegy, hogy más-
fél-, vagy hatvanmillió: egyiket sem tudja kifizetni. A hatóság
azonban következetes, ha kell, a tartozást akár a nyugdíjból is
levonják, mégpedig egészen addig a mértékig, hogy csak a
nyugdíjminimum maradjon a megélhetésre. Az pedig bizony
mindössze havi 28.500.- Ft… 

Mi ebből a tanulság részünkre? Hát csak egy, de az a legfon-
tosabb: számlatömbjeinkre úgy vigyázzunk, akár a szemünk fé-
nyére! Akár üres, akár már használatban van. Vezessük fel a

„szigorú számadású nyomtatányok nyilvántartása” című nyomtat-
ványra, tartsuk számon, őrizzük meg egészen az adójogi elévü-
lési határidő végéig, ami 5+1 év, vagyis a beadott adóbevallás-
tól számított öt év. Jelenleg a 2007-es évtől napjainkig kell min-
den iratunknak meglenni, ezt az időszakot vizsgálhatja az adó-
hatóság (a fent idézett eset is három évvel ezelőtti időszakra vo-
natkozott). A 2007-es adóbevallásunkat ugyanis 2008-ban ad-
tuk be, vagyis öt éve. 

Felmerülhet a kérdés, hogy ha nem tartjuk számon, akkor az
adóhatóság „honnan tudja”, hogy milyen számlatömböket kell
rajtunk keresnie. Nos, évek óta törvényi kötelezettsége minden
nyomtatványforgalmazónak, hogy az adóhivatal részére adatot
szolgáltasson. Amikor vásárolunk egy számlatömböt, elkérik az
adószámunkat, és ezzel, valamint a számlák sorszámintervallu-
mával jelentést küldenek a hatóságnak. Ha taxitársaságunknál
vásárolunk „céges” számlatömböt, akkor is ez a helyzet: a csa-
pat lejelenti az adóhatóságnak az általunk vásárolt tömbök sor-
számait. Fogalmazhatunk úgy, hogy az adóhivatal szükség ese-
tén jobban tudja, hogy mikor mennyi számlát vásároltunk, mint
mi magunk…

Felmerülhet a kérdés, hogy mi a teendő, ha valamely oknál
fogva valóban elveszett egy vagy több számlatömb. Öt évig ret-
tegnünk kell? Természetesen nem. Amikor tudomásunkra jut
egy ilyen fontos okmány elvesztése, azt azonnal, hivatalos úton
be kell jelentenünk az adóhatóságnak, az eset összes körülmé-
nyeinek feltüntetésével. Ha csak megrongálódott, vagy részben
megsemmisült (elázott, beszennyeződött stb.), a megmaradó ré-
szeket is mellékelni kell. Persze azért ne legyünk naívak, és a
hatóságot se nézzük hülyének: azt az indoklást, hogy „éppen a
könyvelőhöz indultam volna, amikor feltörték a kocsimat és az
összes iratomat – beleértve öt év teljes könyvelését – ellopták”,
ma már a hatóság nem nagyon „eszi”…

-oli-
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Egy nagyhangú alak be-
szól a zsúfolt vasúti fülké-
be:

– Na mi van, megtelt már
a Noé bárkája?

Egy éles hang visszafelel:
– Jöjjön csak nyugodtan,

a majom még hiányzik.

* * *
Az új vendéget megvágja

a borbély. Némi mellébe-
széléssel próbálja kiengesz-
telni:

– Khmmm... bocsánat
uram, járt már nálunk?

– Nem, a lábamat a hábo-
rúban vesztettem el.

Sokan fognak kiesni!
Szomorú tény, de tény, a fővárosban sokan fognak kiesni a taxis
szakmából az új rendelet miatt. A rendelet ellenzői éppen a mun-
kanélküliség rémével riasztgatnak. De nagyon sokan nem voltak
most is munkanélküliek, csak éppen a taxik volánjai mögött?  Be
kell látni, egyszerűen nem kell ennyi taxi Budapesten. 

Kötelező-e mindenkinek taxisnak maradni? Éppen az volt a tra-
gédia a rendszerváltáskor, hogy felduzzadt a taxis létszám. Mit
kérdeztek a munkanélkülitől? Van autód? Legyél taxis. Nincs au-
tód? Legyél biztonsági őr. Egyes becslések szerint tizenhárom-
ezer engedély volt kiadva akkoriban. Kevés volt az utas, le kellett
őket rabolni. Hát persze hogy beindultak a „gyorsítók” és a
„kütyük”… 

Napjainkban végre hatezer alá csökkent a taxik száma Buda-
pesten, de ez még mindig sok. Nagyon sokan nem fogják tudni
teljesíteni a követelményeket. Nagyon sokan fognak kiesni. De
meg lehet élni az élet más területén is. Nemcsak taxi van a vilá-
gon. Nem lesz mindenkiből munkanélküli – törvényszerűen –, ha
már nem taxizhat.

Nézzünk körbe, hány kollégánk találta meg számításait az el-
múlt években, miután abbahagyta a taxizást. Van, akiből közterü-
let-felügyelő lett. Rablóból pandúr… Van aki a BKV-nál buszveze-
tő. Most döbbent rá, milyen jó, hogy nyugdíjas állása lett… Van,
aki egy közértben kisegítő. Szerényebbek a körülmények, de nyu-
gisabb az élet. 

Természetesen olyan kolléga is akadt, aki tényleg munkanélküli
lett. Hiába volt saját autója, nem tudta a kocsit levizsgáztatni, any-
nyi pénzt sem tudott félre tenni az elmúl hónapokban. Most kap
egy kis munkanélküli segélyt, aztán majd egy kis támogatást, de
hogy mi lesz azután, azt ő sem tudja…

A legfontosabb, hogy készüljünk a jövőre! 
Horváth András  
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Kedves Kolléga! 
Én 16 éve Érden taxizom. Néha előfordul, hogy utast vi-
szek Budapestre is. Hallván az új rendeletet, ami a bu-
dapesti taxik színét sárgában határozza meg, gondban
vagyok. A sárga szín a vidéki taxikra is vonatkozik? Ha
nem, akkor behajthatok Budapest területére a régi színű
taximmal, vagy csak a városhatárig vihetem az utaso-
mat? Ha behajthatok és végez az utasom Budapesten,
szabad jelzéssel felvehetek utast Budapesten, vagy
üresben kell visszamennem Érdre?

Nem akarom megszegni a rendeletet, nem hallottam,
nem tudom mi a jogszerű a jövőben, ezért kérem szíves
válaszát.

Köszönettel:
Tamás

Kedves Tamás!
Az új fővárosi taxirendelet 2013. szeptember 1-jétől lép
hatályba. A rendelet a Budapesten taxiszolgáltatást nyúj-
tó és végző szolgáltatókra egységesen vonatkozik. Ne-

ked, aki Érden dolgozol,
onnan Budapestre irányu-
ló fuvart bárhova szállít-
hatsz. Ez esetben nem

kell a fővárosi rendeleti előírásoknak, követelmények
megfelelned.

Ha viszont Budapest területén belül szeretnél fuvart
vállalni, akkor a tevékenységi engedélyt erre a Közleke-
dési Hatóságnál bejelentve és kiterjesztve meg kell kér-
ned. Ebben az esetben rendelkezned kell fővárosi
drosztengedéllyel is, amit csak akkor kaphatsz meg, ha
a rendelet minden feltételének is megfelelsz. (Arculat
stb.)

Ha nem terjeszted ki a tevékenységi engedélyed Bu-
dapestre és mégis szállítanál ott, vagy onnan utast, ak-
kor számolnod kell azzal, hogy szeptember 1. után a
BKK, mint közlekedésszervező fokozottan ellenőrzi majd
a taxiszolgáltatást. Engedély nélküli tevékenység esetén,
a közigazgatási bírság elérheti a 800 ezer Ft-ot is.

Ha egyéb kérdésed lenne, szívesen várom azt.

Üdvözlettel
Metál Zoltán

elnök
Országos Taxis Szövetség

Az OTSZ levelezéséből

Ki dolgozhat Budapesten?

Új korszak jön
Felkészültél?

Vannak az optimisták és vannak a pesszimisták. Vannak a jövőbe né-
zők és vannak a folyton nyavalygók. És persze van a kettő között kor-
látlan számú átmenet. Te hová sorolod magad?

A szeptember 1-jétől érvényes új fővárosi taxirendelet kapcsán volt
szerencsém mindkét fajta vállalkozóval találkozni. Bár volt, aki pozití-
van állt az újdonsághoz, osztatlan népszerűségnek azonban senkinél
sem örvendett a jogszabály. Íme néhány kifogás, kritika, és ezekről az
én véleményem (ami szintén nem fog tetszeni mindenkinek…).

• Miért kell 10 éves korhatár? – Hát talán azért, mert valahol meg
kell húzni a határt. Mindenkinek van olyan ismerőse, akinek a 11-12
éves kocsija is kifogástalan. Persze ha mondjuk 15 évben határozták
volna meg az életkort, akkor azonnal előkerült volna néhány „remek
állapotú” 16-18 éves kocsi. Igaz, hogy vannak olyan másodos, meg
nyugdíjas kollégák, akinek taxijában még 10 éves korában sincs
százezer kilométer…

• A BKV meg a metró lehet 20-30 éves? – Persze hogy lehet! Sőt,
néhány metrókocsi negyvenévesnél is idősebb. De azért ne dugjuk
a homokba a fejünket, és vegyük észre a tényt: jó néhány év
tötymörgés után azért itt is jelentős fejlesztések vannak! Jönnek a
Combinók, Alstomok, Citarók. Megújul és egységesedik a főváros
tömegközlekedése, és megújul, egységes színű  lesz a taxi is (ez
most olyan volt, mint valami városházi  propagandabeszéd, pedig
nem…).

• Miért kell fóliázni? – Erre a kérdésre kimerítő válasz olvasható
lapunk e számában egy fővárosi képviselővel készült riportban, úgy
hogy nem is nagyon részletezném. Mindössze annyi megjegyzést fű-
zök hozzá, hogy az előzetes tárgyalásokon szó volt arról, hogy eset-
leg csak a gépkocsi egyes elemeit kellene azonos színnel ellátni.
Hogy ez melyik elem legyen, és az milyen színű, ebben még a taxis
oldal sem tudott megegyezni, pedig talán könnyebb lett volna befo-
lyást gyakorolni a döntéshozókra egy egységes véleménnyel…

• Miért kell a saját családi autómat lefóliázni? – Furcsát mondok:
nem kell! Senkit sem köteleznek arra, hogy a privát kocsiját bármi-
lyen színűre is fesse vagy fóliázza. Ha azonban vállalkozó vagy, akár
egyéni, akár társas, akkor a taxid már nem a te kocsid! Az a vállalko-
zás kocsija. Ha családi célra is használod, az egy dolog. Tudom,
hogy éppen ez a pont az, amelyik a legtöbb taxist zavarja, ezért hadd

világítsam meg egy példával: Kedves ismerősöm nemrég éttermet
nyitott a fővárosban. Az engedélyezés során kötelezték őt, hogy vá-
rosképi szempontból egy bizonyos meghatározott világos bézs ár-
nyalatra kell festenie a külső falakat, igazodva a ház többi részének
színéhez. Nem nagyon szereti ezt a színt, de elviseli. Nem tekinti sa-
ját tulajdonának az éttermet, pedig magáncélra is használja: sokszor
ott étkezik a család és időnként meghívja a barátait is. Igen, tudom,
hogy ma már „ciki” taxisnak lenni, taxisként megjelenni privát progra-
mokon. Legtöbben megszabadítják kocsijukat minden külső jeltől,
ha például nyaralni mennek. A kötelező fóliázás ezt bizony nem teszi
lehetővé.

• A többi kifogás csak címszavakban, mert mennyisége elhanya-
golható: Nem kell POS terminál, soha, senki nem akart még kártyá-
val fizetni. Válasz: nemsokára fog! Miért a csomagtartóméret, ha az
utasok 90%-a maximum kézitáskával jön? Válasz: a fennmaradó 10%
miatt. Kevés a tarifa, magasabb kéne… Válasz: én még ezt a mérté-
ket sem hittem, hogy sikerül elérni…

Ennyi panaszkodás után menjünk át optimistába. Vegyük észre,
valami új jön az életünkbe. Egy olyan mértékű változás, ami az elmúlt
húsz évben nem volt. Alapvetően megújulnak a szabályok és a körül-
mények. Magasabb tarifával dolgozhatunk és kevesebben leszünk.
Ez biztos! Egységesek leszünk, szinte kiviláglunk az utcaképből, ta-
lán újra megjelennek ezáltal az integető utasok is. A „Minősített bu-
dapesti taxi” felirat meg fogja adni azt a bizalmat hazai és külföldi
utasaink számára, amit ez a szakma az elmúlt években egyes tagjai-
nak tevékenysége által „sikeresen” elveszített. Igaz, hogy csökkenni
fog a fuvarszám, de milyen megrendelők tűnnek el elsősorban? Akik
azért utaztak taxival, mert az OLCSÓ! Most ez a dolog is a helyére
kerül: tudomásul kell venni, hogy a taxiszolgáltatás bizonyos tekintet-
ben luxus. Akik igénylik ezt a luxust, azok megfizetik a magasabb ta-
rifát (ami mellesleg az éjszakában alacsonyabb lesz, mint az eddigi
maximum!). 

Változik a címkiadás rendszere. Eleinte biztosan szokatlan lesz,
hogy nem duruzsol a fülünkbe állandóan a rádió. Szokatlan lesz,
hogy nem válogathatunk a címek között. Ha azonban ez az újítás egy-
ben kevesebb üres kilométert, tétlen várakozást jelent, ha ettől javul
a kihasználtsága a taxinak, az hamarosan anyagiakban is jelentkezik
majd. 

Szerintem nem kell féltenünk megélhetésünket, mindig lesz uta-
sunk. Feltéve, ha vállaljuk a követelményeket és nem a panaszkodás-
ra koncentrálunk. 

-oli-

Egy fiatalember
a vonaton feltû-
nõen nézi a vele
szemben ülõ
lányt, aki testhez
álló pulóvert vi-
sel.

– De szép puló-
ver! – próbálkozik
az ismerkedéssel.

– Eredeti teve-
szõr – mondja a
lány.

– A púpokból
mindjárt gondol-
tam.

* * *
Mi a bár?
– Az a helyiség,

ahol a tyúkok ül-
nek, és a kakasok
költenek.
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• Miért született meg az áp-
rilisban elfogadott, a főváro-
si taxizást szabályozó ren-
delet, és a Jobbik miért tá-
mogatta a taxisok, fuvar-
szervezők számára szigorí-
tásokat jelentő jogszabályt?
A rendeletalkotáskor a Jobbik
számára három fő szempont
volt. Ezek között az első és leg-
fontosabb az utazóközönség ér-
dekeinek képviselete volt. Má-
sodikként a taxisok, harmadik-
ként a főváros érdekeit vettük fi-
gyelembe. Ez utóbbi szempont-
sorban az ún. közösségi közle-
kedés egyértelmű, jó irányba va-
ló elmozdítása volt a célunk. A
tényszerűség kedvéért rögzít-
sük: a fővárosi taxizást szabá-
lyozó korábbi rendelet, ami
2013-ig érvényben volt, még az
elmúlt században, a ’90-es évek
elején született. Ráadásul utol-
jára 2000-ben módosult, miköz-
ben az élet számtalan tekintet-
ben megváltozott. Ha mást
nem, az inflációt mindenképpen
említeni kell, ami a több mint
egy évtizede maximált tarifák-
ban – szinte egyedülálló módon
– egyáltalán nem jelent meg. Ez
az árképzés sokakat végleg
tönkretett, a taxis társadalmat
anyagilag szinte teljes egészé-
ben ellehetetlenítette, és e mel-
lett kellőképpen meg is osztot-
ta. A taxis egyéni vállalkozók ki-
szolgáltatottsága nőtt, miköz-
ben megerősödtek a taxis fuvar-
szervező cégek, továbbá az el-
torzult piacon deformált mono-
póliumok jöttek létre. 2010-ben,
az országgyűlési választások
után, de még az önkormányzati
választások előtt merült föl ben-
nem, hogy méltatlan az a hely-
zet, ami a szinte teljes egészé-
ben liberalizált taxipiacon kiala-
kult. Ezért javasoltam a Jobbi-
kon belül, hogy már a választási
kampány során keressük meg
mindazon autentikus szereplő-
ket, akik Budapest vonatkozásá-
ban releváns ismeretekkel ren-
delkeznek a taxis élettel, a taxis
helyzettel kapcsolatban. Ennek
alapján megkerestük a fuvar-
szervezőket és az érdekképvi-
seleteket, így az Országos Taxis
Szövetséget is. Javasoltuk,
hogy közösen próbáljunk tenni
valamit a helyzet megváltoztatá-

sa érdekében. A pártközi egyez-
tető megbeszéléseken javasol-
tam, hogy foglalkozzunk a taxi-
sok problémáival, a tevékenysé-
get szabályozó elavult
rendelettel. Az első idő-
ben nyilván sokkal fonto-
sabb kérdések voltak a
főváros napirendjén, így
az érdemi párbeszéd
2011 nyarától kezdődött
el. Ez többek között kö-
szönhető az Országos
Taxis Szövetségnek és
vezetőjének, aki a kiala-
kult helyzetet mindinkább
tarthatatlannak tartotta.
Magyarul a szakma nyo-
mást gyakorolt a politiku-
sokra, hogy történjen vál-
tozás. Ezt követően ma-
gam, mint problémafelve-
tő, folyamatosan nyomon
követtem az eseménye-
ket és a szükséges mér-
tékben beavatkoztam a
rendeletalkotásba is.
Ugyanis a tervezet egy bizonyos
szakaszában olyan megfogal-
mazások szerepeltek, melyek
rossz irányba vitték volna el a
rendeletet, és hátrányosan érin-
tették volna a tényszerűen  fuva-
rozást végzőket, vagyis magukat
a taxisokat. Emlékezhetünk ar-
ra, hogy voltak olyan paraméter-
elemek, amelyek csak egy bizo-
nyos gépkocsitípusra voltak jel-
lemzők. Ebbe sikerült időben
beavatkozni és a helyzetet meg-
változtatni. Az egyeztetésekben
mindvégig részt vettünk, és a
végeredmény tekintetében aktív
közreműködői voltunk magának
a rendeletalkotásnak. 

• A taxisok javaslata töb-
bek között az volt, hogy a
főváros nevezzen meg egy
színt, amit az autókereske-
dőknél kapni lehet, és leg-
feljebb néhány elemet kell-
jen csak fóliázni. A tetőt,
vagy az ajtókat, esetleg a
motorháztetőt. Ebből lett az
egyáltalán nem kapható sár-
ga szín és a most már min-
denkit érintő fóliázási kény-
szer.
A taxisoktól érkező javaslatok
tényszerűen igen sokfélék vol-
tak. Így a fővárosban üzemelő, itt
engedélyt kérő és adózó taxisok
érdekében én javasoltam Tarlós

Istvánnak a sárga színt. Nem vé-
letlenül. Ugyanis ez nem csak
hazai, hanem nemzetközi vonat-
kozásban is egy alkalmazott taxi-

szín. Fontos, hogy az idelátogató
turisták számára rövidesen rend-
kívül fontos tájékozódási, infor-
mációszerzési ponttá válik majd
a taxi. Ez az egyik ok. A másik,
hogy a Gazdasági Törvény szel-
lemében ez az egyetlen olyan
színjavaslat, amelyik minden
irányba semleges. Gondoljunk
bele: a korábbi variációk során
felmerült a fehér, azt követően a
fekete, aztán az ezüst, majd a
kék-ezüst, a fekete-sárga, fehér-
sárga és ezek mindenféle szín-
kombinációja. Bármelyikre esett
volna a választás, akkor a jelen-
leg üzemelő taxik közül azok,
akik a kiválasztott alapszínű autó-
val rendelkeznek, megfeleltek
volna az előírásoknak. Azok
meg, akiknek más alapszínű au-
tójuk van, versenyhátrányba ke-
rültek volna és teljes joggal for-
dulhattak volna a Gazdasági Ver-

senyhivatalhoz, kérve a rendelet
megsemmisítését. Érthetően,
mint rendeletalkotók nem felel-
tünk volna meg a Gazdasági
Törvényben megfogalmazott
„semlegességi elvnek”, ugyanak-
kor az is köztudott, hogy sárga
színű autók Budapesten, illetve
az országban elvétve fordulnak
elő. Így, és ezért a versenysem-
legesség érdekében javasoltam
a főpolgármester úrnak a sárga
színt. A közlekedésben a sárga
szín általánosan a figyelemfelkel-
tés egyetemleges formája. Tehát
az itt élők, illetve ide látogatók
számára közvetlen információs
pontot is jelent hamarosan a ta-
xik sárga színe, akiktől viszony-
lag gyorsan kaphatnak az érdek-
lődők tájékoztatást. Fontos
szempont az is, hogy a turista is
egyértelmű képet lát, és bizton-
ságban is érzi magát. Egy ve-
gyes színű közlekedésben pon-
tosan tudja, hogy melyik jármű a
taxigépkocsi, amit meg tud állíta-
ni. A sárga színnek véleményem
szerint még forgalomnövelő ha-
tása is lesz. 
• Amikor 5-10 év elmúltával
eladják a taxiként elhaszná-
lódott sárga autókat, me-
lyek magánkézbe kerülve
járják majd a várost, az nem
okozhat keveredést? 
Az átmeneti állapot mindig konf-
liktusokkal terhes. Most abba a
szakaszba lépünk, amikor kiala-
kítjuk az egységes taxiszolgál-
tatást a fővárosban. Ennek ré-
sze a sárga szín, mely egyben
utal arra, hogy a szolgáltatás és
annak ára is azonos minőség-
ben garantált. Amennyiben a jö-
vőben probléma merül fel, azon
változtatni kell. Így köszönöm a
felvetését, mert ez esetben va-
lószínűleg rendeleti úton pró-
báljuk majd szabályozni, hogy a
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Kevesebb szolgáltató, tisztább piaci viszonyok
Beszélgetés Szabó György fővárosi képviselővel

Kopasz és a dadogós ta-
lálkozik.

Dadogós:
– Naa mmeennyyii voolt

a fo fo fodrász? Hahaha!
Kopasz: 
– Hát, biztos kevesebb,

mint neked egy telefonbe-
szélgetés!

* * *
Nagydarab, kövér ember

megy az áruházi ruhaüzlet-
be:

– Tudna mutatni nekem
valamit, amibe beférek? –
kérdi az eladót.

– A folyosó végén van a
teherlift, abba talán...

Szabó György
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Kedves Kolléga! 
Én 16 éve Érden taxizom. Néha előfordul, hogy utast vi-
szek Budapestre is. Hallván az új rendeletet, ami a bu-
dapesti taxik színét sárgában határozza meg, gondban
vagyok. A sárga szín a vidéki taxikra is vonatkozik? Ha
nem, akkor behajthatok Budapest területére a régi színű
taximmal, vagy csak a városhatárig vihetem az utaso-
mat? Ha behajthatok és végez az utasom Budapesten,
szabad jelzéssel felvehetek utast Budapesten, vagy
üresben kell visszamennem Érdre?

Nem akarom megszegni a rendeletet, nem hallottam,
nem tudom mi a jogszerű a jövőben, ezért kérem szíves
válaszát.

Köszönettel:
Tamás

Kedves Tamás!
Az új fővárosi taxirendelet 2013. szeptember 1-jétől lép
hatályba. A rendelet a Budapesten taxiszolgáltatást nyúj-
tó és végző szolgáltatókra egységesen vonatkozik. Ne-

ked, aki Érden dolgozol,
onnan Budapestre irányu-
ló fuvart bárhova szállít-
hatsz. Ez esetben nem

kell a fővárosi rendeleti előírásoknak, követelmények
megfelelned.

Ha viszont Budapest területén belül szeretnél fuvart
vállalni, akkor a tevékenységi engedélyt erre a Közleke-
dési Hatóságnál bejelentve és kiterjesztve meg kell kér-
ned. Ebben az esetben rendelkezned kell fővárosi
drosztengedéllyel is, amit csak akkor kaphatsz meg, ha
a rendelet minden feltételének is megfelelsz. (Arculat
stb.)

Ha nem terjeszted ki a tevékenységi engedélyed Bu-
dapestre és mégis szállítanál ott, vagy onnan utast, ak-
kor számolnod kell azzal, hogy szeptember 1. után a
BKK, mint közlekedésszervező fokozottan ellenőrzi majd
a taxiszolgáltatást. Engedély nélküli tevékenység esetén,
a közigazgatási bírság elérheti a 800 ezer Ft-ot is.

Ha egyéb kérdésed lenne, szívesen várom azt.

Üdvözlettel
Metál Zoltán

elnök
Országos Taxis Szövetség

Az OTSZ levelezéséből

Ki dolgozhat Budapesten?

Új korszak jön
Felkészültél?

Vannak az optimisták és vannak a pesszimisták. Vannak a jövőbe né-
zők és vannak a folyton nyavalygók. És persze van a kettő között kor-
látlan számú átmenet. Te hová sorolod magad?

A szeptember 1-jétől érvényes új fővárosi taxirendelet kapcsán volt
szerencsém mindkét fajta vállalkozóval találkozni. Bár volt, aki pozití-
van állt az újdonsághoz, osztatlan népszerűségnek azonban senkinél
sem örvendett a jogszabály. Íme néhány kifogás, kritika, és ezekről az
én véleményem (ami szintén nem fog tetszeni mindenkinek…).

• Miért kell 10 éves korhatár? – Hát talán azért, mert valahol meg
kell húzni a határt. Mindenkinek van olyan ismerőse, akinek a 11-12
éves kocsija is kifogástalan. Persze ha mondjuk 15 évben határozták
volna meg az életkort, akkor azonnal előkerült volna néhány „remek
állapotú” 16-18 éves kocsi. Igaz, hogy vannak olyan másodos, meg
nyugdíjas kollégák, akinek taxijában még 10 éves korában sincs
százezer kilométer…

• A BKV meg a metró lehet 20-30 éves? – Persze hogy lehet! Sőt,
néhány metrókocsi negyvenévesnél is idősebb. De azért ne dugjuk
a homokba a fejünket, és vegyük észre a tényt: jó néhány év
tötymörgés után azért itt is jelentős fejlesztések vannak! Jönnek a
Combinók, Alstomok, Citarók. Megújul és egységesedik a főváros
tömegközlekedése, és megújul, egységes színű  lesz a taxi is (ez
most olyan volt, mint valami városházi  propagandabeszéd, pedig
nem…).

• Miért kell fóliázni? – Erre a kérdésre kimerítő válasz olvasható
lapunk e számában egy fővárosi képviselővel készült riportban, úgy
hogy nem is nagyon részletezném. Mindössze annyi megjegyzést fű-
zök hozzá, hogy az előzetes tárgyalásokon szó volt arról, hogy eset-
leg csak a gépkocsi egyes elemeit kellene azonos színnel ellátni.
Hogy ez melyik elem legyen, és az milyen színű, ebben még a taxis
oldal sem tudott megegyezni, pedig talán könnyebb lett volna befo-
lyást gyakorolni a döntéshozókra egy egységes véleménnyel…

• Miért kell a saját családi autómat lefóliázni? – Furcsát mondok:
nem kell! Senkit sem köteleznek arra, hogy a privát kocsiját bármi-
lyen színűre is fesse vagy fóliázza. Ha azonban vállalkozó vagy, akár
egyéni, akár társas, akkor a taxid már nem a te kocsid! Az a vállalko-
zás kocsija. Ha családi célra is használod, az egy dolog. Tudom,
hogy éppen ez a pont az, amelyik a legtöbb taxist zavarja, ezért hadd

világítsam meg egy példával: Kedves ismerősöm nemrég éttermet
nyitott a fővárosban. Az engedélyezés során kötelezték őt, hogy vá-
rosképi szempontból egy bizonyos meghatározott világos bézs ár-
nyalatra kell festenie a külső falakat, igazodva a ház többi részének
színéhez. Nem nagyon szereti ezt a színt, de elviseli. Nem tekinti sa-
ját tulajdonának az éttermet, pedig magáncélra is használja: sokszor
ott étkezik a család és időnként meghívja a barátait is. Igen, tudom,
hogy ma már „ciki” taxisnak lenni, taxisként megjelenni privát progra-
mokon. Legtöbben megszabadítják kocsijukat minden külső jeltől,
ha például nyaralni mennek. A kötelező fóliázás ezt bizony nem teszi
lehetővé.

• A többi kifogás csak címszavakban, mert mennyisége elhanya-
golható: Nem kell POS terminál, soha, senki nem akart még kártyá-
val fizetni. Válasz: nemsokára fog! Miért a csomagtartóméret, ha az
utasok 90%-a maximum kézitáskával jön? Válasz: a fennmaradó 10%
miatt. Kevés a tarifa, magasabb kéne… Válasz: én még ezt a mérté-
ket sem hittem, hogy sikerül elérni…

Ennyi panaszkodás után menjünk át optimistába. Vegyük észre,
valami új jön az életünkbe. Egy olyan mértékű változás, ami az elmúlt
húsz évben nem volt. Alapvetően megújulnak a szabályok és a körül-
mények. Magasabb tarifával dolgozhatunk és kevesebben leszünk.
Ez biztos! Egységesek leszünk, szinte kiviláglunk az utcaképből, ta-
lán újra megjelennek ezáltal az integető utasok is. A „Minősített bu-
dapesti taxi” felirat meg fogja adni azt a bizalmat hazai és külföldi
utasaink számára, amit ez a szakma az elmúlt években egyes tagjai-
nak tevékenysége által „sikeresen” elveszített. Igaz, hogy csökkenni
fog a fuvarszám, de milyen megrendelők tűnnek el elsősorban? Akik
azért utaztak taxival, mert az OLCSÓ! Most ez a dolog is a helyére
kerül: tudomásul kell venni, hogy a taxiszolgáltatás bizonyos tekintet-
ben luxus. Akik igénylik ezt a luxust, azok megfizetik a magasabb ta-
rifát (ami mellesleg az éjszakában alacsonyabb lesz, mint az eddigi
maximum!). 

Változik a címkiadás rendszere. Eleinte biztosan szokatlan lesz,
hogy nem duruzsol a fülünkbe állandóan a rádió. Szokatlan lesz,
hogy nem válogathatunk a címek között. Ha azonban ez az újítás egy-
ben kevesebb üres kilométert, tétlen várakozást jelent, ha ettől javul
a kihasználtsága a taxinak, az hamarosan anyagiakban is jelentkezik
majd. 

Szerintem nem kell féltenünk megélhetésünket, mindig lesz uta-
sunk. Feltéve, ha vállaljuk a követelményeket és nem a panaszkodás-
ra koncentrálunk. 

-oli-

Egy fiatalember
a vonaton feltû-
nõen nézi a vele
szemben ülõ
lányt, aki testhez
álló pulóvert vi-
sel.

– De szép puló-
ver! – próbálkozik
az ismerkedéssel.

– Eredeti teve-
szõr – mondja a
lány.

– A púpokból
mindjárt gondol-
tam.

* * *
Mi a bár?
– Az a helyiség,

ahol a tyúkok ül-
nek, és a kakasok
költenek.
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• Miért született meg az áp-
rilisban elfogadott, a főváro-
si taxizást szabályozó ren-
delet, és a Jobbik miért tá-
mogatta a taxisok, fuvar-
szervezők számára szigorí-
tásokat jelentő jogszabályt?
A rendeletalkotáskor a Jobbik
számára három fő szempont
volt. Ezek között az első és leg-
fontosabb az utazóközönség ér-
dekeinek képviselete volt. Má-
sodikként a taxisok, harmadik-
ként a főváros érdekeit vettük fi-
gyelembe. Ez utóbbi szempont-
sorban az ún. közösségi közle-
kedés egyértelmű, jó irányba va-
ló elmozdítása volt a célunk. A
tényszerűség kedvéért rögzít-
sük: a fővárosi taxizást szabá-
lyozó korábbi rendelet, ami
2013-ig érvényben volt, még az
elmúlt században, a ’90-es évek
elején született. Ráadásul utol-
jára 2000-ben módosult, miköz-
ben az élet számtalan tekintet-
ben megváltozott. Ha mást
nem, az inflációt mindenképpen
említeni kell, ami a több mint
egy évtizede maximált tarifák-
ban – szinte egyedülálló módon
– egyáltalán nem jelent meg. Ez
az árképzés sokakat végleg
tönkretett, a taxis társadalmat
anyagilag szinte teljes egészé-
ben ellehetetlenítette, és e mel-
lett kellőképpen meg is osztot-
ta. A taxis egyéni vállalkozók ki-
szolgáltatottsága nőtt, miköz-
ben megerősödtek a taxis fuvar-
szervező cégek, továbbá az el-
torzult piacon deformált mono-
póliumok jöttek létre. 2010-ben,
az országgyűlési választások
után, de még az önkormányzati
választások előtt merült föl ben-
nem, hogy méltatlan az a hely-
zet, ami a szinte teljes egészé-
ben liberalizált taxipiacon kiala-
kult. Ezért javasoltam a Jobbi-
kon belül, hogy már a választási
kampány során keressük meg
mindazon autentikus szereplő-
ket, akik Budapest vonatkozásá-
ban releváns ismeretekkel ren-
delkeznek a taxis élettel, a taxis
helyzettel kapcsolatban. Ennek
alapján megkerestük a fuvar-
szervezőket és az érdekképvi-
seleteket, így az Országos Taxis
Szövetséget is. Javasoltuk,
hogy közösen próbáljunk tenni
valamit a helyzet megváltoztatá-

sa érdekében. A pártközi egyez-
tető megbeszéléseken javasol-
tam, hogy foglalkozzunk a taxi-
sok problémáival, a tevékenysé-
get szabályozó elavult
rendelettel. Az első idő-
ben nyilván sokkal fonto-
sabb kérdések voltak a
főváros napirendjén, így
az érdemi párbeszéd
2011 nyarától kezdődött
el. Ez többek között kö-
szönhető az Országos
Taxis Szövetségnek és
vezetőjének, aki a kiala-
kult helyzetet mindinkább
tarthatatlannak tartotta.
Magyarul a szakma nyo-
mást gyakorolt a politiku-
sokra, hogy történjen vál-
tozás. Ezt követően ma-
gam, mint problémafelve-
tő, folyamatosan nyomon
követtem az eseménye-
ket és a szükséges mér-
tékben beavatkoztam a
rendeletalkotásba is.
Ugyanis a tervezet egy bizonyos
szakaszában olyan megfogal-
mazások szerepeltek, melyek
rossz irányba vitték volna el a
rendeletet, és hátrányosan érin-
tették volna a tényszerűen  fuva-
rozást végzőket, vagyis magukat
a taxisokat. Emlékezhetünk ar-
ra, hogy voltak olyan paraméter-
elemek, amelyek csak egy bizo-
nyos gépkocsitípusra voltak jel-
lemzők. Ebbe sikerült időben
beavatkozni és a helyzetet meg-
változtatni. Az egyeztetésekben
mindvégig részt vettünk, és a
végeredmény tekintetében aktív
közreműködői voltunk magának
a rendeletalkotásnak. 

• A taxisok javaslata töb-
bek között az volt, hogy a
főváros nevezzen meg egy
színt, amit az autókereske-
dőknél kapni lehet, és leg-
feljebb néhány elemet kell-
jen csak fóliázni. A tetőt,
vagy az ajtókat, esetleg a
motorháztetőt. Ebből lett az
egyáltalán nem kapható sár-
ga szín és a most már min-
denkit érintő fóliázási kény-
szer.
A taxisoktól érkező javaslatok
tényszerűen igen sokfélék vol-
tak. Így a fővárosban üzemelő, itt
engedélyt kérő és adózó taxisok
érdekében én javasoltam Tarlós

Istvánnak a sárga színt. Nem vé-
letlenül. Ugyanis ez nem csak
hazai, hanem nemzetközi vonat-
kozásban is egy alkalmazott taxi-

szín. Fontos, hogy az idelátogató
turisták számára rövidesen rend-
kívül fontos tájékozódási, infor-
mációszerzési ponttá válik majd
a taxi. Ez az egyik ok. A másik,
hogy a Gazdasági Törvény szel-
lemében ez az egyetlen olyan
színjavaslat, amelyik minden
irányba semleges. Gondoljunk
bele: a korábbi variációk során
felmerült a fehér, azt követően a
fekete, aztán az ezüst, majd a
kék-ezüst, a fekete-sárga, fehér-
sárga és ezek mindenféle szín-
kombinációja. Bármelyikre esett
volna a választás, akkor a jelen-
leg üzemelő taxik közül azok,
akik a kiválasztott alapszínű autó-
val rendelkeznek, megfeleltek
volna az előírásoknak. Azok
meg, akiknek más alapszínű au-
tójuk van, versenyhátrányba ke-
rültek volna és teljes joggal for-
dulhattak volna a Gazdasági Ver-

senyhivatalhoz, kérve a rendelet
megsemmisítését. Érthetően,
mint rendeletalkotók nem felel-
tünk volna meg a Gazdasági
Törvényben megfogalmazott
„semlegességi elvnek”, ugyanak-
kor az is köztudott, hogy sárga
színű autók Budapesten, illetve
az országban elvétve fordulnak
elő. Így, és ezért a versenysem-
legesség érdekében javasoltam
a főpolgármester úrnak a sárga
színt. A közlekedésben a sárga
szín általánosan a figyelemfelkel-
tés egyetemleges formája. Tehát
az itt élők, illetve ide látogatók
számára közvetlen információs
pontot is jelent hamarosan a ta-
xik sárga színe, akiktől viszony-
lag gyorsan kaphatnak az érdek-
lődők tájékoztatást. Fontos
szempont az is, hogy a turista is
egyértelmű képet lát, és bizton-
ságban is érzi magát. Egy ve-
gyes színű közlekedésben pon-
tosan tudja, hogy melyik jármű a
taxigépkocsi, amit meg tud állíta-
ni. A sárga színnek véleményem
szerint még forgalomnövelő ha-
tása is lesz. 
• Amikor 5-10 év elmúltával
eladják a taxiként elhaszná-
lódott sárga autókat, me-
lyek magánkézbe kerülve
járják majd a várost, az nem
okozhat keveredést? 
Az átmeneti állapot mindig konf-
liktusokkal terhes. Most abba a
szakaszba lépünk, amikor kiala-
kítjuk az egységes taxiszolgál-
tatást a fővárosban. Ennek ré-
sze a sárga szín, mely egyben
utal arra, hogy a szolgáltatás és
annak ára is azonos minőség-
ben garantált. Amennyiben a jö-
vőben probléma merül fel, azon
változtatni kell. Így köszönöm a
felvetését, mert ez esetben va-
lószínűleg rendeleti úton pró-
báljuk majd szabályozni, hogy a
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– Hát, biztos kevesebb,

mint neked egy telefonbe-
szélgetés!

* * *
Nagydarab, kövér ember

megy az áruházi ruhaüzlet-
be:

– Tudna mutatni nekem
valamit, amibe beférek? –
kérdi az eladót.

– A folyosó végén van a
teherlift, abba talán...
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forgalomba ne lehessen megté-
vesztő külsővel, de nem taxiként
üzemelő járművel közlekedni.
Ez azonban csak a távoli jövő
gondja lehet, nekünk most a je-
lennel kell foglalkozni. 

• A sárga színnel további
gond, hogy átlag 200 000 fo-
rintba kerül egy autó átfóliá-
zása.
Emlékeztetni szeretném, hogy
beszélgetésünk elején azt fo-
galmaztam meg, hogy a fővá-
rosban engedélyt kérő, itt adó-
zó taxifuvarozó-szolgáltatást
végzők érdekében fogalmaztam
meg a javaslatomat. Budapes-
ten jelenleg nem csak azon vál-
lalkozások szolgáltatnak, akik itt
adóznak. Több olyan taxis is
van, aki az agglomerációból ér-
kezik, ott van bejelentve, de te-
vékenységét napi rendszeres-
séggel többnyire a fővárosban
végzi. Nekik hamarosan el kell
dönteni, mit akarnak. Amennyi-
ben a fővárost választják, úgy
minden, a rendeletben foglalt
feltételnek eleget kell tenniük.
Vagy ezt nem vállalva, marad-
nak lakóhelyükön, így viszont
csökken a fővárosi szolgáltatók
száma. Magyarul, ez rövid távon
rendezi majd azt a helyzetet,
amit ma itt a fővárosban kaoti-
kusnak tartunk. A kép jelentős
mértékben tisztul majd. Ugyan-
így rendeződik a problémahal-
maz a ma még hiénáknak mon-
dott taxisok esetében. Ők akkor
folytathatják tevékenységüket,
ha a rendelkezéseknek megfe-
lelően ellenőrizhetővé válnak,
számlaadási kötelezettségük-
nek eleget tesznek, a viteldíjra

vonatkozó előírásokat betartják.
Tehát mindenféle, a rendelet-
ben megfogalmazott összes kö-
telemnek eleget tesznek. Vagy-
is, az egységes sárga szín egy-
ben jelzés is az ellenőröknek
arra vonatkozólag, hogy a taxi
Budapesten legálisan tevékeny-
kedik. Aki viszont más megjele-
nésű autóval végez engedély
nélküli tevékenységet, azt akár
800 000 Ft-ra is meg lehet bün-
tetni. Vagyis az a tortúra, ami a
fóliázással jár, véleményem sze-
rint megtérül, jó befektetés,
mert jelentősen szűkíti a legális
szolgáltatói létszámot.  

• A tisztulás alapfeltétele a
szigorú, a nap 24 órájában
és a hét minden napján vég-
zett ellenőrzés. Ez évtize-
dek óta csak óhaj a taxisok
részéről.
A rendeletben megfogalmazott
előírások betartásáért nem a
rendeletalkotó a felelős. A min-
dennapi gyakorlatban fog eldől-
ni, hogy az előírásoknak megfe-
lelő számban lesz-e ellenőrzés.

• A pénzügyi feltételeket a
város teremti meg ahhoz,
hogy megfelelő számú el-
lenőrt lehessen alkalmazni…
A rendeletben megfogalmazott
jog a BKK-hoz van telepítve. És
a BKK már jelentős mértékben
fölkészült erre a feladatra. 

• A politika segít majd, ha
vasárnap, vagy éjszaka to-
vábbra sincs ellenőrzés? 
Viszonylag egyszerű választ ad-
nom a kérdésre. Az állami tulaj-
donú cégek, így a Fővárosi Ön-
kormányzat 100%-os tulajdoná-

ban lévő BKK is, a hétköznapi
emberek számára talán nem is
látható módon, hihetetlen kont-
roll alatt működnek. Minden
cselekedetük, mozdulatuk folya-
matos ellenőrzés alatt van. A
BKK 3 hónapos beszámolási
kötelezettséggel tartozik a Fő-
városi Közgyűlés felé a teljes
feladatvégzése tekintetében. Én
magának és magán keresztül
minden taxisnak 100%-os ga-
ranciát ígérek arra, hogy a BKK
az ellenőrzést folyamatosan vé-
gezni fogja. 

• A május végi Közgyűlés
elé nem kerültek be a ko-
rábban megígért módosítá-
sok. Ez azt jelenti, hogy
mégsem lesznek könnyíté-
sek, vagy más oka volt a
csúszásnak?
A rendelet tekintetében a beér-
kező észrevételek alapján, a fő-
polgármester úr tett egy olyan
javaslatot, ami a taxisok nehéz-
ségeit is figyelembe véve az át-
meneti időt meg kívánja növelni.
A javaslat szerint ez 2015. júni-
us 30-ig lehet érvényben. De
2015. július 1-jétől vége min-
denféle kedvezménynek! Ugyan-
akkor azt is egyértelműsíteni
kell, hogy ez az engedmény iga-
zán nagyvonalú! Arra nem hivat-
kozhat ugyanis senki, hogy meg-
lepetésként érte az új fővárosi
taxirendelet. Meggyőződésem,
hogy a taxisok már 2010 óta
tudnak arról, hogy várható a sza-
bályozás. Feltehetőleg folyama-
tosan nyomon kísérték a sajtó-
ban megjelent híreket, és bizo-
nyos vagyok abban is, hogy so-
kan azért nem vásároltak új gép-

kocsit, mert
már a fővárosi
taxirendelet
megjelenésére
vártak. Kivárá-
sos alapon
küzdöttek és
folyamatosan
életben tartot-
ták azt a gép-
kocsit, amitől
szívük szerint
már rég meg-
váltak volna.
Tehát a rende-
let nem ért vá-
ratlanul senkit.
Mi 2 évet fo-
galmaztunk
meg átmeneti
időnek, és ez
alatt az idő

alatt mindenkinek van lehetősé-
ge eldönteni, hogy mit akar. Az
egyik oldalon az játszik szere-
pet, hogy most jelen pillanatban
kb. 6000 legális engedély van
kiadva, e mellett vannak az en-
gedéllyel nem rendelkező taxi-
sok, továbbá az agglomeráció-
ból érkező, máshol is dolgozók.
Számításaink szerint nagyjából
8000 fő szolgáltat a taxiiparban,
a fővárosban. 2013. szeptember
1-jétől, nagyjából egy év alatt ez
a szám jelentősen csökkenhet.
De térjünk vissza a halasztás
okára. A főpolgármester úr tá-
mogatta, hogy a kombik esetén
az előírt 430 literes csomagtar-
tó-méret 390 literre csökkenjen.
Ezt a Jobbik is támogatta.
Ugyanígy támogattuk az évjárat-
tal kapcsolatos könnyítést, neve-
zetesen, hogy a jármű 2015. jú-
nius 30-ig akkor is használható
legyen taxizásra, ha elmúlt 10
éves. Ennek megfelelően 2014.
január 15-től csak a 15 évnél
idősebb taxik esnek majd ki a
rendszerből. Támogatta a Job-
bik a POS terminálokra vonatko-
zó pontosítást is. Tehát nem az
a célunk, hogy ellehetetlenítsük
a taxisokat, hanem hogy az át-
meneti időszakban minél több
szolgáltató maradjon meg. A tü-
relmi idő megnövelésével – kife-
jezetten a főpolgármester úrnak
köszönhető módon – egy köny-
nyítés fogalmazódott meg. A jár-
mű tetején elhelyezendő, piros
és zöld fénynyel világító „állapot-
jelzővel” viszont nem tudunk
egyet érteni! Ez olyan felesleges
pluszköltséget jelentene a taxis-
nak, amire semmilyen magyará-
zat nincs. Egyébként ebben a
kérdésben semmilyen egyezte-
tés nem történt. Hasonlóan az-
zal a rendeletmódosításba vala-
milyen módon bekerült kikötés-
sel, hogy a taxiórát csak akkor
lehessen indítani, ha az utas
már beült a taxiba. Így például
az előrendelésen a taxis ingyen
várhatná az utast akkor is, ha az
még megvacsorázik, mert őt így
nem sürgeti semmi. Ez is ab-
szurdum. Ezeken borult a rende-
let-kiegészítés, mert mi azt
mondtuk, hogy az összes többi
javaslatot el tudjuk fogadni, de
az állapotjelzőt és az óraindítás
megakadályozását nem támo-
gatjuk. Tehát az irány jó, az en-
gedményekkel, amit a főpolgár-
mester úr javasolt, egyetértünk,
de vannak olyan szegmensei az
új módosításnak, amikkel nem
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zõn. Egyszer csak az égen megjele-
nik egy sárkányrepülõs. Öreg felnéz
és rettentõen megijed. Bekiabál a
házba:
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lyût látok!
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kával. Az öreg hosszasan céloz...
majd lõ!

– Na? Eltaláltad? – kérdi az asz-
szony.

– Hát... hmmmm... nem tudom, de
az embert már elengedte!
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forgalomba ne lehessen megté-
vesztő külsővel, de nem taxiként
üzemelő járművel közlekedni.
Ez azonban csak a távoli jövő
gondja lehet, nekünk most a je-
lennel kell foglalkozni. 

• A sárga színnel további
gond, hogy átlag 200 000 fo-
rintba kerül egy autó átfóliá-
zása.
Emlékeztetni szeretném, hogy
beszélgetésünk elején azt fo-
galmaztam meg, hogy a fővá-
rosban engedélyt kérő, itt adó-
zó taxifuvarozó-szolgáltatást
végzők érdekében fogalmaztam
meg a javaslatomat. Budapes-
ten jelenleg nem csak azon vál-
lalkozások szolgáltatnak, akik itt
adóznak. Több olyan taxis is
van, aki az agglomerációból ér-
kezik, ott van bejelentve, de te-
vékenységét napi rendszeres-
séggel többnyire a fővárosban
végzi. Nekik hamarosan el kell
dönteni, mit akarnak. Amennyi-
ben a fővárost választják, úgy
minden, a rendeletben foglalt
feltételnek eleget kell tenniük.
Vagy ezt nem vállalva, marad-
nak lakóhelyükön, így viszont
csökken a fővárosi szolgáltatók
száma. Magyarul, ez rövid távon
rendezi majd azt a helyzetet,
amit ma itt a fővárosban kaoti-
kusnak tartunk. A kép jelentős
mértékben tisztul majd. Ugyan-
így rendeződik a problémahal-
maz a ma még hiénáknak mon-
dott taxisok esetében. Ők akkor
folytathatják tevékenységüket,
ha a rendelkezéseknek megfe-
lelően ellenőrizhetővé válnak,
számlaadási kötelezettségük-
nek eleget tesznek, a viteldíjra

vonatkozó előírásokat betartják.
Tehát mindenféle, a rendelet-
ben megfogalmazott összes kö-
telemnek eleget tesznek. Vagy-
is, az egységes sárga szín egy-
ben jelzés is az ellenőröknek
arra vonatkozólag, hogy a taxi
Budapesten legálisan tevékeny-
kedik. Aki viszont más megjele-
nésű autóval végez engedély
nélküli tevékenységet, azt akár
800 000 Ft-ra is meg lehet bün-
tetni. Vagyis az a tortúra, ami a
fóliázással jár, véleményem sze-
rint megtérül, jó befektetés,
mert jelentősen szűkíti a legális
szolgáltatói létszámot.  

• A tisztulás alapfeltétele a
szigorú, a nap 24 órájában
és a hét minden napján vég-
zett ellenőrzés. Ez évtize-
dek óta csak óhaj a taxisok
részéről.
A rendeletben megfogalmazott
előírások betartásáért nem a
rendeletalkotó a felelős. A min-
dennapi gyakorlatban fog eldől-
ni, hogy az előírásoknak megfe-
lelő számban lesz-e ellenőrzés.

• A pénzügyi feltételeket a
város teremti meg ahhoz,
hogy megfelelő számú el-
lenőrt lehessen alkalmazni…
A rendeletben megfogalmazott
jog a BKK-hoz van telepítve. És
a BKK már jelentős mértékben
fölkészült erre a feladatra. 

• A politika segít majd, ha
vasárnap, vagy éjszaka to-
vábbra sincs ellenőrzés? 
Viszonylag egyszerű választ ad-
nom a kérdésre. Az állami tulaj-
donú cégek, így a Fővárosi Ön-
kormányzat 100%-os tulajdoná-

ban lévő BKK is, a hétköznapi
emberek számára talán nem is
látható módon, hihetetlen kont-
roll alatt működnek. Minden
cselekedetük, mozdulatuk folya-
matos ellenőrzés alatt van. A
BKK 3 hónapos beszámolási
kötelezettséggel tartozik a Fő-
városi Közgyűlés felé a teljes
feladatvégzése tekintetében. Én
magának és magán keresztül
minden taxisnak 100%-os ga-
ranciát ígérek arra, hogy a BKK
az ellenőrzést folyamatosan vé-
gezni fogja. 

• A május végi Közgyűlés
elé nem kerültek be a ko-
rábban megígért módosítá-
sok. Ez azt jelenti, hogy
mégsem lesznek könnyíté-
sek, vagy más oka volt a
csúszásnak?
A rendelet tekintetében a beér-
kező észrevételek alapján, a fő-
polgármester úr tett egy olyan
javaslatot, ami a taxisok nehéz-
ségeit is figyelembe véve az át-
meneti időt meg kívánja növelni.
A javaslat szerint ez 2015. júni-
us 30-ig lehet érvényben. De
2015. július 1-jétől vége min-
denféle kedvezménynek! Ugyan-
akkor azt is egyértelműsíteni
kell, hogy ez az engedmény iga-
zán nagyvonalú! Arra nem hivat-
kozhat ugyanis senki, hogy meg-
lepetésként érte az új fővárosi
taxirendelet. Meggyőződésem,
hogy a taxisok már 2010 óta
tudnak arról, hogy várható a sza-
bályozás. Feltehetőleg folyama-
tosan nyomon kísérték a sajtó-
ban megjelent híreket, és bizo-
nyos vagyok abban is, hogy so-
kan azért nem vásároltak új gép-

kocsit, mert
már a fővárosi
taxirendelet
megjelenésére
vártak. Kivárá-
sos alapon
küzdöttek és
folyamatosan
életben tartot-
ták azt a gép-
kocsit, amitől
szívük szerint
már rég meg-
váltak volna.
Tehát a rende-
let nem ért vá-
ratlanul senkit.
Mi 2 évet fo-
galmaztunk
meg átmeneti
időnek, és ez
alatt az idő

alatt mindenkinek van lehetősé-
ge eldönteni, hogy mit akar. Az
egyik oldalon az játszik szere-
pet, hogy most jelen pillanatban
kb. 6000 legális engedély van
kiadva, e mellett vannak az en-
gedéllyel nem rendelkező taxi-
sok, továbbá az agglomeráció-
ból érkező, máshol is dolgozók.
Számításaink szerint nagyjából
8000 fő szolgáltat a taxiiparban,
a fővárosban. 2013. szeptember
1-jétől, nagyjából egy év alatt ez
a szám jelentősen csökkenhet.
De térjünk vissza a halasztás
okára. A főpolgármester úr tá-
mogatta, hogy a kombik esetén
az előírt 430 literes csomagtar-
tó-méret 390 literre csökkenjen.
Ezt a Jobbik is támogatta.
Ugyanígy támogattuk az évjárat-
tal kapcsolatos könnyítést, neve-
zetesen, hogy a jármű 2015. jú-
nius 30-ig akkor is használható
legyen taxizásra, ha elmúlt 10
éves. Ennek megfelelően 2014.
január 15-től csak a 15 évnél
idősebb taxik esnek majd ki a
rendszerből. Támogatta a Job-
bik a POS terminálokra vonatko-
zó pontosítást is. Tehát nem az
a célunk, hogy ellehetetlenítsük
a taxisokat, hanem hogy az át-
meneti időszakban minél több
szolgáltató maradjon meg. A tü-
relmi idő megnövelésével – kife-
jezetten a főpolgármester úrnak
köszönhető módon – egy köny-
nyítés fogalmazódott meg. A jár-
mű tetején elhelyezendő, piros
és zöld fénynyel világító „állapot-
jelzővel” viszont nem tudunk
egyet érteni! Ez olyan felesleges
pluszköltséget jelentene a taxis-
nak, amire semmilyen magyará-
zat nincs. Egyébként ebben a
kérdésben semmilyen egyezte-
tés nem történt. Hasonlóan az-
zal a rendeletmódosításba vala-
milyen módon bekerült kikötés-
sel, hogy a taxiórát csak akkor
lehessen indítani, ha az utas
már beült a taxiba. Így például
az előrendelésen a taxis ingyen
várhatná az utast akkor is, ha az
még megvacsorázik, mert őt így
nem sürgeti semmi. Ez is ab-
szurdum. Ezeken borult a rende-
let-kiegészítés, mert mi azt
mondtuk, hogy az összes többi
javaslatot el tudjuk fogadni, de
az állapotjelzőt és az óraindítás
megakadályozását nem támo-
gatjuk. Tehát az irány jó, az en-
gedményekkel, amit a főpolgár-
mester úr javasolt, egyetértünk,
de vannak olyan szegmensei az
új módosításnak, amikkel nem
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értünk egyet. Így ha ezekről egy
csomagban szavazunk, akkor a
Jobbik ezt nem tudja támogatni,
pontosan a taxisokat érintő hát-
rányok miatt. 

• A módosítás elfogadásá-
val vége a taxisrendelet-al-
kotásnak?

A Jobbik a taxis társadalom te-
kintetében nem csak a jelent
akarja rendezni, hanem a jövőre
is gondolt, és fontos, minden ta-
xist érintő módosítási javaslattal
élt. A főpolgármester úr több ja-

vaslatunkat is elfogadta, és azok
folyamatában épültek be a ren-
deletbe. Ilyen volt például a hib-
rid gépjárművekre vonatkozó ja-
vaslatunk, miszerint a kétfajta
motor teljesítményét egybe kell
számítani. Magyarul, mi elindul-
tunk egy olyan gépkocsi irányá-
ba, amely egyre inkább környe-
zetbarát és egyre inkább megfe-
lel a jövőbeli céloknak. Fontos
dolog, ami eddig a szocialista-li-
berális rendeletalkotásban soha
nem jelent meg, hogy a költség-
számítások tekintetében az inflá-

ció mértékét követni kell az árak
alakításánál. Ezért e tekintetben
a Jobbik javaslata az volt, hogy
2015. január 1-jétől kezdődően,
minden év március 31-e napjáig,
a hatósági árról szóló meghatá-
rozást kötelezően felül kell vizs-
gálni.  Továbbá javaslatunkra
közgyűlési határozat született ar-
ról, hogy 

„…a személytaxi-szolgálta-
tók személyes biztonságára
irányuló technikai, műszaki
és jogi feltételek kialakításá-
ra és a 2016–2018 közötti

időszakban történő beveze-
tésére készítsen előterjesz-
tést a Fővárosi Közgyűlés
számára, mely bemutatja és
vizsgálja a taxigépkocsik ka-
merával való felszerelésé-
nek, a járművezetők által
használható rejtett vészhívó-
gomb telepítésének, illetve a
járművezetők plexifallal tör-
ténő fizikai elválasztásának
lehetőségét is. Határidő:
2013. szeptember 30…” 
• Köszönöm a tájékoztatást!

- kó -
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A 100 éves FŐTAXI Kerepesi úti épületénél 2013. június 1-jén ünnepélyes keretek
között avatták fel az alapító Haltenberger Samu emléktábláját. Szunomár Tibor

vezérigazgató az alábbi beszéddel köszöntötte a megjelent vendégeket. 

Tisztelt Főpolgármester úr! 
Tisztelt Vendégeink! 

Kedves Munkatársaim!
Örömmel köszöntöm önöket a 100 éves
Főtaxi jubileumi rendezvényén! Ma nem csu-
pán egy közlekedés- és várostörténeti évfor-
dulót ünneplünk, hanem megemlékezünk az
első magyarországi motoros taxitársaság
alapítója, a Főtaxi jogelődjének vezetője,
Haltenberger Samu munkásságáról is. Ezért
a főpolgármester úr mellett külön köszön-
töm, a Haltenberger család leszármazottait!

Kirschner Béla úr felidézte nagyapja sza-
vait 1913. június elsejéről, amikor az első bu-
dapesti és egyben az első magyarországi
motoros bérautó szolgáltatást nyújtó a MAR-
TA  (azaz: Magyar Automobil RT Arad) jár-
művei útnak indultak, INNEN a Kerepesi úti
székházból, ami azóta is otthont ad a Főtaxi
központjának. 

Alapítónk, Haltenberger Samu két fontos

megállapítással kezdte
ezen a napon – 100 év-
vel ezelőtt – ünnepi be-
szédét: Budapestről
„szeretett fővárosaként”
beszélt, és olyan város-
nak írta le, ahova a meg-
tapasztalt közlekedés-
technológiai hátrány el-
lenére is öröm volt haza-
térni a külföldi utakról.
Ugyanakkor kendőzetle-
nül beszélt arról is, hogy
a világ nagyvárosaiban
működő autótaxik láttán
irigység és lehangoltság
vett rajta erőt. Halten-
berger nemcsak álmodó
volt, hanem alkotó is. A
székesfőváros felkéré-
sére – és támogatásával
– nekilátott, hogy Buda-
pest közlekedését a vá-
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roshoz méltó technológiai színvonalra emel-
je. Ez a szeretet és elhivatottság az, ami a
Főtaxi elődjét is piacvezetővé tette, és ez az
elkötelezettség 100 éve meghatározza tár-
saságunk filozófiáját.

Haltenberger azt is felismerte, hogy a fej-
lődés valódi értékét annak fenntarthatósága
határozza meg. Ezért nem elégedett meg az-
zal, hogy útnak indította – ahogy abban a
korban nevezték – mobiltaxijait, hanem a kor
legmodernebb újításait és eszközeit alkal-
mazta Budapesten. Ő vezette be itthon a Ti-
vadar Drost-ról elnevezett kommunikációs
rendszert, ami lehetővé tette, hogy a kezelő-
személyzet ellenőrizze és szabályozza a taxi-
állomásokon lévő kocsik számát. 

1924-től a világon elsőként a Főtaxi szék-
házában használták azt a félautomata kocsi-
mosó-pályát, amivel a teljes autómosás ide-
jét a korábbi 40 percről, 5 és fél percre

csökkentették. A magyar mérnökök fejlesz-
tését az Egyesült Államokban működő, és
már a századelőn 30 ezer taxival rendelkező
Yellow Cab Company is megvásárolta, és
felhasználta. 

Az Autotaxi vállalat elsőként gyártott ma-
gyar fejlesztésű karosszériát, Ford és Mer-
cedes-Benz alvázakhoz. A második világhá-
ború alatt élen járt a benzinpótló üzem-
anyagok alkalmazásában. Elsőként használt
gázüzemű meghajtást segítő generátorokat,
az autótaxikban. Az első időszak eredménye-
it nézve belátható, hogy az idén 100 éves
Főtaxi, alapítása óta élen járt az autóipari ku-
tatás-fejlesztésben és gyártásban, valamint a
világszabadalmak magyarországi bevezeté-
sében. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A sikeres indulás a századelő piaci és tech-
nológiai körülményei mellett, forradalmi je-
lentőségű volt! Ma, amikor Budapesten
számtalan versenytárs küzd egymással az
utasokért, a siker kulcsa: 

– a szolgáltatások színvonalának folyama-
tos javítása, 

– a precizitás megőrzése, 
– a folyamatos innováció,
– az udvariasság,
– valamint a megbízhatóság!

Büszke vagyok rá,
hogy a Főtaxi ezen krité-
riumok szerint is Buda-
pest egyik legsikere-
sebb vállalkozása. Tuda-
tos a Főtaxi szlogen vá-
lasztása is: Meglepeté-
sek helyett!

Cégünk jelenkori si-
kerének két fontos ösz-
szetevője van: 

– az üzleti eredmé-
nyesség, valamint, 

– az utazóközönség
bizalma és szerete-
te. 

Üzleti partnereink és
munkavállalóink számára egyaránt megnyug-
tató, hogy közel 1 milliárd forintos saját tő-
kénk mintegy tízszerese az összes többi ta-
xitársaság saját tőkéjének.

A Főtaxi több adót fizet, mint a 6 legna-
gyobb taxitársaság. Működésünk 100 száza-
lékig átlátható, nyomon követhető. 

Erőfeszítéseink visszaigazolását jelenti,
hogy a piackutatá-
sok szerint a Főtaxi
ma Budapest egyik
legkedveltebb taxi-
társasága. Hiszem,
hogy a Főtaxi mai el-
ismertsége egyszer-
re köszönhető 

– száz év tapasz-
talatának, 

– a közel 800
gépjárműből álló
modern flottának,

– továbbá munka-
társaink, szerződött
parnereink, tehát az
Önök szakmai felké-
szültségének,

– és a társaság
korrekt üzleti maga-
tartásának. 

Ahogy Haltenberger Samu is a legjobbat
nyújtotta szeretett városának, úgy a Főtaxi is
arra törekszik, hogy kiemelt figyelemmel kö-
vesse a társadalom elvárásait. Utasaink érté-
kelik, hogy még a nappali forgalomban is
3–10 percen belüli kiállási idővel szolgáljuk
a kényelmüket. Tudják, hogy a Budapest
Airport együttműködő partnereként, 2010
óta kiszámíthatóan és megbízhatóan utaz-
hatnak velünk.

Kedves vendégeink!
A Főtaxi múltja és jelene bizakodással tölt

el, ha az ünneplés napján a jövőbe tekintek. 
Társaságunk fejlődése soha nem állt meg.

A korszakonként változó kihívásokra mindig
innovatív módon reagált, és ezt a szemléle-
tet visszük tovább az előttünk álló időszak-
ban is. 

Haltenberger Samu idejében, a moderni-
záció volt a korszakváltás kulcsa. Ma, a glo-
bális megatrendek korában a versenyképes-
ség megőrzése, a fenntartható fejlődés elő-
segítése és a környezeti terhelés csökkenté-
se került előtérbe. Ráadásul az urbanizáció-
val járó változások sem szűntek meg, csu-
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értünk egyet. Így ha ezekről egy
csomagban szavazunk, akkor a
Jobbik ezt nem tudja támogatni,
pontosan a taxisokat érintő hát-
rányok miatt. 

• A módosítás elfogadásá-
val vége a taxisrendelet-al-
kotásnak?

A Jobbik a taxis társadalom te-
kintetében nem csak a jelent
akarja rendezni, hanem a jövőre
is gondolt, és fontos, minden ta-
xist érintő módosítási javaslattal
élt. A főpolgármester úr több ja-

vaslatunkat is elfogadta, és azok
folyamatában épültek be a ren-
deletbe. Ilyen volt például a hib-
rid gépjárművekre vonatkozó ja-
vaslatunk, miszerint a kétfajta
motor teljesítményét egybe kell
számítani. Magyarul, mi elindul-
tunk egy olyan gépkocsi irányá-
ba, amely egyre inkább környe-
zetbarát és egyre inkább megfe-
lel a jövőbeli céloknak. Fontos
dolog, ami eddig a szocialista-li-
berális rendeletalkotásban soha
nem jelent meg, hogy a költség-
számítások tekintetében az inflá-

ció mértékét követni kell az árak
alakításánál. Ezért e tekintetben
a Jobbik javaslata az volt, hogy
2015. január 1-jétől kezdődően,
minden év március 31-e napjáig,
a hatósági árról szóló meghatá-
rozást kötelezően felül kell vizs-
gálni.  Továbbá javaslatunkra
közgyűlési határozat született ar-
ról, hogy 

„…a személytaxi-szolgálta-
tók személyes biztonságára
irányuló technikai, műszaki
és jogi feltételek kialakításá-
ra és a 2016–2018 közötti

időszakban történő beveze-
tésére készítsen előterjesz-
tést a Fővárosi Közgyűlés
számára, mely bemutatja és
vizsgálja a taxigépkocsik ka-
merával való felszerelésé-
nek, a járművezetők által
használható rejtett vészhívó-
gomb telepítésének, illetve a
járművezetők plexifallal tör-
ténő fizikai elválasztásának
lehetőségét is. Határidő:
2013. szeptember 30…” 
• Köszönöm a tájékoztatást!

- kó -
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A 100 éves FŐTAXI Kerepesi úti épületénél 2013. június 1-jén ünnepélyes keretek
között avatták fel az alapító Haltenberger Samu emléktábláját. Szunomár Tibor

vezérigazgató az alábbi beszéddel köszöntötte a megjelent vendégeket. 

Tisztelt Főpolgármester úr! 
Tisztelt Vendégeink! 

Kedves Munkatársaim!
Örömmel köszöntöm önöket a 100 éves
Főtaxi jubileumi rendezvényén! Ma nem csu-
pán egy közlekedés- és várostörténeti évfor-
dulót ünneplünk, hanem megemlékezünk az
első magyarországi motoros taxitársaság
alapítója, a Főtaxi jogelődjének vezetője,
Haltenberger Samu munkásságáról is. Ezért
a főpolgármester úr mellett külön köszön-
töm, a Haltenberger család leszármazottait!

Kirschner Béla úr felidézte nagyapja sza-
vait 1913. június elsejéről, amikor az első bu-
dapesti és egyben az első magyarországi
motoros bérautó szolgáltatást nyújtó a MAR-
TA  (azaz: Magyar Automobil RT Arad) jár-
művei útnak indultak, INNEN a Kerepesi úti
székházból, ami azóta is otthont ad a Főtaxi
központjának. 

Alapítónk, Haltenberger Samu két fontos

megállapítással kezdte
ezen a napon – 100 év-
vel ezelőtt – ünnepi be-
szédét: Budapestről
„szeretett fővárosaként”
beszélt, és olyan város-
nak írta le, ahova a meg-
tapasztalt közlekedés-
technológiai hátrány el-
lenére is öröm volt haza-
térni a külföldi utakról.
Ugyanakkor kendőzetle-
nül beszélt arról is, hogy
a világ nagyvárosaiban
működő autótaxik láttán
irigység és lehangoltság
vett rajta erőt. Halten-
berger nemcsak álmodó
volt, hanem alkotó is. A
székesfőváros felkéré-
sére – és támogatásával
– nekilátott, hogy Buda-
pest közlekedését a vá-
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roshoz méltó technológiai színvonalra emel-
je. Ez a szeretet és elhivatottság az, ami a
Főtaxi elődjét is piacvezetővé tette, és ez az
elkötelezettség 100 éve meghatározza tár-
saságunk filozófiáját.

Haltenberger azt is felismerte, hogy a fej-
lődés valódi értékét annak fenntarthatósága
határozza meg. Ezért nem elégedett meg az-
zal, hogy útnak indította – ahogy abban a
korban nevezték – mobiltaxijait, hanem a kor
legmodernebb újításait és eszközeit alkal-
mazta Budapesten. Ő vezette be itthon a Ti-
vadar Drost-ról elnevezett kommunikációs
rendszert, ami lehetővé tette, hogy a kezelő-
személyzet ellenőrizze és szabályozza a taxi-
állomásokon lévő kocsik számát. 

1924-től a világon elsőként a Főtaxi szék-
házában használták azt a félautomata kocsi-
mosó-pályát, amivel a teljes autómosás ide-
jét a korábbi 40 percről, 5 és fél percre

csökkentették. A magyar mérnökök fejlesz-
tését az Egyesült Államokban működő, és
már a századelőn 30 ezer taxival rendelkező
Yellow Cab Company is megvásárolta, és
felhasználta. 

Az Autotaxi vállalat elsőként gyártott ma-
gyar fejlesztésű karosszériát, Ford és Mer-
cedes-Benz alvázakhoz. A második világhá-
ború alatt élen járt a benzinpótló üzem-
anyagok alkalmazásában. Elsőként használt
gázüzemű meghajtást segítő generátorokat,
az autótaxikban. Az első időszak eredménye-
it nézve belátható, hogy az idén 100 éves
Főtaxi, alapítása óta élen járt az autóipari ku-
tatás-fejlesztésben és gyártásban, valamint a
világszabadalmak magyarországi bevezeté-
sében. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A sikeres indulás a századelő piaci és tech-
nológiai körülményei mellett, forradalmi je-
lentőségű volt! Ma, amikor Budapesten
számtalan versenytárs küzd egymással az
utasokért, a siker kulcsa: 

– a szolgáltatások színvonalának folyama-
tos javítása, 

– a precizitás megőrzése, 
– a folyamatos innováció,
– az udvariasság,
– valamint a megbízhatóság!

Büszke vagyok rá,
hogy a Főtaxi ezen krité-
riumok szerint is Buda-
pest egyik legsikere-
sebb vállalkozása. Tuda-
tos a Főtaxi szlogen vá-
lasztása is: Meglepeté-
sek helyett!

Cégünk jelenkori si-
kerének két fontos ösz-
szetevője van: 

– az üzleti eredmé-
nyesség, valamint, 

– az utazóközönség
bizalma és szerete-
te. 

Üzleti partnereink és
munkavállalóink számára egyaránt megnyug-
tató, hogy közel 1 milliárd forintos saját tő-
kénk mintegy tízszerese az összes többi ta-
xitársaság saját tőkéjének.

A Főtaxi több adót fizet, mint a 6 legna-
gyobb taxitársaság. Működésünk 100 száza-
lékig átlátható, nyomon követhető. 

Erőfeszítéseink visszaigazolását jelenti,
hogy a piackutatá-
sok szerint a Főtaxi
ma Budapest egyik
legkedveltebb taxi-
társasága. Hiszem,
hogy a Főtaxi mai el-
ismertsége egyszer-
re köszönhető 

– száz év tapasz-
talatának, 

– a közel 800
gépjárműből álló
modern flottának,

– továbbá munka-
társaink, szerződött
parnereink, tehát az
Önök szakmai felké-
szültségének,

– és a társaság
korrekt üzleti maga-
tartásának. 

Ahogy Haltenberger Samu is a legjobbat
nyújtotta szeretett városának, úgy a Főtaxi is
arra törekszik, hogy kiemelt figyelemmel kö-
vesse a társadalom elvárásait. Utasaink érté-
kelik, hogy még a nappali forgalomban is
3–10 percen belüli kiállási idővel szolgáljuk
a kényelmüket. Tudják, hogy a Budapest
Airport együttműködő partnereként, 2010
óta kiszámíthatóan és megbízhatóan utaz-
hatnak velünk.

Kedves vendégeink!
A Főtaxi múltja és jelene bizakodással tölt

el, ha az ünneplés napján a jövőbe tekintek. 
Társaságunk fejlődése soha nem állt meg.

A korszakonként változó kihívásokra mindig
innovatív módon reagált, és ezt a szemléle-
tet visszük tovább az előttünk álló időszak-
ban is. 

Haltenberger Samu idejében, a moderni-
záció volt a korszakváltás kulcsa. Ma, a glo-
bális megatrendek korában a versenyképes-
ség megőrzése, a fenntartható fejlődés elő-
segítése és a környezeti terhelés csökkenté-
se került előtérbe. Ráadásul az urbanizáció-
val járó változások sem szűntek meg, csu-
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pán átalakultak. A városla-
kók élete felgyorsult, a
tempó rohamszerű, miköz-
ben a fogyasztók tudato-
sabbak és felkészülteb-
bek, mint korábban. A jö-
vő taxitársaságától elvár-
ható, hogy lépést tartson
az új kihívásokkal, ott le-
gyen, amikor szükség van
rá, és ne terhelje, hanem
segítse a városi életmód
fenntartását, javítását. Az
élhető környezet megőr-
zése minden eddiginél
fontosabb, közös üggyé
vált. Ezt mutatják a nem-
zetközi példák is. London-
ban például már lépése-
ket tettek a környezetbarát üzemanyaggal
működő, zöld taxik bevezetésére. A Főtaxi is
partnere a városvezetésnek abban, hogy a
budapesti autós közlekedés fejlesztése egy-
aránt környezeti és kényelmi fejlődést jelent-
sen. Hiszünk abban, hogy az új taxis rende-
let az utasok és a taxisok érdekeit egyfor-
mán szolgálja. Traszparens feltételeket te-
remt a piacon, környezeti előírásaival az él-
hető Budapest érdekeit szem előtt tartva. A
Főtaxi felkészült a változásokra. Továbbra is
a legmagasabb színvonalon szolgáltat.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Haltenberger Samu már idézett beszédét

ezzel a gondolattal zárta: „ünnepélyesen
ígérem, hogy törekvésem oda fog irányulni,

hogy az […] el-
nyert első helyet
állandóan gyer-
mekünk, a MAR-
TA tartsa meg”.
Ma már tudjuk,
hogy a MARTA
Szürketaxi, ké-
sőbb Főtaxi lett.
Haltenberger üze-
nete száz év távla-
tából így szól: őriz-
zétek meg ered-
ményeiteket! A
Főtaxi 100 éve arra tanít minket, hogy 

– hűek legyünk alapítónk és elődeink szel-
lemiségéhez,

– folytassuk a 100 éve megkezdett közös
utat, fejlődjünk együtt Budapesttel, 

– ismerjük fel, és időben reagáljunk az új
kihívásokra és változásokra. 

– Tehát teremtsünk együtt élhetőbb Bu-
dapestet!

Köszönöm Haltenberger Samunak, hogy
elindított bennünket ezen az úton! Egyúttal
szívből gratulálok minden jelenlegi és koráb-
bi munkatársunknak, szerződött partnerünk-
nek a közösen elért sikerekhez! 

A Főtaxi nevében köszönöm a budapesti-
eknek, hogy mindvégig számítottak ránk és
bíztak bennünk!

16

Lépni kell!
A mondás szerint „Minden állandó, csak a változás örök!” Ez érvényes a mi szak-
mánkra is. Száz évvel ezelőtt ugyanúgy beszálltak a taxikba, ugyanúgy elmentek a
magadott címre, mint napjainkban. Csak akkor még konflisnak hívták a taxikat.
Beültek a konflisba a Vilmos császár úton, elballagott a fiáker a Lipót körúton, majd
át a Margithídon, el a Görgey Arthur utcáig. Aztán az utas vagy adott borravalót,
vagy nem. Ugyanígy megy napjainkban is. Minden állandó. De a változás is örök.
Aki nem tud lépni, fejlődni, az kiesik, az lemarad. Figyelni kell a változásokra! 

Például van, aki megszokta már éveken keresztül, hogy Gyálról bejön a város-
ba, egyből felmegy a Gellérthegyre és várja a sültgalambot. A másik kollégánk
Üllőn lakik, kezdésnek irány a Terézváros. Ilyen benzinárak mellett ez tarthatat-
lan! Nem lehet ennyit gurulgatni utas nélkül. Keresni kell a lakóhely közelében
kiindulási pontot.

Másik kollégánk az egyik budai kórház előtt ütötte fel tanyáját sok-sok évvel
ezelőtt. Jó gondolat volt, mert sokan beültek a taxijába, akik kijöttek a kórházból.
Ráadásul sokan tudták, hogy ott mindig van taxi, már keresték is a kollégát.
Aztán – esetleg – kerestek rádión is szabad taxit a kórházhoz közeli címekre.
Azonban egyszer csak bezárt a kórház, kollégánk nem lépett, továbbra is ott
ücsörgött a kórház előtt órákon keresztül. Néha-néha beültek, de ez kevés volt a
boldogsághoz. Nem tudta fizetni a fizetendőket, egyre csak növekedett az
adósága. És eljött a kocsicsere ideje, mert erre kötelezte a taxitársaság, ahol dol-
gozott. 

Szerencséjére, fia külföldön dolgozik, jól keres, kisegítette, meg tudta venni az
új autót. De ismét teltek az évek, ismét csak az adósság növekedett. Kollégánk
belátta helyzete tarhatatlanságát, és visszaadta az ipart… 

Ma már nem taxis. Aki ezt meg akarja előzni, annak bizony lépni kell.
Ferenczy P. Károly

Az ókori Görögországban Szókratész széles
körben ismert volt bölcsességérõl. Egy nap egyik
ismerõse rohant hozzá izgatottan s mondta: 

– Szókratész, tudod mit hallottam Diogenész-
rõl?

– Na várjál csak – mondta Szókratész –, mie-
lõtt bármit is mondanál, át kell menjél a hármas
szûrõpróbán! Vagyis, mielõtt elmondod a Dio-
genészrõl hallottakat, szûrjük le, amit mondani
akarsz.

Az elsõ szûrõ az Igazság.
– Teljesen biztos vagy abban, hogy amit hal-

lottál, az a tiszta igazság?
– Nem – mondja az ember –, tulajdonképpen

én is csak most hallottam!
– Rendben van, szóval nem tudod, hogy a hír

igaz-e vagy sem. Lássuk hát a második szûrõt, a
Minõséget. Amit hoztál, az valami jó hír?

– Nem, sõt éppen ellenkezõleg...
– Szóval akkor te akarsz valami rosszat mon-

dani Diogenészrõl, amirõl azt sem tudod, hogy
igaz-e vagy sem?

Az ember vállat vont és egy kicsit már röstell-
te magát. De Szókratész folytatta: – Még mindig
van esélyed arra, hogy a próbát kiálld, ha át-
mégy a Hasznosság szûrõn. – Tehát amit Dioge-
nészrõl hallottál, abból van-e bárkinek valami
haszna?

– Háát... nem nagyon hiszem...
– Nos, ha így áll a dolog, hogy a híred nem biz-
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1. Vezetői engedély
2. Személyi igazolvány
3. Személytaxi vezetői igazolvány (kicsi sárga)
4. Taxiengedély (nagy sárga)
5.  PÁV minősítés igazolását tartalmazó okirat 
6. Lakcímkártya (esetleges szabálysértéseknél 

a jegyzőkönyv kitöltéséhez)
7. Vezetői igazolvány (kicsi sárga)
8. Arcképes azonosító lap (alaphelyzetben a műszer-

falon)
9. Taxióra hitelesítési bizonyítvány (A4 fehér)
10. Igazolólap (kicsi fehér)
11. Nyugtatömb
12. Tarifainfó szalag (kérésre kinyomtatni) 
13. Tarifatábla (műszerfalon és jobb hátsó ablakban)
14. Taxiállomás használati kártya (műanyag lap)
15. Taxiállomás-matrica (tükör mögött kiragasztva 

a szélvédőn)
16. Panaszfórum (panaszbejelentés lehetőségei 

a tarifatábla alatt)

Forrás:  
89/1988. (XII. 20.) MT rendelet
1997. évi CLV törvény
41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet 
2005. évi CLXIV törvény
31/1988 (VII. 16.) Főv. Közgyűlés rendelet

Segített az összeállításban és ezért köszönet a munká-
jukért:
Mikulás Róbert főosztályvezető (Nemzeti Közlekedési
Hatóság Közúti Gépjármű – Közlekedési Hivatal Jármű
Módszertani Főosztály)
Katona Gábor főosztályvezető (Budapest Főváros Kor-
mányhivatala Közlekedési Felügyelősége Közúti Jármű
Főosztály) 
Dr. Horváth Béla főosztályvezető (Budapest Főváros
Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Városüzemelte-
tési Főosztály)
Dr. Becsky – Balku Orsolya főosztályvezető (Nemze-
ti Fogyasztóvédelmi Hatóság Szolgáltatás Ellenőrzési
Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály) 

Összeállította: Juhász Péter 

Mit kérnek és mit néznek a taxiban
a munka közben a különféle ellenőrök?

Erről írt a Taxisok Világa 2003 júniusában

10 éve történt

Zenehallgatási díj
A Szerzői Jogvédő Hivatal szerint a taxi-
ban szolgáltatott zene után jogdíjat kell
fizetni. A jogdíj mértéke hangszóróként
200 Ft/hó. Akkoriban, húsz évvel ez-
előtt először mindenki mulatságosnak
tartotta ezt a rendelkezést, mégis hosz-
szú évek kitartó munkájába került, hogy
ezeket az összegeket ne hajtsák be a
taxisokon…

Megjelent a Taxis Etikai Szabályzat
A Taxis Kamara gondozásában napvilá-
got látott szabályzatot már az első pilla-

nattól bírálatok érték. A legfőbb kifogás
az volt, hogy ez nem is etikai, hanem a
taxizás gyakorlatát szabályozó előírások
gyűjteményéről van szó. Az azonban
kétségtelen, hogy a benne foglaltak ré-
sze még ma is elvárható lenne…

Megalakult a 6x6 taxi
Bizony, már húszéves évfordulóját ün-
nepelheti a 6x6 taxi is. A Volántaxiból ki-
vált csapatról annak idején kevesen
gondolták volna, hogy néhány éven be-
lül felküzdi magát az élvonalba. Tarifája
a megalakuláskor 20-36-8. A havi tagdíj
3000 Ft. Régi szép idők…

Legyen-e fix tarifa?
Ma már tudjuk: lett! Még ha 10-20 évet
várni is kellett rá. De nézzük, mi volt a
taxisok véleménye erről a kérdésről tíz
évvel ezelőtt:

Egy mercis a Hiltontól: Legyen egy-
séges tarifa! Legyen verseny a taxisok
között, de úgy, hogy kinek milyen a taxi-
ja! Milyen a szolgáltatása! A jövő min-
denképpen az egységes tarifa! Most
sokan ötven forinttal alámennek a má-
siknak, és közben éhbérért dolgoznak.
Tudomásul kell venni, hogy a taxi sehol
sem a szegény emberek közlekedési
eszköze! Addig nem lesz rend, amíg a
vezetők egymás alá ígérnek!

Tele5-ös a Klauzálról: Egyetértek a fix
tarifával! A minőséggel kellene az uta-
sokat megtartani, nem pedig az árharc-
cal!

Taxi2000-es a Szigony utcából: Én is
egyetértek a fix tarifával. Végre meg-
szűnne a taxitársaságok vezetőinek ki-
váltságos helyzete. Most áron alul dol-
gozunk! 

Egy 6x6-os a Király utcából: Persze
hogy egyetértek a fix tarifával! De az
normális tarifa legyen! Magyarul gazda-
ságos! Olyan tarifa kell, ami jó az utas-
nak és jó a taxisnak is! Akkor végre ki-
hullik ez a sok roncs…

Rádiótaxis Kőbányáról: Hogyne érte-
nék egyet a fix tarifával! De akkor a me-
zítlábasoknak is annyi legyen! 

Mezítlábas a józsefvárosi piacról: Én
is egyetértek a fix tarifával! De arról se
feledkezzünk meg, hogy a mostaninál
magasabb tarifával kell dolgoznunk! És

senki se mehessen a megállapított tari-
fa alá!  A taxitársaságok most komolyta-
lan tarifával dolgoznak…

Szabályoz a piac?
Csak az érdekesség kedvéért idézem
fel azt a félelmet, melyet évekkel ezelőtt
jó néhányan megfogalmaztak a szakmá-
ból: „Mi lesz, ha itt egyszer egy komoly
tőkével rendelkező külföldi cég egysé-
ges taxiparkkal jelenik meg? Lehúzhat-
juk a rolót!” Nos, a félelmek nem igazo-
lódtak be, sőt az ellenkezője történt.
Ugyanis volt egy tőkeerős cég, amely tíz
évvel ezelőtt taxiba fektette pénzeszkö-
zeinek egy részét, és egységes autó-
parkot állított fel, jól fizetett, kifogásta-
lan megjelenésű alkalmazottakal dol-
goztatva. Emlékszünk még az Est. Taxi-
ra?  A háttértőke szinte korlátlan mér-
tékben állt rendelkezésre. A tarifa ma-
gasabb volt a versenytársaknál, a címál-
lomány mégis bővült. Ennek ellenére
néhány hónap működés után a me-
nedzsment feladta: a 30 millió forint tő-
kével létrehozott vállalkozás a 2002-es
évet 210 milliós mérleg szerinti veszte-
séggel zárta. Nem sokkal később a cég
beszüntette működését.

Meggyőződésem, hogy még ma sem
értük el azt a szintet (vagy azt a tarifát!)
amely mentén épeszű üzletember sok
százmillió forintot fektetne ebbe a szeg-
mensbe. Egyéni vállalkozóként talán
meg lehet belőle élni, kisebb méretű
bt.-k kft.-k szintén el tudják tartani ma-
gukat, egy nagyvállalkozó azonban ko-
moly hasznot akar realizálni. Az pedig
nincs ebben a szakmában…

Erről írt a Taxisok Világa 1993 júniusában

20 éve történt
tos, hogy igaz, nem is jó és nem is hasznos,
akkor miért kellene akárkinek is elmondani?

Az ember erre kissé zavarodottan és szé-
gyenpírral arcán odébbállt...

Ezért aztán Szókratész soha nem tudta
meg, hogy Diogenész keféli a feleségét...

* * *
Emberek sorban szálltak fel egy buszra. Egy

szûk szoknyás lány hiába próbált fellépni a
lépcsõre, túl szûk volt a szoknyája. Gyorsan
hátranyúlt és kissé leengedte a zippzárat. De
még így sem ment, úgyhogy még egyszer
hátranyúlt és többet engedett a cipzárból.
Végül a fiatalember mögötte megunta és a
derekánál átfogva feltette a hölgyet a buszra.

– De uram, hogy merészeli ezt, hiszen tel-
jesen idegen! – méltatlankodott a hölgy.

– Kisasszony, amikor már másodszor pró-
bálta a sliccem zippzárát lehúzni, kezdtem
úgy érezni, mintha nagyon jó barátok len-
nénk – válaszolt mosolyogva a férfi. 
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pán átalakultak. A városla-
kók élete felgyorsult, a
tempó rohamszerű, miköz-
ben a fogyasztók tudato-
sabbak és felkészülteb-
bek, mint korábban. A jö-
vő taxitársaságától elvár-
ható, hogy lépést tartson
az új kihívásokkal, ott le-
gyen, amikor szükség van
rá, és ne terhelje, hanem
segítse a városi életmód
fenntartását, javítását. Az
élhető környezet megőr-
zése minden eddiginél
fontosabb, közös üggyé
vált. Ezt mutatják a nem-
zetközi példák is. London-
ban például már lépése-
ket tettek a környezetbarát üzemanyaggal
működő, zöld taxik bevezetésére. A Főtaxi is
partnere a városvezetésnek abban, hogy a
budapesti autós közlekedés fejlesztése egy-
aránt környezeti és kényelmi fejlődést jelent-
sen. Hiszünk abban, hogy az új taxis rende-
let az utasok és a taxisok érdekeit egyfor-
mán szolgálja. Traszparens feltételeket te-
remt a piacon, környezeti előírásaival az él-
hető Budapest érdekeit szem előtt tartva. A
Főtaxi felkészült a változásokra. Továbbra is
a legmagasabb színvonalon szolgáltat.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Haltenberger Samu már idézett beszédét

ezzel a gondolattal zárta: „ünnepélyesen
ígérem, hogy törekvésem oda fog irányulni,

hogy az […] el-
nyert első helyet
állandóan gyer-
mekünk, a MAR-
TA tartsa meg”.
Ma már tudjuk,
hogy a MARTA
Szürketaxi, ké-
sőbb Főtaxi lett.
Haltenberger üze-
nete száz év távla-
tából így szól: őriz-
zétek meg ered-
ményeiteket! A
Főtaxi 100 éve arra tanít minket, hogy 

– hűek legyünk alapítónk és elődeink szel-
lemiségéhez,

– folytassuk a 100 éve megkezdett közös
utat, fejlődjünk együtt Budapesttel, 

– ismerjük fel, és időben reagáljunk az új
kihívásokra és változásokra. 

– Tehát teremtsünk együtt élhetőbb Bu-
dapestet!

Köszönöm Haltenberger Samunak, hogy
elindított bennünket ezen az úton! Egyúttal
szívből gratulálok minden jelenlegi és koráb-
bi munkatársunknak, szerződött partnerünk-
nek a közösen elért sikerekhez! 

A Főtaxi nevében köszönöm a budapesti-
eknek, hogy mindvégig számítottak ránk és
bíztak bennünk!
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Lépni kell!
A mondás szerint „Minden állandó, csak a változás örök!” Ez érvényes a mi szak-
mánkra is. Száz évvel ezelőtt ugyanúgy beszálltak a taxikba, ugyanúgy elmentek a
magadott címre, mint napjainkban. Csak akkor még konflisnak hívták a taxikat.
Beültek a konflisba a Vilmos császár úton, elballagott a fiáker a Lipót körúton, majd
át a Margithídon, el a Görgey Arthur utcáig. Aztán az utas vagy adott borravalót,
vagy nem. Ugyanígy megy napjainkban is. Minden állandó. De a változás is örök.
Aki nem tud lépni, fejlődni, az kiesik, az lemarad. Figyelni kell a változásokra! 

Például van, aki megszokta már éveken keresztül, hogy Gyálról bejön a város-
ba, egyből felmegy a Gellérthegyre és várja a sültgalambot. A másik kollégánk
Üllőn lakik, kezdésnek irány a Terézváros. Ilyen benzinárak mellett ez tarthatat-
lan! Nem lehet ennyit gurulgatni utas nélkül. Keresni kell a lakóhely közelében
kiindulási pontot.

Másik kollégánk az egyik budai kórház előtt ütötte fel tanyáját sok-sok évvel
ezelőtt. Jó gondolat volt, mert sokan beültek a taxijába, akik kijöttek a kórházból.
Ráadásul sokan tudták, hogy ott mindig van taxi, már keresték is a kollégát.
Aztán – esetleg – kerestek rádión is szabad taxit a kórházhoz közeli címekre.
Azonban egyszer csak bezárt a kórház, kollégánk nem lépett, továbbra is ott
ücsörgött a kórház előtt órákon keresztül. Néha-néha beültek, de ez kevés volt a
boldogsághoz. Nem tudta fizetni a fizetendőket, egyre csak növekedett az
adósága. És eljött a kocsicsere ideje, mert erre kötelezte a taxitársaság, ahol dol-
gozott. 

Szerencséjére, fia külföldön dolgozik, jól keres, kisegítette, meg tudta venni az
új autót. De ismét teltek az évek, ismét csak az adósság növekedett. Kollégánk
belátta helyzete tarhatatlanságát, és visszaadta az ipart… 

Ma már nem taxis. Aki ezt meg akarja előzni, annak bizony lépni kell.
Ferenczy P. Károly

Az ókori Görögországban Szókratész széles
körben ismert volt bölcsességérõl. Egy nap egyik
ismerõse rohant hozzá izgatottan s mondta: 

– Szókratész, tudod mit hallottam Diogenész-
rõl?

– Na várjál csak – mondta Szókratész –, mie-
lõtt bármit is mondanál, át kell menjél a hármas
szûrõpróbán! Vagyis, mielõtt elmondod a Dio-
genészrõl hallottakat, szûrjük le, amit mondani
akarsz.

Az elsõ szûrõ az Igazság.
– Teljesen biztos vagy abban, hogy amit hal-

lottál, az a tiszta igazság?
– Nem – mondja az ember –, tulajdonképpen

én is csak most hallottam!
– Rendben van, szóval nem tudod, hogy a hír

igaz-e vagy sem. Lássuk hát a második szûrõt, a
Minõséget. Amit hoztál, az valami jó hír?

– Nem, sõt éppen ellenkezõleg...
– Szóval akkor te akarsz valami rosszat mon-

dani Diogenészrõl, amirõl azt sem tudod, hogy
igaz-e vagy sem?

Az ember vállat vont és egy kicsit már röstell-
te magát. De Szókratész folytatta: – Még mindig
van esélyed arra, hogy a próbát kiálld, ha át-
mégy a Hasznosság szûrõn. – Tehát amit Dioge-
nészrõl hallottál, abból van-e bárkinek valami
haszna?

– Háát... nem nagyon hiszem...
– Nos, ha így áll a dolog, hogy a híred nem biz-
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15. Taxiállomás-matrica (tükör mögött kiragasztva 
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Mit kérnek és mit néznek a taxiban
a munka közben a különféle ellenőrök?

Erről írt a Taxisok Világa 2003 júniusában

10 éve történt

Zenehallgatási díj
A Szerzői Jogvédő Hivatal szerint a taxi-
ban szolgáltatott zene után jogdíjat kell
fizetni. A jogdíj mértéke hangszóróként
200 Ft/hó. Akkoriban, húsz évvel ez-
előtt először mindenki mulatságosnak
tartotta ezt a rendelkezést, mégis hosz-
szú évek kitartó munkájába került, hogy
ezeket az összegeket ne hajtsák be a
taxisokon…

Megjelent a Taxis Etikai Szabályzat
A Taxis Kamara gondozásában napvilá-
got látott szabályzatot már az első pilla-

nattól bírálatok érték. A legfőbb kifogás
az volt, hogy ez nem is etikai, hanem a
taxizás gyakorlatát szabályozó előírások
gyűjteményéről van szó. Az azonban
kétségtelen, hogy a benne foglaltak ré-
sze még ma is elvárható lenne…

Megalakult a 6x6 taxi
Bizony, már húszéves évfordulóját ün-
nepelheti a 6x6 taxi is. A Volántaxiból ki-
vált csapatról annak idején kevesen
gondolták volna, hogy néhány éven be-
lül felküzdi magát az élvonalba. Tarifája
a megalakuláskor 20-36-8. A havi tagdíj
3000 Ft. Régi szép idők…

Legyen-e fix tarifa?
Ma már tudjuk: lett! Még ha 10-20 évet
várni is kellett rá. De nézzük, mi volt a
taxisok véleménye erről a kérdésről tíz
évvel ezelőtt:

Egy mercis a Hiltontól: Legyen egy-
séges tarifa! Legyen verseny a taxisok
között, de úgy, hogy kinek milyen a taxi-
ja! Milyen a szolgáltatása! A jövő min-
denképpen az egységes tarifa! Most
sokan ötven forinttal alámennek a má-
siknak, és közben éhbérért dolgoznak.
Tudomásul kell venni, hogy a taxi sehol
sem a szegény emberek közlekedési
eszköze! Addig nem lesz rend, amíg a
vezetők egymás alá ígérnek!

Tele5-ös a Klauzálról: Egyetértek a fix
tarifával! A minőséggel kellene az uta-
sokat megtartani, nem pedig az árharc-
cal!

Taxi2000-es a Szigony utcából: Én is
egyetértek a fix tarifával. Végre meg-
szűnne a taxitársaságok vezetőinek ki-
váltságos helyzete. Most áron alul dol-
gozunk! 

Egy 6x6-os a Király utcából: Persze
hogy egyetértek a fix tarifával! De az
normális tarifa legyen! Magyarul gazda-
ságos! Olyan tarifa kell, ami jó az utas-
nak és jó a taxisnak is! Akkor végre ki-
hullik ez a sok roncs…

Rádiótaxis Kőbányáról: Hogyne érte-
nék egyet a fix tarifával! De akkor a me-
zítlábasoknak is annyi legyen! 

Mezítlábas a józsefvárosi piacról: Én
is egyetértek a fix tarifával! De arról se
feledkezzünk meg, hogy a mostaninál
magasabb tarifával kell dolgoznunk! És

senki se mehessen a megállapított tari-
fa alá!  A taxitársaságok most komolyta-
lan tarifával dolgoznak…

Szabályoz a piac?
Csak az érdekesség kedvéért idézem
fel azt a félelmet, melyet évekkel ezelőtt
jó néhányan megfogalmaztak a szakmá-
ból: „Mi lesz, ha itt egyszer egy komoly
tőkével rendelkező külföldi cég egysé-
ges taxiparkkal jelenik meg? Lehúzhat-
juk a rolót!” Nos, a félelmek nem igazo-
lódtak be, sőt az ellenkezője történt.
Ugyanis volt egy tőkeerős cég, amely tíz
évvel ezelőtt taxiba fektette pénzeszkö-
zeinek egy részét, és egységes autó-
parkot állított fel, jól fizetett, kifogásta-
lan megjelenésű alkalmazottakal dol-
goztatva. Emlékszünk még az Est. Taxi-
ra?  A háttértőke szinte korlátlan mér-
tékben állt rendelkezésre. A tarifa ma-
gasabb volt a versenytársaknál, a címál-
lomány mégis bővült. Ennek ellenére
néhány hónap működés után a me-
nedzsment feladta: a 30 millió forint tő-
kével létrehozott vállalkozás a 2002-es
évet 210 milliós mérleg szerinti veszte-
séggel zárta. Nem sokkal később a cég
beszüntette működését.

Meggyőződésem, hogy még ma sem
értük el azt a szintet (vagy azt a tarifát!)
amely mentén épeszű üzletember sok
százmillió forintot fektetne ebbe a szeg-
mensbe. Egyéni vállalkozóként talán
meg lehet belőle élni, kisebb méretű
bt.-k kft.-k szintén el tudják tartani ma-
gukat, egy nagyvállalkozó azonban ko-
moly hasznot akar realizálni. Az pedig
nincs ebben a szakmában…

Erről írt a Taxisok Világa 1993 júniusában

20 éve történt
tos, hogy igaz, nem is jó és nem is hasznos,
akkor miért kellene akárkinek is elmondani?

Az ember erre kissé zavarodottan és szé-
gyenpírral arcán odébbállt...

Ezért aztán Szókratész soha nem tudta
meg, hogy Diogenész keféli a feleségét...

* * *
Emberek sorban szálltak fel egy buszra. Egy

szûk szoknyás lány hiába próbált fellépni a
lépcsõre, túl szûk volt a szoknyája. Gyorsan
hátranyúlt és kissé leengedte a zippzárat. De
még így sem ment, úgyhogy még egyszer
hátranyúlt és többet engedett a cipzárból.
Végül a fiatalember mögötte megunta és a
derekánál átfogva feltette a hölgyet a buszra.

– De uram, hogy merészeli ezt, hiszen tel-
jesen idegen! – méltatlankodott a hölgy.

– Kisasszony, amikor már másodszor pró-
bálta a sliccem zippzárát lehúzni, kezdtem
úgy érezni, mintha nagyon jó barátok len-
nénk – válaszolt mosolyogva a férfi. 
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A fővárosban
szeptember 1-
jétől életbe lépő
rendelet nyo-
mán fontossá
vált, hogy tudjuk: gépkocsink környezet-
védelmi besorolása melyik kategóriába
tartozik. Ma még járhatnak akár Euro-II-es
kategóriájú gépkocsik is taxiként, szep-
tember 1-je után azonban – egy év átme-
nettel – már csak Euro-IV-es, vagy ennél
is „környezetbarátabb” járművel végez-
hetjük szolgáltatásunkat. 2018-tól pedig
az Euro-V a cél. (Közbevetőleg: aki most
kényszerül kocsit cserélni, lehet hogy
jobban jár, ha „ugrik” egy kategóriát, és

rögtön Euro-V-ben gondolkodik. Leg-
alább is, ha négy-öt évnél tovább kíván ta-
xizni a beszerzett járművel) 

Sokan még ki szeretnék használni je-
lenleg üzemelő autójukat, mert a többi
feltételnek (évjárat, tengelytáv, csomag-
tartóméret) megfelel, azonban nem tud-
ják, hogy „Euro hányas”. A forgalmi enge-
dély nem ad erről tájékoztatást, vagyis
ad, csak áttételesen. Ugyanis a forgalmi
V.9-es rovatában találunk egy kódot, ez

jelzi a környezetvé-
delmi besorolást.
Az alábbi táblázat-
ból pedig megtud-
hatjuk, hogy e kód-

hoz milyen jellemzők, és nem utolsósor-
ban milyen Euro besorolás kapcsolódik.
Elöljáróban annyit, hogy ma még a 02-es
jelű autók is működhetnek, szeptember-
től (egy év átmenettel) már csak a 09-es,
vagy annál magasabb, 2018-tól pedig a
12-es szám feletti környezetvédelmi beso-
rolású járművek jöhetnek szóba. Érde-
mes tehát elővenni a forgalmit és meg-
nézni, meddig taxizhatunk még a kocsi-
val, amelyikben ülünk…

A céges e-mail csapdája
Tisztelt IT csoport!
A mai nap kezdtem a cégnél és

mar el is készült a céges e-mail pos-
tafiókom, köszönöm gyors intézke-
désüket! Értékeltem a humorérzékü-
ket, de a kiosztott e-mail cím termé-
szetesen nem maradhat. Hogyan

képviseljem a céget egy olyan e-mail
címmel hogy faszi@cegunk.hu.

Köszi,  Farkas Szilárd

Szia Szilárd! Rossz hírem van, ez
nem vicc. E-mail címek generálása
automatikusan történik a vezeték-
név és a keresztnév elsõ betûibõl. És

sajnos nincs lehetõség ennek módo-
sítására. Nekem elhiheted.

Üdv. Pintér Csaba
picsa@cegunk.hu

* * *
– Mi az, nõknek van, havonta jön

meg, és öt napig tart? 
– Fizetés.

Környezetvédelmi 
osztály jelzés A környezetvédelmi osztályt meghatározó jellemző

(kód)
0 – katalizátor nélküli, Otto-motoros,

– a jóváhagyási előírások szerint nem minősített dízel-motoros,
– ENSZ-EGB 83.00-83.01/A vagy 49.00-49.01/A előírás szerinti jóváhagyási jellel ellátott dízel-motoros;

01 – katalizátoros, nem szabályozott keverékképzésű, Otto-motoros;
02 – katalizátoros, szabályozott keverékképzésű, Otto-motoros [kivéve a 4. osztályba sorolt ENSZ-EGB 83.02/B.

előírás (Euro-II.) szerinti jóváhagyási jellel ellátott gépjárművet];
03 – az ENSZ-EGB 83.01/C, vagy 49.02/A előírás (Euro-I.) szerinti jóváhagyási jellel ellátott, dízel-motoros;
04 – az ENSZ-EGB 83.02/B. előírás (Euro-II.) szerinti jóváhagyási jellel ellátott – katalizátoros, szabályozott keve-

rékképzésű – Otto-motoros,
– az ENSZ-EGB 83.02/C, 83.03/C, 83.03/D, 83.04/C, 83.04/D, illetőleg a 49.02/B és 51.02 előírások

(Euro-II.) szerinti jóváhagyási jellel ellátott dízel-motoros;
05 – tiszta gázüzemű vagy elektromos meghajtású, illetőleg

– hibrid (a gépjárművet meghajtó elektromos-, valamint Otto- vagy dízel-motorral is ellátott) hajtású;
06 – katalizátoros, szabályozott keverékképzésű, az ENSZ-EGB 83.05 előírás B jóváhagyás A. szintje szerint jóvá-

hagyott, OBD-rendszerrel ellátott Otto-motoros (Euro-III);
07 – az ENSZ-EGB 83.05 előírás C és D jóváhagyás (A), illetőleg a 49.03 előírás I. jóváhagyás és 51.02 előírás

szerinti jóváhagyási jellel ellátott dízel-motoros (Euro-III);
08 – az ENSZ-EGB 83.05 előírás C és D jóváhagyás (A), vagy 49.03 előírás I. jóváhagyás és 51.02 előírás szerin-

ti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellátott dízel-motoros (Euro-III);
09 – katalizátoros, szabályozott keverékképzésű, az ENSZ-EGB 83.05 előírás B jóváhagyás B. szintje szerint jóvá-

hagyott, OBD-rendszerrel ellátott Otto-motoros (Euro-IV.);
10 – az ENSZ-EGB 83.05 előírás C jóváhagyás (B) és 51.02 előírás szerinti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel

ellátott dízel-motoros (Euro-IV.);
11 – az ENSZ-EGB 49.03 előírás II jóváhagyás és 51.02 előírás szerinti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellá-

tott dízel-motoros (Euro-IV.);
12 – az ENSZ-EGB 49.03 előírás III jóváhagyás és 51.02 előírás szerinti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellá-

tott dízel-motoros (Euro-V.);
13 – az ENSZ-EGB 49.03 előírás IV jóváhagyás és 51.02 előírás szerinti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellá-

tott dízel-motoros (EEV)
14 – a 692/2008/EK bizottsági rendelettel módosított 715/2007/EK parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékleté-

nek 1. táblázatában meghatározott határértékek alapján jóváhagyott légszennyezésű gépkocsi (Euro-V.)
15 – a 692/2008/EK bizottsági rendelettel módosított 715/2007/EK parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékleté-

nek 2. táblázatában meghatározott határértékek alapján jóváhagyott légszennyezésű gépkocsi (Euro-VI.)
16 – az 582/2011/EU bizottsági rendelettel módosított 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

szerint jóváhagyott gépkocsik (Euro-VI)

Megfelel a kocsim? 
Környezetvédelmi normák
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Helyreigazítás: lapunk ezt meg-
előző (májusi) számában a 2-es
és a 3-as tesztkérdéséhez tartozó
veszélyt jelző tábla alatt lévő ki-
egészítő táblájáról sajnos lehagy-
tam a két felfelé mutató nyilat. A
mulasztásért elnézést kérek!

1. Mit jelez a há-
romszögletű ve-
szélyt jelző táb-
lák alatt az ilyen

kiegészítő tábla?
a) A veszélyes hely csak 500 m

megtétele után látható.
b) A veszélyt jelző tábla és a ve-

szély helye között a távolság
500 m. 

c) A veszély 500 m-es útszaka-
szon áll fenn.

2. Mit jelez a
táblakombiná-
ció?
a) Csak azt, hogy
fokozottan számí-
tania kell gyerme-
keknek az úttestre

lépésére.
b) Csak azt, hogy a kiegészítő

táblán megjelölt távolságon be-
lül járműve sebessége nem ha-
ladhatja meg a 30 km/h-t.

c) Azt, hogy fokozottan számítania
kell gyermekeknek az úttestre
lépésére, és járműve sebessé-
ge a kiegészítő táblán megje-
lölt távolságon belül nem ha-
ladhatja meg a 30 km/h-t. 

3. A baleset következtében
személyi sérülés nem történt.
A rendőrhatóság értesítése, il-
letve rendőri intézkedés hiá-
nyában kötelesek-e az érintett
gépkocsivezetők egymás szá-
mára kölcsönösen igazolni és
megnevezni azt a biztosítót,
amellyel a járművükre felelős-
ségbiztosítási szerződést kö-
töttek?

a) Legfeljebb a személyazonossá-
gukat kell igazolniuk. 

b) Legfeljebb a biztosítás megkö-
tését kell igazolniuk. 

c) Igen. 

4. Közlekedhet-e
a táblával jelölt
úton mopedau-
tóval?
a) Igen.
b) Nem. 

5. Megelőzheti-e az autópá-
lyán az ilyen autóbuszt?

a) Igen, ha a manőver feltételei
biztosítottak.

b) Csak akkor, ha a manőver meg-
kezdése előtt hang- és fényjel-
zéssel jelzi előzési szándékát.

c) Nem.

6. Mikor tilos ta-
xival elhaladni
az ilyen fényt ki-
bocsátó vagy
megvi lág í tot t
táblával megje-
lölt autóbusz

mellett?
a) Ha az autóbusz útpadkán vagy

a járdán áll és elindulási szán-
dékát jelzi. 

b) Ha az autóbusz párhuzamos
közlekedésre alkalmas úttes-
ten a forgalmi sáv változtatási
vagy bekanyarodási szándékát
irányjelzéssel jelzi. 

c) Ha gyermekek be- és kiszállá-
sának idején az autóbusz az út-
testen áll, és ezt a tevékenysé-
gét mindkét oldali első és hát-
só irányjelzőjének egyidejű mű-
ködtetésével jelzi. 

7. A taxisnak figyelembe kell-e
vennie, hogy gyalogos közle-
kedési partnerei között gyer-
mekkorúak is vannak?
a) Igen.
b) Csak akkor, jól felismerhető,

hogy a gyermek 6 évesnél fia-
talabb. 

c) Nem.

8. A képen látható balesethez
érve köteles-e taxiját megállí-
tani?

a) Igen, ez minden baleseti
helyszinen, valamennyi jármű-
vezetőnek az elengedhetetlen
kötelezettsége. 

b) Csak akkor, ha az út nem autó-
pálya vagy autóút. 

c) Legfeljebb akkor, ha kellően fi-
gyelmes vezetés mellett úgy
látja, hogy az Ön segítségnyúj-
tására is szükség lehet. 

9. Szabályosan közlekednek a
képen látható személygépko-
csik?

a) Igen. 
b) Nem.  

10. Mit kell tennie, ha fékezés-
kor megcsúsznak a hátsó ke-
rekek, és oldalirányban taxija
farolni kezd?
a) A fékezőerőt növeli, és ellen-
kormányzással megszünteti a fa-
rolást. 

b) A fékezőerőt csökkenti, és el-
lenkormányzással megszünteti a
farolást. 
c) Változatlan erővel fékezve, el-
lenkormányzással megszünteti a
farolást.

11. Befolyásolja-e a személy-
gépkocsi és a villamos közti
elsőbbségi viszonyt a kidön-
tött jelzőtábla?

a) Igen. 
b) Nem.

12. Mentesíti-e a házból kihaj-
tó gépkocsi vezetőjét az el-
sőbbségadási kötelezettsége
alól a járda fölé helyezett „Vi-
gyázat! Járműforgalom” felira-
tú tábla?

a) Igen. 
b) Csak a járdán közlekedő gyalo-
gosokkal szemben. 
c) Nem. 

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 46. oldalon találhatók.

19

Egy azonosíthatatlan
alak elszellenti magát a
zsúfolt autóbuszon. Egy-
szer csak megszólal egy
dörmögõ hang:

– Bezzeg dohányozni ti-
los! 
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A fővárosban
szeptember 1-
jétől életbe lépő
rendelet nyo-
mán fontossá
vált, hogy tudjuk: gépkocsink környezet-
védelmi besorolása melyik kategóriába
tartozik. Ma még járhatnak akár Euro-II-es
kategóriájú gépkocsik is taxiként, szep-
tember 1-je után azonban – egy év átme-
nettel – már csak Euro-IV-es, vagy ennél
is „környezetbarátabb” járművel végez-
hetjük szolgáltatásunkat. 2018-tól pedig
az Euro-V a cél. (Közbevetőleg: aki most
kényszerül kocsit cserélni, lehet hogy
jobban jár, ha „ugrik” egy kategóriát, és

rögtön Euro-V-ben gondolkodik. Leg-
alább is, ha négy-öt évnél tovább kíván ta-
xizni a beszerzett járművel) 

Sokan még ki szeretnék használni je-
lenleg üzemelő autójukat, mert a többi
feltételnek (évjárat, tengelytáv, csomag-
tartóméret) megfelel, azonban nem tud-
ják, hogy „Euro hányas”. A forgalmi enge-
dély nem ad erről tájékoztatást, vagyis
ad, csak áttételesen. Ugyanis a forgalmi
V.9-es rovatában találunk egy kódot, ez

jelzi a környezetvé-
delmi besorolást.
Az alábbi táblázat-
ból pedig megtud-
hatjuk, hogy e kód-

hoz milyen jellemzők, és nem utolsósor-
ban milyen Euro besorolás kapcsolódik.
Elöljáróban annyit, hogy ma még a 02-es
jelű autók is működhetnek, szeptember-
től (egy év átmenettel) már csak a 09-es,
vagy annál magasabb, 2018-tól pedig a
12-es szám feletti környezetvédelmi beso-
rolású járművek jöhetnek szóba. Érde-
mes tehát elővenni a forgalmit és meg-
nézni, meddig taxizhatunk még a kocsi-
val, amelyikben ülünk…

A céges e-mail csapdája
Tisztelt IT csoport!
A mai nap kezdtem a cégnél és

mar el is készült a céges e-mail pos-
tafiókom, köszönöm gyors intézke-
désüket! Értékeltem a humorérzékü-
ket, de a kiosztott e-mail cím termé-
szetesen nem maradhat. Hogyan

képviseljem a céget egy olyan e-mail
címmel hogy faszi@cegunk.hu.

Köszi,  Farkas Szilárd

Szia Szilárd! Rossz hírem van, ez
nem vicc. E-mail címek generálása
automatikusan történik a vezeték-
név és a keresztnév elsõ betûibõl. És

sajnos nincs lehetõség ennek módo-
sítására. Nekem elhiheted.

Üdv. Pintér Csaba
picsa@cegunk.hu

* * *
– Mi az, nõknek van, havonta jön

meg, és öt napig tart? 
– Fizetés.

Környezetvédelmi 
osztály jelzés A környezetvédelmi osztályt meghatározó jellemző

(kód)
0 – katalizátor nélküli, Otto-motoros,

– a jóváhagyási előírások szerint nem minősített dízel-motoros,
– ENSZ-EGB 83.00-83.01/A vagy 49.00-49.01/A előírás szerinti jóváhagyási jellel ellátott dízel-motoros;

01 – katalizátoros, nem szabályozott keverékképzésű, Otto-motoros;
02 – katalizátoros, szabályozott keverékképzésű, Otto-motoros [kivéve a 4. osztályba sorolt ENSZ-EGB 83.02/B.

előírás (Euro-II.) szerinti jóváhagyási jellel ellátott gépjárművet];
03 – az ENSZ-EGB 83.01/C, vagy 49.02/A előírás (Euro-I.) szerinti jóváhagyási jellel ellátott, dízel-motoros;
04 – az ENSZ-EGB 83.02/B. előírás (Euro-II.) szerinti jóváhagyási jellel ellátott – katalizátoros, szabályozott keve-

rékképzésű – Otto-motoros,
– az ENSZ-EGB 83.02/C, 83.03/C, 83.03/D, 83.04/C, 83.04/D, illetőleg a 49.02/B és 51.02 előírások

(Euro-II.) szerinti jóváhagyási jellel ellátott dízel-motoros;
05 – tiszta gázüzemű vagy elektromos meghajtású, illetőleg

– hibrid (a gépjárművet meghajtó elektromos-, valamint Otto- vagy dízel-motorral is ellátott) hajtású;
06 – katalizátoros, szabályozott keverékképzésű, az ENSZ-EGB 83.05 előírás B jóváhagyás A. szintje szerint jóvá-

hagyott, OBD-rendszerrel ellátott Otto-motoros (Euro-III);
07 – az ENSZ-EGB 83.05 előírás C és D jóváhagyás (A), illetőleg a 49.03 előírás I. jóváhagyás és 51.02 előírás

szerinti jóváhagyási jellel ellátott dízel-motoros (Euro-III);
08 – az ENSZ-EGB 83.05 előírás C és D jóváhagyás (A), vagy 49.03 előírás I. jóváhagyás és 51.02 előírás szerin-

ti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellátott dízel-motoros (Euro-III);
09 – katalizátoros, szabályozott keverékképzésű, az ENSZ-EGB 83.05 előírás B jóváhagyás B. szintje szerint jóvá-

hagyott, OBD-rendszerrel ellátott Otto-motoros (Euro-IV.);
10 – az ENSZ-EGB 83.05 előírás C jóváhagyás (B) és 51.02 előírás szerinti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel

ellátott dízel-motoros (Euro-IV.);
11 – az ENSZ-EGB 49.03 előírás II jóváhagyás és 51.02 előírás szerinti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellá-

tott dízel-motoros (Euro-IV.);
12 – az ENSZ-EGB 49.03 előírás III jóváhagyás és 51.02 előírás szerinti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellá-

tott dízel-motoros (Euro-V.);
13 – az ENSZ-EGB 49.03 előírás IV jóváhagyás és 51.02 előírás szerinti jóváhagyási jellel, OBD-rendszerrel ellá-

tott dízel-motoros (EEV)
14 – a 692/2008/EK bizottsági rendelettel módosított 715/2007/EK parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékleté-

nek 1. táblázatában meghatározott határértékek alapján jóváhagyott légszennyezésű gépkocsi (Euro-V.)
15 – a 692/2008/EK bizottsági rendelettel módosított 715/2007/EK parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékleté-

nek 2. táblázatában meghatározott határértékek alapján jóváhagyott légszennyezésű gépkocsi (Euro-VI.)
16 – az 582/2011/EU bizottsági rendelettel módosított 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

szerint jóváhagyott gépkocsik (Euro-VI)

Megfelel a kocsim? 
Környezetvédelmi normák
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Helyreigazítás: lapunk ezt meg-
előző (májusi) számában a 2-es
és a 3-as tesztkérdéséhez tartozó
veszélyt jelző tábla alatt lévő ki-
egészítő táblájáról sajnos lehagy-
tam a két felfelé mutató nyilat. A
mulasztásért elnézést kérek!

1. Mit jelez a há-
romszögletű ve-
szélyt jelző táb-
lák alatt az ilyen

kiegészítő tábla?
a) A veszélyes hely csak 500 m

megtétele után látható.
b) A veszélyt jelző tábla és a ve-

szély helye között a távolság
500 m. 

c) A veszély 500 m-es útszaka-
szon áll fenn.

2. Mit jelez a
táblakombiná-
ció?
a) Csak azt, hogy
fokozottan számí-
tania kell gyerme-
keknek az úttestre

lépésére.
b) Csak azt, hogy a kiegészítő

táblán megjelölt távolságon be-
lül járműve sebessége nem ha-
ladhatja meg a 30 km/h-t.

c) Azt, hogy fokozottan számítania
kell gyermekeknek az úttestre
lépésére, és járműve sebessé-
ge a kiegészítő táblán megje-
lölt távolságon belül nem ha-
ladhatja meg a 30 km/h-t. 

3. A baleset következtében
személyi sérülés nem történt.
A rendőrhatóság értesítése, il-
letve rendőri intézkedés hiá-
nyában kötelesek-e az érintett
gépkocsivezetők egymás szá-
mára kölcsönösen igazolni és
megnevezni azt a biztosítót,
amellyel a járművükre felelős-
ségbiztosítási szerződést kö-
töttek?

a) Legfeljebb a személyazonossá-
gukat kell igazolniuk. 

b) Legfeljebb a biztosítás megkö-
tését kell igazolniuk. 

c) Igen. 

4. Közlekedhet-e
a táblával jelölt
úton mopedau-
tóval?
a) Igen.
b) Nem. 

5. Megelőzheti-e az autópá-
lyán az ilyen autóbuszt?

a) Igen, ha a manőver feltételei
biztosítottak.

b) Csak akkor, ha a manőver meg-
kezdése előtt hang- és fényjel-
zéssel jelzi előzési szándékát.

c) Nem.

6. Mikor tilos ta-
xival elhaladni
az ilyen fényt ki-
bocsátó vagy
megvi lág í tot t
táblával megje-
lölt autóbusz

mellett?
a) Ha az autóbusz útpadkán vagy

a járdán áll és elindulási szán-
dékát jelzi. 

b) Ha az autóbusz párhuzamos
közlekedésre alkalmas úttes-
ten a forgalmi sáv változtatási
vagy bekanyarodási szándékát
irányjelzéssel jelzi. 

c) Ha gyermekek be- és kiszállá-
sának idején az autóbusz az út-
testen áll, és ezt a tevékenysé-
gét mindkét oldali első és hát-
só irányjelzőjének egyidejű mű-
ködtetésével jelzi. 

7. A taxisnak figyelembe kell-e
vennie, hogy gyalogos közle-
kedési partnerei között gyer-
mekkorúak is vannak?
a) Igen.
b) Csak akkor, jól felismerhető,

hogy a gyermek 6 évesnél fia-
talabb. 

c) Nem.

8. A képen látható balesethez
érve köteles-e taxiját megállí-
tani?

a) Igen, ez minden baleseti
helyszinen, valamennyi jármű-
vezetőnek az elengedhetetlen
kötelezettsége. 

b) Csak akkor, ha az út nem autó-
pálya vagy autóút. 

c) Legfeljebb akkor, ha kellően fi-
gyelmes vezetés mellett úgy
látja, hogy az Ön segítségnyúj-
tására is szükség lehet. 

9. Szabályosan közlekednek a
képen látható személygépko-
csik?

a) Igen. 
b) Nem.  

10. Mit kell tennie, ha fékezés-
kor megcsúsznak a hátsó ke-
rekek, és oldalirányban taxija
farolni kezd?
a) A fékezőerőt növeli, és ellen-
kormányzással megszünteti a fa-
rolást. 

b) A fékezőerőt csökkenti, és el-
lenkormányzással megszünteti a
farolást. 
c) Változatlan erővel fékezve, el-
lenkormányzással megszünteti a
farolást.

11. Befolyásolja-e a személy-
gépkocsi és a villamos közti
elsőbbségi viszonyt a kidön-
tött jelzőtábla?

a) Igen. 
b) Nem.

12. Mentesíti-e a házból kihaj-
tó gépkocsi vezetőjét az el-
sőbbségadási kötelezettsége
alól a járda fölé helyezett „Vi-
gyázat! Járműforgalom” felira-
tú tábla?

a) Igen. 
b) Csak a járdán közlekedő gyalo-
gosokkal szemben. 
c) Nem. 

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 46. oldalon találhatók.

19

Egy azonosíthatatlan
alak elszellenti magát a
zsúfolt autóbuszon. Egy-
szer csak megszólal egy
dörmögõ hang:

– Bezzeg dohányozni ti-
los! 
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„2013. július 01-től 0,25 mg/l légalko-
hol érték felett már bűncselekmény,
illetve a jogosítvány elvesztésével
jár!” – ez a szöveg olvasható az ORFK-
Országos Balesetmegelőzési Bizottság
legújabb City-light poszterein, mely a na-
pokban kerül kihelyezésre a megfelelő fe-
lületeken.

Korábban már beszámoltunk arról,
hogy a 2013. július 01-jén hatályba lé-
pő új Btk. jelentős mértékben megváltoz-
tatja az ittas és a bódult állapotban törté-
nő járművezetés eddigi szabályozását. 

A változások egyik eleme, hogy a bódult
állapotban történő járművezetés ezentúl
önálló törvényi tényállást képez. A másik
fontos változás, hogy az ittas vezetés bűn-
cselekményi alakzatának értékhatárait a
jogalkotó alacsonyabb befolyásoltsági
szinttől határozza meg, ami egyértelmű
szigorítást jelent.

A 2012. évi C. törvény 236. §-a alapján
az eddigi 0,8 helyett már 0,5 gramm/liter
ezrelék véralkohol értéknél büntetőeljárás
indul az ittas sofőrökkel szemben, míg le-
vegőalkohol-koncentráció esetében 0,25
milligramm/liter ezrelék ez az érték.

Bűncselekmény elkövetése esetén a
vezetői engedély is veszélybe kerül.

2012. évi C. törvény
a Büntető Törvénykönyvről
Járművezetés ittas állapotban
236. § (1) Aki ittas állapotban vasúti

vagy légi járművet, gépi meghajtású úszó-
létesítményt vagy közúton, illetve közforga-
lom elől el nem zárt magánúton gépi meg-
hajtású járművet vezet, vétség miatt két
évig terjedő szabadságvesztéssel bünte-
tendő.

(2) A büntetés bűntett miatt
a) három évig terjedő szabadságvesz-

tés, ha a bűncselekmény súlyos testi sér-
tést,

b) egy évtől öt évig terjedő szabadság-
vesztés, ha a bűncselekmény maradandó
fogyatékosságot, súlyos egészségromlást
vagy tömegszerencsétlenséget,

c) két évtől nyolc évig terjedő szabad-
ságvesztés, ha a bűncselekmény halált,

d) öt évtől tíz évig terjedő szabadság-
vesztés, ha a bűncselekmény kettőnél
több ember halálát okozza, vagy halálos
tömegszerencsétlenséget

okoz.
(3) Aki ittas állapotban nem gépi meg-

hajtású úszólétesítmény vagy közúton, il-
letve közforgalom elől el nem zárt magán-
úton nem gépi meghajtású jármű vezeté-
sével a (2) bekezdésben meghatározott
következményt idézi elő, az ott tett megkü-
lönböztetés szerint büntetendő.

Járművezetés bódult állapotban
237. § (1) Aki a szeszes ital fogyasztá-

sából származó alkohol kivételével vezeté-

si képességre hátrányosan ható szer be-
folyása alatt vasúti vagy légi járművet, gé-
pi meghajtású úszólétesítményt vagy köz-
úton, illetve közforgalom elől el nem zárt
magánúton gépi meghajtású járművet ve-
zet, vétség miatt két évig terjedő szabad-
ságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés bűntett miatt
a) három évig terjedő szabadságvesztés,

ha a bűncselekmény súlyos testi sértést,
b) egy évtől öt évig terjedő szabadság-

vesztés, ha a bűncselekmény maradandó
fogyatékosságot, súlyos egészségromlást
vagy tömegszerencsétlenséget,

c) két évtől nyolc évig terjedő szabad-
ságvesztés, ha a bűncselekmény halált,

d) öt évtől tíz évig terjedő szabadság-
vesztés, ha a bűncselekmény kettőnél
több ember halálát okozza, vagy halálos
tömegszerencsétlenséget

okoz.
(3) Aki a szeszes ital fogyasztásából

származó alkohol kivételével vezetési ké-
pességre hátrányosan ható szer befolyása
alatt nem gépi meghajtású úszólétesít-
mény, vagy közúton, illetve közforgalom
elől el nem zárt magánúton nem gépi
meghajtású jármű vezetésével a (2) bekez-
désben meghatározott következményt idé-
zi elő, az ott tett megkülönböztetés szerint
büntetendő.

Értelmező rendelkezések
240. § (1) A közúton elkövetett bűncse-

lekményekre megállapított rendelkezése-
ket kell alkalmazni akkor is, ha a közúti jár-
művezetésre vonatkozó szabályok meg-
szegése nem közúton okoz legalább sú-
lyos testi sértést vagy halált.

(2) A 233-235. § alkalmazásában nem
tekinthetők közlekedési szabályoknak a
gyalogosokra és az utasokra vonatkozó
rendelkezések.

(3) A 236. és a 238. § alkalmazásában
ittas állapotban lévő személy az, akinek a
szervezetében 0,50 gramm/liter ezrelék
véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter
ezrelék levegőalkohol-koncentrációnál na-
gyobb értéket eredményező szeszes ital
fogyasztásából származó alkohol van.

(Hatályba lépés ideje: 2013. július
01.)

Baleset- és eseménymentes közleke-
dést kívánok!

Üdvözlettel:
Illés János
ügyvezető

Traffic Control Balesetelemző és Ta-
nácsadó Kft.
Mobil: + 36 30 3923293
Központi diszpécserszolgálat:
+ 36 30 2560141
+ 36 1 2900626
Honlapunk: www.traffic-control.hu
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Kedves Partnereim! Nagyon röviden 
a taxiellenőrzésekről

Az ígéretek szerint szeptembertől folyamatos és ko-
moly lesz az ellenőrzés Budapesten. A taxisok többsé-
ge becsületesen, tisztességesen végzi munkáját, ne-
kik nincs félnivalójuk. De azért ők is egy kicsit berezel-
nek, ha előkerül az ellenőri igazolvány. Éppen ezért,
jó, ha ezerszer odafigyelünk mindenre, ha ellenőr ül a
kocsiba. 

Nagyon röviden egy tévhitről. Sokan úgy gondolják,
egy ellenőr nem ellenőr, ha egy utas ül a kocsiba,
nincs félnivaló. De akkor is van! Nemcsak a hivatalos
szervek, de több taxitársaság is alkalmazza azt a mód-
szert, hogy egy „utas” ül a taxiba és a végcélnál már
többen, tárt karokkal várják a taxit. 

Ez nemcsak a taxiban van így, hanem az adóható-
ság is alkalmazza ezt az ellenőrzési formát. Például
azokban a kis üzletekben, ahol a kirakaton keresztül
mindent szemmel tarthat az ellenőr munkatársa! Be-
megy a boltba egy „vevő”, a járőrtárs meg az utcáról
figyel…

A taxis szakmában az előző években már többször
volt ilyen csoportos ellenőrzés. A város különböző
pontjain beszállt egy-egy ellenőr a taxikba, és a város
egy másik pontján egész kis csapat várta a taxit. A ta-
xisoknak akkor esett le a tantusz, amikor látták a sor-
ban álló, ellenőrzésre váró 15-20 taxit…

Rendőrök, adóhatóság munkatársai, pénzügyőrök –
akkor még külön csapat volt – mérésügyi hivatal em-
berei és a többi szakember. Azért kellett több személy
az ellenőrzésekhez, mert mindenki mást figyelt. Volt,
aki a taxamétert ellenőrizte, a plombákat, a különféle
kivezető kábeleket, amelyek a kütyükre utaltak. Aztán
mások figyelték az URH-berendezést. Volt, aki a taxis-
papírokat kérte, volt, aki a személyes okmányokat. 

Egy a lényeg. Ne veszítsünk az éberségünkből, ha
csak egy „utas” ül a taxiba. Természetesen semmi fél-
nivalónk nincs, de azért jó odafigyelni a részletekre.
Mikor indítsuk a taxiórát, milyen tarifát alkalmazunk,
mikor váltunk – esetleg – vidéki tarifára, mikor hasz-
náljuk az éjszakai tarifát. Jobb félni, mint megijedni.

Tóth Tibor

– Apu, mit jelent a díszdoktori titulus? 
– Nos, kisfiam, pontosan ugyanazt, mint

amikor anyukád úgy mutat be, mint a ház
urát.

* * *
A kalóz és a csapos beszélget a bárban. A

csapos megkérdi:
– Miért van falába?
– A tengeren hajóztunk, úsztam egyet, és

jött egy nagy cápa, az harapta le a lábam.
– És hogy szerezte a kampót a karja he-

lyén?
– Csatába keveredtünk, és levágták a ka-

rom.
– És mi történt a jobb szemével, hogy

kendõ borítja?
– Álltam a kikötõben, bámultam a sirályo-

kat, és az egyik pont belepottyantott a sze-
membe.

– És ettõl vakult meg?
– Nem. Aznap kezdtem el hordani a kam-

pót.
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„2013. július 01-től 0,25 mg/l légalko-
hol érték felett már bűncselekmény,
illetve a jogosítvány elvesztésével
jár!” – ez a szöveg olvasható az ORFK-
Országos Balesetmegelőzési Bizottság
legújabb City-light poszterein, mely a na-
pokban kerül kihelyezésre a megfelelő fe-
lületeken.

Korábban már beszámoltunk arról,
hogy a 2013. július 01-jén hatályba lé-
pő új Btk. jelentős mértékben megváltoz-
tatja az ittas és a bódult állapotban törté-
nő járművezetés eddigi szabályozását. 

A változások egyik eleme, hogy a bódult
állapotban történő járművezetés ezentúl
önálló törvényi tényállást képez. A másik
fontos változás, hogy az ittas vezetés bűn-
cselekményi alakzatának értékhatárait a
jogalkotó alacsonyabb befolyásoltsági
szinttől határozza meg, ami egyértelmű
szigorítást jelent.

A 2012. évi C. törvény 236. §-a alapján
az eddigi 0,8 helyett már 0,5 gramm/liter
ezrelék véralkohol értéknél büntetőeljárás
indul az ittas sofőrökkel szemben, míg le-
vegőalkohol-koncentráció esetében 0,25
milligramm/liter ezrelék ez az érték.

Bűncselekmény elkövetése esetén a
vezetői engedély is veszélybe kerül.

2012. évi C. törvény
a Büntető Törvénykönyvről
Járművezetés ittas állapotban
236. § (1) Aki ittas állapotban vasúti

vagy légi járművet, gépi meghajtású úszó-
létesítményt vagy közúton, illetve közforga-
lom elől el nem zárt magánúton gépi meg-
hajtású járművet vezet, vétség miatt két
évig terjedő szabadságvesztéssel bünte-
tendő.

(2) A büntetés bűntett miatt
a) három évig terjedő szabadságvesz-

tés, ha a bűncselekmény súlyos testi sér-
tést,

b) egy évtől öt évig terjedő szabadság-
vesztés, ha a bűncselekmény maradandó
fogyatékosságot, súlyos egészségromlást
vagy tömegszerencsétlenséget,

c) két évtől nyolc évig terjedő szabad-
ságvesztés, ha a bűncselekmény halált,

d) öt évtől tíz évig terjedő szabadság-
vesztés, ha a bűncselekmény kettőnél
több ember halálát okozza, vagy halálos
tömegszerencsétlenséget

okoz.
(3) Aki ittas állapotban nem gépi meg-

hajtású úszólétesítmény vagy közúton, il-
letve közforgalom elől el nem zárt magán-
úton nem gépi meghajtású jármű vezeté-
sével a (2) bekezdésben meghatározott
következményt idézi elő, az ott tett megkü-
lönböztetés szerint büntetendő.

Járművezetés bódult állapotban
237. § (1) Aki a szeszes ital fogyasztá-

sából származó alkohol kivételével vezeté-

si képességre hátrányosan ható szer be-
folyása alatt vasúti vagy légi járművet, gé-
pi meghajtású úszólétesítményt vagy köz-
úton, illetve közforgalom elől el nem zárt
magánúton gépi meghajtású járművet ve-
zet, vétség miatt két évig terjedő szabad-
ságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés bűntett miatt
a) három évig terjedő szabadságvesztés,

ha a bűncselekmény súlyos testi sértést,
b) egy évtől öt évig terjedő szabadság-

vesztés, ha a bűncselekmény maradandó
fogyatékosságot, súlyos egészségromlást
vagy tömegszerencsétlenséget,

c) két évtől nyolc évig terjedő szabad-
ságvesztés, ha a bűncselekmény halált,

d) öt évtől tíz évig terjedő szabadság-
vesztés, ha a bűncselekmény kettőnél
több ember halálát okozza, vagy halálos
tömegszerencsétlenséget

okoz.
(3) Aki a szeszes ital fogyasztásából

származó alkohol kivételével vezetési ké-
pességre hátrányosan ható szer befolyása
alatt nem gépi meghajtású úszólétesít-
mény, vagy közúton, illetve közforgalom
elől el nem zárt magánúton nem gépi
meghajtású jármű vezetésével a (2) bekez-
désben meghatározott következményt idé-
zi elő, az ott tett megkülönböztetés szerint
büntetendő.

Értelmező rendelkezések
240. § (1) A közúton elkövetett bűncse-

lekményekre megállapított rendelkezése-
ket kell alkalmazni akkor is, ha a közúti jár-
művezetésre vonatkozó szabályok meg-
szegése nem közúton okoz legalább sú-
lyos testi sértést vagy halált.

(2) A 233-235. § alkalmazásában nem
tekinthetők közlekedési szabályoknak a
gyalogosokra és az utasokra vonatkozó
rendelkezések.

(3) A 236. és a 238. § alkalmazásában
ittas állapotban lévő személy az, akinek a
szervezetében 0,50 gramm/liter ezrelék
véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter
ezrelék levegőalkohol-koncentrációnál na-
gyobb értéket eredményező szeszes ital
fogyasztásából származó alkohol van.

(Hatályba lépés ideje: 2013. július
01.)

Baleset- és eseménymentes közleke-
dést kívánok!

Üdvözlettel:
Illés János
ügyvezető

Traffic Control Balesetelemző és Ta-
nácsadó Kft.
Mobil: + 36 30 3923293
Központi diszpécserszolgálat:
+ 36 30 2560141
+ 36 1 2900626
Honlapunk: www.traffic-control.hu
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Kedves Partnereim! Nagyon röviden 
a taxiellenőrzésekről

Az ígéretek szerint szeptembertől folyamatos és ko-
moly lesz az ellenőrzés Budapesten. A taxisok többsé-
ge becsületesen, tisztességesen végzi munkáját, ne-
kik nincs félnivalójuk. De azért ők is egy kicsit berezel-
nek, ha előkerül az ellenőri igazolvány. Éppen ezért,
jó, ha ezerszer odafigyelünk mindenre, ha ellenőr ül a
kocsiba. 

Nagyon röviden egy tévhitről. Sokan úgy gondolják,
egy ellenőr nem ellenőr, ha egy utas ül a kocsiba,
nincs félnivaló. De akkor is van! Nemcsak a hivatalos
szervek, de több taxitársaság is alkalmazza azt a mód-
szert, hogy egy „utas” ül a taxiba és a végcélnál már
többen, tárt karokkal várják a taxit. 

Ez nemcsak a taxiban van így, hanem az adóható-
ság is alkalmazza ezt az ellenőrzési formát. Például
azokban a kis üzletekben, ahol a kirakaton keresztül
mindent szemmel tarthat az ellenőr munkatársa! Be-
megy a boltba egy „vevő”, a járőrtárs meg az utcáról
figyel…

A taxis szakmában az előző években már többször
volt ilyen csoportos ellenőrzés. A város különböző
pontjain beszállt egy-egy ellenőr a taxikba, és a város
egy másik pontján egész kis csapat várta a taxit. A ta-
xisoknak akkor esett le a tantusz, amikor látták a sor-
ban álló, ellenőrzésre váró 15-20 taxit…

Rendőrök, adóhatóság munkatársai, pénzügyőrök –
akkor még külön csapat volt – mérésügyi hivatal em-
berei és a többi szakember. Azért kellett több személy
az ellenőrzésekhez, mert mindenki mást figyelt. Volt,
aki a taxamétert ellenőrizte, a plombákat, a különféle
kivezető kábeleket, amelyek a kütyükre utaltak. Aztán
mások figyelték az URH-berendezést. Volt, aki a taxis-
papírokat kérte, volt, aki a személyes okmányokat. 

Egy a lényeg. Ne veszítsünk az éberségünkből, ha
csak egy „utas” ül a taxiba. Természetesen semmi fél-
nivalónk nincs, de azért jó odafigyelni a részletekre.
Mikor indítsuk a taxiórát, milyen tarifát alkalmazunk,
mikor váltunk – esetleg – vidéki tarifára, mikor hasz-
náljuk az éjszakai tarifát. Jobb félni, mint megijedni.

Tóth Tibor

– Apu, mit jelent a díszdoktori titulus? 
– Nos, kisfiam, pontosan ugyanazt, mint

amikor anyukád úgy mutat be, mint a ház
urát.

* * *
A kalóz és a csapos beszélget a bárban. A

csapos megkérdi:
– Miért van falába?
– A tengeren hajóztunk, úsztam egyet, és

jött egy nagy cápa, az harapta le a lábam.
– És hogy szerezte a kampót a karja he-

lyén?
– Csatába keveredtünk, és levágták a ka-

rom.
– És mi történt a jobb szemével, hogy

kendõ borítja?
– Álltam a kikötõben, bámultam a sirályo-

kat, és az egyik pont belepottyantott a sze-
membe.

– És ettõl vakult meg?
– Nem. Aznap kezdtem el hordani a kam-

pót.
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Első nekifutásra úgy tűnhet, ne-
kik nincs sok közük a témához.
De hát minden taxiállomás-ellen-
őr mellett ott ül egy közterület-
felügyelő, és ők mindent látnak!
Látják azt a szégyent, amit min-
dennap tapasztalhatunk szere-
tett fővárosunkban. A válaszuk
rövidítve, szerkesztve: (Kiemelés
tőlem J. P.)
A közúti közlekedési szolgáltatá-

sokról és a közúti járművek
üzemben tartásáról szóló
89/1988. MT rendelet alapján
személygépkocsival közúti sze-
mélyszállítási szolgáltatást sze-
mélytaxi-szolgáltatásként csak
közlekedési hatóság engedélyé-
vel végezhető.

A közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvény szerint Ma-
gyarország területén a közúti jár-
művel végzett áru-, illetve sze-
mélyszállítási tevékenységre vo-
natkozó rendelkezések megtar-
tását a közlekedési hatóság, a
rendőrség jogosult ellenőrizni,
valamint egyes – jogszabályban
meghatározott – esetekben a
vámhatóság is bevonható.

Mindezekre figyelemmel
megállapítottam, hogy Fel-
ügyeletünk a beadvány tekin-
tetében nem illetékes eljárni.

A közigazgatási hatósági eljá-
rás és szolgáltatás általános sza-
bályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 22.§. (2) bekezdés alap-
ján, levelét a Nemzeti Közlekedé-
si Hatósághoz áttettem.

Borbély László 
szervezési  igazgatóhelyettes

nevében és megbízásából
Balog Géza

csoportvezető
Tovább passzolták a labdát… Ter-
mészetesen nem hagytam annyi-

ban a dolgot, hiszen a közterület-
felügyelők minden nap látják azt,
amit mi is látunk. Ha taxisokat el-
lenőrzik, a többieket miért nem?
Megérkezett az újabb válasz:

A Budapest Főváros közterülete-
in a taxiállomások létesítéséről,
használatának és üzemeltetésé-
nek rendjéről szóló 39/2011.
(VII.7) Fővárosi Közgyűlés Ren-

delet 13. §
(1) bekezdés
alapján a taxi-
állomás hasz-
nálatával kap-
csolatos ren-
deletben fog-
lalt szabályok
betartását a
szolgáltató és
Budapest Fő-
város Közte-
rület-felügye-
lete is jogo-
sult és köte-
les ellenőriz-
ni, és ameny-

nyiben a szabályok megsértését
észleli, köteles értesíteni a szol-
gáltatót. 

2012. november 15-től az
önkormányzati rendeletek-
ben közösségellenes maga-
tartásoknak minősített cse-
lekmények miatt nem tudunk
szankciót alkalmazni, így a
taxiállomásokat jogellenesen
használókkal szemben csak
a KRESZ által biztosított
esetekben járhatunk el.

Mindezekre figyelemmel a Fel-
ügyeletnek nincs felhatalmazása
a szabályszegés szankcionálásá-
ra, ezért az intézkedésre jogo-
sultnak – Nemzeti Közlekedési
Hatóság – továbbítottam a leve-
lét.

Borbély László
szervezési igazgatóhelyettes

nevében és megbízásából  
Balog Géza

csoportvezető

Tehát ők sem tehetnek semmit!
Ahogy semmit nem tehetnek a
Főváros ellenőrei (1. rész), a
rendőrök (2. rész). Meglátjuk,
mit tehetnek a fogyasztóvédelmi-
sek, a Nemzeti Közlekedési Ha-
tóság munkatársai és a többi
érintett hatóság, hivatal dolgozói
(4. és 5. és sokadik rész…)

J. 

Ez a Mercedes évek óta ott álldogál a Bu-
daörsi úton, büntetlenül! Ráadásul es-
ténként még a szabadjelzője is világit…

Buszsáv, taxisáv?
Egyszerű kérdéssel kereste meg kollégánk szerkesztőségünket: „Halad-
hatnak-e a taxik az út közepén lévő buszsávokban?” Mint kiderült
a válasz nem is olyan egyszerű. Kilenc(!) hónap levelezgetése után kap-
tam rá egyértelmű(?) választ. Az okok miatt – nagyon röviden – menjünk
kicsit vissza az időben.

A kilencvenes években engedélyezték, hogy a taxik haladhassanak a
buszsávokban, amelyek akkoriban az út szélén voltak, hogy az utasok be-
szállhassanak a taxikba, kiszállhassanak a taxikból. A későbbiekben a for-
galomszervezők több buszsávot az úttest közepére raktak, a taxik „termé-
szetesen” itt is haladhatnak. Jött a fordulat, amikor néhány helyen kitették

a „Kivéve BKV” kiegészítő
táblákat, ezzel onnan ak-
kor a taxik kiszorultak.

Újabb változás a busz-
sávokkal kapcsolatban az
elmúlt évben volt, amikor
a kerékpárosokat is been-
gedték a buszsávokra, de
azzal a kikötéssel, hogy
csak akkor haladhatnak
ott, ha a buszsáv az út
jobb oldalán van. És ez a
„betoldás” okozott értel-
mezési zavart, mert bo-
nyolult lett a megfogalma-
zás. Még közlekedési
szakemberek is vitatkoz-
tak azon, hogy vajon az

„igen”, avagy a „nem” a helyes válasz az általunk feltett kérdésre.
A legegyszerűbb utat választottam, megkerestem az illetékes miniszté-

riumot. Hónapokon át ment a levélváltás, mivel „mindössze” folyamatosan
idézgették a közlekedés szabályait. Csak éppen nem volt egyértelmű
„igen”, vagy „nem” a válasz. Most végre megérkezett a határozott (?)
„igen”, de kérdőjellel.

A válasz rövidítve, szerkesztve. (Kiemelés tőlem J. P.) 

Tárcánk jogi állásfoglalás és kötelezettségek kikényszerítésére
nem jogosult,  tehát jelen levelem jogok és kötelezettségek ki-
kényszerítésére nem alkalmas.
A KRESZ 36. § (8) bekezdése értelmében az autóbusz forgalmi sávban

a) a menetrend szerint közlekedő autóbusz és trolibusz, a villamos, to-
vábbá 20 és 6 óra között a kommunális szemét szállítására szolgáló jár-
mű            

b) az autóbusz- és trolibuszforgalom zavarása nélkül
ba) ha az autóbusz forgalmi sávot az úttest menetirány szerinti jobb szé-

lén jelölték ki, erre utaló jelzés esetén a kerékpáros
bb) külön jogszabály alapján rögzített üzemmódú megkülönböztető jel-

zést adó készülékkel felszerelt
bba) sürgősségi betegellátásra rendszeresített gépjármű
bbb) hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a tűzoltóság és a tűzoltó

egyesületek közvetlen helyszíni beavatkozásra rendszeresített gépjármű-
ve

bbc) a rendőrség közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szolgálati
ágának közvetlen helyszíni beavatkozásra rendszeresített gépjárműve

bc) a betegszállító gépjármű
bd) a személytaxi
be) a kétkerekű motorkerékpár és a kétkerekű segédmotoros kerékpár
A fenti hivatkozott rendelkezések alapján a személytaxi az au-

tóbusz forgalmi sávban haladhat, függetlenül az úttesten történő
elhelyezkedésétől.

Barna Péter főosztályvezető
NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

GÉPJÁRMŰ-KÖZLEKEDÉSI ÉS VASÚTI FŐOSZTÁLY 
Köszönjük a választ. Magyarra lefordítva, a taxisok használhatják az úttest
közepén lévő buszsávokat, de egy esetleges rendőrségi feljelentés ese-
tén nincs, aki megvédje őket…

Juhász Péter

Bécsben egyértelműen kiírják az út-
test közepén lévő buszsávokra, hogy
ott taxik is haladhatnak…

Kik állítják meg a fehér rendszámos 
„taxik” ámokfutását?

3. rész: Mit tesznek, mit tehetnek 
a közterület-felügyelők? 
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Első nekifutásra úgy tűnhet, ne-
kik nincs sok közük a témához.
De hát minden taxiállomás-ellen-
őr mellett ott ül egy közterület-
felügyelő, és ők mindent látnak!
Látják azt a szégyent, amit min-
dennap tapasztalhatunk szere-
tett fővárosunkban. A válaszuk
rövidítve, szerkesztve: (Kiemelés
tőlem J. P.)
A közúti közlekedési szolgáltatá-

sokról és a közúti járművek
üzemben tartásáról szóló
89/1988. MT rendelet alapján
személygépkocsival közúti sze-
mélyszállítási szolgáltatást sze-
mélytaxi-szolgáltatásként csak
közlekedési hatóság engedélyé-
vel végezhető.

A közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvény szerint Ma-
gyarország területén a közúti jár-
művel végzett áru-, illetve sze-
mélyszállítási tevékenységre vo-
natkozó rendelkezések megtar-
tását a közlekedési hatóság, a
rendőrség jogosult ellenőrizni,
valamint egyes – jogszabályban
meghatározott – esetekben a
vámhatóság is bevonható.

Mindezekre figyelemmel
megállapítottam, hogy Fel-
ügyeletünk a beadvány tekin-
tetében nem illetékes eljárni.

A közigazgatási hatósági eljá-
rás és szolgáltatás általános sza-
bályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 22.§. (2) bekezdés alap-
ján, levelét a Nemzeti Közlekedé-
si Hatósághoz áttettem.

Borbély László 
szervezési  igazgatóhelyettes

nevében és megbízásából
Balog Géza

csoportvezető
Tovább passzolták a labdát… Ter-
mészetesen nem hagytam annyi-

ban a dolgot, hiszen a közterület-
felügyelők minden nap látják azt,
amit mi is látunk. Ha taxisokat el-
lenőrzik, a többieket miért nem?
Megérkezett az újabb válasz:

A Budapest Főváros közterülete-
in a taxiállomások létesítéséről,
használatának és üzemeltetésé-
nek rendjéről szóló 39/2011.
(VII.7) Fővárosi Közgyűlés Ren-

delet 13. §
(1) bekezdés
alapján a taxi-
állomás hasz-
nálatával kap-
csolatos ren-
deletben fog-
lalt szabályok
betartását a
szolgáltató és
Budapest Fő-
város Közte-
rület-felügye-
lete is jogo-
sult és köte-
les ellenőriz-
ni, és ameny-

nyiben a szabályok megsértését
észleli, köteles értesíteni a szol-
gáltatót. 

2012. november 15-től az
önkormányzati rendeletek-
ben közösségellenes maga-
tartásoknak minősített cse-
lekmények miatt nem tudunk
szankciót alkalmazni, így a
taxiállomásokat jogellenesen
használókkal szemben csak
a KRESZ által biztosított
esetekben járhatunk el.

Mindezekre figyelemmel a Fel-
ügyeletnek nincs felhatalmazása
a szabályszegés szankcionálásá-
ra, ezért az intézkedésre jogo-
sultnak – Nemzeti Közlekedési
Hatóság – továbbítottam a leve-
lét.

Borbély László
szervezési igazgatóhelyettes

nevében és megbízásából  
Balog Géza

csoportvezető

Tehát ők sem tehetnek semmit!
Ahogy semmit nem tehetnek a
Főváros ellenőrei (1. rész), a
rendőrök (2. rész). Meglátjuk,
mit tehetnek a fogyasztóvédelmi-
sek, a Nemzeti Közlekedési Ha-
tóság munkatársai és a többi
érintett hatóság, hivatal dolgozói
(4. és 5. és sokadik rész…)

J. 

Ez a Mercedes évek óta ott álldogál a Bu-
daörsi úton, büntetlenül! Ráadásul es-
ténként még a szabadjelzője is világit…

Buszsáv, taxisáv?
Egyszerű kérdéssel kereste meg kollégánk szerkesztőségünket: „Halad-
hatnak-e a taxik az út közepén lévő buszsávokban?” Mint kiderült
a válasz nem is olyan egyszerű. Kilenc(!) hónap levelezgetése után kap-
tam rá egyértelmű(?) választ. Az okok miatt – nagyon röviden – menjünk
kicsit vissza az időben.

A kilencvenes években engedélyezték, hogy a taxik haladhassanak a
buszsávokban, amelyek akkoriban az út szélén voltak, hogy az utasok be-
szállhassanak a taxikba, kiszállhassanak a taxikból. A későbbiekben a for-
galomszervezők több buszsávot az úttest közepére raktak, a taxik „termé-
szetesen” itt is haladhatnak. Jött a fordulat, amikor néhány helyen kitették

a „Kivéve BKV” kiegészítő
táblákat, ezzel onnan ak-
kor a taxik kiszorultak.

Újabb változás a busz-
sávokkal kapcsolatban az
elmúlt évben volt, amikor
a kerékpárosokat is been-
gedték a buszsávokra, de
azzal a kikötéssel, hogy
csak akkor haladhatnak
ott, ha a buszsáv az út
jobb oldalán van. És ez a
„betoldás” okozott értel-
mezési zavart, mert bo-
nyolult lett a megfogalma-
zás. Még közlekedési
szakemberek is vitatkoz-
tak azon, hogy vajon az

„igen”, avagy a „nem” a helyes válasz az általunk feltett kérdésre.
A legegyszerűbb utat választottam, megkerestem az illetékes miniszté-

riumot. Hónapokon át ment a levélváltás, mivel „mindössze” folyamatosan
idézgették a közlekedés szabályait. Csak éppen nem volt egyértelmű
„igen”, vagy „nem” a válasz. Most végre megérkezett a határozott (?)
„igen”, de kérdőjellel.

A válasz rövidítve, szerkesztve. (Kiemelés tőlem J. P.) 

Tárcánk jogi állásfoglalás és kötelezettségek kikényszerítésére
nem jogosult,  tehát jelen levelem jogok és kötelezettségek ki-
kényszerítésére nem alkalmas.
A KRESZ 36. § (8) bekezdése értelmében az autóbusz forgalmi sávban

a) a menetrend szerint közlekedő autóbusz és trolibusz, a villamos, to-
vábbá 20 és 6 óra között a kommunális szemét szállítására szolgáló jár-
mű            

b) az autóbusz- és trolibuszforgalom zavarása nélkül
ba) ha az autóbusz forgalmi sávot az úttest menetirány szerinti jobb szé-

lén jelölték ki, erre utaló jelzés esetén a kerékpáros
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NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
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ujtaxi.qxd  6/12/13 08:24  Page 22



�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�R�A�S�E�_�J�E�G�Y�Z�E�T�_�2�0�1�3� �j�u�n�i�u�s�_�v�e�g�l�e�g�e�s  

�2�0�1�3�.� �j� � �n�i�u�s� �5�.� �8�:�2�8�:�4�6

2013-ban egy új fejezet kezdődött a 6x6 Ta-
xi életében. Cégünk, amely idén június el-
sején ünnepelte 20 éves fennállását, szi-
gorúbb minőségi rostával, referencialevél-
lel történő bejutással, új diszpécserköz-
ponttal és technikai beruházásokkal kíván-
ja a minőségi taxiszolgáltatást demonst-
rálni a budapesti taxis piacon.

Az elmúlt évekhez hasonlóan, a 6x6
Taxi idén is megtartotta az éves gépko-
csiszemlét. Május végén, három nap
alatt kellett megmutatnia magát a XI. ke-
rületi Szerémi úton, a vállalkozói állo-
mánynak. Kollégáink ellenőrizték a gép-
kocsik műszaki, és higiéniai állapotát, vala-

mint a taxizáshoz szük-
séges okmányok meg-
létét, érvényességét, de
a taxisok „vizuális meg-
jelenését” sem hagyták
figyelmen kívül. A kate-
góriák kiosztásánál,
vagy azok esetleges
módosításánál minden
esetben meghatározó
körülményt jelentett a
gépkocsivezető kinéze-
te is.

A problémamentes
szemlenapokat követő-
en bátran írhatom, hogy

a mindennapi szolgála- tot teljesítő gépjárművek átlagéletkora 8 év
alatt van, és minőségi megjelenést produkál-

nak a kollégáink. Kisebb hiányossá-
gok, a felületi sérülések és az URH rá-
diók táján voltak. Ezen problémák or-
voslására rövid és középtávú javítási
időket határoztunk meg, amelyeket ki-
vétel nélkül mindenkinek teljesítenie
kell a megadott határidőig, mivel pót-
szemlére már nincs lehetőség.

Ezúton szeretném megköszönni min-
den kedves 6x6-os kollégámnak, és az
etikai csapat tagjainak, hogy maximális
hozzáállásukkal, és munkájukkal segítet-
ték az eredményes szemle lebonyolítását,
hozzájárulva ezáltal a 6x6 Taxi sikeres ké-
pének megalkotásához.

Fárbás Tibor 6x6 Taxi Kft.
Taxi Üzletág vezető

Egy új fejezet kezdete 

6x6 T6x6 Taxi 2.0axi 2.0
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25
színes

Alapítóink: 
Kovács Zsolt (20)
Király Ottó (215)

Molnár László (725)
Csaba Gábor (735)

Úti Imre (682)
Úti Tibor (683)

Somogyi Ferenc (604)
Paszternák András (780)
Tschelgeliné Klárika (665)

Tóbiás Zsolt (44)
Sebestyén István (273)

Büki József (693)
Somodi János (120)
Szöllősi Gábor (787)
Gyurász Sándor (721)
Német László (138)

Zaka János (21)
Umführer Ferenc (200)
Földesi József (739)

Borbíró Sándor (695),
valamint nem utolsósor-
ban Kozár Gábor, Meichl

Jucus  és Barakka
Gáborné Angéla 
diszpécsereknek.

Köszönettel 
és tisztelettel:   
Zengő Zoltán
2013. 06. 01.

Tisztelt Kollégák!
Örömmel tájékoztatlak benneteket, hogy a 6x6 Taxi
1993. június 1-jén kezdte meg működését a budapesti ta-
xis piacon, ezért cégünk 2013. 06. 01-jén 20. évfordulóját
ünnepli. Köszönettel tartozunk minden kollégánknak,
akik legjobb tudásuk szerint, magas színvonallal szolgál-
tatnak, megőrizvén hagyományainkat, emlékeinket, re-

noménkat. Külön elismerés és tisztelet jár azon kollégá-
inknak és diszpécsereknek, akik két évtized alatt építő
munkájukkal és hűségükkel bizonyították szeretetüket a
6x6 Taxi iránt. 

A 6x6 Taxi nevében köszönettel tartozom mindenki-
nek, akik az eltöltött évek alatt hozzáértésükkel segítet-
ték a céget, hogy meghatározó szereplő legyen, és a ne-
hezebb időkben is kitartottak mellettünk.
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V. Váci utca
Újabb fejezetéhez érkezett az építkezés a Ferenciek tere környékén.
A Duna utcánál (a Március 15. térnél) lezárták a Váci utcát, így a Vá-
ci utca – véglegesen – zsákutca lett az Irányi utcától. 

VI. Hunyadi tér 
Befejezték a piac átépítését, átadták a forgalomnak a tér eddig le-
zárt részét. Újra körbeautózható a tér,
ismét használható a Szófia utca – Vö-
rösmarty utca sarkán levő „tuti”. 

26

Forgalmirend-változások
V. Váci utca. Véglegesen zsák-
utca lett az Irányi utcától

VI. Hunyadi
tér. Vissza-

adták az ed-
dig lezárt út-

szakaszt

XIV. Hősök tere

!Tilos megállni a Szépművészeti Múzeum előtt, pedig jó lenne
kitenni, vagy felvenni az utasokat a múzeum előtt. Kérjük a

„Megállni tilos” jelzőtáblát, „Várakozni tilos” jelzőtáblára cserélni.

• A jobb szélső sávból csak jobbra szabad kanyarodni, a többi-
ből balra. A jobbra kanyarodók jelzőlámpás szabályozás nélkül
kanyarodhatnak. A balra kanyarodást jelzőlámpa szabályozza, a
tilos jelzés alatt sor alakul ki. A sor mellett a jobbra kanyarodók
akadálytalanul haladhatnak. Egy kiszállás miatti pillanatnyi meg-
állás valóban elfogadható lenne, de a „Várakozni tilos” jelzőtáb-
la akár ötperces ott-tartózkodást is lehetővé tesz. Ez már érdem-
ben akadályozná a jobbra kanyarodókat, ezért módosítást nem
tervezünk.

IX. Thaly Kálmán utca – Balázs Béla ut-
ca sarok

!Lezárták a Balázs Béla utcát egy építke-
zés miatt, ezért tilos volt jobbra fordulni

a Thaly Kálmán utcából. Most megnyitották
a lezárt utcát, már felesleges a tilalom.
• A jelzőtáblacseréről intézkedünk. 

Taxisok kérései, közlekedésszervezők válaszai
Juhász Péter (a Lámpafelelõs) rovata

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

XIV. Hősök tere. Jó lenne itt egy pillanatra megállni

IX. Balázs Béla utca. Ismét szabad jobbra fordulni

– Mondd, drágám – kérdi a lány –, mit csináljak,
hogy a randin ne borostás arccal várj engem?

– Gyere idõben...
* * *

– Jaj, de szép ez a csizma! – mondta a Télapó, és
betette a zsákjába...

– Hölgyem, szereti ön a
természetet?

– Igen.
– Pedig de csúnyán el-

bánt önnel.
* * *

– Az én bátyám numiz-
matikus.

– Az mi?

– Pénzeket gyûjt.
– Érdekes. Ezt régebben

koldusnak mondták..

* * *
Két paraszt beszélget a

ház elõtt:
– Osztán eladó a lányod?
– Nem, de már lízingelik...
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VII. Wesselényi utca – Nagy Diófa utca sarok

!Elforgatták az út menti – nagyon fontos – jelzőtáblát. Kérjük
visszaállítani eredeti helyzetébe. 

• A jelzőtáblacseréről intézkedünk. 

VII. Dob utca
71. 

!Minden parko-
lóhelyre szük-

ség van az Erzsé-
betvárosban is.
Feleslegesnek
tűnik a megállási
tilalom a jelzett
helyszínen, kér-
jük a „Megállni ti-
los” jelzőtábla le-
szerelését. 
• A Dob utcából
a Hársfa utcába
kanyarodó ven-
dégszállító autó-
buszok kanyaro-
dási ívének bizto-
sítása érdekében
került ki a „Meg-
állni tilos” jelző-

tábla, ezért leszerelését nem támogatjuk. 
VII. Klauzál tér – Nyár utca sarok
!Valaki „hazavitte” a „Behajtani tilos” jelzőtáblát, kérjük pótolni. 
• A hiányzó jelzőtábla pótlásáról intézkedtünk. 

IX. Soroksári utca - Vágóhíd utca sarok

!Balesetveszélyes lett a kereszteződés, mert mást mutat a „Be-
sorolás rendjét” jelző tábla és a továbbhaladást mutató útbur-

kolati jelek. A jelzőtábla szerint a szélső sávból lehet jobbra for-
dulni, az útburkolati jel szerint viszont egyenesen is. Az út túlolda-
lán viszont csak egy sáv van… 

• A jelzett helyen helyszíni szemlét tartottak, és megállapították,
hogy az érvénytelen útburkolati jelek megszüntetése nem kielé-
gítő módon történt, így azoknak szakszerű, marással történő
megszüntetése szükséges. Azt követően pedig felületkezelést
kell alkalmazni a jobb láthatóság és a forgalombiztonság érdeké-
ben. Az osztályozó jobb használhatósága miatt szükségessé vált
a Vágóhíd utcában a járműosztályozó kezdeténél a megállási tila-
lom hátrébb helyezése, a besorolási tábla rendezésével együtt.
VIII. II. János Pál pápa tér

!Kérésünkre leszerelték a feleslegessé vált „Megállni tilos” jel-
zőtáblát, de a megállást tiltó útburkolati jelek ottmaradtak, kér-

jük azokat is eltávolítani. 

• A korábbi taxiállomás helyén kialakított autóbusz le- és felszál-
lóhelyen a felesleges útburkolati jelek megszüntetéséről intéz-
kedtünk. 
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Két vénkisasszony talál-
kozik.

– Képzeld el, tegnap es-
te egyedül voltam az ut-
cán, észrevettem, hogy
egy férfi feltûnõen figyel.
Futásnak eredtem, sza-

ladtam, ahogy csak bír-
tam...

– Na, és utolérted?
* * *

Második házasság: az
optimizmus gyõzelme a
tapasztalat felett.

Tréfás kedvűek elforgatták a jelzőtáblákat

VII. Dob utca. Feleslegesnek
tűnt a megállási tilalom

IX. Vágóhíd utca. Köszönőviszonyban sincs
egymással a jelzőtábla és az útburkolati jel

VIII. II. János Pál pápa tér. Ezek
az útburkolati jelek feleslegesek

VII. Klauzál tér. Itt hiányzik
egy Behajtani tilos jelzőtábla
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• A jelzőtáblacseréről intézkedünk. 

VII. Dob utca
71. 

!Minden parko-
lóhelyre szük-

ség van az Erzsé-
betvárosban is.
Feleslegesnek
tűnik a megállási
tilalom a jelzett
helyszínen, kér-
jük a „Megállni ti-
los” jelzőtábla le-
szerelését. 
• A Dob utcából
a Hársfa utcába
kanyarodó ven-
dégszállító autó-
buszok kanyaro-
dási ívének bizto-
sítása érdekében
került ki a „Meg-
állni tilos” jelző-

tábla, ezért leszerelését nem támogatjuk. 
VII. Klauzál tér – Nyár utca sarok
!Valaki „hazavitte” a „Behajtani tilos” jelzőtáblát, kérjük pótolni. 
• A hiányzó jelzőtábla pótlásáról intézkedtünk. 

IX. Soroksári utca - Vágóhíd utca sarok

!Balesetveszélyes lett a kereszteződés, mert mást mutat a „Be-
sorolás rendjét” jelző tábla és a továbbhaladást mutató útbur-

kolati jelek. A jelzőtábla szerint a szélső sávból lehet jobbra for-
dulni, az útburkolati jel szerint viszont egyenesen is. Az út túlolda-
lán viszont csak egy sáv van… 

• A jelzett helyen helyszíni szemlét tartottak, és megállapították,
hogy az érvénytelen útburkolati jelek megszüntetése nem kielé-
gítő módon történt, így azoknak szakszerű, marással történő
megszüntetése szükséges. Azt követően pedig felületkezelést
kell alkalmazni a jobb láthatóság és a forgalombiztonság érdeké-
ben. Az osztályozó jobb használhatósága miatt szükségessé vált
a Vágóhíd utcában a járműosztályozó kezdeténél a megállási tila-
lom hátrébb helyezése, a besorolási tábla rendezésével együtt.
VIII. II. János Pál pápa tér

!Kérésünkre leszerelték a feleslegessé vált „Megállni tilos” jel-
zőtáblát, de a megállást tiltó útburkolati jelek ottmaradtak, kér-

jük azokat is eltávolítani. 

• A korábbi taxiállomás helyén kialakított autóbusz le- és felszál-
lóhelyen a felesleges útburkolati jelek megszüntetéséről intéz-
kedtünk. 

27

Két vénkisasszony talál-
kozik.

– Képzeld el, tegnap es-
te egyedül voltam az ut-
cán, észrevettem, hogy
egy férfi feltûnõen figyel.
Futásnak eredtem, sza-

ladtam, ahogy csak bír-
tam...

– Na, és utolérted?
* * *

Második házasság: az
optimizmus gyõzelme a
tapasztalat felett.

Tréfás kedvűek elforgatták a jelzőtáblákat

VII. Dob utca. Feleslegesnek
tűnt a megállási tilalom

IX. Vágóhíd utca. Köszönőviszonyban sincs
egymással a jelzőtábla és az útburkolati jel

VIII. II. János Pál pápa tér. Ezek
az útburkolati jelek feleslegesek

VII. Klauzál tér. Itt hiányzik
egy Behajtani tilos jelzőtábla
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VII. Király utca 97.

!Tévedésből megállást tiltó útburkolati jeleket festettek fel egy
– nem létező – kapukijáróban. A felesleges jeleket eltávolítot-

ták, de ott maradtak a parkolást – félreérhetően jelző – útburko-
lati jelek. Kérjük a felesleges jeleket is eltávolítani. 

• A parkolást lehatároló burkolati jelek megszüntetéséről intéz-
kedtünk. 
VI. Nagymező utca – Pethő Sándor utca sarok

!Nagyon sok helyen kellene pótolni az útburkolati jeleket, de a
jelzett helyen lévő „Gyalogátkelőhely” felfestést is jó lenne pó-

tolni, mert a közelben egy iskola van. 
• Az éves burkolati jelek a felújítási programunkban szerepelnek. 

VIII. Fiumei út – Teleki tér sarok

!Valamikor egy átjáró volt balra a síneken keresztül, de arra
nem volt szabad tovább haladni, ezért helyeztek ki egy „Köte-

lező haladási irány egyenesen és jobbra” jelzőtáblát. Az átjáró
megszűnt, felesleges lett a jelzőtábla, célszerű lenne leszerelni. 

• A „Kötelező haladási irány egyenesen és jobbos” jelzőtábla
megszüntetésére intézkedtünk.
Továbbra is várom a kollégák kéréseit, kérdéseit Budapest közle-
kedésével kapcsolatban a szokásos elérhetőségen keresztül. Ha
valaki be akar jelölni az iwiw-en, vagy a facebook-on – így köny-
nyebb a kapcsolattartás – elegendő csak a Lámpafelelős-t beírni.

SMS 06209247645
E-mail: lampafelelos@freemail.hu

iwiw  facebook
Juhász Péter

Pontosítás
Egy átlag taxigépkocsi-vezető – velem együtt – nem minden eset-
ben ismeri pontosan, betű szerint a KRESZ-t. Egy kedves olva-
sónk pontosította a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos fogal-
makat. Örömmel tölt el, hogy nemcsak taxisok, szakmabeliek, de
civilek is olvassák szakmai lapunkat. Íme a pontosítás:
Időnként hozzájutok az újsághoz, ami szerintem hasznos olvasni-
való. Sajnálom, de nem tudok átsiklani az írott sajtóban megjele-
nő KRESZ-szel nem egyező megjelent fotókon és a hozzákap-
csolt véleményeken. A taxisokat én KOLLÉGÁKNAK tartom, mi-
vel szerintem, ők is a közlekedési szakemberek közé tartoznak. 

Az úttestre felfestett „sárga kerékpárt ábrázoló, amely felett
két sárga nyíl látható” útburkolati jelet nem kerékpársáv-nak, ha-
nem kerékpáros nyom-nak nevezi a jogszabály. A kerékpár-
sáv, mint útburkolati jel, az úttest szélével párhuzamosan felfes-
tett sárga folyamatos vonal, amely a kereszteződéseknél szagga-
tott. A másik, melynek neve nyitott kerékpársáv, az szintén az
úttest szélével párhuzamosan van felfestve, de az fehér és szag-
gatottan van felfestve. 

Ha a járdán útburkolati jellel megengedik a kerékpárosos köz-
lekedését, onnantól az nem járda és nem kerékpársáv, hanem,
gyalogút és kerékpárút.

Bíró Károly
gépjármű-szakoktató

Köszönjük a pontosítást!
JP 
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– Barátok: olyan embe-
rek, akik jól ismernek és
mégis szeretnek.

* * *
– Modern irodalmat ol-

vasni olyan, mintha az em-
ber megpróbálná követni a
cselekményt a betûleves-
ben.

* * *
– Ha egy férfi megérint a

szavaival, akkor a keze
sincs már olyan messze.

* * *
– Annyira sokoldalú,

hogy az már gömb.
* * *

– Sikerbiztos módszer
elefántszobor elkészítésé-
hez: szerezzünk egy hatal-
mas tömb márványt és fa-
ragjunk le róla mindent,
ami nem hasonlít elefántra!

* * *
– Ésszel él az ember –

mondta a kannibál.
* * *

– Egy kutya olcsóbb, mint

egy feleség. Kevesebbet
eszik és már bundája is van.

* * *
– Aki mer, annál van a ka-

nál.
* * *

– Az élet olyan, mint a
WC-papír. Minél közelebb
érsz a végéhez, annál gyor-
sabban fogy.

* * *
– A bajuszt miért nem

szájöldöknek hívják?
* * *

– Egy macskát mindenre
megtaníthatsz, amit õ sze-
retne csinálni.

* * *
– Minél több emberrel ta-

lálkozom, annál jobban
szeretem a kutyámat.

* * *
– Miért nem olvasni soha

az újságokban: „Jósnõ nyer-
te a lottófõnyereményt!“?

* * *
– A duda nem mûködik,

figyeld a középsõ ujjamat!

VII. Király utca. A felesleges útburkolati
jeleknek csak a felét távolították el

VI. Nagymező utca. Közelben egy
iskola, nagyon kellene egy zebra

VIII. Teleki
tér. Itt egye-
nesen is, és
jobbra is to-

vább lehet
haladni. Ezt

felesleges
kölön táblá-

val jelezni
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Tisztelt kollégák!
Engedem betűim folyását egy kirándulás fe-
lé kanyarodni, midőn is City-s szervezésben
meglátogattuk az esztergomi Suzuki-gyárat
és persze a környéket. Igaz, nem voltunk na-
gyon sokan, de aki ott volt, szép élmények-
kel gazdagodott. Mint tudjuk, az élmény ízét
a megtapasztalás adja meg igazán, ott kell
lenni, látni kell. Mert más a fotelból filmen
nézni valamit, vagy a helyszínen saját szem-
mel látni. A kínai Nagy Falon is jobb volt sé-
tálni, mint képeslapon nézegetni. Hát így vol-

tunk a gyár gépsoránál is,
csodáltuk a több mint hét-
száz robotot, ahogy csáp-
jaikkal forogtak, mozogtak
emeltek, hegesztettek, s
az irgalmatlan sor végén,
persze nem kevés emberi
munka mellett, legördültek
a kész autók a gyártósor-
ról, percenként egy-egy
jármű „sebességgel”.

Igaz, fényképezni nem
lehetett, de az élmény fej-

ben maradt, mely-
nek hatása alatt
írom most sorai-
mat, megosztva
véletek.

Bár
a borongós idő nem kényez-
tetett minket, azért nem pa-
naszkodtunk, jó volt átgurulni
Párkányba, s onnan csodálni a
panorámát, majd lábakat nem
kímélve felmászni a Bazilika ku-
polájába, közel háromszáz lép-

csőn, s lenézni a
Duna kanyarulatá-
ra.

Az idő szaladott,
a társaság hala-
dott, s immáron
délutánba fordul-
tunk, s hazafelé
indult buszunk.
Nos ekkor én
már ezen íráson
gondolkodtam,
meg azon, hogy
mit is főzzünk?
Nem aggód-
tam, fejemben
összeállt a kép.

Az első recept lehet
akár sörfalatka is, tojás-
krém újhagymával, ka-
viárral.

Elkészítése a követ-
kező, igen egyszerű:

Főzünk 6-8 tojást,
majd tisztítás után pé-
pesre masszírozzuk
villával, adunk bele
egy fél vajat, 1-2 ka-
nál tejfölt, egy kanál

29

Turisztika, Sport és Gasztronómia
Polinger Sándor rovata

Taxisok Esztergomban

Párkány a Bazilika kupolájából

A Bazilika

Látvány a párkányi hídról

Suzuki-gyár bejárat Tojáskrém

Lazac broccolival
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VII. Király utca 97.

!Tévedésből megállást tiltó útburkolati jeleket festettek fel egy
– nem létező – kapukijáróban. A felesleges jeleket eltávolítot-

ták, de ott maradtak a parkolást – félreérhetően jelző – útburko-
lati jelek. Kérjük a felesleges jeleket is eltávolítani. 

• A parkolást lehatároló burkolati jelek megszüntetéséről intéz-
kedtünk. 
VI. Nagymező utca – Pethő Sándor utca sarok

!Nagyon sok helyen kellene pótolni az útburkolati jeleket, de a
jelzett helyen lévő „Gyalogátkelőhely” felfestést is jó lenne pó-

tolni, mert a közelben egy iskola van. 
• Az éves burkolati jelek a felújítási programunkban szerepelnek. 

VIII. Fiumei út – Teleki tér sarok

!Valamikor egy átjáró volt balra a síneken keresztül, de arra
nem volt szabad tovább haladni, ezért helyeztek ki egy „Köte-

lező haladási irány egyenesen és jobbra” jelzőtáblát. Az átjáró
megszűnt, felesleges lett a jelzőtábla, célszerű lenne leszerelni. 

• A „Kötelező haladási irány egyenesen és jobbos” jelzőtábla
megszüntetésére intézkedtünk.
Továbbra is várom a kollégák kéréseit, kérdéseit Budapest közle-
kedésével kapcsolatban a szokásos elérhetőségen keresztül. Ha
valaki be akar jelölni az iwiw-en, vagy a facebook-on – így köny-
nyebb a kapcsolattartás – elegendő csak a Lámpafelelős-t beírni.

SMS 06209247645
E-mail: lampafelelos@freemail.hu

iwiw  facebook
Juhász Péter

Pontosítás
Egy átlag taxigépkocsi-vezető – velem együtt – nem minden eset-
ben ismeri pontosan, betű szerint a KRESZ-t. Egy kedves olva-
sónk pontosította a kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos fogal-
makat. Örömmel tölt el, hogy nemcsak taxisok, szakmabeliek, de
civilek is olvassák szakmai lapunkat. Íme a pontosítás:
Időnként hozzájutok az újsághoz, ami szerintem hasznos olvasni-
való. Sajnálom, de nem tudok átsiklani az írott sajtóban megjele-
nő KRESZ-szel nem egyező megjelent fotókon és a hozzákap-
csolt véleményeken. A taxisokat én KOLLÉGÁKNAK tartom, mi-
vel szerintem, ők is a közlekedési szakemberek közé tartoznak. 

Az úttestre felfestett „sárga kerékpárt ábrázoló, amely felett
két sárga nyíl látható” útburkolati jelet nem kerékpársáv-nak, ha-
nem kerékpáros nyom-nak nevezi a jogszabály. A kerékpár-
sáv, mint útburkolati jel, az úttest szélével párhuzamosan felfes-
tett sárga folyamatos vonal, amely a kereszteződéseknél szagga-
tott. A másik, melynek neve nyitott kerékpársáv, az szintén az
úttest szélével párhuzamosan van felfestve, de az fehér és szag-
gatottan van felfestve. 

Ha a járdán útburkolati jellel megengedik a kerékpárosos köz-
lekedését, onnantól az nem járda és nem kerékpársáv, hanem,
gyalogút és kerékpárút.

Bíró Károly
gépjármű-szakoktató

Köszönjük a pontosítást!
JP 
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– Barátok: olyan embe-
rek, akik jól ismernek és
mégis szeretnek.

* * *
– Modern irodalmat ol-

vasni olyan, mintha az em-
ber megpróbálná követni a
cselekményt a betûleves-
ben.

* * *
– Ha egy férfi megérint a

szavaival, akkor a keze
sincs már olyan messze.

* * *
– Annyira sokoldalú,

hogy az már gömb.
* * *

– Sikerbiztos módszer
elefántszobor elkészítésé-
hez: szerezzünk egy hatal-
mas tömb márványt és fa-
ragjunk le róla mindent,
ami nem hasonlít elefántra!

* * *
– Ésszel él az ember –

mondta a kannibál.
* * *

– Egy kutya olcsóbb, mint

egy feleség. Kevesebbet
eszik és már bundája is van.

* * *
– Aki mer, annál van a ka-

nál.
* * *

– Az élet olyan, mint a
WC-papír. Minél közelebb
érsz a végéhez, annál gyor-
sabban fogy.

* * *
– A bajuszt miért nem

szájöldöknek hívják?
* * *

– Egy macskát mindenre
megtaníthatsz, amit õ sze-
retne csinálni.

* * *
– Minél több emberrel ta-

lálkozom, annál jobban
szeretem a kutyámat.

* * *
– Miért nem olvasni soha

az újságokban: „Jósnõ nyer-
te a lottófõnyereményt!“?

* * *
– A duda nem mûködik,

figyeld a középsõ ujjamat!

VII. Király utca. A felesleges útburkolati
jeleknek csak a felét távolították el

VI. Nagymező utca. Közelben egy
iskola, nagyon kellene egy zebra

VIII. Teleki
tér. Itt egye-
nesen is, és
jobbra is to-

vább lehet
haladni. Ezt

felesleges
kölön táblá-

val jelezni

ujtaxi.qxd  6/12/13 08:24  Page 28

Tisztelt kollégák!
Engedem betűim folyását egy kirándulás fe-
lé kanyarodni, midőn is City-s szervezésben
meglátogattuk az esztergomi Suzuki-gyárat
és persze a környéket. Igaz, nem voltunk na-
gyon sokan, de aki ott volt, szép élmények-
kel gazdagodott. Mint tudjuk, az élmény ízét
a megtapasztalás adja meg igazán, ott kell
lenni, látni kell. Mert más a fotelból filmen
nézni valamit, vagy a helyszínen saját szem-
mel látni. A kínai Nagy Falon is jobb volt sé-
tálni, mint képeslapon nézegetni. Hát így vol-

tunk a gyár gépsoránál is,
csodáltuk a több mint hét-
száz robotot, ahogy csáp-
jaikkal forogtak, mozogtak
emeltek, hegesztettek, s
az irgalmatlan sor végén,
persze nem kevés emberi
munka mellett, legördültek
a kész autók a gyártósor-
ról, percenként egy-egy
jármű „sebességgel”.

Igaz, fényképezni nem
lehetett, de az élmény fej-

ben maradt, mely-
nek hatása alatt
írom most sorai-
mat, megosztva
véletek.

Bár
a borongós idő nem kényez-
tetett minket, azért nem pa-
naszkodtunk, jó volt átgurulni
Párkányba, s onnan csodálni a
panorámát, majd lábakat nem
kímélve felmászni a Bazilika ku-
polájába, közel háromszáz lép-

csőn, s lenézni a
Duna kanyarulatá-
ra.

Az idő szaladott,
a társaság hala-
dott, s immáron
délutánba fordul-
tunk, s hazafelé
indult buszunk.
Nos ekkor én
már ezen íráson
gondolkodtam,
meg azon, hogy
mit is főzzünk?
Nem aggód-
tam, fejemben
összeállt a kép.

Az első recept lehet
akár sörfalatka is, tojás-
krém újhagymával, ka-
viárral.

Elkészítése a követ-
kező, igen egyszerű:

Főzünk 6-8 tojást,
majd tisztítás után pé-
pesre masszírozzuk
villával, adunk bele
egy fél vajat, 1-2 ka-
nál tejfölt, egy kanál
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mustárt, sózzuk, borsozzuk, majd keverjük
erősen, s mikor már homogénné vált, szó-
runk bele egész vékonyra szelt zsenge új-
hagymát, akár egy csokorral. Ha kicsit állt
a hűtőben, jobban összeérnek az ízek. Kif-
likarikákra szedünk kiskanállal, majd dí-
szíthetjük retekkarikával, kevés fekete
vagy piros kaviárral. Nem rossz, könnyű rá-
szokni.

Ha a tojáskrémet előételnek adjuk, ak-

kor egy könnyű főételként egy gyors la-
zacreceptet írnék most mellé.

A 10-12 dkg súlyú lazacszeleteket sóz-
zuk, hal-fűszerezzük, majd pár percig
olíván mindkét oldalán pirosra sütjük.
Eközben brokkolit főzünk húslében, vagy
csak egyszerűen sós vízben. A mártáshoz
sem kell sok idő, a felszeletelt gombát ke-
vés vajon pirítjuk, megszórjuk vágott ka-
porral, egy kis vízzel és egy pohár tejföllel

felengedjük, s ha nem elég sűrű, egy te-
áskanálnyi keményítővel sűríthetjük, per-
sze ezt is sóztuk, borsoztuk. Tálalásnál a
hal mellé helyezzük a brokkolivirágot, lo-
csoljuk a mártással, a halra tehetünk egy
kis kaviárt, egyéb díszítést, és lehet kínál-
ni. Ehhez általában száraz fehér pezsgőt
ajánlanak.

Ha kipróbálod, fakanalas jó étvágyat kí-
vánok: Soós István City 22

30

Ahogy Magyarországnak, úgy a taxisoknak
is szükségük van /lenne/ az idegenforga-
lomból származó bevételre. De ebben az év-
ben nem várhatunk nagy számban turistákat
Németországból, legalábbis erről számolt

be a Német Autóklub lapja, az ADAC
MOTORWELT. 

De miért is jönnének? 
A taxis például a Keletiből elviszi a Nyuga-

tiba, tizenötezer forintért. A Váci utcában

hatvanezer forintért kap
egy üveg pezsgőt. A Bala-
tonnál éppúgy lerabolják
őket mint a fővárosban.

Pedig a rendszerváltás
előtt. milyen jó vendégek
voltak. A keletnémetek nem
mehettek nyugatra, sok
nyugatnémet nem mehetett
keletre. Itt találkoztak Ma-
gyarországon, általában a
Balatonnál. A keletnémete-
ket vártuk a Keleti pályaud-
varnál, 470 forintért levittük
Siófokra, ott már várták
őket a nyugatnémet roko-
nok. Ötszáz forintból nem
kértek vissza, aznapra már
megvolt a bevétel, mehet-
tük haza. 

Magyarországon volt a
„treffen punkt”, a találkozá-
si pont. Innen származik a
„treffes” kifejezés, amely
már elterjedt a taxis szak-
mában. A treffes a taxiállo-
máson a sor elején álló, az,
aki először találkozik az
utassal. A jelek szerint
ezeknek a találkozásoknak
vége. Legalábbis a német
turistákkal… 

Elmennek inkább Dél-Amerikába, Kenyá-
ba, a Karibi-szigetekre. Vagy Európában
Lengyelországba, Szerbiába, Szlovéniába…

Juhász Péter

Sajnálatos tény

Nem jönnek a németek nyaralni

A társadalombiztosítási nyug-
ellátásról szóló törvény (1997.
évi LXXXI. törvény 66. §) alap-
ján különös méltánylást ér-
demlő körülmények fennállá-
sa esetén méltányosságból
kivételesen emelhető a folyó-
sított nyugellátás öszszege, il-
letőleg egyszeri segély enge-
délyezhető.

A különös méltánylást ér-
demlő körülmények értékelé-
se során kiemelten figyelem-
be veszik azokat a körülmé-
nyeket, amelyek rendkívüli

mértékben és módon veszé-
lyeztetik a kérelmező megél-
hetését, a jövedelmi viszonya-
ihoz képest aránytalanul sú-
lyos terhet jelentenek szá-
mára (tartós betegség, meg-
növekedett gyógyszer- és la-
kásfenntartási költségek,
rendszeres jövedelemmel
nem rendelkezők eltartása, a
házastárs halála, tartásra kö-
teles és képes hozzátartozó
hiánya stb.). A szociális szem-
pontok mérlegelésénél figye-
lemmel kell lenni a házastárs,

a saját háztartásban együtt
élők szociális és jövedelmi vi-
szonyaira is.

A nyugellátás méltányos-
ságból történő emelésére irá-
nyuló kérelem elbírálása so-
rán kiemelten kezelik azon
személy kérelmét, akinél a
nyugellátás összege nem ha-
ladja meg a havi nyugdíjmini-
mum másfélszeresét (42 750
forintot).

Információink szerint méltá-
nyossági nyugdíjemelésre há-
romévenként kerülhet sor.

Méltányossági nyugdíjemelés
Jogosult vagy?

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

Taxisoknak nagyon kedvező áron,
a City Taxi munkatársainak, család-
tagjainak extra kedvezménnyel. Ru-
galmas időbeosztással, munkanap-
okon és hétvégén is.
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061/788-7991, 0670/371-4240

vagy hagyhatsz üzenetet a 
vermesi@citromail.hu 

e-mail címen is.
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„Soha többé nem írok. A világ túl öreg, és
nincs semmi új benne. Már mindent leír-
tak.”

(Rimbaud válasza Verlaine-nek)
Mariam, a tejcsokis színű karcsú, magas abesz-
szin lány viseli gondját Harrarban, Abesszínia
fővárosában a 30 év fölötti fehér embernek.
Mariam keresztény, szorosan fejhez simuló fe-
hér kendőt, hosszú fehér ruhát visel – egyetlen
fényképe tanúsága szerint igen egzotikus jelen-
ség. Szerető? Feleség? Ma már nincs aki bi-
zonysággal meg tudná mondani, kije is volt a fe-
hér embernek, Arthur Rimbaud-nak, a világlí-
ra egyik meghatározó egyéniségének. 

De hogy került a költő Harrarba, e különle-
ges helyre? És miért nem maradt Párizsban?
Hiszen ülhetett volna a fenekén valamék kávé-
házban az örökké abszintot iszogató költőtár-
sával, az időszakosan (túl)szoros baráti kap-
csolatával, Paul Verlaine-nel (Rimbaud utálta
az abszintot, mindig hányingere lett tőle), és ír-
hatta volna a tőle megszokott lendülettel ver-
seit. Miért nem ezt tette?

Mert megunta. Unta Párizs „művészi” lég-
körét, a költők–írók versengését és veszeke-
déseit, az álbohém életüket, amely számára
valójában kispolgári, sőt nyárspolgári. Mert
mehetnékje volt, és mert vonzotta az élet, a ka-
land, a különlegességek lehetősége.

Arthur Rimbaud 1854-ben született az
ardennekbeli Charleville-ben, melyet a Meuse
folyó szel ketté, és innéttől nincs messze a bel-
ga határ. A város külsőre komornak tűnik, a
keskeny, egyenes utcák, a szorosan egymás-
hoz tapadó ódon házak miatt egyenest rideg-
nek. S rideg Arthur otthoni élete is: apja gya-
logoskapitány (el lehet képzelni, mennyi me-
legséget kaphatott a fiúgyerek egy akkori fran-
cia gyalogoskapitánytól), az anyukája meg me-
rev szertartásossággal vallásos, és van még
három testvére különböző nemből és korosz-
tályból. Azt nem mondhatjuk, hogy szűkölköd-
nek, de amikor monsieur le capitain katonás
egyenességgel sarkonfordul és elhagyja né-
pes családját, helyzetük – érthető módon –
nehezebbre fordul.

Arthur lehetne akár mintagyerek, anyukája
szemefénye, öröme, rendkívül koraérett, úgy
vág az esze, mint a beretva, iskoláit hamar és
jól elvégzi, latinul is ír verseket – de hát a bes-
te kölkének állandóan mehetnékje van, meg-
lóg otthonról, kóborol (kóborolva verseket ír),
hol itt, hol ott bukkan fel, majd verseit elküldi
Párizsba. Csodálatos versek. Például az egyik
a magánhangzók színéről szól, ahogy egy
gyermek érezheti, a másik, tán leghíresebb
verse, A részeg hajó csupa látomás, eksztázis,
a többi a hetyke, fölényes és lázadó suhanc
formában és tartalmában tökéletes alkotásai.
A párizsi költők ledöbbennek. Hiszen ez a kö-
lök még csak tizenhét éves! Verlaine nyomban
Párizsba hívja („Gyere, drága gyermek...”), és
a magas termetű, boglyas hajú, kopott ruhás,
ápolatlan és modortalan Arthur egy napon be
is állít példaképéhez...

Elkezdődik a világirodalom egyik legbotrá-
nyosabb kapcsolata, az együtt-lerészegedé-
sek, az együtt-élések, együtt-kóborlások, elvá-
lások rövid korszaka – minderről részleteseb-
ben írtunk korábban Verlaine kapcsán, meg
hát amúgy is ismert a versszeretők körében.

Hogy melyik „rontotta meg” a másikat, meg
hogy melyik volt „démonibb”, azon a tudós el-
mék máig vitatkoznak. Azonban tény, hogy e
két esendő, gyarló és „bűnös” ember kapcso-
latából a költészet megújulása fakadt, egymás-
ra találásukon megbotránkozhatunk, de a lé-
nyegen mit sem változtat.

Arthur már otthon is lázadozott minden el-
len, ami „hivatalosság”: az egyház, az állami
hatalom, a pöffeszkedő nyárspolgárok ellen.
Hát még Párizsban a „nyárspolgáriság főváro-
sában”! Fölényes hányavetisége, no meg az,
hogy úgyszólván percek alatt képes hangula-
tát, érzéseit, látomásait megdöbbentő újszerű-
séggel verseiben kifejezni, a csodálat mellett
bosszankodást és irigységet is kiváltott. Elítél-
ték radikalizmusát és szarkazmusát. Néhány
későbbi kritikusa túlságosan érzéketlennek, ri-
degnek vélte, sőt cinikusnak. Ugyan már!

Itt egy példa az ellenkezőjére is: a rideg és
merev otthonából elszökő és kóborló, érzel-
mekkel és érzésekkel teli tizenhét éves fiú ki-
robbanó életélvezetéből, a megszerzett új ér-
zés, a szabadság mámorából született alábbi
jókedvű huncut verse (Babits Mihály ford.). No
jó, az utolsó strófa valóban profánnak és kissé
cinikusnak tűnik – de megbocsáthatóan.

Arthurban nem volt semmi „kötelező” költői
póz. Soha nem szenvelgett, spontán írt, maga-
biztosan. Három év(!) alatt kiírt magából min-
dent, látomásokat, víziókat, hangulatokat, ref-
lexiókat – aztán tizenkilenc éves korában befe-
jezte: „Soha többé nem írok...”

Tengernyi tudós írás szól költészetéről.
Ezek persze mind igazak, csak hát némelyek
még nehezebb olvasmányok, mint Rimbaud

úgynevezett „nehéz” prózaversei, így aztán
szándékuk ellenére rendre el is rettentik az ol-
vasót Arthur műveink élvezetétől.

A mehetnék, a kóborolhatnék irányította
sorsát. Kezdetben Verlaine-nel csatangol Bel-
giumban, Németországban, majd Londonban
szakítanak, ám először az egyik, Verlaine rálő
a másikra, a másik meg, Arthur később alapo-
san összeveri Verlaine-t.

Korabeli kép a nagy kalandra már egyedül
nekiindult Arthurról: kopott, kigombolt útika-
bátban áll, elnyűtt nadrágban, agyonstrapált
cipőben, félvállra vetett tarisznyával... És innét-
től csak vázlatot írunk, mert rövid életének má-
sodik fele, amelyben már verseket nem ír,
megtöltene egy kalandregényt (egyébként
meg is töltött). Hogy hol, merre járt, onnét tud-
juk, hogy vándorlásainak állomásairól időnkint
értesíti anyját, időnkint tudósításokat küld a
Francia Földrajzi Társaságnak, főleg fölfede-
ző(!) útjairól. No bizony.  A kamasz költő már
megemberesedvén afrikai útja során valódi
fölfedező lesz. De még elébb Hollandia, majd
a skandináv országok után elmegyen Ciprus-
ra, Egyiptomba, időzik Ádenben, letelepedik
Abesszíniában, Harrarban, innén megyen föl-
fedező útra Szomáliába.

Közben megtanul egy tucat nyelvet, egy ke-
reskedő cég foglalkoztatja: elefántcsonttal,
arannyal, tömjénnel, bőrökkel, kávéval, no meg
persze fegyverekkel kereskedik igen rátermet-
ten. Arthurból, a vérbeli kalandorból sikeres
üzletember és jó tollú, éles szemű megfigyelő,

felfedező tudósító lett.
Újabb kép: a bennszülöttek köny-

nyű, szellős fehér ruháját viseli, haja
rövid, már őszülő – és bajuszt nö-
vesztett. Tekintete fáradt, mert ek-
kor már beteg. Daganat nőtt jobb lá-
bán, egyre fájdalmasabb. A szenve-
dés arra készteti, hogy hazavitesse
magát. Két hónapig tartott az utolsó
útja Marseille kikötőjéig. A kórház-
ban amputálják a lábát, de hiába. Ál-
lapota nem javul, húga hazaviszi
Charleville-be. Gondosan ápolja,
mindhiába. Arthur 1891-ben, 37
éves korában meghalt. Szülővárosá-
ban temették el a vándort, ková-
csoltvas kerítéssel körbevett sírján
kovácsoltvas kereszt, rajta neve és
ez a felirat: Priez  pour lui – Imád-
kozzatok érette.

Ahogy az már lenni szokott, róla
is legendák támadtak: hogy a fegy-
verek mellett bizony-bizony rabszol-
gákkal is kereskedett, hogy külön-

böző egzotikus hölgyektől különböző egzoti-
kus betegségeket kapott, hogy nyolc-tíz gyer-
meke született és így tovább. Isabelle, a húga
és első életrajzának szépelgő írója meg egye-
nest azt állította, hogy a bátyja a halálos ágyán
papot kért, meggyónt, vagyis „megtért”.

No, nekem az Arthurral kapcsolatos legen-
dák közül ez tűnik a legkevésbé hihetőnek...
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ESTI IMÁDSÁG

Mint egy angyal, kinek állán borbély ecsetje
maszatol, ajkamon a megivott sörök
habja még, szivar a fogam közt, úgy ülök:
lelkemben vitorlák láthatatlan menetje...

S mint vén galambducok forró pettyes szemetje,
száz szennyes álom ég bennem és füstölög,
s fájó lelkemben úgy gyürüznek bús körök,
hogy olyan, mint az ős fák évgyürüs szövetje.

De majd, bús álmaim lenyelve, megrogyott
szívvel, s leöntve már egy kisebbfajta hordót,
kertjébe megyek át a korcsmának, hogy ott

szeliden, mint az Úr, pisáljak egy nagyot,
a barna ég felé ivellőt, messzecsorgót...
helyeslést intenek a délceg napraforgók.

Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében
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mustárt, sózzuk, borsozzuk, majd keverjük
erősen, s mikor már homogénné vált, szó-
runk bele egész vékonyra szelt zsenge új-
hagymát, akár egy csokorral. Ha kicsit állt
a hűtőben, jobban összeérnek az ízek. Kif-
likarikákra szedünk kiskanállal, majd dí-
szíthetjük retekkarikával, kevés fekete
vagy piros kaviárral. Nem rossz, könnyű rá-
szokni.

Ha a tojáskrémet előételnek adjuk, ak-

kor egy könnyű főételként egy gyors la-
zacreceptet írnék most mellé.

A 10-12 dkg súlyú lazacszeleteket sóz-
zuk, hal-fűszerezzük, majd pár percig
olíván mindkét oldalán pirosra sütjük.
Eközben brokkolit főzünk húslében, vagy
csak egyszerűen sós vízben. A mártáshoz
sem kell sok idő, a felszeletelt gombát ke-
vés vajon pirítjuk, megszórjuk vágott ka-
porral, egy kis vízzel és egy pohár tejföllel

felengedjük, s ha nem elég sűrű, egy te-
áskanálnyi keményítővel sűríthetjük, per-
sze ezt is sóztuk, borsoztuk. Tálalásnál a
hal mellé helyezzük a brokkolivirágot, lo-
csoljuk a mártással, a halra tehetünk egy
kis kaviárt, egyéb díszítést, és lehet kínál-
ni. Ehhez általában száraz fehér pezsgőt
ajánlanak.

Ha kipróbálod, fakanalas jó étvágyat kí-
vánok: Soós István City 22

30

Ahogy Magyarországnak, úgy a taxisoknak
is szükségük van /lenne/ az idegenforga-
lomból származó bevételre. De ebben az év-
ben nem várhatunk nagy számban turistákat
Németországból, legalábbis erről számolt

be a Német Autóklub lapja, az ADAC
MOTORWELT. 

De miért is jönnének? 
A taxis például a Keletiből elviszi a Nyuga-

tiba, tizenötezer forintért. A Váci utcában

hatvanezer forintért kap
egy üveg pezsgőt. A Bala-
tonnál éppúgy lerabolják
őket mint a fővárosban.

Pedig a rendszerváltás
előtt. milyen jó vendégek
voltak. A keletnémetek nem
mehettek nyugatra, sok
nyugatnémet nem mehetett
keletre. Itt találkoztak Ma-
gyarországon, általában a
Balatonnál. A keletnémete-
ket vártuk a Keleti pályaud-
varnál, 470 forintért levittük
Siófokra, ott már várták
őket a nyugatnémet roko-
nok. Ötszáz forintból nem
kértek vissza, aznapra már
megvolt a bevétel, mehet-
tük haza. 

Magyarországon volt a
„treffen punkt”, a találkozá-
si pont. Innen származik a
„treffes” kifejezés, amely
már elterjedt a taxis szak-
mában. A treffes a taxiállo-
máson a sor elején álló, az,
aki először találkozik az
utassal. A jelek szerint
ezeknek a találkozásoknak
vége. Legalábbis a német
turistákkal… 

Elmennek inkább Dél-Amerikába, Kenyá-
ba, a Karibi-szigetekre. Vagy Európában
Lengyelországba, Szerbiába, Szlovéniába…

Juhász Péter

Sajnálatos tény

Nem jönnek a németek nyaralni

A társadalombiztosítási nyug-
ellátásról szóló törvény (1997.
évi LXXXI. törvény 66. §) alap-
ján különös méltánylást ér-
demlő körülmények fennállá-
sa esetén méltányosságból
kivételesen emelhető a folyó-
sított nyugellátás öszszege, il-
letőleg egyszeri segély enge-
délyezhető.

A különös méltánylást ér-
demlő körülmények értékelé-
se során kiemelten figyelem-
be veszik azokat a körülmé-
nyeket, amelyek rendkívüli

mértékben és módon veszé-
lyeztetik a kérelmező megél-
hetését, a jövedelmi viszonya-
ihoz képest aránytalanul sú-
lyos terhet jelentenek szá-
mára (tartós betegség, meg-
növekedett gyógyszer- és la-
kásfenntartási költségek,
rendszeres jövedelemmel
nem rendelkezők eltartása, a
házastárs halála, tartásra kö-
teles és képes hozzátartozó
hiánya stb.). A szociális szem-
pontok mérlegelésénél figye-
lemmel kell lenni a házastárs,

a saját háztartásban együtt
élők szociális és jövedelmi vi-
szonyaira is.

A nyugellátás méltányos-
ságból történő emelésére irá-
nyuló kérelem elbírálása so-
rán kiemelten kezelik azon
személy kérelmét, akinél a
nyugellátás összege nem ha-
ladja meg a havi nyugdíjmini-
mum másfélszeresét (42 750
forintot).

Információink szerint méltá-
nyossági nyugdíjemelésre há-
romévenként kerülhet sor.

Méltányossági nyugdíjemelés
Jogosult vagy?

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

Taxisoknak nagyon kedvező áron,
a City Taxi munkatársainak, család-
tagjainak extra kedvezménnyel. Ru-
galmas időbeosztással, munkanap-
okon és hétvégén is.
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061/788-7991, 0670/371-4240

vagy hagyhatsz üzenetet a 
vermesi@citromail.hu 

e-mail címen is.
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„Soha többé nem írok. A világ túl öreg, és
nincs semmi új benne. Már mindent leír-
tak.”

(Rimbaud válasza Verlaine-nek)
Mariam, a tejcsokis színű karcsú, magas abesz-
szin lány viseli gondját Harrarban, Abesszínia
fővárosában a 30 év fölötti fehér embernek.
Mariam keresztény, szorosan fejhez simuló fe-
hér kendőt, hosszú fehér ruhát visel – egyetlen
fényképe tanúsága szerint igen egzotikus jelen-
ség. Szerető? Feleség? Ma már nincs aki bi-
zonysággal meg tudná mondani, kije is volt a fe-
hér embernek, Arthur Rimbaud-nak, a világlí-
ra egyik meghatározó egyéniségének. 

De hogy került a költő Harrarba, e különle-
ges helyre? És miért nem maradt Párizsban?
Hiszen ülhetett volna a fenekén valamék kávé-
házban az örökké abszintot iszogató költőtár-
sával, az időszakosan (túl)szoros baráti kap-
csolatával, Paul Verlaine-nel (Rimbaud utálta
az abszintot, mindig hányingere lett tőle), és ír-
hatta volna a tőle megszokott lendülettel ver-
seit. Miért nem ezt tette?

Mert megunta. Unta Párizs „művészi” lég-
körét, a költők–írók versengését és veszeke-
déseit, az álbohém életüket, amely számára
valójában kispolgári, sőt nyárspolgári. Mert
mehetnékje volt, és mert vonzotta az élet, a ka-
land, a különlegességek lehetősége.

Arthur Rimbaud 1854-ben született az
ardennekbeli Charleville-ben, melyet a Meuse
folyó szel ketté, és innéttől nincs messze a bel-
ga határ. A város külsőre komornak tűnik, a
keskeny, egyenes utcák, a szorosan egymás-
hoz tapadó ódon házak miatt egyenest rideg-
nek. S rideg Arthur otthoni élete is: apja gya-
logoskapitány (el lehet képzelni, mennyi me-
legséget kaphatott a fiúgyerek egy akkori fran-
cia gyalogoskapitánytól), az anyukája meg me-
rev szertartásossággal vallásos, és van még
három testvére különböző nemből és korosz-
tályból. Azt nem mondhatjuk, hogy szűkölköd-
nek, de amikor monsieur le capitain katonás
egyenességgel sarkonfordul és elhagyja né-
pes családját, helyzetük – érthető módon –
nehezebbre fordul.

Arthur lehetne akár mintagyerek, anyukája
szemefénye, öröme, rendkívül koraérett, úgy
vág az esze, mint a beretva, iskoláit hamar és
jól elvégzi, latinul is ír verseket – de hát a bes-
te kölkének állandóan mehetnékje van, meg-
lóg otthonról, kóborol (kóborolva verseket ír),
hol itt, hol ott bukkan fel, majd verseit elküldi
Párizsba. Csodálatos versek. Például az egyik
a magánhangzók színéről szól, ahogy egy
gyermek érezheti, a másik, tán leghíresebb
verse, A részeg hajó csupa látomás, eksztázis,
a többi a hetyke, fölényes és lázadó suhanc
formában és tartalmában tökéletes alkotásai.
A párizsi költők ledöbbennek. Hiszen ez a kö-
lök még csak tizenhét éves! Verlaine nyomban
Párizsba hívja („Gyere, drága gyermek...”), és
a magas termetű, boglyas hajú, kopott ruhás,
ápolatlan és modortalan Arthur egy napon be
is állít példaképéhez...

Elkezdődik a világirodalom egyik legbotrá-
nyosabb kapcsolata, az együtt-lerészegedé-
sek, az együtt-élések, együtt-kóborlások, elvá-
lások rövid korszaka – minderről részleteseb-
ben írtunk korábban Verlaine kapcsán, meg
hát amúgy is ismert a versszeretők körében.

Hogy melyik „rontotta meg” a másikat, meg
hogy melyik volt „démonibb”, azon a tudós el-
mék máig vitatkoznak. Azonban tény, hogy e
két esendő, gyarló és „bűnös” ember kapcso-
latából a költészet megújulása fakadt, egymás-
ra találásukon megbotránkozhatunk, de a lé-
nyegen mit sem változtat.

Arthur már otthon is lázadozott minden el-
len, ami „hivatalosság”: az egyház, az állami
hatalom, a pöffeszkedő nyárspolgárok ellen.
Hát még Párizsban a „nyárspolgáriság főváro-
sában”! Fölényes hányavetisége, no meg az,
hogy úgyszólván percek alatt képes hangula-
tát, érzéseit, látomásait megdöbbentő újszerű-
séggel verseiben kifejezni, a csodálat mellett
bosszankodást és irigységet is kiváltott. Elítél-
ték radikalizmusát és szarkazmusát. Néhány
későbbi kritikusa túlságosan érzéketlennek, ri-
degnek vélte, sőt cinikusnak. Ugyan már!

Itt egy példa az ellenkezőjére is: a rideg és
merev otthonából elszökő és kóborló, érzel-
mekkel és érzésekkel teli tizenhét éves fiú ki-
robbanó életélvezetéből, a megszerzett új ér-
zés, a szabadság mámorából született alábbi
jókedvű huncut verse (Babits Mihály ford.). No
jó, az utolsó strófa valóban profánnak és kissé
cinikusnak tűnik – de megbocsáthatóan.

Arthurban nem volt semmi „kötelező” költői
póz. Soha nem szenvelgett, spontán írt, maga-
biztosan. Három év(!) alatt kiírt magából min-
dent, látomásokat, víziókat, hangulatokat, ref-
lexiókat – aztán tizenkilenc éves korában befe-
jezte: „Soha többé nem írok...”

Tengernyi tudós írás szól költészetéről.
Ezek persze mind igazak, csak hát némelyek
még nehezebb olvasmányok, mint Rimbaud

úgynevezett „nehéz” prózaversei, így aztán
szándékuk ellenére rendre el is rettentik az ol-
vasót Arthur műveink élvezetétől.

A mehetnék, a kóborolhatnék irányította
sorsát. Kezdetben Verlaine-nel csatangol Bel-
giumban, Németországban, majd Londonban
szakítanak, ám először az egyik, Verlaine rálő
a másikra, a másik meg, Arthur később alapo-
san összeveri Verlaine-t.

Korabeli kép a nagy kalandra már egyedül
nekiindult Arthurról: kopott, kigombolt útika-
bátban áll, elnyűtt nadrágban, agyonstrapált
cipőben, félvállra vetett tarisznyával... És innét-
től csak vázlatot írunk, mert rövid életének má-
sodik fele, amelyben már verseket nem ír,
megtöltene egy kalandregényt (egyébként
meg is töltött). Hogy hol, merre járt, onnét tud-
juk, hogy vándorlásainak állomásairól időnkint
értesíti anyját, időnkint tudósításokat küld a
Francia Földrajzi Társaságnak, főleg fölfede-
ző(!) útjairól. No bizony.  A kamasz költő már
megemberesedvén afrikai útja során valódi
fölfedező lesz. De még elébb Hollandia, majd
a skandináv országok után elmegyen Ciprus-
ra, Egyiptomba, időzik Ádenben, letelepedik
Abesszíniában, Harrarban, innén megyen föl-
fedező útra Szomáliába.

Közben megtanul egy tucat nyelvet, egy ke-
reskedő cég foglalkoztatja: elefántcsonttal,
arannyal, tömjénnel, bőrökkel, kávéval, no meg
persze fegyverekkel kereskedik igen rátermet-
ten. Arthurból, a vérbeli kalandorból sikeres
üzletember és jó tollú, éles szemű megfigyelő,

felfedező tudósító lett.
Újabb kép: a bennszülöttek köny-

nyű, szellős fehér ruháját viseli, haja
rövid, már őszülő – és bajuszt nö-
vesztett. Tekintete fáradt, mert ek-
kor már beteg. Daganat nőtt jobb lá-
bán, egyre fájdalmasabb. A szenve-
dés arra készteti, hogy hazavitesse
magát. Két hónapig tartott az utolsó
útja Marseille kikötőjéig. A kórház-
ban amputálják a lábát, de hiába. Ál-
lapota nem javul, húga hazaviszi
Charleville-be. Gondosan ápolja,
mindhiába. Arthur 1891-ben, 37
éves korában meghalt. Szülővárosá-
ban temették el a vándort, ková-
csoltvas kerítéssel körbevett sírján
kovácsoltvas kereszt, rajta neve és
ez a felirat: Priez  pour lui – Imád-
kozzatok érette.

Ahogy az már lenni szokott, róla
is legendák támadtak: hogy a fegy-
verek mellett bizony-bizony rabszol-
gákkal is kereskedett, hogy külön-

böző egzotikus hölgyektől különböző egzoti-
kus betegségeket kapott, hogy nyolc-tíz gyer-
meke született és így tovább. Isabelle, a húga
és első életrajzának szépelgő írója meg egye-
nest azt állította, hogy a bátyja a halálos ágyán
papot kért, meggyónt, vagyis „megtért”.

No, nekem az Arthurral kapcsolatos legen-
dák közül ez tűnik a legkevésbé hihetőnek...

31

ESTI IMÁDSÁG

Mint egy angyal, kinek állán borbély ecsetje
maszatol, ajkamon a megivott sörök
habja még, szivar a fogam közt, úgy ülök:
lelkemben vitorlák láthatatlan menetje...

S mint vén galambducok forró pettyes szemetje,
száz szennyes álom ég bennem és füstölög,
s fájó lelkemben úgy gyürüznek bús körök,
hogy olyan, mint az ős fák évgyürüs szövetje.

De majd, bús álmaim lenyelve, megrogyott
szívvel, s leöntve már egy kisebbfajta hordót,
kertjébe megyek át a korcsmának, hogy ott

szeliden, mint az Úr, pisáljak egy nagyot,
a barna ég felé ivellőt, messzecsorgót...
helyeslést intenek a délceg napraforgók.

Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében
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Várjuk üzeneteiket, ötleteiket, kérdéseiket, véleményeiket.
Látogassa mmeeggúú jjuu ll tt   honlapunkat: www.taxisokvilaga.hu

I. Krisztina körút

Félreérthető volt a taxiállomás a BKIK épülete előtt. A taxiállomást jó
szándékkal hozták létre, elsősorban azért, hogy a taxisok letehessék
autójukat, amíg ügyeiket intézik az épületben. Azonban a kollégák
folyamatosan jelezték, megbüntették őket a közterület-felügyelők,
mert a taxiállomáson nem szabad otthagyni az autót. Itt beülős utas

nem valószínű, a rádióvétel gyenge, így felesleges volt a droszt, jó,
hogy megszüntették. Köszönet.
V. Alkotmány utca
Többször szóba került már ez a taxiállomás, általában negatív fel-
hangokkal. Most örömmel jelenthetjük, hogy elkészültek a
„Taxiállomás” útburkolati jelek és a taxisok is használatba vették az új
megállót. Ezért is köszönet. 

Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban

I. Krisztina körút: Félreérthető volt 
a droszt, jó, hogy megszüntették

V. Alkotmány utca: A felfestés mintaszerű lett, köszönjük
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V. Kossuth tér
Halász Ferenc kollégánk jelezte, hogy péntekenként piac van a Föld-
művelésügyi Minisztérium előtt, ezért nem lehet használni a taxiállo-
mást a civil autók miatt. Kérjük, hogy rendszeresen ellenőrizzék a ta-
xiállomást péntekenként (is). 

V. Szabadság tér
Az utasok akkor se tudnak beszállni a taxikba a taxiállomáson, ha
megtalálják egyáltalában. De az se biztos, hogy megtalálják, erről
számolt be Fekete Ferenc kollégánk, mert egy terasszal „kerítést”
emeltek mellé. 

VI. Váci út
A Westend Hilton előtt taxik állomásoznak, fel is festették a TAXI je-
leket. Azonban ez így még nem hivatalos taxiállomás, gyakran meg-
állnak ott civil autók is. Jó lenne hivatalossá tenni, a civil autókat ki-
szorítani. 

VII. Madách tér
Egyetlenegy(!) taxi állhat be a taxiállomásra, de most már annyi se,
mert „BUSZ” kiegészítő jelzőtáblát helyeztek ki ismeretlenek. Kérjük
a kiegészítő jelzőtáblát leszerelni. 

XII. Alkotás utca 
Már jeleztük, hogy civil autók miatt nem lehet használni a taxiállo-
mást. A fő probléma, hogy hiányoznak az erre utaló útburkolati
jelek… Juhász Péter
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– Egy csapos tulaj-
donképpen gyógy-
szerész, korlátozott
lehetõségekkel.

* * *
– Sosem értettem,

miért szopják a babák
az ujjukat. Aztán
megkóstoltam a bé-
biételt.

* * *
– A memóriám már

nem a régi. És ráadá-
sul még a memóriám
sem a régi.

* * *
– Csak addig igyál,

amíg már szépnek tû-
nik, de még nem aka-
rod elvenni feleségül.

* * *
– A nyúl az egy igazi

jellem. Ott ül a fûben,
de akkor sem szívja!

V. Kossuth tér: Halász
Ferenc képéhez nem
kell kommentár. Ez egy
taxiállomás Budapesten

V. Szabadság tér: Itt akkor sem lehet beszállni
a taxikba, ha az utas megleli a taxiállomást

VI. Váci út Jó lenne hivatalosan is taxiállomássá tenni
azt a területet, ahol amúgy is taxik állomásoznak

XII. Alkotás utca: Továbbra is
hiányoznak az útburkolati jelek

VII. Madách tér: A
kiegészítő tábla
szerint autóbusz-
nak engedélyezték
a megállást a taxi-
állomáson
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Igaz, próbarendszámos. 
A próbarendszámnak meg a lénye-
ge, hogy menetlevelet kell vezetni,
és az ilyen rendszámmal ellátott
jármű általában nem szállíthat uta-
sokat. Azért próbarendszám. 

De hát ne keressünk csomót a
kákán! Budapesten vagyunk, ahol
munkagéprendszámmal is lehet
„Meseautót” taxiként üzemeltetni,
meg fehér rendszámmal utasokat
szállítani, meg „Pizza” felirattal ta-
xinak látszani, meg, meg, meg ...
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Ez is Zsiguli, csak egy kicsit más... 

Jön a nyár, jön a jó idő, naná, hogy megjelentek az ablakmosók… 
Ha letisztítják az ablakot, akkor az a baj, mert csak összemaszatol-
ják a szélvédőt. De ha nem engedjük, akkor meg az a baj, mert
bosszúból jól összekenik. Hol vannak a rendőrök, akiknek a rendre
kellene figyelni?

A rendőrség egyik illetékesének válasza, rövidítve, szer-
kesztve.
A tevékenységgel hatóságunk folyamatosan foglalkozik.
Az ablakmosást végző személyekkel szemben több alka-

lommal került sor intézkedésekre. Ezalatt figyelmeztetést, helyszí-
nen kiszabott bírságot, szabálysértési feljelentést és előállítás foga-
natosítását értem. 

A jelenleg érvényben lévő törvényi szabályozás ennél több lehe-
tőséget nem ad hatóságunk kezébe!

A rendelkezésre álló rendőri erők száma nem elegendő ahhoz,
hogy az adott területeken őrhelyeket alakítsunk ki, illetve értelmét
veszíti, mivel ezen személyek más kereszteződést választanak az
ablakmosás elvégzésére.

Kapitányságunk közterületein szolgálatot teljesítő állományát uta-
sítottam, hogy fenti személyekre, illetve tevékenységükre fokozot-
tan figyeljenek, velük szemben továbbra is tegyék meg a szüksé-
ges intézkedéseket.

Wieszt Ferenc rendőr őrnagy
Rendészeti osztályvezető

Budapesti Rendőr-főkapitányság
VIII. kerületi Rendőrkapitányság

Rendészeti Osztály

Köszönjük a választ és az intézkedést. Juhász Péter

Hadjárat az ablakmosók ellen

Az alkalmazottnak – szemben az egyéni
vállalkozóval – nincs ráhatása, sőt valójá-
ban tudomást sem szerezhet róla, hogy
munkaadója a tőle levont egyéni járulé-
kokat ténylegesen befizeti-e az adóható-
sághoz.

Éppen ezért, a társadalombiztosítási jogsza-
bályok az ellátások megállapítása során alapve-
tően eltekintenek a járulékfizetés vizsgálatától.

A törvény az egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultság feltételeként a bejelentési kö-
telezettség teljesítését írja elő, a pénzbeli ellá-
tások (táppénz, gyes stb.) tekintetében pedig
a biztosítási jogviszony és a pénzbeli egész-
ségbiztosítási járulékalapot képező jövedelem
igazolását írja elő. A bejelentés tényét  a sze-
mélyes ügyfélkapu „Biztosítási jogviszony” me-
nüpontjában ellenőrizni lehet, a jövedelemiga-
zolást pedig az alkalmazó cég minden év janu-
ár 31-ig köteles dolgozója rendelkezésére bo-
csátani. 

A törvény szerint szolgálati időnek szá-
mít a biztosítási jogviszony időtartama,
ha erre az időszakra az előírt nyugdíjjáru-
lékot a biztosítottól levonták. Ha a biztosí-
tás ténye, illetőleg a biztosítással járó jogvi-
szony időtartamára vonatkozó adatok a társa-
dalombiztosítási igazgatási szervek nyilvántar-
tásaiból megállapíthatók, azonban a nyugdíjjá-
rulék levonásának ténye az eredeti okiratok
alapján sem állapítható meg, vagy az ezek hiá-
nyában, illetőleg a foglalkoztató megszűnése
miatt nem bizonyítható, a nyugdíjjárulék le-
vonását vélelmezni kell.

Az alkalmazottat tehát nem érheti amiatt hát-
rány, hogy munkaadója esetleg nem fizette
meg utána a nyugdíjjárulékot.

Mindez azonban az egyéni vállalkozó eseté-
ben másként alakul.

A vonatkozó jogszabály szerint szolgálati
időként nem lehet figyelembe venni az
egyéni vállalkozó jogviszonyának azt az

időtartamát, amelyre vonatkozóan
az egyéni vállalkozónak nyugdíjjá-
rulék tartozása, vagy erre az idő-

szakra vonatkozóan elengedett tartozása
van.

A tartozás összegét és azt az időtartamot,
amelyre a tartozás vonatkozik, az adóhatóság
igazolja, ennek hiányában az egyéni vállalkozó
igazolása, nyilatkozata az irányadó.

A tartozás utólag történő – a nyugdíj
megállapítása utáni – megfizetése esetén
az így meghosszabbodott szolgálati időt
figyelembe kell venni a nyugdíj újraszá-
molásánál.

Alkalmazottak és vállalkozók járulékfizetése

Lapzártakor érkezett: június elsejétől saját
ügyfélkapun keresztül lekérdezhető az
egyéni nyugdíjszámla. A lista egyelőre
2013. január 1-jétől tartalmaz adatokat, a
befizetéseket nem, de a bevallott tételeket
ellenőrizhetjük, tehát az alkalmazott meg-
bizonyosodhat róla, hogy bejelentése
rendben van. Kipróbáltam, működik!

Homályos a kép, de azért jól látható, ahogy
a fizetségüket várják a derék legények 
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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 2013. szeptember 7-8.

SZÁLLÁS 3 000 Ft-tól / fő

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.

NEVEZÉS 28 000 Ft / csapat, 
amely tartalmazza a 10 fős csapat 
est-ebédjét is!

JELENTKEZÉS Lossó Géza 
06-20-99-28-018

Jó Egészséget mindenkinek!



Igaz, próbarendszámos. 
A próbarendszámnak meg a lénye-
ge, hogy menetlevelet kell vezetni,
és az ilyen rendszámmal ellátott
jármű általában nem szállíthat uta-
sokat. Azért próbarendszám. 

De hát ne keressünk csomót a
kákán! Budapesten vagyunk, ahol
munkagéprendszámmal is lehet
„Meseautót” taxiként üzemeltetni,
meg fehér rendszámmal utasokat
szállítani, meg „Pizza” felirattal ta-
xinak látszani, meg, meg, meg ...
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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        www.radiotaxi.hu
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Mobil: 06-30 9500-301
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Üzemanyagárak, 2013 (Ft/liter)

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz
Január 410 430 252
Február 414 423 266
Március 431 435 271
Április 442 439 271
Május 438 438 272
Június 409 416 279

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

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

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

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

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

www.nav.gov.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

műnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt jármű-

nél 45%

AA  BBTTII   kkíínnáállaattaa
Taxicentrum Információs és Szolgáltató Iroda

1119 Budapest, Vahot u. 6. Tel.: 229-3736  Mobil: 30/989-4279
E-mail: bti@taxicentrum.hu Web: www.taxicentrum.hu

Nyitva tartás: hétfõ–csütörtök 09.00–16.00-ig, péntek 09.00–14.00-ig.

Idõszak Százalék
2011.12.21 – 2012.08.28 7,00%
2012.08.29 – 2012.09.25 6,75%
2012.09.26 – 2012.10.30 6,50%
2012.10.31 – 2012.11.27 6,25%
2012.11.28 – 2012.12.19 6,00%
2012.12.20 – 2013.01.29 5,75%
2013.01.30 – 2013.02.26 5,50%
2013.02.27 – 2013.03.26 5,25%
2013.03.27 – 2013.04.23 5,00%
2013.04.24 – 2013.05.28 4,75%
2013.05.29-tõl 4,50%

www.mnb.hu
Az adó- és járulékbevallások saját kezdeményezés-
bõl történõ utólagos módosítása (önrevízió) követ-
keztében fennálló különbözet után a jegybanki
alapkamatnak megfelelõ pótlékot kell fizetni. Ha-
táridõn túli adó- és járulékfizetés esetén az adóha-
tóság késedelmi pótlékként a mindenkori jegyban-
ki alapkamat kétszeresét számítja fel.

A JEGYBANKI ALAPKAMAT
ALAKULÁSA

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.

Július 12. • Elõzõ havi járulékok bevallása és
befizetése. • Elõzõ havi KATA befizetése. • Má-
sodik negyedévi adóelõleg befizetése. • Nyugdíj

melletti vállalkozók negyedéves adó- és járulék-
befizetése
Július 20. Cégautó adó bevallása és befizetése

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

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

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

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

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

www.nav.gov.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

műnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt jármű-

nél 45%

AA  BBTTII   kkíínnáállaattaa
Taxicentrum Információs és Szolgáltató Iroda

1119 Budapest, Vahot u. 6. Tel.: 229-3736  Mobil: 30/989-4279
E-mail: bti@taxicentrum.hu Web: www.taxicentrum.hu

Nyitva tartás: hétfõ–csütörtök 09.00–16.00-ig, péntek 09.00–14.00-ig.

Idõszak Százalék
2011.12.21 – 2012.08.28 7,00%
2012.08.29 – 2012.09.25 6,75%
2012.09.26 – 2012.10.30 6,50%
2012.10.31 – 2012.11.27 6,25%
2012.11.28 – 2012.12.19 6,00%
2012.12.20 – 2013.01.29 5,75%
2013.01.30 – 2013.02.26 5,50%
2013.02.27 – 2013.03.26 5,25%
2013.03.27 – 2013.04.23 5,00%
2013.04.24 – 2013.05.28 4,75%
2013.05.29-tõl 4,50%

www.mnb.hu
Az adó- és járulékbevallások saját kezdeményezés-
bõl történõ utólagos módosítása (önrevízió) követ-
keztében fennálló különbözet után a jegybanki
alapkamatnak megfelelõ pótlékot kell fizetni. Ha-
táridõn túli adó- és járulékfizetés esetén az adóha-
tóság késedelmi pótlékként a mindenkori jegyban-
ki alapkamat kétszeresét számítja fel.

A JEGYBANKI ALAPKAMAT
ALAKULÁSA

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.

Július 12. • Elõzõ havi járulékok bevallása és
befizetése. • Elõzõ havi KATA befizetése. • Má-
sodik negyedévi adóelõleg befizetése. • Nyugdíj

melletti vállalkozók negyedéves adó- és járulék-
befizetése
Július 20. Cégautó adó bevallása és befizetése

Fontos 
határidõk
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Fizetendő legkisebb járulékok 2013.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

JÚNIUS

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

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

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

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

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

Egészségügyi Szolgáltatási Járulék Nyugdíjjárulék

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

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

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

kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla
Költségvetési  

10032000-06056229 10032000-06056236számla száma
Költségkénti 

Teljes befizetett összeg Nem elszámolhatóelszámolhatóság

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ

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

• az egyéni vállalkozó ha 2011. de-
cember 31-én I., II., vagy III. csoportos
rokkantsági, baleseti rokkantsági nyug-
díjra volt jogosult és rokkantsági ellá-
tásban vagy rehabilitációs ellátásban
részesül

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

Fenti kedvezmény 2012. július 1-től
illeti meg az egyéni vállalkozókat, továb-
bá a bt., kkt., kft. személyesen közremű-
ködő tagjait. A kedvezmény a minimál-
bér kétszeres összegéig vehető igény-
be, kizárólag a vállalkozó, vagy tag saját
járulékaiból (alkalmazottakra tehát nem
vonatkozik). A 2012. július 1. előtti idő-
szakra ez az adókedvezmény nem érvé-
nyesíthető. 2012. július 1. utáni idő-
szakra önrevízióval módosíthatóak a hi-
básan beküldött bevallások.

(2011. évi CLVI. Törvény egyes adó-
törvények és azzal összefüggő egyéb
törvények módosításáról 462/A. §)

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

12-e.

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

hó 12-ig fizetik. 

(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért) 

Fõfoglalkozású Munkaviszony

vagy nyugdíj melletti

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

Költségvetési számla NAV Kisadózó vállalkozások  NAV Kisadózó vállalkozások

elnevezése tételes adója tételes adója

bevételi számla bevételi számla

Költségvetési számla száma 10032000-01076349 10032000-01076349
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Központi 
Okmányiroda  
1133 Budapest, 
Visegrádi u. 110-112.  
Tel.: 443-5747
Hétvégén is nyitva!

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

Fõpolgármesteri 
Hivatal 

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

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

bályainak tisztázása. Kitöltött nyomtatványok és más beadványok
átvétele. 

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

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

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

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

Ügyfélfogadási idõ

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

P: 9.00 – 12.00.   

További felvilágosítás:
www.taxiallomas.hu 

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

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

vezetõi szakvizsga igazolvány“, melyben Budapest, vagy or-
szágos bejegyzés szerepel 

• igazolás arról, hogy a kérelmezõ Budapest fõváros területén
végzett iparûzési adóköteles tevékenységével összefüggés-
ben a Fõvárosi Önkormányzathoz adóalanyként bejelentke-
zett, adóbevallást nyújtott be, és adótartozása nem áll fenn,
illetve adóelõleg-fizetési kötelezettségének eleget tett.

Budapesti 
Közlekedési 
Központ
Taxidroszt iroda

Budapest VII., 
Rumbach Sebestyén u. 19-21.
(Rumbach Center)

Tel.: 06-1-235-3000

Fõállású átalányadózó vállalkozó Nyugdíj melletti* átalányadózó vállalkozó

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

és mértéke Az adó ennek 16%-a. Az adó ennek 16%-a.

Befizetési számlák elnevezése NAV Személyi jövedelemadó NAV Személyi jövedelemadó

Befizetési számlák számlaszáma 10032000-06056353 10032000-06056353

Költségkénti elszámolhatóság Nem elszámolható Nem elszámolható

FIZETENDÕ NEGYEDÉVES ADÓELÕLEGEK
Az adózás rendjéről szóló törvény értelmében az egyéni vállalkozó ne-

gyedévenként, a negyedévet követő hó 12-ik napjáig adóelőleget köteles
fizetni. 

Adóelőleget abban a negyedévben kell fizetni először, amikor össze-
ge eléri, vagy meghaladja a 10.000 forintot. A további negyedévekben
már összegtől függetlenül fizetni kell. 

*Az átalányadózó vállalkozók a nyugdíjba vonulás évében még végig
a főállásúakra vonatkozó 20%-os (kedvezőbb) jövedelemszámítást alkal-
mazhatják. 

Tételes adózóknál a személyi jövedelem-kivét mellett más elemeket is
figyelembe kell venni az adóelőleg számítás során, javasoljuk ezért
szakképzett könyvelő igénybevételét.

Fizetési határidõ a tárgynegyedévet követõ hó 12-e, 
A második negyedév tekintetében 2013. július 12-e. 

A nõ olyan, mint az olimpiai érem. Harcolnod kell érte,

aztán egy életen át lóg a nyakadon.

Bölcsességeket rendkívül egyszerû kitalálni. Az ember

egyszerûen leírja az ellenkezõjét annak, amit tesz.
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Fizetendő legkisebb járulékok 2013.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

JÚNIUS

Egészségbiztosítási Nyugdíj- Szociális
és munkaerõ-piaci járulék hozzájárulási

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

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

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

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

Egészségügyi Szolgáltatási Járulék Nyugdíjjárulék

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

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

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

kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla kifizetõt terhelõ kötelezettség beszedési számla
Költségvetési  

10032000-06056229 10032000-06056236számla száma
Költségkénti 

Teljes befizetett összeg Nem elszámolhatóelszámolhatóság

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ

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

• az egyéni vállalkozó ha 2011. de-
cember 31-én I., II., vagy III. csoportos
rokkantsági, baleseti rokkantsági nyug-
díjra volt jogosult és rokkantsági ellá-
tásban vagy rehabilitációs ellátásban
részesül

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

Fenti kedvezmény 2012. július 1-től
illeti meg az egyéni vállalkozókat, továb-
bá a bt., kkt., kft. személyesen közremű-
ködő tagjait. A kedvezmény a minimál-
bér kétszeres összegéig vehető igény-
be, kizárólag a vállalkozó, vagy tag saját
járulékaiból (alkalmazottakra tehát nem
vonatkozik). A 2012. július 1. előtti idő-
szakra ez az adókedvezmény nem érvé-
nyesíthető. 2012. július 1. utáni idő-
szakra önrevízióval módosíthatóak a hi-
básan beküldött bevallások.

(2011. évi CLVI. Törvény egyes adó-
törvények és azzal összefüggő egyéb
törvények módosításáról 462/A. §)

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

12-e.

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

hó 12-ig fizetik. 

(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért) 

Fõfoglalkozású Munkaviszony

vagy nyugdíj melletti

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

Költségvetési számla NAV Kisadózó vállalkozások  NAV Kisadózó vállalkozások

elnevezése tételes adója tételes adója

bevételi számla bevételi számla

Költségvetési számla száma 10032000-01076349 10032000-01076349
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Központi 
Okmányiroda  
1133 Budapest, 
Visegrádi u. 110-112.  
Tel.: 443-5747
Hétvégén is nyitva!

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

Fõpolgármesteri 
Hivatal 

Adó Fõosztály 
Ügyfélszolgálati Iroda

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

Tel.: 411-7000
(központi szám)

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

bályainak tisztázása. Kitöltött nyomtatványok és más beadványok
átvétele. 

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

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

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

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

Ügyfélfogadási idõ

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

P: 9.00 – 12.00.   

További felvilágosítás:
www.taxiallomas.hu 

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

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

vezetõi szakvizsga igazolvány“, melyben Budapest, vagy or-
szágos bejegyzés szerepel 

• igazolás arról, hogy a kérelmezõ Budapest fõváros területén
végzett iparûzési adóköteles tevékenységével összefüggés-
ben a Fõvárosi Önkormányzathoz adóalanyként bejelentke-
zett, adóbevallást nyújtott be, és adótartozása nem áll fenn,
illetve adóelõleg-fizetési kötelezettségének eleget tett.

Budapesti 
Közlekedési 
Központ
Taxidroszt iroda

Budapest VII., 
Rumbach Sebestyén u. 19-21.
(Rumbach Center)

Tel.: 06-1-235-3000

Fõállású átalányadózó vállalkozó Nyugdíj melletti* átalányadózó vállalkozó

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

és mértéke Az adó ennek 16%-a. Az adó ennek 16%-a.

Befizetési számlák elnevezése NAV Személyi jövedelemadó NAV Személyi jövedelemadó

Befizetési számlák számlaszáma 10032000-06056353 10032000-06056353

Költségkénti elszámolhatóság Nem elszámolható Nem elszámolható

FIZETENDÕ NEGYEDÉVES ADÓELÕLEGEK
Az adózás rendjéről szóló törvény értelmében az egyéni vállalkozó ne-

gyedévenként, a negyedévet követő hó 12-ik napjáig adóelőleget köteles
fizetni. 

Adóelőleget abban a negyedévben kell fizetni először, amikor össze-
ge eléri, vagy meghaladja a 10.000 forintot. A további negyedévekben
már összegtől függetlenül fizetni kell. 

*Az átalányadózó vállalkozók a nyugdíjba vonulás évében még végig
a főállásúakra vonatkozó 20%-os (kedvezőbb) jövedelemszámítást alkal-
mazhatják. 

Tételes adózóknál a személyi jövedelem-kivét mellett más elemeket is
figyelembe kell venni az adóelőleg számítás során, javasoljuk ezért
szakképzett könyvelő igénybevételét.

Fizetési határidõ a tárgynegyedévet követõ hó 12-e, 
A második negyedév tekintetében 2013. július 12-e. 

A nõ olyan, mint az olimpiai érem. Harcolnod kell érte,

aztán egy életen át lóg a nyakadon.

Bölcsességeket rendkívül egyszerû kitalálni. Az ember

egyszerûen leírja az ellenkezõjét annak, amit tesz.

ujtaxi.qxd  6/12/13 08:24  Page 39



40

Hülye gyereket tanítja az
apja számolni. 

– Kisfiam, 5+3 mennyi? 
– Nemtom – válaszol a

gyerek. 
– Na figyelj, fiam: Anna

nénitõl hoztam 5 almát, Er-
zsi nénitõl hoztam 3 almát.
Akkor hány almánk van? 

– Hoztá’ almát…?
* * *

Két barát beszélget: 
– Úgy hallom, el akarsz

válni a feleségedtõl. Hogy-
hogy? 

– Folyton éjszakai mula-
tókba jár. 

– És pasizik? Vagy iszik? 
– Dehogy! Engem keres.

* * *
Minden reggel ágyba vi-

szem a páromnak a kávét.
Neki már csak meg kell da-
rálnia...

* * *
Azt mondják, elmebajban

szenvedek... De én nem
szenvedek, élvezem minden
percét...

* * *
A munkahely olyan, mint

a sakk. Ha alacsonyabb be-
osztásban vagy, akkor csu-
pa paraszt vesz körül és

járhatsz gyalog. De ha elõ-
léptetnek, akkor egybõl
mindenki téged akar leüt-
ni.

* * *
Attól, hogy valakit nem

értenek meg, még nem mû-
vész!

* * *
Ha jobban néznék ki, kies-

nék az ablakon.
* * *

A valóság olyan illúzió,
amelyet az alkohol tartós
megvonása idéz elõ.

* * *
Az emberiség olyan, mint

a krumpli: a java a föld alatt
van.

* * *
Az a nõ, aki nem csinos,

milyen? Csintalan?
* * *

Fogadd el: egyszer te
vagy a galamb, egyszer
meg a szobor.

* * *
Kérjük a reggel késve ér-

kezõket, a folyosó jobb ol-
dalán haladni, nehogy ösz-
szeütközzenek a délutáni
korán távozók bal oldali so-
rával.

Budapesti 
Kereskedelmi 
és Iparkamara 
1016 Budapest 
Krisztina krt 99. 
Tel: (06-1) 488-2000

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

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 9.00 - 15.00
Kedd: 9.00 - 13.00
Szerda: 9.00 - 15.00
Csütörtök: 9.00 - 13.00
Péntek: 9.00 - 12.00

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

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

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 9.00 - 15.00
Kedd: 9.00 - 15.00
Szerda: 9.00 - 15.00
Csütörtök: 9.00 - 15.00
Péntek: 9.00 - 12.00 

BTI 
TAXICENTRUM

1119 Budapest, Vahot u. 6.  

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

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

Nyitva tartás: 

Hétfõtõl csütörtökig
09.00–16.00 

Pénteken 09.00–14.00

Fõvárosi 
taxiengedély ügyek 

Nemzeti Közlekedési
Hatóság 

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

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

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig
08.00–15.00 

Pénteken 08.00–12.00

Pest megyei 
taxiengedély ügyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság  

1141 Budapest Komócsy u. 17-19.
Tel: 460-2201

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

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig 
07.30-15.30 

Pénteken 07.30-12.30
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Korlátozott számban várjuk kollégák jelentkezését:    
 Lőrincz Attila ( 06-1) 8-837-500

1141 Budapest, Fogarasi út 145/A.

Ezért érdemes a -hoz csatlakoznod:

- Célunk együtt dolgozni egy jó hangulatú csapatban.
- Stabil címállománnyal rendelkezünk.
- Folyamatos csekk, e-csekk beváltási lehetőség.
- POS terminál bérlési lehetőség.
- Nyugdíjas kollegák részére
- Másod állású kollegák részére
- Kedvezményes mobiltelefon �lotta.

KEDVEZŐ feltételek.

Elvárásaink:
- 8 évesnél �iatalabb, jó állapotú és felszereltségű gépkocsi
- minimum 2 éves taxis gyakorlat
- sikeres felvételi vizsga

R
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Budapesti 
Kereskedelmi 
és Iparkamara 
1016 Budapest 
Krisztina krt 99. 
Tel: (06-1) 488-2000

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

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 9.00 - 15.00
Kedd: 9.00 - 13.00
Szerda: 9.00 - 15.00
Csütörtök: 9.00 - 13.00
Péntek: 9.00 - 12.00

Pest megyei és Érd
Megyei Jogú Városi
Kereskedelmi és
Iparkamara 
1056 Budapest 
Váci u. 40. IV. emelet 

Tel: (06-1) 317-7666

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

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 9.00 - 15.00
Kedd: 9.00 - 15.00
Szerda: 9.00 - 15.00
Csütörtök: 9.00 - 15.00
Péntek: 9.00 - 12.00 

A ténylegesen főfoglalkozású egyéni vállal-
kozón kívül alapesetben főállásúnak minő-
sül a korhatár előtti ellátásban, szolgálati
járandóságban részesülő kisadózó egyéni
vállalkozó is.

Nem minősül ugyanakkor főállásúnak a
saját jogú nyugdíjas, valamint a rehabilitáci-
ós járadékban részesülő személy, illetőleg
az, akit a kisadózói jogviszonya mellett tel-
jes munkaidős munkaviszonyban foglalkoz-
tatnak. 

A főállású kisadózó biztosított, a Tb-tör-
vény szerinti összes ellátásra jogosult, te-
hát táppénzre is, azonban a pénzbeni el-
látások (nyugdíj, táppénz stb.) alapja
nem a minimálbér, hanem havi 81 300
forint. 

A nem főállású kisadózó e jogviszonya
alapján nem biztosított, semmilyen társada-
lombiztosítási ellátásra nem szerez jogot
(baleseti ellátásra sem). Természetesen
egyéb jogviszonya alapján (nyugdíjas, mun-
kavállaló stb.) megkaphatja a teljes körű el-
látást.

Az arányos szolgálati idő számításra vo-
natkozó rendelkezéseket a főállású kisadó-
zó biztosítási idejének szolgálati időként
történő figyelembevétele esetén is alkal-
mazni kell. Ha a főállású kisadózó biztosítá-
sa kizárólag ezen jogviszonya alapján áll
fenn, arányos szolgálati idejét a Katv. 10. §
(1) bekezdésében meghatározott összeg,
azaz az ellátás számításának alapjául szol-
gáló 83 100 forint alapján kell kiszámítani.
Így, ha 2013. évben végig a kisadózók téte-
les adóját fizeti és más jogcímen nem fizet
nyugdíjjárulékot, nem teljes évi, csak
303 napnyi szolgálati időt szerez.

Figyelemmel arra, hogy a főállásúnak
nem minősülő kisadózó a Katv. 10. § (2)
bekezdése értelmében nem biztosított,

ezen jogviszonyával további szolgálati
időt sem szerez, valamint nyugdíjnöve-
lésre sem szerez jogosultságot.

Bővült a kisadózás választhatóságá-
nak köre

Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsola-
tos nemzetközi közigazgatási együttműkö-
dés egyes szabályairól szóló 2013. évi
XXXVII. törvény (továbbiakban: Mód. tv.)
módosította a kisadózó vállalkozások téte-
les adójáról szóló 2012. évi CXLVII. tör-
vény (továbbiakban: Katv.) 4. §-ának (4) be-
kezdését 2013. április 21-i hatállyal.

A Mód.tv. szerint a Katv. 4. § 4. bekezdé-
sének a) és b) pontjai hatályon kívül kerül-
tek 2013. április 21-étől, így a tételes adó
hatálya alá bejelentkezhetnek ezen
időponttól a TEÁOR 2008 szerint

a) 66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri
tevékenység

b) 66.29 Biztosítás, nyugdíjalap
egyéb kiegészítő tevékenysége

besorolású tevékenységet folytatók is.
Az adóalanyiság választása esetére

rendszeresített nyomtatvány a 13T101/E,
amelyen az egyéni vállalkozó teheti meg
bejelentését. 

Már működő adózók esetében az adó-
alanyiság a választás bejelentését kö-
vető hónap első napjával jön létre.

Rács mögött a darabolós taxis

Minimum 25 évet kaphat
Brutális gyilkosság részleteire derült fény az
elmúlt hónapban. A 2002-ben eltűnt 28 esz-
tendős Becky Godden-Edwards ügyben, több-
évi nyomozást követően a gyanúsítottat el-
fogta a rendőrség. A taxisként dolgozó férfi
tavaly októberben árulta el, hová is rejtette a
holttestet, melynek fejét és végtagjait a mai
napig nem találja a nyomozóhatóság.

Több mint tíz évig tartó kitartó nyomozás eredménye-
ként sikerült elfogni az amerikai rendőröknek egy fiatal
eltűntnek hitt lány gyilkosát. A 48 esztendős taxisként
dolgozó Chris Halliwell még 2002-ben ölte meg a 28
éves Becky Godden-Edwardsot, akit ezt követően el-
ásott. Miután elfogták, majd letartóztatták, tavaly októ-
berben a nyomozóknak elárulta, hová rejtette el áldo-
zatát. Azonban az csak tetem kiásáskor derült ki, hogy
az áldozatnak hiányoznak a végtagjai és nincs feje.

Egyelőre annyit sikerült az emberöléssel kapcsola-
tosan rekonstruálni, hogy a taxis a fiatal nőt brutálisan
lemészárolta, majd egy erdőben eltemette. Ekkor
még a teljes test meg volt, ám egy évvel később
Chriss Halliwell úgy gondolta, ha a végtagjait és a fe-
jét máshol rejti el, úgy a nyomozók nehezebben azo-
nosítják a tetemet, ha megtalálják. Visszament az el-
hantolás helyére, kiásta a testet, majd a kezeit és lába-
it, valamint a fejét levágta, amivel egyelőre nem tudni,
mit kezdett, mert erről nem hajlandó beszélni a gyil-
kos.

A lány szülei most arra kérték a gyanúsítottat, árul-
ja el, hová rejtette a hiányzó testrészeket, hogy egész-
ben tudják eltemetni gyermeküket. A gyászoló anya a
következőket fűzte hozzá a történtekhez: – Itt a lehe-
tőség, hogy a tettes könnyítsen a lelkén. Addig nem
nyugodhatok, míg nem tudom, mi történt. Minden,
amit kaptam a lányomból, az egy zacskónyi csont, fej
nélkül – fogalmazott az asszony.

Chris Halliwell tettéért minimum 25 évnyi szabad-
ságvesztésre számíthat, melyet a legmagasabb bünte-
tés-végrehajtási fokozatú fegyházban kell letöltenie.
Az sem kizárt, hogy a brutális gyilkosságért életfogy-
tiglanra ítélik a taxist.

Cash 

– A pénz nem boldogít. Egy
ember, akinek 3 milliárdja van,
semmivel sem boldogabb, mint
akinek csak kettõ van.

* * *
– Ha jobban néznék ki, kiesnék

az ablakon.

KATA-s hírek
A kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló törvény kapcsán felmerült né-
hány kérdést vesszük sorra. Vonatkozó jogszabály: 2012. évi CXLVII. törvény.

(Katv.)
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Hülye gyereket tanítja az
apja számolni. 

– Kisfiam, 5+3 mennyi? 
– Nemtom – válaszol a

gyerek. 
– Na figyelj, fiam: Anna

nénitõl hoztam 5 almát, Er-
zsi nénitõl hoztam 3 almát.
Akkor hány almánk van? 

– Hoztá’ almát…?
* * *

Két barát beszélget: 
– Úgy hallom, el akarsz

válni a feleségedtõl. Hogy-
hogy? 

– Folyton éjszakai mula-
tókba jár. 

– És pasizik? Vagy iszik? 
– Dehogy! Engem keres.

* * *
Minden reggel ágyba vi-

szem a páromnak a kávét.
Neki már csak meg kell da-
rálnia...

* * *
Azt mondják, elmebajban

szenvedek... De én nem
szenvedek, élvezem minden
percét...

* * *
A munkahely olyan, mint

a sakk. Ha alacsonyabb be-
osztásban vagy, akkor csu-
pa paraszt vesz körül és

járhatsz gyalog. De ha elõ-
léptetnek, akkor egybõl
mindenki téged akar leüt-
ni.

* * *
Attól, hogy valakit nem

értenek meg, még nem mû-
vész!

* * *
Ha jobban néznék ki, kies-

nék az ablakon.
* * *

A valóság olyan illúzió,
amelyet az alkohol tartós
megvonása idéz elõ.

* * *
Az emberiség olyan, mint

a krumpli: a java a föld alatt
van.

* * *
Az a nõ, aki nem csinos,

milyen? Csintalan?
* * *

Fogadd el: egyszer te
vagy a galamb, egyszer
meg a szobor.

* * *
Kérjük a reggel késve ér-

kezõket, a folyosó jobb ol-
dalán haladni, nehogy ösz-
szeütközzenek a délutáni
korán távozók bal oldali so-
rával.
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Kereskedelmi 
és Iparkamara 
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Krisztina krt 99. 
Tel: (06-1) 488-2000

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

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 9.00 - 15.00
Kedd: 9.00 - 13.00
Szerda: 9.00 - 15.00
Csütörtök: 9.00 - 13.00
Péntek: 9.00 - 12.00

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

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

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 9.00 - 15.00
Kedd: 9.00 - 15.00
Szerda: 9.00 - 15.00
Csütörtök: 9.00 - 15.00
Péntek: 9.00 - 12.00 

BTI 
TAXICENTRUM

1119 Budapest, Vahot u. 6.  

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

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

Nyitva tartás: 

Hétfõtõl csütörtökig
09.00–16.00 

Pénteken 09.00–14.00

Fõvárosi 
taxiengedély ügyek 

Nemzeti Közlekedési
Hatóság 

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

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

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig
08.00–15.00 

Pénteken 08.00–12.00

Pest megyei 
taxiengedély ügyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság  

1141 Budapest Komócsy u. 17-19.
Tel: 460-2201

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

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig 
07.30-15.30 

Pénteken 07.30-12.30
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Korlátozott számban várjuk kollégák jelentkezését:    
 Lőrincz Attila ( 06-1) 8-837-500

1141 Budapest, Fogarasi út 145/A.

Ezért érdemes a -hoz csatlakoznod:

- Célunk együtt dolgozni egy jó hangulatú csapatban.
- Stabil címállománnyal rendelkezünk.
- Folyamatos csekk, e-csekk beváltási lehetőség.
- POS terminál bérlési lehetőség.
- Nyugdíjas kollegák részére
- Másod állású kollegák részére
- Kedvezményes mobiltelefon �lotta.

KEDVEZŐ feltételek.

Elvárásaink:
- 8 évesnél �iatalabb, jó állapotú és felszereltségű gépkocsi
- minimum 2 éves taxis gyakorlat
- sikeres felvételi vizsga

R
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A ténylegesen főfoglalkozású egyéni vállal-
kozón kívül alapesetben főállásúnak minő-
sül a korhatár előtti ellátásban, szolgálati
járandóságban részesülő kisadózó egyéni
vállalkozó is.

Nem minősül ugyanakkor főállásúnak a
saját jogú nyugdíjas, valamint a rehabilitáci-
ós járadékban részesülő személy, illetőleg
az, akit a kisadózói jogviszonya mellett tel-
jes munkaidős munkaviszonyban foglalkoz-
tatnak. 

A főállású kisadózó biztosított, a Tb-tör-
vény szerinti összes ellátásra jogosult, te-
hát táppénzre is, azonban a pénzbeni el-
látások (nyugdíj, táppénz stb.) alapja
nem a minimálbér, hanem havi 81 300
forint. 

A nem főállású kisadózó e jogviszonya
alapján nem biztosított, semmilyen társada-
lombiztosítási ellátásra nem szerez jogot
(baleseti ellátásra sem). Természetesen
egyéb jogviszonya alapján (nyugdíjas, mun-
kavállaló stb.) megkaphatja a teljes körű el-
látást.

Az arányos szolgálati idő számításra vo-
natkozó rendelkezéseket a főállású kisadó-
zó biztosítási idejének szolgálati időként
történő figyelembevétele esetén is alkal-
mazni kell. Ha a főállású kisadózó biztosítá-
sa kizárólag ezen jogviszonya alapján áll
fenn, arányos szolgálati idejét a Katv. 10. §
(1) bekezdésében meghatározott összeg,
azaz az ellátás számításának alapjául szol-
gáló 83 100 forint alapján kell kiszámítani.
Így, ha 2013. évben végig a kisadózók téte-
les adóját fizeti és más jogcímen nem fizet
nyugdíjjárulékot, nem teljes évi, csak
303 napnyi szolgálati időt szerez.

Figyelemmel arra, hogy a főállásúnak
nem minősülő kisadózó a Katv. 10. § (2)
bekezdése értelmében nem biztosított,

ezen jogviszonyával további szolgálati
időt sem szerez, valamint nyugdíjnöve-
lésre sem szerez jogosultságot.

Bővült a kisadózás választhatóságá-
nak köre

Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsola-
tos nemzetközi közigazgatási együttműkö-
dés egyes szabályairól szóló 2013. évi
XXXVII. törvény (továbbiakban: Mód. tv.)
módosította a kisadózó vállalkozások téte-
les adójáról szóló 2012. évi CXLVII. tör-
vény (továbbiakban: Katv.) 4. §-ának (4) be-
kezdését 2013. április 21-i hatállyal.

A Mód.tv. szerint a Katv. 4. § 4. bekezdé-
sének a) és b) pontjai hatályon kívül kerül-
tek 2013. április 21-étől, így a tételes adó
hatálya alá bejelentkezhetnek ezen
időponttól a TEÁOR 2008 szerint

a) 66.22 Biztosítási ügynöki, brókeri
tevékenység

b) 66.29 Biztosítás, nyugdíjalap
egyéb kiegészítő tevékenysége

besorolású tevékenységet folytatók is.
Az adóalanyiság választása esetére

rendszeresített nyomtatvány a 13T101/E,
amelyen az egyéni vállalkozó teheti meg
bejelentését. 

Már működő adózók esetében az adó-
alanyiság a választás bejelentését kö-
vető hónap első napjával jön létre.

Rács mögött a darabolós taxis

Minimum 25 évet kaphat
Brutális gyilkosság részleteire derült fény az
elmúlt hónapban. A 2002-ben eltűnt 28 esz-
tendős Becky Godden-Edwards ügyben, több-
évi nyomozást követően a gyanúsítottat el-
fogta a rendőrség. A taxisként dolgozó férfi
tavaly októberben árulta el, hová is rejtette a
holttestet, melynek fejét és végtagjait a mai
napig nem találja a nyomozóhatóság.

Több mint tíz évig tartó kitartó nyomozás eredménye-
ként sikerült elfogni az amerikai rendőröknek egy fiatal
eltűntnek hitt lány gyilkosát. A 48 esztendős taxisként
dolgozó Chris Halliwell még 2002-ben ölte meg a 28
éves Becky Godden-Edwardsot, akit ezt követően el-
ásott. Miután elfogták, majd letartóztatták, tavaly októ-
berben a nyomozóknak elárulta, hová rejtette el áldo-
zatát. Azonban az csak tetem kiásáskor derült ki, hogy
az áldozatnak hiányoznak a végtagjai és nincs feje.

Egyelőre annyit sikerült az emberöléssel kapcsola-
tosan rekonstruálni, hogy a taxis a fiatal nőt brutálisan
lemészárolta, majd egy erdőben eltemette. Ekkor
még a teljes test meg volt, ám egy évvel később
Chriss Halliwell úgy gondolta, ha a végtagjait és a fe-
jét máshol rejti el, úgy a nyomozók nehezebben azo-
nosítják a tetemet, ha megtalálják. Visszament az el-
hantolás helyére, kiásta a testet, majd a kezeit és lába-
it, valamint a fejét levágta, amivel egyelőre nem tudni,
mit kezdett, mert erről nem hajlandó beszélni a gyil-
kos.

A lány szülei most arra kérték a gyanúsítottat, árul-
ja el, hová rejtette a hiányzó testrészeket, hogy egész-
ben tudják eltemetni gyermeküket. A gyászoló anya a
következőket fűzte hozzá a történtekhez: – Itt a lehe-
tőség, hogy a tettes könnyítsen a lelkén. Addig nem
nyugodhatok, míg nem tudom, mi történt. Minden,
amit kaptam a lányomból, az egy zacskónyi csont, fej
nélkül – fogalmazott az asszony.

Chris Halliwell tettéért minimum 25 évnyi szabad-
ságvesztésre számíthat, melyet a legmagasabb bünte-
tés-végrehajtási fokozatú fegyházban kell letöltenie.
Az sem kizárt, hogy a brutális gyilkosságért életfogy-
tiglanra ítélik a taxist.

Cash 

– A pénz nem boldogít. Egy
ember, akinek 3 milliárdja van,
semmivel sem boldogabb, mint
akinek csak kettõ van.

* * *
– Ha jobban néznék ki, kiesnék

az ablakon.

KATA-s hírek
A kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló törvény kapcsán felmerült né-
hány kérdést vesszük sorra. Vonatkozó jogszabály: 2012. évi CXLVII. törvény.

(Katv.)
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Í g é r t e m ,
hogy folyta-
tom a gallok
közötti kalan-
dozásoka t ,
ha van idő-
tök, tartsatok
velünk…

A német–francia határon ért minket a
húsvét. Bruchsal, Autohof, étterem,
McDonald’s, és száz kamion fér el ebben
az óriásparkolóban.

Szépen és szabályosan leparkoltunk –,
ja, igaz nem mondtam, már tudok tolatni,
ha egyszerűbb manőverről van szó – és
reméltük, hogy most aztán igazán nyugal-
mas és kellemes húsvéti ünnepekben
lesz részünk.

Nem kell a locsolókat
várni, kívánatos és nem kívána-
tos emberekkel találkozni, eny-
hén és nem enyhén „húsvéti
hangulatban” lévőkkel beszél-
getni stb. és még satöbbi.

És remekül éreztük magun-
kat. A parkoló tele volt ugyan
kamionokkal, de az ünnepre
való tekintettel – vagy talán
még kissé hűvös volt, nem tu-
dom – a parkoló csendes volt
és felemelően húsvéti hangu-
latot árasztott.

Nem hangoskodtak és nem zajongtak,
mintha minden kamionsofőr egy kicsit át-
változott volna...

Majd kedden, éjfél után pár perccel  én
kezdtem. Elmondom, miért nem pontban
éjfélkor! Ha a rendőr ellenőrzi a tachográ-
fot, amikor ún.  munkaidőre tesszük, min-
dig kell hagyni az elindulást regisztráló
idő előtt 5-6 percet. Ekkor kell(ene) min-
den alkalommal az indulás előtti kötele-
ző ellenőrzéseket elvégezni… világítás,
féklámpa, gumik ellenőrzése stb... hát
ezért kell az a pár perc „üresállás”.  

Az autópálya jellegtelen, alig egy-két  ko-

csi, bizony ez természetes, hiszen a húsvé-
ti ünnepek alatt nemigen van mozgás,
majd reggel indulnak útjukra az emberek.

Átértünk a francia határon. Imádom a
francia autópályákat, kellemesek, szépen
gurul a kocsi, Pierre remekül viselkedik,
csodálatos, szép az Élet. Halkan szól a ze-
ne a fülhallgatón át, más szóval gondtalan
és felhőtlenül szép minden. És a zene,
nos az mámorítóan gyönyörű. Pavarotti
énekel, most csak nekem, úgy érzem, re-
pülök, és a dal felemel a sziporkázó csilla-
gok feletti, égi angyalok világába.

De mi ez??? Valami éktelen csörömpö-
lés rondít bele a
szárnyaló dalla-

mokba, valaki belekontárkodik ebbe a
Csodába...

A telefon. Ki lehet és mit akar éjjel egy
órakor? A Cég ügyeletese telefonál, és az
instrukció a következő:

„Azonnal forduljatok vissza ebbe és eb-
be a parkolóba... majd meglátjátok miért,
most többet nem mondhatok”. (És valami
kaján vigyorgás van a hangjában sőt mint-
ha csendesen röhögne... vagy csak kép-
zelődöm?)

Nincs mit tenni, kérdéseimre nem vála-
szol, lecsapja a telefont és meg kell fordul-
nunk, nincs más hátra, vissza kell menni
az irányító által megjelölt parkolóba.

Átnézzük iratainkat, minden megvan,
nem veszítettünk el semmit, a megadott
parkolóban nem is voltunk, nem tudjuk el-
képzelni, mi történhetett, hogy ilyen tes-
sék-lássék módon odazavarnak...

És megérkeztünk, és végünk lett. A tör-
ténet a következő:

Franciaországba több kamionunk telje-
sít fuvart. Ünnep révén más, cégen belüli
kocsi is parkolt az ünnepek alatt, ez telje-
sen nyilvánvaló.

Az egyik kamionban ugyanúgy két so-
főrkolléga dolgozik, mint ahogyan mi ket-
ten dolgozunk Istvánommal.

Hajnali egy órakor indult egy másik pá-
ros is, szintén a francia pályára. Péter

(így hívják az

egyiket) kez-
dett. Szépen,
halkan felkelt,
és indulás előtt
még beszaladt
a shopba egy
Coca-coláér t ,
aztán beült a
kormány mögé
és beindította a
kocsit. Megnyu-
godott, hogy
András (a másik
sofőr) nyugod-
tan alszik a felső
ágyon a behúzott

függöny mögött. Óvatosan kigurult a par-
kolóból, aztán hajrá! Irány Lyon... gond
egy szál se, András még bőven pihenhet,
majd ha lejár a négy és fél óra, majd akkor
felkelti váltani.

Miközben Péter a shopban vásárolt,
András – csak úgy pizsamában – kikászá-
lódott a fülkéből, a parkoló melletti kis el-
hagyatott rét szélén elvégezni a prob-
lémát... (Minek öltözzön fel, egy pár perc
az egész „művelet”.)

Ez idő alatt Péter visszajött, beült a kor-
mány mögé és szépen elindult. András
meg kint a parkolóban... és otthagyta!!!

43

Pilla jelentiPilla jelenti

Taxiból kamionba 8. rész

És csak tÉs csak toovvább a frább a francia parancia parttokokonon

A fenséges Mont-Blanc 

Egy kisebb barlang, a pala-hegyben

Már begyakoroltam,
már gyorsan megy
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„A kísértéstől egyféleképpen szabadulha-
tunk meg: ha megadjuk magunkat neki.”

(Oscar Wilde)

A párizsi Pére Lachaise temető sok különle-
ges és különc síremléke közül is kiemelke-
dik egy: hatalmas kőtömb élére felemelked-
ni igyekvő asszír angyalt faragott a modernis-
ta szobrász. Lendülne az angyal, a lábujja
már alig érinti a földet, ám a nehéz kőtömb-
szárny mintha megakasztaná lendültét.

Alant nyugszik Oscar Wilde angol költő,
színdarabok, regények, mesék, esszék és
még más egyebek írója, nem mellesleg „az
élet művésze”. A derék és szimpatikus ír nép
iránti tiszteletünk jeléül írjuk ide eredeti ne-
vét: Oscar Fingal O'Flahertie Wills – ezt bi-
zony ölég nehéz volt kimondani és megje-
gyezni még az angoloknak is, hát egy angya-
li lendülettel lerövidítette.

Oscar 1854-ben született Dublinban.
Apukája a város közszeretetnek örvendő
„doktorbácsija”, halk szavú, kedves, vékony-
ka, cingár kicsi ember, ám az anyuka sudár,
fejedelmi alkatú asszony, a számtalan ír sza-
badságharcok egyikének résztvevője –
egyébként sikeres írónő. Ettől a páratlan pá-
rostól csupa jót kapott Oscar: élénk szelle-
mű családi életet, szabad szellemű kiváló is-
kolákat, oxfordi tanulmányokat, sok-sok is-
meretet, a konvenciók, a korlátok nélküli
gondolkodás lehetőségét.

Nagy dolog ez az ő korszakában! Az ural-
kodó, Viktória királynő a (be)szabályozott
családi, közösségi és társadalmi élet híve és
gyakorlója. Alattvalóitól elvárta az „erkölcsi
tisztaságot”, a családi és társadalmi-társasá-
gi kötelezettségek merev betartását. Magá-
tól értetődik, hogy őfelsége konok „elvárá-
sai” gyümölcseként beérett a képmutatás,
az álszentség, a konvenciók eltúlzott és lát-
ványos érzékeltetése. Óh, az a híres ötórai
tea, a királynő „ajándéka” alattvalóinak!
„Megbolondultál, John!? – kiáltott felháboro-
dottan a középosztálybeli feleség fél ötkor a
férjére. – Máris teázni akarsz?! Hiszen a ki-
rálynő még nem teázott!”

Az alsóbb osztály angolja kevésbé törő-
dött az előírásokkal. Megvolt neki a maga
baja: nyakában az ipari forradalom, a gyár-
ipar irgalmatlan tempójú fejlődése. Örült, ha
a munkából fáradtan hazatért, leülhetett a
kandallója(!) mellé és – megihatta az ötórai
teáját!... Van abban valami muris, hogy a
meglehetősen piás angolokat az uralkodó
teaivásra szoktatta.

Oscar meg mind eközben növöget. Ha az
előítéletek, a megszokások, kötöttségek, a
korlátoltság elleni társadalmi méretű lázadás
el is maradt, lázadtak a művészek, írók, köl-
tők, festők stb. Oscar korai zseni, írogat ver-
seket (egyelőre nem sok sikerrel), tanulmá-

nyokat, cikkeket (kevés visszhanggal), szín-
műveket (kezdetben mérsékelt eredmény-
nyel). Ám sokkal nagyobb feltűnést keltett az
öltözködési illem viktoriánus követelményei-
nek felrúgásával: magas, hízásra hajlamos
alakjára legalább két számmal nagyobb koc-
kás tweed-zakót vesz, hozzá liláskék, igen
föltűnő nyakkendőt, fején hullámos szélű fél-
recsapott nagy puhakalap takarja középütt
elválasztott dús, vállig érő sötét haját. 

1881-ben saját költségén jelentette meg
verseskötetét, azt a hóna alá kapta és elin-
dult Amerikába, majd Kanadába – felolvasó
körútra. Amint fellépett egy ottani pódiumra,
máris zajos sikert aratott. Azt pontosan nem
tudjuk megmondani, hogy az amerikai és ka-
nadai közönsége mit ünnepelt-értékelt hang-
súlyozottabban: Oscart, mint az Óvilágból
odacsöppent feltűnő jelenséget, vagy verse-
it, amelyek finoman stilizált alkotások, dalla-
mosak, könnyedén íródtak és könnyedén át-
érezhetőek. Íme az egyik Kosztolányi Dezső
fordításában:

A körút sikerének híre Londonba is elju-
tott. Oscar szinte egy csapásra keresett és
kedvelt szerzővé vált, magasra emelte őt az
épp aktuális divathullám. Színházak már ver-
sengtek érte, volt úgy, hogy egyszerre öt
színház is Wilde-darabot játszott. No de mi-
ért is e nagy színpadi siker? Talán azért,
mert Pl. a Bunbury, a Lady Windemere le-
gyezője, Az ideális férj és más színdarabjai a
viktoriánus kor álszentségét fricskázta. A né-

zőközönség, az úri középosztály tagjai jókat
derültek a szellemes párbeszédeken, fordu-
latokon, egyelőre még eszükbe sem jutott,
hogy a szolidan leleplezett álszentség, mo-
dorosság és öncsalás róluk szól. „Kedve-
sem – hajolt a bankigazgató (gyáros, képvi-
selő stb.) előadás közben diszkréten felesé-
ge füléhez –, ez a figura ott a színpadon
nemdebár olyan, mint X, amaz meg mint Y?”,
s asszonya mosolyogva bólintott: „Attól tar-
tok, Albert, igaza lehet”. 

A roppant szellemes és sikeres szerző
előkelő szalonok kedvencévé vált, most már
azt is megbocsátották neki, hogy saját, kü-
lön, maga alkotta erkölcsi rendben él (akkor
itta a teát, amikor megkívánta), és hogy min-
den addigi művészi attitűdtől eltérően azt
vallotta, hogy „életünk megalkotása” fonto-
sabb műveinknél. Vagyis Oscar „megcsinál-
ta magát”.

Jött a házasság is, aztán a gyerekek. Nekik
írta ma is értékes meséit, a felnőtteknek
meg két híres regényt. A Dorian Gray arcké-

pe fura elméletének regénybe
foglalása, miszerint nem a művé-
szet utánozza az életet, hanem az
élet a művészetet. Ennél a mes-
terkélt regénynél „szellemesebb”
és talán maradandóbb A canter-
wille-i kísértet: egy gazdag ameri-
kai megvásárol egy angol kas-
télyt – kísértettel együtt. Ám a kí-
sértet hiába kísért, hiába strapál-
ja magát, az új tulajdonosok
„szellemek” iránti érzéketlensé-
gébe, racionális szemléletébe
belepusztul. Ügyes és rafinált
sztori, nem csak angoloknak:
„Ósdi, avitt hagyományaitokat
előbb-utóbb legyőzi a józan ész.”

Család, gazdagság, pompa,
hírnév! – Oscar a csúcsra jutott.
S most jött a zuhanás! Oscar fél-
reérthetetlen kapcsolatba került
egy fiatal angol lorddal, a cingár,
lányos arcú előkelőség és a java-
korabeli testesedő művész szo-
ros kapcsolatának csak az vetett
véget, hogy egy feljelentésre
Oscart „fajtalankodásért” két év
börtönbüntetésre ítélték.

Az úgynevezett „jobb körök-
ben” kolosszális a felháborodás! A rajongást
fanyalgás és viszolygás váltotta fel, neve a
„botránnyal” lett azonos, nehány barátján kí-
vül mindenki elfordult tőle, ráadásul felesé-
ge magával vitte imádott gyermekeit.

Azt mesélik, hogy Oscar emelt fővel, a rá jel-
lemző lezser, ugyanakkor precíz eleganciával
lépett ki a börtön kapuján. Tudta, hogy vége
mindennek. Még megírta „börtönélményei”
versét, A readingi fegyház balladáját, majd egy

MAGDALÉNA SÉTÁJA

Apró, fehér felleg nyargalja az eget,
a március arany virága nyíl a csendben,
nárciszt tipor a láb és a rigó, ha rebben
bojtos vörösfenyő megrezzen és remeg.

A reggeli szellőn illat száll tétován,
páráz a nyirkos fű s a barna, friss barázda,
köszöntik a Tavaszt a madarak, garázda
örömmel ugrálnak a fák ágán-bogán.

Zsong a Tavasztól az erdő és a sűrű,
kipattan a futórózsán a rózsabimbó,
a sáfrány holdasan ragyog a körötte ringó
szalag gyanánt inog egy ametiszt-gyűrű.

Oly édesen susog fenyőnek a platán,
hogy az kacag-kacag s zöld köpenyét ledobja,
homályos rejtekén csillog a szilfa lombja,
mint a szivárványfény a vadgalamb nyakán.

Nézd! A pacsirta most pókhálóval beszőtt
fészkéből fölneszel s szökell vidám körökben.
A jégmadár – kék láng! – már a folyóra röppen
s megsebzi mint a nyíl, a kristály levegőt.

Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében
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TUDOD-E?
•  Hogy taxis egyéni vállalkozóként négy különböző adózási 

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

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

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

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

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

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

vagy néhány baráti szóra van szükséged…
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Sajtóközlemény
Az Országos Taxis Szövetség (OTSZ) és a Taxi Gépkocsivezetők Független Szakszerve-
zete (TGFSZ) közös figyelemfelhívó demonstrációt tart 2013. április 8-án, hétfőn 10.00
órakor Budapest belvárosában, az Alkotmány utcában.

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

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

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

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

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

Farkas Zsolt Metál Zoltán
elnök elnök

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

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

Megjelent a hallotaxi.hu-n

Havi aforizma

A becsületes élet legbiztosabb

útja az, hogy azok legyünk,

aminek látszunk.  
Szokratész
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Í g é r t e m ,
hogy folyta-
tom a gallok
közötti kalan-
dozásoka t ,
ha van idő-
tök, tartsatok
velünk…

A német–francia határon ért minket a
húsvét. Bruchsal, Autohof, étterem,
McDonald’s, és száz kamion fér el ebben
az óriásparkolóban.

Szépen és szabályosan leparkoltunk –,
ja, igaz nem mondtam, már tudok tolatni,
ha egyszerűbb manőverről van szó – és
reméltük, hogy most aztán igazán nyugal-
mas és kellemes húsvéti ünnepekben
lesz részünk.

Nem kell a locsolókat
várni, kívánatos és nem kívána-
tos emberekkel találkozni, eny-
hén és nem enyhén „húsvéti
hangulatban” lévőkkel beszél-
getni stb. és még satöbbi.

És remekül éreztük magun-
kat. A parkoló tele volt ugyan
kamionokkal, de az ünnepre
való tekintettel – vagy talán
még kissé hűvös volt, nem tu-
dom – a parkoló csendes volt
és felemelően húsvéti hangu-
latot árasztott.

Nem hangoskodtak és nem zajongtak,
mintha minden kamionsofőr egy kicsit át-
változott volna...

Majd kedden, éjfél után pár perccel  én
kezdtem. Elmondom, miért nem pontban
éjfélkor! Ha a rendőr ellenőrzi a tachográ-
fot, amikor ún.  munkaidőre tesszük, min-
dig kell hagyni az elindulást regisztráló
idő előtt 5-6 percet. Ekkor kell(ene) min-
den alkalommal az indulás előtti kötele-
ző ellenőrzéseket elvégezni… világítás,
féklámpa, gumik ellenőrzése stb... hát
ezért kell az a pár perc „üresállás”.  

Az autópálya jellegtelen, alig egy-két  ko-

csi, bizony ez természetes, hiszen a húsvé-
ti ünnepek alatt nemigen van mozgás,
majd reggel indulnak útjukra az emberek.

Átértünk a francia határon. Imádom a
francia autópályákat, kellemesek, szépen
gurul a kocsi, Pierre remekül viselkedik,
csodálatos, szép az Élet. Halkan szól a ze-
ne a fülhallgatón át, más szóval gondtalan
és felhőtlenül szép minden. És a zene,
nos az mámorítóan gyönyörű. Pavarotti
énekel, most csak nekem, úgy érzem, re-
pülök, és a dal felemel a sziporkázó csilla-
gok feletti, égi angyalok világába.

De mi ez??? Valami éktelen csörömpö-
lés rondít bele a
szárnyaló dalla-

mokba, valaki belekontárkodik ebbe a
Csodába...

A telefon. Ki lehet és mit akar éjjel egy
órakor? A Cég ügyeletese telefonál, és az
instrukció a következő:

„Azonnal forduljatok vissza ebbe és eb-
be a parkolóba... majd meglátjátok miért,
most többet nem mondhatok”. (És valami
kaján vigyorgás van a hangjában sőt mint-
ha csendesen röhögne... vagy csak kép-
zelődöm?)

Nincs mit tenni, kérdéseimre nem vála-
szol, lecsapja a telefont és meg kell fordul-
nunk, nincs más hátra, vissza kell menni
az irányító által megjelölt parkolóba.

Átnézzük iratainkat, minden megvan,
nem veszítettünk el semmit, a megadott
parkolóban nem is voltunk, nem tudjuk el-
képzelni, mi történhetett, hogy ilyen tes-
sék-lássék módon odazavarnak...

És megérkeztünk, és végünk lett. A tör-
ténet a következő:

Franciaországba több kamionunk telje-
sít fuvart. Ünnep révén más, cégen belüli
kocsi is parkolt az ünnepek alatt, ez telje-
sen nyilvánvaló.

Az egyik kamionban ugyanúgy két so-
főrkolléga dolgozik, mint ahogyan mi ket-
ten dolgozunk Istvánommal.

Hajnali egy órakor indult egy másik pá-
ros is, szintén a francia pályára. Péter

(így hívják az

egyiket) kez-
dett. Szépen,
halkan felkelt,
és indulás előtt
még beszaladt
a shopba egy
Coca-coláér t ,
aztán beült a
kormány mögé
és beindította a
kocsit. Megnyu-
godott, hogy
András (a másik
sofőr) nyugod-
tan alszik a felső
ágyon a behúzott

függöny mögött. Óvatosan kigurult a par-
kolóból, aztán hajrá! Irány Lyon... gond
egy szál se, András még bőven pihenhet,
majd ha lejár a négy és fél óra, majd akkor
felkelti váltani.

Miközben Péter a shopban vásárolt,
András – csak úgy pizsamában – kikászá-
lódott a fülkéből, a parkoló melletti kis el-
hagyatott rét szélén elvégezni a prob-
lémát... (Minek öltözzön fel, egy pár perc
az egész „művelet”.)

Ez idő alatt Péter visszajött, beült a kor-
mány mögé és szépen elindult. András
meg kint a parkolóban... és otthagyta!!!

43

Pilla jelentiPilla jelenti

Taxiból kamionba 8. rész

És csak tÉs csak toovvább a frább a francia parancia parttokokonon

A fenséges Mont-Blanc 

Egy kisebb barlang, a pala-hegyben

Már begyakoroltam,
már gyorsan megy
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„A kísértéstől egyféleképpen szabadulha-
tunk meg: ha megadjuk magunkat neki.”

(Oscar Wilde)

A párizsi Pére Lachaise temető sok különle-
ges és különc síremléke közül is kiemelke-
dik egy: hatalmas kőtömb élére felemelked-
ni igyekvő asszír angyalt faragott a modernis-
ta szobrász. Lendülne az angyal, a lábujja
már alig érinti a földet, ám a nehéz kőtömb-
szárny mintha megakasztaná lendültét.

Alant nyugszik Oscar Wilde angol költő,
színdarabok, regények, mesék, esszék és
még más egyebek írója, nem mellesleg „az
élet művésze”. A derék és szimpatikus ír nép
iránti tiszteletünk jeléül írjuk ide eredeti ne-
vét: Oscar Fingal O'Flahertie Wills – ezt bi-
zony ölég nehéz volt kimondani és megje-
gyezni még az angoloknak is, hát egy angya-
li lendülettel lerövidítette.

Oscar 1854-ben született Dublinban.
Apukája a város közszeretetnek örvendő
„doktorbácsija”, halk szavú, kedves, vékony-
ka, cingár kicsi ember, ám az anyuka sudár,
fejedelmi alkatú asszony, a számtalan ír sza-
badságharcok egyikének résztvevője –
egyébként sikeres írónő. Ettől a páratlan pá-
rostól csupa jót kapott Oscar: élénk szelle-
mű családi életet, szabad szellemű kiváló is-
kolákat, oxfordi tanulmányokat, sok-sok is-
meretet, a konvenciók, a korlátok nélküli
gondolkodás lehetőségét.

Nagy dolog ez az ő korszakában! Az ural-
kodó, Viktória királynő a (be)szabályozott
családi, közösségi és társadalmi élet híve és
gyakorlója. Alattvalóitól elvárta az „erkölcsi
tisztaságot”, a családi és társadalmi-társasá-
gi kötelezettségek merev betartását. Magá-
tól értetődik, hogy őfelsége konok „elvárá-
sai” gyümölcseként beérett a képmutatás,
az álszentség, a konvenciók eltúlzott és lát-
ványos érzékeltetése. Óh, az a híres ötórai
tea, a királynő „ajándéka” alattvalóinak!
„Megbolondultál, John!? – kiáltott felháboro-
dottan a középosztálybeli feleség fél ötkor a
férjére. – Máris teázni akarsz?! Hiszen a ki-
rálynő még nem teázott!”

Az alsóbb osztály angolja kevésbé törő-
dött az előírásokkal. Megvolt neki a maga
baja: nyakában az ipari forradalom, a gyár-
ipar irgalmatlan tempójú fejlődése. Örült, ha
a munkából fáradtan hazatért, leülhetett a
kandallója(!) mellé és – megihatta az ötórai
teáját!... Van abban valami muris, hogy a
meglehetősen piás angolokat az uralkodó
teaivásra szoktatta.

Oscar meg mind eközben növöget. Ha az
előítéletek, a megszokások, kötöttségek, a
korlátoltság elleni társadalmi méretű lázadás
el is maradt, lázadtak a művészek, írók, köl-
tők, festők stb. Oscar korai zseni, írogat ver-
seket (egyelőre nem sok sikerrel), tanulmá-

nyokat, cikkeket (kevés visszhanggal), szín-
műveket (kezdetben mérsékelt eredmény-
nyel). Ám sokkal nagyobb feltűnést keltett az
öltözködési illem viktoriánus követelményei-
nek felrúgásával: magas, hízásra hajlamos
alakjára legalább két számmal nagyobb koc-
kás tweed-zakót vesz, hozzá liláskék, igen
föltűnő nyakkendőt, fején hullámos szélű fél-
recsapott nagy puhakalap takarja középütt
elválasztott dús, vállig érő sötét haját. 

1881-ben saját költségén jelentette meg
verseskötetét, azt a hóna alá kapta és elin-
dult Amerikába, majd Kanadába – felolvasó
körútra. Amint fellépett egy ottani pódiumra,
máris zajos sikert aratott. Azt pontosan nem
tudjuk megmondani, hogy az amerikai és ka-
nadai közönsége mit ünnepelt-értékelt hang-
súlyozottabban: Oscart, mint az Óvilágból
odacsöppent feltűnő jelenséget, vagy verse-
it, amelyek finoman stilizált alkotások, dalla-
mosak, könnyedén íródtak és könnyedén át-
érezhetőek. Íme az egyik Kosztolányi Dezső
fordításában:

A körút sikerének híre Londonba is elju-
tott. Oscar szinte egy csapásra keresett és
kedvelt szerzővé vált, magasra emelte őt az
épp aktuális divathullám. Színházak már ver-
sengtek érte, volt úgy, hogy egyszerre öt
színház is Wilde-darabot játszott. No de mi-
ért is e nagy színpadi siker? Talán azért,
mert Pl. a Bunbury, a Lady Windemere le-
gyezője, Az ideális férj és más színdarabjai a
viktoriánus kor álszentségét fricskázta. A né-

zőközönség, az úri középosztály tagjai jókat
derültek a szellemes párbeszédeken, fordu-
latokon, egyelőre még eszükbe sem jutott,
hogy a szolidan leleplezett álszentség, mo-
dorosság és öncsalás róluk szól. „Kedve-
sem – hajolt a bankigazgató (gyáros, képvi-
selő stb.) előadás közben diszkréten felesé-
ge füléhez –, ez a figura ott a színpadon
nemdebár olyan, mint X, amaz meg mint Y?”,
s asszonya mosolyogva bólintott: „Attól tar-
tok, Albert, igaza lehet”. 

A roppant szellemes és sikeres szerző
előkelő szalonok kedvencévé vált, most már
azt is megbocsátották neki, hogy saját, kü-
lön, maga alkotta erkölcsi rendben él (akkor
itta a teát, amikor megkívánta), és hogy min-
den addigi művészi attitűdtől eltérően azt
vallotta, hogy „életünk megalkotása” fonto-
sabb műveinknél. Vagyis Oscar „megcsinál-
ta magát”.

Jött a házasság is, aztán a gyerekek. Nekik
írta ma is értékes meséit, a felnőtteknek
meg két híres regényt. A Dorian Gray arcké-

pe fura elméletének regénybe
foglalása, miszerint nem a művé-
szet utánozza az életet, hanem az
élet a művészetet. Ennél a mes-
terkélt regénynél „szellemesebb”
és talán maradandóbb A canter-
wille-i kísértet: egy gazdag ameri-
kai megvásárol egy angol kas-
télyt – kísértettel együtt. Ám a kí-
sértet hiába kísért, hiába strapál-
ja magát, az új tulajdonosok
„szellemek” iránti érzéketlensé-
gébe, racionális szemléletébe
belepusztul. Ügyes és rafinált
sztori, nem csak angoloknak:
„Ósdi, avitt hagyományaitokat
előbb-utóbb legyőzi a józan ész.”

Család, gazdagság, pompa,
hírnév! – Oscar a csúcsra jutott.
S most jött a zuhanás! Oscar fél-
reérthetetlen kapcsolatba került
egy fiatal angol lorddal, a cingár,
lányos arcú előkelőség és a java-
korabeli testesedő művész szo-
ros kapcsolatának csak az vetett
véget, hogy egy feljelentésre
Oscart „fajtalankodásért” két év
börtönbüntetésre ítélték.

Az úgynevezett „jobb körök-
ben” kolosszális a felháborodás! A rajongást
fanyalgás és viszolygás váltotta fel, neve a
„botránnyal” lett azonos, nehány barátján kí-
vül mindenki elfordult tőle, ráadásul felesé-
ge magával vitte imádott gyermekeit.

Azt mesélik, hogy Oscar emelt fővel, a rá jel-
lemző lezser, ugyanakkor precíz eleganciával
lépett ki a börtön kapuján. Tudta, hogy vége
mindennek. Még megírta „börtönélményei”
versét, A readingi fegyház balladáját, majd egy

MAGDALÉNA SÉTÁJA

Apró, fehér felleg nyargalja az eget,
a március arany virága nyíl a csendben,
nárciszt tipor a láb és a rigó, ha rebben
bojtos vörösfenyő megrezzen és remeg.

A reggeli szellőn illat száll tétován,
páráz a nyirkos fű s a barna, friss barázda,
köszöntik a Tavaszt a madarak, garázda
örömmel ugrálnak a fák ágán-bogán.

Zsong a Tavasztól az erdő és a sűrű,
kipattan a futórózsán a rózsabimbó,
a sáfrány holdasan ragyog a körötte ringó
szalag gyanánt inog egy ametiszt-gyűrű.

Oly édesen susog fenyőnek a platán,
hogy az kacag-kacag s zöld köpenyét ledobja,
homályos rejtekén csillog a szilfa lombja,
mint a szivárványfény a vadgalamb nyakán.

Nézd! A pacsirta most pókhálóval beszőtt
fészkéből fölneszel s szökell vidám körökben.
A jégmadár – kék láng! – már a folyóra röppen
s megsebzi mint a nyíl, a kristály levegőt.

Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében
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TUDOD-E?
•  Hogy taxis egyéni vállalkozóként négy különböző adózási 

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

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

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

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

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

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

vagy néhány baráti szóra van szükséged…
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Sajtóközlemény
Az Országos Taxis Szövetség (OTSZ) és a Taxi Gépkocsivezetők Független Szakszerve-
zete (TGFSZ) közös figyelemfelhívó demonstrációt tart 2013. április 8-án, hétfőn 10.00
órakor Budapest belvárosában, az Alkotmány utcában.

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

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

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

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

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

Farkas Zsolt Metál Zoltán
elnök elnök

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

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

Megjelent a hallotaxi.hu-n

Havi aforizma

A becsületes élet legbiztosabb

útja az, hogy azok legyünk,

aminek látszunk.  
Szokratész
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Hiába a kiabálás, az ordítozás, a motor hang-
jától nem lehetett semmit hallani.

Kollégánk ott állt a kis réten egy szál pizsa-
mában, kamion és mindenféle irat, pénz, ru-
ha nélkül... és a kocsi  lámpáinak fénye egyre
távolodik... és berohant a shopba – pizsamá-
ban – és Pétert hiába hívták, fülében a fül-
hallgató, valószínűleg zenét hallgat, ráadásul
ilyenkor éjjel úgyis kikapcsolva a telefonja. 

A benzinkutasok gyorsan hívták a céget és
így értesült az irányító a dologról.
Mivel mi voltunk a pó-
rul járt fiúhoz a legkö-
zelebb, hát nekünk
kellett érte visszamen-
nünk. 

Visszafordultunk és
felvettük a vacogó, ká-
romkodó kollégát.
Majd egy útkeresztező-
désben találkoztunk –
közben Péternek is fel-
tűnt, hogy a rázós út el-
lenére András nem kel
fel, telefonált már ő is
mindenfelé  – és átadtuk
a „potyautast”, aki menet
közben megfogadta,
hogy először is agyonveri
a társát, másodszor ezentúl teljesen
felöltözve és iratait, pénzét a zsebé-
ben tartva fekszik le aludni...

A kis kaland véget ért. Istvánom
mindenesetre megjegyezte: jó lesz
figyelnie... nehogy én is egyszer vé-
letlenül „elveszítsem”.

Természetesen ilyen dolgok nem
igazán szoktak előfordulni, hiszen a
két ember olyannyira egymásra van
utalva, hogy azt a kívülálló el sem
tudja képzelni. Apró dolgokra kell
tekintettel lenni, és maximális empá-
tiás készséggel kell rendelkeznie
annak, aki úgynevezett négy kézben akar
dolgozni. De nálunk ez természetes, hiszen
mi nemcsak kollégák, hanem egy pár va-
gyunk.

Aztán megérkeztünk. Lerakodtunk és első
dolgom az volt, vajon mit lehetne abban a
pár perces szabadidőben, ami rendelkezé-
sünkre áll, megnézni. De hát sajnos semmit,
kevés az idő, el kell érni a következő lerakó-
helyet. Igyekezni kell.

Április van már, ragyog a nap, átmelegít és
simogat. Rám fér, testem-lelkem már nagyon
kívánta a meleget. És az Út, az általam annyi-

ra szeretett Út felkínálja magát mint könnyel-
mű szerető: gyere és tied leszek, mert sze-
retsz és én is szeretlek.

És igen, boldogan ölelkezek az úttal és
csodálom a Világ minden gyönyörűségét.
Most, mikor ébred a Természet, minden pil-
lanat új káprázatot tár elém. Egy pillanat és
pattan a rügy, egy villanás és röppen a fecs-
kepár. Egy álom válik valóra,
m i k o r

látom a szivárvány ívét és a kéklőn fénylő he-
gyeket.

Utunk a Mont-Blanc-on vezet át. A
Brenner-hágó volt az első csoda, amelyet lát-
tam, de a Mont-Blanc a leírhatatlan mese. És
ami mese, az majdnem olyan mint a valóság,
de most valóság volt a mese. 

Autónk is megilletődve falja a kilométere-
ket, ilyen szépséget még ő sem látott. A he-
gyek ormán még ott az örök hó, és a mesz-
szeség elérhetetlen. A fű már zöldell és a ta-
vasz virágai egymás után dugják ki fejecské-
jüket. Vadon nő a nárcisz és primulabokrok
teremnek az út mellett.

Virágillat száll a levegőben és tarka naper-
nyőket nyitnak a vendéglősök a teraszokon.
Csodálatosan éled a Tavasz. Őzeket, szarva-
sokat látunk legelészni a réteken és egy
kisróka oly nyugodtan ült az erdő melletti kis
ösvényen, mintha autók nem is járnának so-
ha arra.

A Természet és a modern kor úgy lát-
szik már megbékélt egymással, Róka
Rudi talán egy vállrándítással elintézte
a dolgot: itt jön egy kamion, hát majd
elmegy…

Istvánra jellemző, hogy – nem va-
gyok elfogult, tényleg nem – szereti a
legtökéletesebben végezni a mun-
kát.

Ebbe a tökéletességbe az is bele-
tartozik, hogy ahol lehet, azaz az út-
viszonyok és az egyéb környezeti vi-
szonyok, „takarékoskodunk”, azaz
nem használjuk az autópályát, ne
kelljen fizetni... mármint a cégnek.
(Egyébként az is igaz, hogy min-
den útra megadják a max. megte-

hető kilométer-tá-
volságot. Ha feltű-
nően nagy az elté-
rés, azt azért szá-
mon kérik „anyagi-
lag” is…)

Ezen az úton
azonban nem mi
akartunk takaré-
koskodni, hanem
megkaptuk az útvo-
nalat, amely a kö-
vetkező csodálatos
útszám szerepelt:
D1212. Na kérem.

Elő lehet venni a
térképet, vagy –
még jobb ötlet – ki-
keresni a Google-

keresőben a franciaországi  Alphaville város-
kát. Shallancesből Lyon felé kellett ezen az
úton haladnunk, Alphaville-t érintve. Érde-
mes megnézni a D909. sz. utat, amely a
Mont-Blancra, a  hegycsúcsra vezet, és
Flumet városkában induljatok jobbra  a roue
de Mont Blanc-on.

Nos, ha megvan, akkor lehet szörnyűlköd-
ni. Nos nem az út kanyargós és keskeny vol-
ta miatt, hanem azért, mert ez a két „csodá-
latos” kamionos eltévedt!!! 

...de nem valami ostoba, kezdő turista-
módra, olyan hebehurgyán, hogy na, elté-
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A fiúk olyanok, mint
a hal – van fejük, még-
is a farkuk irányítja
õket.

* * *
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akkor vagy a kocsi új
vagy a nõ.

* * *
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a világon tudni, hogyan
kell valamit jól csinálni,

és szó nélkül végignéz-
ni, ahogy valaki rosszul
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a rövidnadrágot!
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Nagy ésszel nagyot
lehet tévedni.

Íme a „barlang”

A fenségesnél is fenségesebb Mont-Blanc a
kamionból nézve is felemelően félelmetes
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vedtünk, aztán majd helyrehozzuk, megyünk
egy másik úton... Nem, ez a két észlény, be-
hajtott a kamionnal (!) arra az útra, ahol fel-
felé egy tekergő kígyó a sáv, és lefelé szin-
tén... ráadásul már előre gondolkodhattunk
volna, mert ki volt írva: Roue de Mont Blanc.
Na de ki mondta, hogy tudunk olvasni???

Nem is lett volna semmi baj – kanyargott
már kígyóút alattunk, nem is akármilyenek –
de ez beletorkollt – úgy 3 km múlva, a szer-
pentinen, egy 3,70 m magas és kb. 3,0 m
„széles” alagútba. Ez az alagútnak nem ne-
vezhető akármi nem volt öt méternél hosz-
szabb... de ha belemegyünk, garantáltan le-
borotválja a kamiont felül és oldalt egyaránt.
Még az öt méter hosszban is volt egy csavar.

Na akkor most mi van? Előre nem mehe-
tünk, hátra még úgy sem, mert ebbe a szép,
18 méter hosszú szerelvénybe bármikor,
bármelyik felfelé igyekvő autó belerohanhat
a kanyarban... ugye ki számíthat arra, hogy a
Mont-Blanc-ra vezető keskeny úton, egy lefe-
lé tolató kamionnal találkozik felfelé!!! Nem
mindennapos dolog ugyebár…

Megpróbált István megfordulni egy kissé
„tágasabb” helyen... a pótkocsi belelógott a
szakadékba, na ezt azért inkább tárgyaljuk

újra... és nem volt mit tenni, István elkezdett
tolatni lefelé... jobbról a sziklafal, balról a
szakadék, és tolja és tolja hátra, és amikor
hátrament öt métert, előre kellett megint
menni kettőt, mert el kellett engedni a köz-
ben odaérkező kocsikat. Mert természete-
sen a kamion sokszor mindkét sávot elfoglal-
ta a manőver közben.

Már sokszor mondtam, hogy szerencsém
van... ha nem Istvánnal vagyok ott, hanem
mondjuk (jesszusom, még elgondolni is kép-
telenség...) egyedül, szerintem még mindig
ott állok és nézem a kamiont... Kívülről. Vagy
kihívom a hegyi mentőket... vagy mit tudom
én!

A „manőver” háttal ugyebár, lefelé, ponto-
san két óra hosszán keresztül tartott, pedig
a „táv” összesen három kilométernyi volt. És
itt most vissza kell térjek a franciaországi
közlekedési morálra és a francia emberekre.

Ameddig lekínlódtuk magunkat – közben
többször emlegetve az összes mennyei
apostolokat és egyéb dolgokat – egyetlen
egy dudálás, ökölrázás nem történt senki ré-
széről. Sőt!        

Az egyik autós – látva a keserves kínló-
dást – elszaladt a közlekedési felügyelet

munkatársáért, aki előttünk – vagy talán mö-
göttünk? – fogalmam sincs, hogyan fogal-
mazzam, mivel lefelé mentünk, tolatva tehát
mögöttünk volt, de előttünk haladt… világos
nem?...  szóval szólt a felügyeleti kocsinak
és a sofőr kolléga biztosította az utolsó egy
kilométert. 

Így már egy kicsit megnyugtatóbb volt a
dolog, tudtuk, hogy senki nem robog majd a
„hátsó felünkbe”.

Még így is két órás keserv után jutottunk
le a hegyről. Első dolgunk volt, hogy megráz-
tuk a francia fiú jobb kezét – és a barátsá-
got, amely ekkor született és sokáig megma-
rad a szívünkben – megpecsételtük egy lite-
res AXE dobozos sörrel. 

Más sajnos nem volt nálunk, ezt is haza
szerettük volna vinni a nagyfiamnak, mert
olyan érdekes doboza van… de nem sajnál-
tunk volna még egy üveg francia pezsgőt
sem, de hát… az sem volt. Aztán szerencsé-
re megérkeztünk a lerakóhelyre, ahol miután
elmeséltük, hol és merre jártunk, sőt, mit
műveltünk, biztos két hétre való derültséget
szereztünk az embereknek.

De azért a havat – bármilyen távol is van –
továbbra sem szeretem…
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A szerelem olyan,
mintha becsináltál
volna. Mindenki lát-
ja rajtad, de csak te
érzed a melegét.

* * *
Az ember lehet

szélvédõ és lehet
bogár.

* * *
Csak vártam és

vártam, és mikor
nem jött semmi,
tudtam, hogy csak
tõled lehet.

* * *
Nincs is gravitá-

ció, csak a Föld szí-
vat minket.

* * *
Az igazolványké-

pemmel dobják fel
az unalmasabb hor-
rorfilmeket.

* * *
Az önkéntes ka-

tonai szolgálatot –
tekintettel a polgá-
rok nagy érdeklõ-
désére – kötelezõvé
tettük.

* * *
Hm, nehéz az

élet... vasalni a nad-
rágba.

Piros lámpa gyulladt ki tegnap este fél kilenckor a
Főtaxi egyik Ladájának tetején. A kocsi a IX. kerületi, Ül-
lői úton, a felüljárón állt, éppen a Fradi-pálya fölött, a
belső forgalmi sávban. A taxis és utasa hevesen vitatko-
zott – kinn, a betonon állva. A Kispest irányában haladó

autók sorra fékeztek, kikerülték a veszteglő kocsit. Egy
Pestnek tartó főtaxis, látva az affért, huszárkanyarral a
kolléga kocsija mögé parkolt. Az utas, akiről később ki-
derült, hogy igencsak részeg, élénken hadonászott,
majd megütötte fuvarozóját.

Értesítették a rendőrséget is. 
Közben, persze, megérkezett a taxi ellenőre. Kocsijá-

val ugyancsak a belső forgalmi sávba, a másodiknak ér-

kező kockás taxi mögé állt. A forgalom természetesen
zajlott, az arra járó, az eseményről rádión értesülő taxi-
sok, ha tehették, a hídra igyekeztek. Rövidesen autóból,
emberből verődött csődület keletkezett a taxiellenőr ko-
csija körül. Az utas ütött, úgy kellett lefogni.

A Nagyvárad tér-
ről nagy sebesség-
gel egy 1500-as La-
da hajtott a hídra. A
bukkanón túljutva
belerohant a taxiel-
lenőr kocsijába,
amely szétütötte a
körülötte állókat.
Többen megsérül-
tek, néhányan súlyo-
san. Az egymásnak
csapódó kocsik –
akár a kuglifák – to-
vább romboltak: egy
Kispest felől Pestre
tartó, szembe jövő
kisteherautónak
ment neki a legelöl
álló taxi, a középen
veszteglő pedig a
mellette, a külső
sávban bámészko-

dó sofőr álló Zsukjának ütközött.
Hogy végül is mi volt a vita tárgya taxis és taxis, illetve

esetünkben utas és sofőrje között? Még kideríthetetlen.
Ám bizonyos, a segítségül érkezők, a bámészkodók, va-
lamint hat összetört autó bánja.

Bencze Szabó Péter
Esti Hírlap, 1985. február 21.
Juhász Péter gyűjteményéből

Írások a taxizás elmúlt évtizedeiből

Vitatkozott az utas, összetört hat autó
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Hiába a kiabálás, az ordítozás, a motor hang-
jától nem lehetett semmit hallani.

Kollégánk ott állt a kis réten egy szál pizsa-
mában, kamion és mindenféle irat, pénz, ru-
ha nélkül... és a kocsi  lámpáinak fénye egyre
távolodik... és berohant a shopba – pizsamá-
ban – és Pétert hiába hívták, fülében a fül-
hallgató, valószínűleg zenét hallgat, ráadásul
ilyenkor éjjel úgyis kikapcsolva a telefonja. 

A benzinkutasok gyorsan hívták a céget és
így értesült az irányító a dologról.
Mivel mi voltunk a pó-
rul járt fiúhoz a legkö-
zelebb, hát nekünk
kellett érte visszamen-
nünk. 

Visszafordultunk és
felvettük a vacogó, ká-
romkodó kollégát.
Majd egy útkeresztező-
désben találkoztunk –
közben Péternek is fel-
tűnt, hogy a rázós út el-
lenére András nem kel
fel, telefonált már ő is
mindenfelé  – és átadtuk
a „potyautast”, aki menet
közben megfogadta,
hogy először is agyonveri
a társát, másodszor ezentúl teljesen
felöltözve és iratait, pénzét a zsebé-
ben tartva fekszik le aludni...

A kis kaland véget ért. Istvánom
mindenesetre megjegyezte: jó lesz
figyelnie... nehogy én is egyszer vé-
letlenül „elveszítsem”.

Természetesen ilyen dolgok nem
igazán szoktak előfordulni, hiszen a
két ember olyannyira egymásra van
utalva, hogy azt a kívülálló el sem
tudja képzelni. Apró dolgokra kell
tekintettel lenni, és maximális empá-
tiás készséggel kell rendelkeznie
annak, aki úgynevezett négy kézben akar
dolgozni. De nálunk ez természetes, hiszen
mi nemcsak kollégák, hanem egy pár va-
gyunk.

Aztán megérkeztünk. Lerakodtunk és első
dolgom az volt, vajon mit lehetne abban a
pár perces szabadidőben, ami rendelkezé-
sünkre áll, megnézni. De hát sajnos semmit,
kevés az idő, el kell érni a következő lerakó-
helyet. Igyekezni kell.

Április van már, ragyog a nap, átmelegít és
simogat. Rám fér, testem-lelkem már nagyon
kívánta a meleget. És az Út, az általam annyi-

ra szeretett Út felkínálja magát mint könnyel-
mű szerető: gyere és tied leszek, mert sze-
retsz és én is szeretlek.

És igen, boldogan ölelkezek az úttal és
csodálom a Világ minden gyönyörűségét.
Most, mikor ébred a Természet, minden pil-
lanat új káprázatot tár elém. Egy pillanat és
pattan a rügy, egy villanás és röppen a fecs-
kepár. Egy álom válik valóra,
m i k o r

látom a szivárvány ívét és a kéklőn fénylő he-
gyeket.

Utunk a Mont-Blanc-on vezet át. A
Brenner-hágó volt az első csoda, amelyet lát-
tam, de a Mont-Blanc a leírhatatlan mese. És
ami mese, az majdnem olyan mint a valóság,
de most valóság volt a mese. 

Autónk is megilletődve falja a kilométere-
ket, ilyen szépséget még ő sem látott. A he-
gyek ormán még ott az örök hó, és a mesz-
szeség elérhetetlen. A fű már zöldell és a ta-
vasz virágai egymás után dugják ki fejecské-
jüket. Vadon nő a nárcisz és primulabokrok
teremnek az út mellett.

Virágillat száll a levegőben és tarka naper-
nyőket nyitnak a vendéglősök a teraszokon.
Csodálatosan éled a Tavasz. Őzeket, szarva-
sokat látunk legelészni a réteken és egy
kisróka oly nyugodtan ült az erdő melletti kis
ösvényen, mintha autók nem is járnának so-
ha arra.

A Természet és a modern kor úgy lát-
szik már megbékélt egymással, Róka
Rudi talán egy vállrándítással elintézte
a dolgot: itt jön egy kamion, hát majd
elmegy…

Istvánra jellemző, hogy – nem va-
gyok elfogult, tényleg nem – szereti a
legtökéletesebben végezni a mun-
kát.

Ebbe a tökéletességbe az is bele-
tartozik, hogy ahol lehet, azaz az út-
viszonyok és az egyéb környezeti vi-
szonyok, „takarékoskodunk”, azaz
nem használjuk az autópályát, ne
kelljen fizetni... mármint a cégnek.
(Egyébként az is igaz, hogy min-
den útra megadják a max. megte-

hető kilométer-tá-
volságot. Ha feltű-
nően nagy az elté-
rés, azt azért szá-
mon kérik „anyagi-
lag” is…)

Ezen az úton
azonban nem mi
akartunk takaré-
koskodni, hanem
megkaptuk az útvo-
nalat, amely a kö-
vetkező csodálatos
útszám szerepelt:
D1212. Na kérem.

Elő lehet venni a
térképet, vagy –
még jobb ötlet – ki-
keresni a Google-

keresőben a franciaországi  Alphaville város-
kát. Shallancesből Lyon felé kellett ezen az
úton haladnunk, Alphaville-t érintve. Érde-
mes megnézni a D909. sz. utat, amely a
Mont-Blancra, a  hegycsúcsra vezet, és
Flumet városkában induljatok jobbra  a roue
de Mont Blanc-on.

Nos, ha megvan, akkor lehet szörnyűlköd-
ni. Nos nem az út kanyargós és keskeny vol-
ta miatt, hanem azért, mert ez a két „csodá-
latos” kamionos eltévedt!!! 

...de nem valami ostoba, kezdő turista-
módra, olyan hebehurgyán, hogy na, elté-
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akkor vagy a kocsi új
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vedtünk, aztán majd helyrehozzuk, megyünk
egy másik úton... Nem, ez a két észlény, be-
hajtott a kamionnal (!) arra az útra, ahol fel-
felé egy tekergő kígyó a sáv, és lefelé szin-
tén... ráadásul már előre gondolkodhattunk
volna, mert ki volt írva: Roue de Mont Blanc.
Na de ki mondta, hogy tudunk olvasni???

Nem is lett volna semmi baj – kanyargott
már kígyóút alattunk, nem is akármilyenek –
de ez beletorkollt – úgy 3 km múlva, a szer-
pentinen, egy 3,70 m magas és kb. 3,0 m
„széles” alagútba. Ez az alagútnak nem ne-
vezhető akármi nem volt öt méternél hosz-
szabb... de ha belemegyünk, garantáltan le-
borotválja a kamiont felül és oldalt egyaránt.
Még az öt méter hosszban is volt egy csavar.

Na akkor most mi van? Előre nem mehe-
tünk, hátra még úgy sem, mert ebbe a szép,
18 méter hosszú szerelvénybe bármikor,
bármelyik felfelé igyekvő autó belerohanhat
a kanyarban... ugye ki számíthat arra, hogy a
Mont-Blanc-ra vezető keskeny úton, egy lefe-
lé tolató kamionnal találkozik felfelé!!! Nem
mindennapos dolog ugyebár…

Megpróbált István megfordulni egy kissé
„tágasabb” helyen... a pótkocsi belelógott a
szakadékba, na ezt azért inkább tárgyaljuk

újra... és nem volt mit tenni, István elkezdett
tolatni lefelé... jobbról a sziklafal, balról a
szakadék, és tolja és tolja hátra, és amikor
hátrament öt métert, előre kellett megint
menni kettőt, mert el kellett engedni a köz-
ben odaérkező kocsikat. Mert természete-
sen a kamion sokszor mindkét sávot elfoglal-
ta a manőver közben.

Már sokszor mondtam, hogy szerencsém
van... ha nem Istvánnal vagyok ott, hanem
mondjuk (jesszusom, még elgondolni is kép-
telenség...) egyedül, szerintem még mindig
ott állok és nézem a kamiont... Kívülről. Vagy
kihívom a hegyi mentőket... vagy mit tudom
én!

A „manőver” háttal ugyebár, lefelé, ponto-
san két óra hosszán keresztül tartott, pedig
a „táv” összesen három kilométernyi volt. És
itt most vissza kell térjek a franciaországi
közlekedési morálra és a francia emberekre.

Ameddig lekínlódtuk magunkat – közben
többször emlegetve az összes mennyei
apostolokat és egyéb dolgokat – egyetlen
egy dudálás, ökölrázás nem történt senki ré-
széről. Sőt!        

Az egyik autós – látva a keserves kínló-
dást – elszaladt a közlekedési felügyelet

munkatársáért, aki előttünk – vagy talán mö-
göttünk? – fogalmam sincs, hogyan fogal-
mazzam, mivel lefelé mentünk, tolatva tehát
mögöttünk volt, de előttünk haladt… világos
nem?...  szóval szólt a felügyeleti kocsinak
és a sofőr kolléga biztosította az utolsó egy
kilométert. 

Így már egy kicsit megnyugtatóbb volt a
dolog, tudtuk, hogy senki nem robog majd a
„hátsó felünkbe”.

Még így is két órás keserv után jutottunk
le a hegyről. Első dolgunk volt, hogy megráz-
tuk a francia fiú jobb kezét – és a barátsá-
got, amely ekkor született és sokáig megma-
rad a szívünkben – megpecsételtük egy lite-
res AXE dobozos sörrel. 

Más sajnos nem volt nálunk, ezt is haza
szerettük volna vinni a nagyfiamnak, mert
olyan érdekes doboza van… de nem sajnál-
tunk volna még egy üveg francia pezsgőt
sem, de hát… az sem volt. Aztán szerencsé-
re megérkeztünk a lerakóhelyre, ahol miután
elmeséltük, hol és merre jártunk, sőt, mit
műveltünk, biztos két hétre való derültséget
szereztünk az embereknek.

De azért a havat – bármilyen távol is van –
továbbra sem szeretem…
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Csak vártam és

vártam, és mikor
nem jött semmi,
tudtam, hogy csak
tõled lehet.

* * *
Nincs is gravitá-

ció, csak a Föld szí-
vat minket.

* * *
Az igazolványké-

pemmel dobják fel
az unalmasabb hor-
rorfilmeket.

* * *
Az önkéntes ka-

tonai szolgálatot –
tekintettel a polgá-
rok nagy érdeklõ-
désére – kötelezõvé
tettük.

* * *
Hm, nehéz az

élet... vasalni a nad-
rágba.

Piros lámpa gyulladt ki tegnap este fél kilenckor a
Főtaxi egyik Ladájának tetején. A kocsi a IX. kerületi, Ül-
lői úton, a felüljárón állt, éppen a Fradi-pálya fölött, a
belső forgalmi sávban. A taxis és utasa hevesen vitatko-
zott – kinn, a betonon állva. A Kispest irányában haladó

autók sorra fékeztek, kikerülték a veszteglő kocsit. Egy
Pestnek tartó főtaxis, látva az affért, huszárkanyarral a
kolléga kocsija mögé parkolt. Az utas, akiről később ki-
derült, hogy igencsak részeg, élénken hadonászott,
majd megütötte fuvarozóját.

Értesítették a rendőrséget is. 
Közben, persze, megérkezett a taxi ellenőre. Kocsijá-

val ugyancsak a belső forgalmi sávba, a másodiknak ér-

kező kockás taxi mögé állt. A forgalom természetesen
zajlott, az arra járó, az eseményről rádión értesülő taxi-
sok, ha tehették, a hídra igyekeztek. Rövidesen autóból,
emberből verődött csődület keletkezett a taxiellenőr ko-
csija körül. Az utas ütött, úgy kellett lefogni.

A Nagyvárad tér-
ről nagy sebesség-
gel egy 1500-as La-
da hajtott a hídra. A
bukkanón túljutva
belerohant a taxiel-
lenőr kocsijába,
amely szétütötte a
körülötte állókat.
Többen megsérül-
tek, néhányan súlyo-
san. Az egymásnak
csapódó kocsik –
akár a kuglifák – to-
vább romboltak: egy
Kispest felől Pestre
tartó, szembe jövő
kisteherautónak
ment neki a legelöl
álló taxi, a középen
veszteglő pedig a
mellette, a külső
sávban bámészko-

dó sofőr álló Zsukjának ütközött.
Hogy végül is mi volt a vita tárgya taxis és taxis, illetve

esetünkben utas és sofőrje között? Még kideríthetetlen.
Ám bizonyos, a segítségül érkezők, a bámészkodók, va-
lamint hat összetört autó bánja.

Bencze Szabó Péter
Esti Hírlap, 1985. február 21.
Juhász Péter gyűjteményéből

Írások a taxizás elmúlt évtizedeiből

Vitatkozott az utas, összetört hat autó
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1. Helyes a „C” válasz. A háromszögle-
tű veszélyt jelző táblák alatt elhelyezett ki-
egészítő táblán – két felfelé mutató nyíl
között – levő felirat jelzi, ha a veszély hosz-
szabb útszakaszon áll fenn.
2. Helyes a „C” válasz. A táblakombiná-
ció azt jelzi, hogy fokozottan számítania
kell gyermekeknek az úttestre lépésére és
az odaérkező jármű sebessége a kiegészí-
tő táblán megjelölt távolságon belül nem
haladhatja meg a 30 km/h-t. 
3. Helyes a „C” válasz. Rendőrhatóság
értesítése, illetve rendőri intézkedés hiá-
nyában a balesettel érintettek kötelesek
személyazonosságukat egymás számára,
kölcsönösen hitelt érdemlően igazolni és
megnevezni azt a biztosítót, amellyel a jár-
művűre felelősségbiztosítási szerződést
kötöttek. 
4. Helyes a „B” válasz. A tábla jelenté-
se „Segédmotoros kerékpárral behajtani
tilos.” A mopedautó segédmotoros kerék-
párnak minősül, így vele az ilyen táblával
megjelölt úton a közlekedni tilalom. 
5. Helyes az „A” válasz. Ha az előzés
feltételei megvannak, a manőver szabályo-
san végrehajtható. 
6. Helyes a „C” válasz. A gyermekeket
szállító autóbusz vagy az iskolabusz elején
és hátulján elhelyezett legalább 40x40 cm
méretű fényt kibocsátó vagy megvilágított
„Gyermekek” tábla az álló jármű környeze-
tében gyermekek közlekedésére figyelmez-
tet. Az így megjelölt úttesten álló autóbuszt
- a gyermekek be- és kiszállásának az autó-
busz mindkét oldali első és hátsó irányjel-
zőjének egyidejű működtetésével jelzett
időtartamában – kikerülni, és az autóbusz
mellett – a párhuzamos közlekedésre nem
alkalmas úttesten – elhaladni tilos.

7. Helyes az „A” válasz. A vezetőnek fo-
kozottan ügyelnie kell az úttesten a saját
biztonságukra nem mindig ügyelni tudó
vagy csoportosan haladó gyermekekre. A
gyermekek általában szertelenek, védtele-
nek, mert még nem szerezték még meg a
balesetmentes közlekedéshez szükséges
tapasztalatokat.
8. Helyes a „C” válasz. A képen látha-
tó baleset körülményeit vizsgálva arra a
következtethetünk, hogy az ott lévőknek
már nincs szükségük a taxis segítségére.
Az újabban érkező autósok gépkocsijuk
megállításával, csoportosulással, bá-
mészkodással csak akadályoznák a for-
galmat.
9. Helyes a „B” válasz. A képen látható
villamospályával ellátott úttest párhuza-
mos közlekedésre nem alkalmas. A jár-
műveknek az úttesten – az előzést és kike-
rülés esetét kivéve – annak menetirány
szerinti jobb oldalán, az út- és forgalmi vi-
szonyok szerint lehetséges mértékben
jobbra tartva kell közlekedni.
10. Helyes a „B” válasz. A hátsó kere-
kek oldalirányú megcsúszása /farolása/
esetén a fékezőerőt csökkenteni kell és el-
lenkormányzással meg kell, szünteti a
gépkocsifarolást.
11. Helyes a „B” válasz. Az ábrázolt
forgalmi helyzetben a villamosnak a sze-
mélygépkocsival szemben akkor is el-
sőbbsége van, ha a jelzőtábla külön ezt
nem jelzi. 
12. Helyes a „C” válasz. A „Vigyázat!
Járműforgalom” feliratú tábla a ki- és be-
hajtó járműveket a gyalogosok illetve a for-
galomban részt vevő járművek részére tör-
ténő elsőbbségadási kötelezettségük alól
nem mentesíti.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

– Gondolkodom, tehát vagyok! –
mondta a rendõr, és eltûnt.

* * *
– Miért mondjuk azt, hogy „ton-

hal” és miért nem mondjuk azt, hogy
„csirkemadár” vagy „tehénemlõs”?

* * *
– Egészen kis koromban születtem.

Nyugati tér Skála droszt. Itt tényleg mindenki megáll-
hat ingyen, ezért csak nekünk kell fizetni! Egy taxis

Rakd sebességbe az agyadat, mie-
lõtt elindítod a szádat!

* * *
Annyi esélyem van, mint háromlábú

sünnek az autópályán.
* * *

Azok, akik nem tudnak magukon
nevetni, meghagyják ezt a feladatot
másnak.

* * *
Üres fejjel még lehet élni, de üres

gyomorral nem.
* * *

Lopott kocsival jogsi nélkül vasár-
nap délután részegen zebrán rend-
õrt gázolni, majd továbbhajtani
rosszat jelent.

* * *
Ha mindenképpen fogyni szeretnél,

egyél amennyi jól esik, csak ne nyeld
le!

* * *
Öld meg mind! Isten majd szétválo-

gatja.
* * *

A tehén nem más, mint egy olyan
gép, ami ihatóvá teszi a füvet.

* * *
Az „idõ pénz“ kifejezés leginkább a

kupikra illik.
* * *

Nem kocogok. Szeretnék beteg len-
ni, amikor meghalok.
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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.)
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1. Helyes a „C” válasz. A háromszögle-
tű veszélyt jelző táblák alatt elhelyezett ki-
egészítő táblán – két felfelé mutató nyíl
között – levő felirat jelzi, ha a veszély hosz-
szabb útszakaszon áll fenn.
2. Helyes a „C” válasz. A táblakombiná-
ció azt jelzi, hogy fokozottan számítania
kell gyermekeknek az úttestre lépésére és
az odaérkező jármű sebessége a kiegészí-
tő táblán megjelölt távolságon belül nem
haladhatja meg a 30 km/h-t. 
3. Helyes a „C” válasz. Rendőrhatóság
értesítése, illetve rendőri intézkedés hiá-
nyában a balesettel érintettek kötelesek
személyazonosságukat egymás számára,
kölcsönösen hitelt érdemlően igazolni és
megnevezni azt a biztosítót, amellyel a jár-
művűre felelősségbiztosítási szerződést
kötöttek. 
4. Helyes a „B” válasz. A tábla jelenté-
se „Segédmotoros kerékpárral behajtani
tilos.” A mopedautó segédmotoros kerék-
párnak minősül, így vele az ilyen táblával
megjelölt úton a közlekedni tilalom. 
5. Helyes az „A” válasz. Ha az előzés
feltételei megvannak, a manőver szabályo-
san végrehajtható. 
6. Helyes a „C” válasz. A gyermekeket
szállító autóbusz vagy az iskolabusz elején
és hátulján elhelyezett legalább 40x40 cm
méretű fényt kibocsátó vagy megvilágított
„Gyermekek” tábla az álló jármű környeze-
tében gyermekek közlekedésére figyelmez-
tet. Az így megjelölt úttesten álló autóbuszt
- a gyermekek be- és kiszállásának az autó-
busz mindkét oldali első és hátsó irányjel-
zőjének egyidejű működtetésével jelzett
időtartamában – kikerülni, és az autóbusz
mellett – a párhuzamos közlekedésre nem
alkalmas úttesten – elhaladni tilos.

7. Helyes az „A” válasz. A vezetőnek fo-
kozottan ügyelnie kell az úttesten a saját
biztonságukra nem mindig ügyelni tudó
vagy csoportosan haladó gyermekekre. A
gyermekek általában szertelenek, védtele-
nek, mert még nem szerezték még meg a
balesetmentes közlekedéshez szükséges
tapasztalatokat.
8. Helyes a „C” válasz. A képen látha-
tó baleset körülményeit vizsgálva arra a
következtethetünk, hogy az ott lévőknek
már nincs szükségük a taxis segítségére.
Az újabban érkező autósok gépkocsijuk
megállításával, csoportosulással, bá-
mészkodással csak akadályoznák a for-
galmat.
9. Helyes a „B” válasz. A képen látható
villamospályával ellátott úttest párhuza-
mos közlekedésre nem alkalmas. A jár-
műveknek az úttesten – az előzést és kike-
rülés esetét kivéve – annak menetirány
szerinti jobb oldalán, az út- és forgalmi vi-
szonyok szerint lehetséges mértékben
jobbra tartva kell közlekedni.
10. Helyes a „B” válasz. A hátsó kere-
kek oldalirányú megcsúszása /farolása/
esetén a fékezőerőt csökkenteni kell és el-
lenkormányzással meg kell, szünteti a
gépkocsifarolást.
11. Helyes a „B” válasz. Az ábrázolt
forgalmi helyzetben a villamosnak a sze-
mélygépkocsival szemben akkor is el-
sőbbsége van, ha a jelzőtábla külön ezt
nem jelzi. 
12. Helyes a „C” válasz. A „Vigyázat!
Járműforgalom” feliratú tábla a ki- és be-
hajtó járműveket a gyalogosok illetve a for-
galomban részt vevő járművek részére tör-
ténő elsőbbségadási kötelezettségük alól
nem mentesíti.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

– Gondolkodom, tehát vagyok! –
mondta a rendõr, és eltûnt.

* * *
– Miért mondjuk azt, hogy „ton-

hal” és miért nem mondjuk azt, hogy
„csirkemadár” vagy „tehénemlõs”?

* * *
– Egészen kis koromban születtem.

Nyugati tér Skála droszt. Itt tényleg mindenki megáll-
hat ingyen, ezért csak nekünk kell fizetni! Egy taxis

Rakd sebességbe az agyadat, mie-
lõtt elindítod a szádat!

* * *
Annyi esélyem van, mint háromlábú

sünnek az autópályán.
* * *

Azok, akik nem tudnak magukon
nevetni, meghagyják ezt a feladatot
másnak.

* * *
Üres fejjel még lehet élni, de üres

gyomorral nem.
* * *

Lopott kocsival jogsi nélkül vasár-
nap délután részegen zebrán rend-
õrt gázolni, majd továbbhajtani
rosszat jelent.

* * *
Ha mindenképpen fogyni szeretnél,

egyél amennyi jól esik, csak ne nyeld
le!

* * *
Öld meg mind! Isten majd szétválo-

gatja.
* * *

A tehén nem más, mint egy olyan
gép, ami ihatóvá teszi a füvet.

* * *
Az „idõ pénz“ kifejezés leginkább a

kupikra illik.
* * *

Nem kocogok. Szeretnék beteg len-
ni, amikor meghalok.
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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.)
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  Kombinált átlagfogyasztás: 4,3-7,3 l/100 km, CO2-kibocsátás: 112-168 g/km.

ÚJ PEUGEOT 301
TREFFRE SZÜLETETT

A tökéletes munkavégzéshez professzionális munkaeszközre van szükség. Az új Peugeot 301 pedig garantáltan ilyen! 
Segítségével minden napból a maximumot hozhatja ki, köszönhetően az autó:
• kategóriáján belül kiemelkedően nagy hátsó lábhelyének,
• hatalmas, 640 literes csomagtartójának** (1352 literesre bővíthető) és
• alacsony átlagfogyasztásának (4,3-7,3 l/100km).

Ezt a rendkívül megbízható és strapabíró modellt ráadásul már Peugeot Finanszírozással 2 400 000 Ft-ért elviheti, 
sőt +1 év cascót és +2 év kiterjesztett garanciát adunk hozzá ajándékba*. 
További részletek márkakereskedéseinkben és a peugeot.hu oldalon.
*Az ajánlat a 2013. május 3-tól megkötött ügyfélszerződésekre, a visszavonásig érvényes. Jelen ajánlat a Peugeot Finanszírozás zártvégű pénzügyi lízing ajánlata. Az új Peugeot 301 már 2 400 000 Ft-tól 
elérhető az 1 év ingyen Peugeot Casco+ szolgáltatással és a +2 év kiterjesztett ingyenes garanciával, de kizárólag a Peugeot 301 eXXtra fi nanszírozás igénybevétele esetén. A Peugeot 301 eXXtra fi nanszírozási 
szerződés megkötésének (és a +2 év ingyenes kiterjesztett garanciának) nem feltétele a casco biztosítási szerződés megkötése. Az egyéves ingyenes időtartam elteltével  a casco biztosítás díjának megfi zetése 
a lízingbevevőt terheli. Az egyéves ingyenes időtartam elteltével a casco biztosítás havi díja: minimum 4810 Ft.
A Peugeot Casco+ részleteiről a www.peugeot.hu/casco/ oldalon és márkakereskedéseinkben tájékozódhat. A +2 év ingyen kiterjesztett garancia a 2 éves szerződéses garancián túl, a szerződéses garanciával 
megegyező szolgáltatásokat tartalmazó kiterjesztett garancia, amely az autó garanciájának kezdetétől számított 4 évig vagy 80 000 km-ig (amelyik határértéket előbb eléri az autó) érvényes. A szerződéses 
és a kiterjesztett garancia szolgáltatásai kizárólag abban az esetben vehetők igénybe, ha a Szervizkönyvben és a Kiterjesztett Garancia Szerződésben foglalt feltételek és körülmények egyidejűleg teljesülnek. 
A tájékoztatás nem teljes körű. Az akció részleteiről érdeklődjön a Peugeot-márkakereskedéseinkben! A Peugeot Hungária fenntartja magának a jogot az akció megváltoztatására. A kép illusztráció.
**Víztérfogat (VDA-szabvány szerint 506 liter)

2 400 000 Ft-tól*
már
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