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Az új ŠKODA Octavia és ŠKODA Rapid most a speciális, biztonságos, forint alapú operatív lízing és pénzügyi lízing konstrukciók miatt is 
tökéletes választás: 

További információ a ŠKODA márkakereskedésekben és a www.skoda.hu/taxi oldalon.

Operatív lízing el nyei:
•  akár 0% induló bérleti díjjal
•  gépkocsi- nanszírozása személygépjárm� esetén is 

áfamentesen, nettó értéken történik
•  a bérleti díj 100%-ban leírható költségként

Zárt pénzügyi lízing el nyei: 
•  beruházási szándékait idegen forrással tudja megoldani, 

„kímélve” ezzel saját forrásait
•  a lízingdíjak  zethet�k a lízingtárgy által megtermelt bevételb�l, 

ezáltal a beruházás ön nanszírozóvá válik
•  a lízingügylet biztosítéka lehet részben vagy egészben 

a lízingtárgy is

A képek illusztrációk. Kombinált átlagfogyasztás: 3,8 – 6,1 l/100 km, CO2-kibocsátás: 99 – 137 g/km.

Ha a színét nem 
választhatja meg, 
legalább a min ségre 
ügyeljen.
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Ellentmondás az állításokban

Fuvardíj-konfliktus Szegeden
Rendőrség vizsgálja azt az ügyet,
amely a közelmúltban történt Sze-
geden, ahol egy fuvardíj kifizetése
körüli vitában az utas fellökte a ta-
xisofőrt, belerúgott az autójába,
majd futásnak eredt. Az alapos
gyanú szerint rongálás és közfel-
adatot ellátó személy elleni erő-
szak szerepel a büntetőeljárás ak-
táiban, ám az érintettek máskép-
pen emlékeznek a történtekre.

Telefonon történő megrendelés is le-
het lutri, ugyanis a hang alapján
nem minden esetben lehet kiszűr-
ni, hogy a leendő utas mennyi al-
koholt fogyasztott és az milyen ha-
tással van rá. Ráadásul nem egy-
szer maga a vendéglátós csörgeti
meg a fuvarozót, aki a vendégé-
nek rendeli a járművet. Az ügy
szempontjából ez esetben talán
mellékes, hogy ki is rendelte az
autót. A szegedi taxis hívást kapott a tápéi
kocsmából, kocsit kértek, s ő meg is je-
lent. Erősen ittas utas szállt be az autóba
és a Tápai utcába vitette magát. Megér-
keztek a címre, ahol a sofőr közölte a kun-
csafttal a fuvardíj összegét. Eddig egybe-
hangzóak az állítások, ám innentől kezdve
másképp emlékeznek a résztvevők a tör-
téntekre.

A fuvarozó szerint az erősen illuminált
állapotú utas fizetés nélkül szállt ki az au-
tóból, mire a taxis kiugrott és utánaeredt.
Némi kergetőzés és szóváltás közben a tá-
vozni szándékozó férfi az autóba is belerú-
gott, ami tovább bőszítette a tulajt. Dulako-
dásig fajult a helyzet, melyben a taxist blic-
celni szándékozó kuncsaftja fellökte. Az
egyre eldurvuló helyzetnek a taxis kollégá-
inak megjelenése vetett véget. Visszatar-
tották a potyázót és értesítették a rendőr-
séget. Közel fél óra elteltével érkezett ki a
járőr, majd miután meghallgatták a törté-
net érintettjeit, a dulakodót előállították, a
taxist pedig sértettként kihallgatták.

A taxiban keletkezett kár összegét majd
a javítást követően lehet pontosan megál-
lapítani. A lámpatartó műanyagot kell javí-
tani vagy cserélni. Ez képezi a rongálás
alapját. Az pedig, hogy az utas fellökte a
sofőrt, az közfeladatot ellátó személy elle-
ni erőszaknak minősül, függetlenül attól,
hogy a taxis nyolc napon belül vagy túl
gyógyuló sérülést szenved ennek során. A
büntető törvénykönyv három évig terjedő
szabadságvesztéssel fenyegeti, aki kime-
ríti ezt a törvényi tényállást. Nyilván a bün-
tetés kiszabásánál már mérvadó lesz a sé-
rülés súlyosságának minősülése is.

A gyanúsított hozzátartozója a helyi mé-
dia internetes hírportálján megjelenő cik-

ket olvasva, úgy érezte, pontosítania kell
az esetleírást. Az ő ismerete szerint, félre-
értésből alakult ki e nem kívánatos hely-
zet. Mint kommentjében írja, édesapjának
nem állt szándékában potyázni, fizetni
akart és ezt közölte is a taxissal. Azt mond-
ta a sofőrnek, hogy ehhez a feleségét le
kell hívnia lakásukból, mert nincs nála
elég pénz. A fuvarozó követte a kaputele-
fonig az utast, ám közben erősebb jelzők-
kel fejezte ki nemtetszését. A dulako-
dás ezután tör-

tént,
amikor apja valóban fellök-

te a taxist, majd ekkor kezdődött a kerge-
tőzés és ennek során rúgott az autóba a
férfi – olvasható a megjegyzésben.

A tények makacs dolgok, mint tudjuk,
és itt abban nincs vita, miszerint az utas a
fuvardíjat nem fizette ki, az autóba valóban
belerúgott és a taxist fellökte. Az pedig
megint egy másik kérdés, ám a büntetőjo-
gi megítélést nem befolyásolja, hogy erre
milyen megjegyzések közepette került sor.

A Szegedi Városi Rendőrkapitányság
folytatja az ügy vizsgálatát, rongálás és
közfeladatot ellátó személy elleni erőszak
bűntettének megalapozott gyanúja miatt.

k.z.t.

Havi aforizma 

Nem az az erõs, aki sosem esik el, hanem

aki mindig fel tud állni.  
Machiavelli 
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www.opel.hu            facebook.com/OpelHU

TAXIBAN IS UTAZUNK!
OPEL TAXI

Különleges ajánlatok taxisok részére

Újítson az Opellel! A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépő rendelet minden taxis életébe 
gyökeres változást hoz. Az Opel modelljeivel Ön a legtöbbet hozhatja ki az átállásból.

Taxisok számára készült különleges portfóliónk olyan gépjárműveket kínál, amelyek nemcsak 
minden tekintetben teljesítik az új taxisrendelet előírásait, hanem lehetővé teszik azt is, hogy 
új autójával Ön valóban jól járjon. A megbízható, üzembiztos, alacsony karbantartási költség-
gel üzemeltethető Opel taxi modellekkel munkája még több előnnyel fog járni!

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

CHEVROLET LACETTI 1.6, BENZINES

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
Vezérlés csere (szíj+görgők) 28 890 Ft
Anyagok: vezérműszíj, terelőgörgő, feszítőgörgő

Kuplungcsere 50 290 Ft
Anyagok: kuplugtárcsa, kuplungszerkezet, kinyomócsapágy

SKODA OCTAVIA II. 1.6, BENZINES

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) 22 190 Ft   
Vezérlés csere (szíj+görgők) 25 390 Ft   
Anyagok: vezérműszíj, terelőgörgő, feszítőgörgő

Kuplungcsere 55 190 Ft   
Anyagok: kuplugtárcsa, kuplungszerkezet, kinyomócsapágy

Mintaajánlataink:

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

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

1117 Budapest, Kondorosi út 2/a. 
Tel.: +36 1 235 5400 Fax: +36 1 235 5404
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Érdekel? Csatlakozz hozzánk!

Matekozzunk 
  egy kicsit!
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Fékbetét csere (első) 9 090 Ft
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Anyag: olaj+olajszűrő

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

Fékbetét csere (első) 11 390 Ft   
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Vezérlés csere (szíj+görgők) 25 390 Ft   
Anyagok: vezérműszíj, terelőgörgő, feszítőgörgő

Kuplungcsere 55 190 Ft   
Anyagok: kuplugtárcsa, kuplungszerkezet, kinyomócsapágy

Mintaajánlataink:

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

Önnek az autója:
 munkaeszköze
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AUTÓSZALON DUNA 1095 Budapest, Soroksári út 160.  | www.autoduna.hu
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1117 Budapest, Kondorosi út 2/a. 
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Érdekel? Csatlakozz hozzánk!Érdekel? Csatlakozz hozzánk!
A fenti példa tájékoztató jellegű!

Matekozzunk
  egy kicsit!

Matekozzunk 
  egy kicsit!

+ Szórakozóhelyeink száma kb. 55
+ Szerződött partnereink száma kb. 1000
-----------------------------------------------
= Átlagosan cím / fő / hónap kb. 200
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Folytatás a 4. oldalról

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) bekezdé-
sében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. § A közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet
(a továbbiakban: R.) 20. § (6) bekezdése he-
lyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) „Gyermekszállítás”: a gyermekeket
szállító autóbusz vagy az iskolabusz elején
és hátulján elhelyezett legalább 40x40 cm
méretű fényt kibocsátó vagy megvilágított
tábla az álló jármű környezetében gyerme-
kek közlekedésére figyelmeztet. Az így meg-
jelölt

a) úttesten álló autóbuszt – a gyermekek
be- és kiszállásának az autóbusz mindkét ol-
dali első és hátsó irányjelzőjének egyidejű
működtetésével jelzett időtartamában – kike-
rülni, és

b) autóbusz mellett – a párhuzamos közle-
kedésre nem alkalmas úttesten – elhaladni ti-
los.”

2. § Az R. 24. § (3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(3) Lakott területen belül a járművek veze-
tői kötelesek az elindulási szándékot jelző,
menetrend szerint közlekedő autóbusznak,
trolibusznak, az iskolabusznak és a gyerme-
keket szállító autóbusznak a megállóhelyről
való elindulását (a jobb szélső forgalmi sávba
való besorolását) – ha ez hirtelen fékezés
nélkül megtehető – lassítással, szükség ese-
tén megállással is lehetővé tenni. Az autó-
busz, az iskolabusz, a gyermekeket szállító
autóbusz, valamint a trolibusz vezetője azon-
ban ilyen esetben is csak akkor indulhat el,
ha meggyőződött annak veszélytelenségé-
ről.”

3. § Az R. 26. §-a a következő (6) bekez-
déssel egészül ki:

„(6) A 16. § (1) bekezdés q) pontjában
meghatározott jelzőtábla (84. ábra) alatt el-
helyezett kiegészítő jelzőtáblán megjelölt tá-
volságon belül – ha a közúti jelzésekből más
nem következik – legfeljebb 30 km/óra se-
bességgel szabad közlekedni.”

4. § Az R. 39/A. § (1) bekezdése a követ-
kező g) ponttal egészül ki:

(Lakó-pihenő övezetbe – a „Lakó-pihenő
övezet” jelzőtáblától a „Lakó-pihenő övezet
vége” jelzőtábláig terjedő területre – csak a
következő járművek hajthatnak be:)

„g) a mozgáskorlátozott személy által veze-
tett vagy az őt szállító jármű és annak vezetője.”

5. § (1) Az R. 40. § (5) bekezdés i) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tilos megállni:)
„i) autóbuszöbölben, kivéve
ia) a kijelölt megállóhelyen megálló autó-

buszt (trolibuszt), villamost,
ib) az utasok ki- és beszállásának idejére a

személytaxit, a betegszállító gépjárművet, az
iskolabuszt és a gyermekeket szállító autó-
buszt, továbbá

ic) 20 és 6 óra között a kommunális sze-
mét szállítására szolgáló járművet;”

(2) Az R. 40. § (5) bekezdése a következő
n) ponttal egészül ki:

(Tilos megállni:)
„n) autóbusz forgalmi sávban, kivéve
na) a kijelölt megállóhelyen megálló autó-

buszt (trolibuszt), villamost,
nb) az utasok ki- és beszállásának idejére

a személytaxit, a betegszállító gépjárművet,
továbbá

nc) 20 és 6 óra között a kommunális sze-
mét szállítására szolgáló járművet.”

(3) Az R. 40. § (9) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(9) A járdán a mozgásában korlátozott
személy (vagy az őt szállító jármű vezetője)
járművével, a betegszállító gépjármű, az is-
kolabusz, a gyermekeket szállító autóbusz,
a kerékpár, a kétkerekű segédmotoros ke-
rékpár és a kétkerekű motorkerékpár a (8)

bekezdésben említett egyéb feltételek fenn-
állása esetén akkor is megállhat, ha a megál-
lást jelzőtábla vagy útburkolati jel nem enge-
di meg.”

6. § Az R. 48. § (12) bekezdés nyitó szö-
vegrésze és a) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

„(12) Iskolabusszal abban az esetben sza-
bad közlekedni, ha:

a) a 20. § (6) bekezdésében meghatáro-
zott táblával és „Gyermekszállítás” felirattal
megjelölték,”

7. § Az R. 51/A. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

„51/A. § A 13. § (1) bekezdés g/1. és i/1.
pontjában, a 14. § (13) bekezdésében, a 17.
§ (1) bekezdés e) pontjában, a 39/A. § (1)
bekezdés g) pontjában, a 40. § (9) bekezdé-
sében és a 41. § (3) bekezdésében említett
jogosultság azt a mozgásában korlátozott
személyt, valamint a mozgásában korlátozott
személyeket szállító jármű vezetőjét illeti
meg, aki a mozgásában korlátozott személy
parkolási igazolványáról szóló kormányren-
delet szerint a parkolási igazolványt a jármű-
ben elhelyezte.”

8. § Az R. 1. számú függelék II. fejezete a
következő y/1. ponttal egészül ki:

(A közúti járművekkel kapcsolatos fogal-
mak)

„y/1. Gyermekeket szállító autóbusz: az y)
pontba nem tartozó, kizárólag gyermekek, ta-
nulók és felnőtt kísérőjük szállítására igény-
be vett – nem menetrend szerint közlekedő –
autóbusz, amelyet a 20. § (6) bekezdésében
foglaltak szerint a „Gyermekszállítás” táblá-
val, továbbá „Gyermekszállítás” felirattal
megjelöltek.”

9. § Ez a rendelet 2013. május 1-jén lép
hatályba.

129/2013. (IV. 30.) Korm. rendelet
a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) 

KPM–BM együttes rendelet módosításáról

Különbséget tesz a módosítás az iskolabusz, valamint a gyermeke-
ket szállító buszok fogalma között. Míg az iskolabusz a közoktatási in-
tézmény munkarendjéhez igazodva közlekedik, addig a gyermekszál-
lító autóbusz az iskolabuszon kívül minden olyan menetrend szerint
közlekedő jármű lehet, amelyen gyermekek és felnőtt kísérőik utaz-
nak, és amelyet előírásszerűen „Gyermekszállítás” tábla és felirat je-
löl.

További változásokat is tartalmaz a jogszabály-módosítás. Ezek kö-
zött olvasható – egyebek mellett –, a Lakó-pihenő övezetbe a moz-
gáskorlátozott személy által vezetett, vagy az őt szállító jármű és an-
nak vezetője is behajthat.

A taxisokat érintő változás – amelyből korábban számtalan feljelen-
tés és bírság származott –, miszerint a személyszállító taxik az autó-
buszöbölben, valamint az autóbusz forgalmi sávban kizárólag az uta-
sok ki- és beszállásának idejére megállhatnak. (Figyelem, nem min-
den megállóban, csak az autóbuszöbölben!)

Célszerű a közlekedés változó szabályait nyomon követni, hogy
ezek ismeretének hiányában senkit ne lehessen szabálysértésért fel-
jelenteni és megbírságolni. k.z.t. 

II. sz. melléklet

Doktor Úr! – A bátyám
erõsen köhög és láza is van.

– Magas?
– Igen. Nálam egy fejjel

magasabb.
* * *

A szõke áll a boltban, a ko-
sarát teleteszi uborkával, mi-
kor tele van, visszateszi. Mi-
kor ezt már háromszor meg-
csinálta, odamegy az õr.

– Mondja, hölgyem, mit
csinál?

– Tudja, ma voltam koz-
metikusnál, és azt mondta,
hogy jót tesz az arcomnak
az uborkapakolás...

* * *
Tapintatos ember va-

gyok. Azért nem fizetem a
hiteltörlesztésemet a ban-
komnak, mert nem akarom
õket zavarni a részletekkel...

* * *
A nõk állandóan azon

gondolkodnak, milyen aján-
dékot vegyenek a férfiak-
nak. Pedig a férfinak a nõtõl
csak két dologra van igazán
szüksége, az pedig ingyen
van. A szex és a csend…

* * *
– Az nem igaz, hogy az

élet nem habostorta, csak
tudni kell nyalni.
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•  CD/MP3/Bluetooth/USB rádió
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Még sosem volt ilyen megfizethető!

7 SZEMÉLY 
RÉSZÉRE IS

DAC Logan Lodgy Duster_Taxi Press_205x290.indd   1 5/15/13   4:45 PM



9

Folytatás a 4. oldalról

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) bekezdé-
sében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. § A közúti közlekedés szabályairól szóló
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet
(a továbbiakban: R.) 20. § (6) bekezdése he-
lyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) „Gyermekszállítás”: a gyermekeket
szállító autóbusz vagy az iskolabusz elején
és hátulján elhelyezett legalább 40x40 cm
méretű fényt kibocsátó vagy megvilágított
tábla az álló jármű környezetében gyerme-
kek közlekedésére figyelmeztet. Az így meg-
jelölt

a) úttesten álló autóbuszt – a gyermekek
be- és kiszállásának az autóbusz mindkét ol-
dali első és hátsó irányjelzőjének egyidejű
működtetésével jelzett időtartamában – kike-
rülni, és

b) autóbusz mellett – a párhuzamos közle-
kedésre nem alkalmas úttesten – elhaladni ti-
los.”

2. § Az R. 24. § (3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(3) Lakott területen belül a járművek veze-
tői kötelesek az elindulási szándékot jelző,
menetrend szerint közlekedő autóbusznak,
trolibusznak, az iskolabusznak és a gyerme-
keket szállító autóbusznak a megállóhelyről
való elindulását (a jobb szélső forgalmi sávba
való besorolását) – ha ez hirtelen fékezés
nélkül megtehető – lassítással, szükség ese-
tén megállással is lehetővé tenni. Az autó-
busz, az iskolabusz, a gyermekeket szállító
autóbusz, valamint a trolibusz vezetője azon-
ban ilyen esetben is csak akkor indulhat el,
ha meggyőződött annak veszélytelenségé-
ről.”

3. § Az R. 26. §-a a következő (6) bekez-
déssel egészül ki:

„(6) A 16. § (1) bekezdés q) pontjában
meghatározott jelzőtábla (84. ábra) alatt el-
helyezett kiegészítő jelzőtáblán megjelölt tá-
volságon belül – ha a közúti jelzésekből más
nem következik – legfeljebb 30 km/óra se-
bességgel szabad közlekedni.”

4. § Az R. 39/A. § (1) bekezdése a követ-
kező g) ponttal egészül ki:

(Lakó-pihenő övezetbe – a „Lakó-pihenő
övezet” jelzőtáblától a „Lakó-pihenő övezet
vége” jelzőtábláig terjedő területre – csak a
következő járművek hajthatnak be:)

„g) a mozgáskorlátozott személy által veze-
tett vagy az őt szállító jármű és annak vezetője.”

5. § (1) Az R. 40. § (5) bekezdés i) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

(Tilos megállni:)
„i) autóbuszöbölben, kivéve
ia) a kijelölt megállóhelyen megálló autó-

buszt (trolibuszt), villamost,
ib) az utasok ki- és beszállásának idejére a

személytaxit, a betegszállító gépjárművet, az
iskolabuszt és a gyermekeket szállító autó-
buszt, továbbá

ic) 20 és 6 óra között a kommunális sze-
mét szállítására szolgáló járművet;”

(2) Az R. 40. § (5) bekezdése a következő
n) ponttal egészül ki:

(Tilos megállni:)
„n) autóbusz forgalmi sávban, kivéve
na) a kijelölt megállóhelyen megálló autó-

buszt (trolibuszt), villamost,
nb) az utasok ki- és beszállásának idejére

a személytaxit, a betegszállító gépjárművet,
továbbá

nc) 20 és 6 óra között a kommunális sze-
mét szállítására szolgáló járművet.”

(3) Az R. 40. § (9) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(9) A járdán a mozgásában korlátozott
személy (vagy az őt szállító jármű vezetője)
járművével, a betegszállító gépjármű, az is-
kolabusz, a gyermekeket szállító autóbusz,
a kerékpár, a kétkerekű segédmotoros ke-
rékpár és a kétkerekű motorkerékpár a (8)

bekezdésben említett egyéb feltételek fenn-
állása esetén akkor is megállhat, ha a megál-
lást jelzőtábla vagy útburkolati jel nem enge-
di meg.”

6. § Az R. 48. § (12) bekezdés nyitó szö-
vegrésze és a) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

„(12) Iskolabusszal abban az esetben sza-
bad közlekedni, ha:

a) a 20. § (6) bekezdésében meghatáro-
zott táblával és „Gyermekszállítás” felirattal
megjelölték,”

7. § Az R. 51/A. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:

„51/A. § A 13. § (1) bekezdés g/1. és i/1.
pontjában, a 14. § (13) bekezdésében, a 17.
§ (1) bekezdés e) pontjában, a 39/A. § (1)
bekezdés g) pontjában, a 40. § (9) bekezdé-
sében és a 41. § (3) bekezdésében említett
jogosultság azt a mozgásában korlátozott
személyt, valamint a mozgásában korlátozott
személyeket szállító jármű vezetőjét illeti
meg, aki a mozgásában korlátozott személy
parkolási igazolványáról szóló kormányren-
delet szerint a parkolási igazolványt a jármű-
ben elhelyezte.”

8. § Az R. 1. számú függelék II. fejezete a
következő y/1. ponttal egészül ki:

(A közúti járművekkel kapcsolatos fogal-
mak)

„y/1. Gyermekeket szállító autóbusz: az y)
pontba nem tartozó, kizárólag gyermekek, ta-
nulók és felnőtt kísérőjük szállítására igény-
be vett – nem menetrend szerint közlekedő –
autóbusz, amelyet a 20. § (6) bekezdésében
foglaltak szerint a „Gyermekszállítás” táblá-
val, továbbá „Gyermekszállítás” felirattal
megjelöltek.”

9. § Ez a rendelet 2013. május 1-jén lép
hatályba.

129/2013. (IV. 30.) Korm. rendelet
a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) 

KPM–BM együttes rendelet módosításáról

Különbséget tesz a módosítás az iskolabusz, valamint a gyermeke-
ket szállító buszok fogalma között. Míg az iskolabusz a közoktatási in-
tézmény munkarendjéhez igazodva közlekedik, addig a gyermekszál-
lító autóbusz az iskolabuszon kívül minden olyan menetrend szerint
közlekedő jármű lehet, amelyen gyermekek és felnőtt kísérőik utaz-
nak, és amelyet előírásszerűen „Gyermekszállítás” tábla és felirat je-
löl.

További változásokat is tartalmaz a jogszabály-módosítás. Ezek kö-
zött olvasható – egyebek mellett –, a Lakó-pihenő övezetbe a moz-
gáskorlátozott személy által vezetett, vagy az őt szállító jármű és an-
nak vezetője is behajthat.

A taxisokat érintő változás – amelyből korábban számtalan feljelen-
tés és bírság származott –, miszerint a személyszállító taxik az autó-
buszöbölben, valamint az autóbusz forgalmi sávban kizárólag az uta-
sok ki- és beszállásának idejére megállhatnak. (Figyelem, nem min-
den megállóban, csak az autóbuszöbölben!)

Célszerű a közlekedés változó szabályait nyomon követni, hogy
ezek ismeretének hiányában senkit ne lehessen szabálysértésért fel-
jelenteni és megbírságolni. k.z.t. 

II. sz. melléklet

Doktor Úr! – A bátyám
erõsen köhög és láza is van.

– Magas?
– Igen. Nálam egy fejjel

magasabb.
* * *

A szõke áll a boltban, a ko-
sarát teleteszi uborkával, mi-
kor tele van, visszateszi. Mi-
kor ezt már háromszor meg-
csinálta, odamegy az õr.

– Mondja, hölgyem, mit
csinál?

– Tudja, ma voltam koz-
metikusnál, és azt mondta,
hogy jót tesz az arcomnak
az uborkapakolás...

* * *
Tapintatos ember va-

gyok. Azért nem fizetem a
hiteltörlesztésemet a ban-
komnak, mert nem akarom
õket zavarni a részletekkel...

* * *
A nõk állandóan azon

gondolkodnak, milyen aján-
dékot vegyenek a férfiak-
nak. Pedig a férfinak a nõtõl
csak két dologra van igazán
szüksége, az pedig ingyen
van. A szex és a csend…

* * *
– Az nem igaz, hogy az

élet nem habostorta, csak
tudni kell nyalni.
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tartalmaz, mely egyedi hitelképesség vizsgálat függvényében érvényes.*A garancia 4 év, vagy 200 000 km, a kettő közül a korábban elért érték erejéig. Logan vegyes fogyasz-
tás l/100km: 3,5-5,8 CO2-kibocsátás g/km: 99-135. Duster vegyes fogyasztás l/100km: 5,0-8,9; CO2-kibocsátás g/km: 130-185. Lodgy vegyes fogyasztás l/100km: 4,2-7,1; 
CO2-kibocsátás g/km: 109-165. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás illetve CO2-kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredménye. A képen látható 
autók illusztrációk! Jelen tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, részletek az akcióban részt vevő Dacia márkakereskedésekben!

www.dacia.hu

Havi részlet 14 855 Ft

•  Klíma
•  CD/MP3/Bluetooth/USB rádió
•  510 literes csomagtér
•  Tengelytáv: 2 634 mm

Logan Arctic 0,9 TCe 66 kW / 90 LE

•  Klíma
•  CD/MP3/Bluetooth/USB rádió
•  827 literes csomagtér
•  Tengelytáv: 2 810 mm

Lodgy Arctic  1,5 dCi 66 kW / 90 LE

Havi részlet 20 972 Ft Havi részlet 21 820 Ft

•  Klíma
•  CD/MP3/Bluetooth/USB rádió
•  475 literes csomagtér
•  Tengelytáv: 2 673 mm

Duster Arctic 4x2 1,5 dCi 79 kW / 107 LE

Tágas taxi? 
Még sosem volt ilyen megfizethető!
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Tíz százalékkal több autót loptak tavaly

A Volkswagen keresett a leginkább
Az Országos Rendőr-főkapitányság
/ORFK/ közzétett adatai alapján a
BMW és Mercedes-tulajdonosok au-
tóját – a gépjárművek számainak ará-
nyaiban – körülbelül két és félszer na-
gyobb valószínűséggel lopják el, mint
a suzukisokét vagy az opelesekét.
Mindemellett tavaly tíz százalékkal
több autót lovasítottak meg Magya-
rországon, mint az azt megelőző év-
ben.

A rendőrségi statisztikákból kiderül: 2012-
ben megugrott a gépjármű lopások száma
hazánkban. Összesen 6920 ügyben indult
büntetőeljárás gépkocsi-eltulajdonítás miatt,
2009 óta rendszerint ez a szám hatezer kö-
rül stagnált. Mindez persze nagyságrenddel
kevesebb, mint a ’90-es években regisztrált
12–15 ezres szám. Persze ez a károsultak
közül senkit nem vigasztal, de ettől még javu-
ló tendenciaként könyvelhették el a rend
őrei. Most azonban változás történt. 2011-
ben a Suzuki volt a tolvajok kedvence, meg-
előzve az Opelt és a Volkswagent. Tavaly a
VW a sor elejére került, ebből a márkából
1051 darab tűnt el. Második helyen a Suzu-
ki szerepelt 891, míg a dobogó harmadik he-
lyére az Opel került a 839 ellopott autójával. 

Tavaly és tavalyelőtt is a TOP 10-ben sze-
repelt a BMW és a Mercedes, de a Ford-,
Renault- és Peugeot-tulajdonosok sem érez-
hették járműveiket biztonságban. A Skoda
2011-ben még nem jutott a legkeresettebb
tízes csoportba, egy évvel később viszont
már jegyezték a bűnügyi statisztikában.

A lopott autók többsége már nem külföld-
re, hanem az illegális hazai bontókba kerül,
majd onnan értékesítik alkatrészként.

A jelzett tendenciát támasztják alá a bizto-
sítók adatai is. Érdekesség, immár a kis- és
középkategóriás autók tűnnek el legna-
gyobb számban, és egy-egy idősebb autó
akár fontosabb célpont is lehet, mivel ezek-
hez nehezen szerezhetők be az alkatrészek.
A biztosítótársaságokhoz beérkező lopás-
kár-bejelentésekben szereplő autók átlag
életkora 2010-ben még 3,9 év volt, addig
2011-ben ez az érték 4,7-re, 2012-ben már
5,4 évre növekedett. A listán 2011 óta egyre
nagyobb számban szerepelnek a tíz év fölöt-
ti személygépkocsik.

Az autósok hamis biztonságérzete is okoz-
hatja azt, hogy jóval inkább tartanak a tulaj-
donosok a töréskártól, mint a lopástól: míg
előbbi átlaga a 10-es skálán 6,3 volt, addig
az utóbbié csupán 3,8. Ez igen mérsékelt
ahhoz képest, hogy egy ilyen kár esetén –
biztosítás nélkül–, az autó teljes értéke elve-
szik – derül ki a biztosítók egy korábbi kuta-
tásából.

A gépjárműlopások megelőzésére a biz-
tosítótársaságok a következőket ajánlják: a
gépkocsi-tulajdonosok kössenek szerző-
dést lopás ellen. A teljes körű casco-biztosí-
tások védelmet nyújtanak a lopás ellen is.
Az anyagiakra egyre kevésbé lehet hivatkoz-
ni, mivel – az autó értékétől függően –, már
akár évi kétezer forintért is lehet lopáscas-
cót találni a hazai piacon, ami még a legöre-
gebb évjáratok számára is elérhető opció
lehet.

Az ajánlások közt találhatók a lopásgátló
eszközök. Két-három párhuzamos alkalma-
zása – például jól felszerelt indításgátló, va-
lamint kormányzár a riasztó mellé –, jó esélyt
jelent arra, hogy a tolvaj inkább egy könnyeb-
ben elérhető célpontot válasszon. Persze el-

lophatatlan autó nincs, de minél több védel-
mi eszköz nehezíti meg a bűnöző munkáját,
annál inkább keres másik járművet.

Fontos tudni, hogy a biztosítók ragaszkod-
nak ahhoz, hogy a kár bejelentésekor bemu-
tassa a tulajdonos az autóhoz tartozó vala-
mennyi gyári kulcsot. Éppen ezért célszerű
betartani a következőket:

Garázskapu vagy utcai kapu nyitásakor ál-
lítsuk le a motort, és a kulcsot tegyük zsebre.

A lakásban ne szem előtt, a bejárati ajtó
melletti fogason vagy kabátzsebben, esetleg
előszobafalon tartsuk az autó kulcsait, papír-
jait, szinte felkínálva azt a besurranó tolvaj-
nak.

Minimalizáljuk annak a kockázatát is, hogy
a kulcsról másolat készülhessen: csak meg-
bízható szervizbe vigyük az autónkat, autó-
mosóban pedig kísérjük figyelemmel a kulcs
útját. k.z.t.

A leggyA leggyakrabban lopott akrabban lopott 
mármárkák Tkák TOP 1OP 10-es lis0-es lis tájatája

Gépjárműtípus 2011 2012
Volkswagen 875 db 1051 db
Suzuki 1043 db 891 db
Opel 875 db 839 db
Ford 504 db 567 db
Renault 657 db 515 db
Toyota 380 db 388 db
Peugeot 406 db 354 db
Mercedes 371 db 341 db
BMW 522 db 320 db
Škoda 0 db 311 db

Forrás: ORFK

Adókedvezmény
amelyrõl esetleg nem hallottál

Igen kevés adókedvezmény maradt meg a személyi jövede-
lemadó rendszerben. Ma már csak a családi kedvezmény –
ami az adóalapot csökkenti – és a súlyos fogyatékosság
utáni adókedvezmény maradt meg.

Az szja-törvény szerint az összevont adóalap adóját csökkenti a
súlyosan fogyatékos magánszemélynél az erről szóló igazolás alap-
ján a minimálbér 5 százalékának megfelelő összeg. Ez a tavalyi 93
ezer forintos minimálbérrel számolva azt jelenti, hogy aki az egész
évre jogosult a kedvezmény igénybe vételére, az összesen 55 800
forinttal csökkentheti a fizetendő adóját.

A kedvezmény igénybe vételének nincs jövedelemkorlátja. Fon-
tos ugyanakkor, hogy a kedvezményt csak az összevont adóalapba
tartozó jövedelmek után lehet érvényesíteni.  Ilyen egyebek között a
munkajövedelem, az egyéni vállalkozói kivét, a táppénz.

Súlyosan fogyatékos személynek azt kell tekinteni, aki a
335/2009 kormányrendeletben említett betegségben szenved, va-
lamint aki rokkantsági járadékban részesül. A jogszabály szerint a

fogyatékosság megállapítására és az állapot végleges vagy átmene-
ti jellegének meghatározására szakambulancia vagy kórházi osztály
szakorvosa jogosult. Az igazolást a szakorvos, vagy az általa készí-
tett orvosi dokumentáció alapján a háziorvos állítja ki. A nyomtat-
vány mintája a  49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet mellékletében ta-
lálható. 

Az orvosi igazolást nem kell a bevalláshoz csatolni, csak
meg kell őrizni. Akinek az állapota végleges és korábban már kiad-
ták az erről szóló igazolást, nem kell új igazolást kérnie, kivéve ak-
kor, ha II. típusú diabeteses betegségben (cukorbetegségben)
szenved.

Az egyes vele született betegségek mellett a később jelentkező
fogyatékosságok esetén is igénybe lehet venni az adókedvezményt.
Az erre való jogosultság megállapításához érdemes végigtanulmá-
nyozni az említett kormányrendeletet. Például sokan nem tudják,
hogy a különböző szívbetegségekben szenvedők, illetve a cukorbe-
tegek is jogosultak az adókedvezményre – és ilyen betegségek bi-
zony a taxisokat is sújtják.

A vállalkozók már az év elején, február 28-ig kötelesek voltak be-
adni adóbevallásukat. Ha valaki most szembesül vele, hogy érvé-
nyesíthette volna az adókedvezményt, de nem tette, önellenőrzés-
sel javíthatja adóbevallását – akár évekre visszamenőleg.
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Lassan itt a nyár, a nyári időszámítás, és
újabb légitársaságok jelentek meg a magyar
légtérben. Jelenleg is zajlanak tárgyalások,
további légitársaságok készülnek Magyaror-
szágra. Ha megérkeznek, akkor majd termé-
szetesen beszámolunk róla. A régiek mel-
lett, kiemelve közöljük az újonnan érkezette-
ket. 

Aegen A
Aer Lingus B
Aeroflot B
Aerosvit B
Air Baltic B
Air Berlin B
Air Cairo B
Air Canada A
Air France A
Air Malta A
Air Pulmantur B
Alitalia A
American Airlines B
Arkefly Airlines A
Austrian Airlines A
BASE Kft. 1
British Airways B
British Midland A
Brussels Airlines A

Bulgarian Airlines B
Carpatiar 1  
Czech Airlines A
Delta Airlines A
Egyptair A
EasyJet B
Easyjet Switzerland B
El-Al B
ENTER Air B
Ethiopian Airlines A
Etihad Airlines B
Eurpoe Airpost A
Finnair B
FLYBE A
Gernanwings B
Holidays Czech Airlines B
Hop Airlines A 
Iberia B
Jetairfly B
Jet2Co B
KLM A
LOT A
Lufthansa A
Luxair B
Mistral Air B
Norwegian B
ONUR  Air B
Qantas B

Qatar Airways B
Palestinian Airlines A
Primera Air B
Prvilege Style B
Ryanair B
Scandinavian A
Singapore Airlines A
Sky Work B
Swiss A
Tailwind Havayollari B
TAP Air Portugal A
Tarom A
Thai Airways Intl A
Trade Air A
Transavia Airlines B
Travel Service (Cz) B
Travel Service Hungary B
Tuninter B
Tunisair B
Turkish Airlines A
US Airways A
United Airlines A
Utair Aviation B
Wizzair B

Összeállította a www.bud.hu honlap segít-
ségével: 

Juhász Péter
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Hát megszületett! Szeptember-
től új szabályok mentén dolgoz-
hatunk. Hosszú előkészítés
után, rengeteg vita és kompro-
misszumkeresés eredménye a
főváros rendelete jelen formá-
jában. És persze nem minden-
kinek tetszik. Sokan valami
egészen mást akartak. Élhetek
egy jó hasonlattal?

Képzelj el egy általános isko-
lai osztályt. 13-14 évesek, nagy-
részt fiúk, de mutatóba néhány
lány is akad. A nagyszünetben
kiderül, hogy a következő óra
elmarad. Lyukasóra lesz, kime-
hetnek a szabadba egy tanár
felügyelete mellett. Kiözönlik az
osztály az udvarra, és a nevelő
– nagy rugalmasságról téve ta-
núbizonyságot – megkérdezi,
hogy mit akarnak játszani. Erre
rögtön óriási zsibongás támad.
Néhányan focizni akarnak, má-
sok kosarazni. Akad, aki a kézi-
labdát preferálná, mások röp-
labdameccsben gondolkoznak,
a lányok meg csak békésen
pletykálkodnának egy csendes
sarokban. Mindenki megpró-

bálja a maga érveit ráerőltetni
a tanárra, és ehhez különböző
módszerekhez folyamodnak.
Néhányan csoportba verődve
jelszavakat kiabálnak, még
transzparenseket is összeesz-
kábálnak és úgy vonulnak fel-
alá. Mások a közvetlen befo-
lyást próbálják gyakorolni, a ta-
nár elé tárják érveiket. Akad,
aki egyenesen az igazgatót ke-
resi fel, hogy az ő véleménye
győzedelmeskedjen. Ha nem
megy nyíltan, próbáljuk titok-
ban – vélik egyesek és félrehív-
ják tanárukat, fülébe suttogva
az általuk jónak vélt megoldást.
Aztán vannak érdekcsoportok,
akik a tantestület felé fogalmaz-
nak petíciót – távolítsák el a ta-
nárt, mert nem alkalmas erre a
posztra! Nem tud rendet csinál-
ni – legalább is úgy, ahogy mi
akarjuk! Céltalan rohangálás
és veszekedés uralkodik el az
udvaron, mindenki a maga játé-
kát próbálja játszani, de hiába:
labda csak egy van…A tanár
meg szegény csak kapkodja a
fejét ám egyszer csak besokall,

és az asztalra csap: elég! Mos-
tantól kezdve olyan szabályok
alapján játszunk, ahogy én
mondom! Menjetek be az öltö-
zőbe, és vegyétel fel a mezeket
– focizni fogunk! 

Érzed az analógiát a jelenle-
gi helyzetünkkel? Addig próbál-
tunk százan százfélét elérni,
míg besokallt a a „tanári kar”.
Bár meghallgatták a vélemé-
nyünket, dönteni végül is nekik
kellett. Meghallgatták a kérése-
inket és meghallgatták mások
kívánságait. Elfogadtak és el-
utasítottak érveket. Itt enyhítet-
tek, ott szigorítottak. Végül
megszületett egy döntés, ami-
ről már születése pillanatában
is nyilvánvaló volt, hogy nem
fog mindenkinek tetszeni. De
ha megszünteti a káoszt, az
egymásra acsarkodást, ha tisz-
tább viszonyokat teremt és az
eddiginél valamivel jobb megél-
hetést biztosít azoknak, akik
maradnak, akkor végül is – hi-
báival együtt – jó döntés szüle-
tett.                                  -oli-

Légitársaságok – terminálok

NNeevveleeletlen nebulóktlen nebulók Volt egyszer messzi földön egy
önálló, magabiztos hercegnõ, aki
egy szép napon a kastélya mel-
letti zöldellõ mezõn, a kristály-
tiszta tó partján, környezeti kér-
désekrõl elmélkedve egyszer
csak meglátott egy ronda, zöld
békát. A béka ráugrott a herceg-
nõ térdére, és azt mondta:

Ó, csodálatos hölgy, valamikor
daliás herceg voltam, amíg el
nem átkoztak. Ha megcsókolnál,
ismét jóvágású fiatal herceg le-
hetnék, és akkor drágám, össze-
házasodhatnánk, beköltözhet-
nék a kastélyodba az anyámmal
együtt, ahol fõzhetnél, moshat-
nál ránk, nevelhetnéd a gyereke-
inket, és emiatt örökké hálás és
boldog lehetnél!

Aznap este, miközben a her-
cegnõ könnyû vacsoraként, eny-
hén fehérboros hagymamártás-
ban megfuttatott fenséges béka-
combot szopogatott, magában
elmosolyodva így szólt:

„Én ezt kurvára másképp gon-
dolom...”

* * *
– A mosoly még mindig a leg-

elegánsabb módja annak, hogy
kimutasd a fogad fehérjét.
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Tíz százalékkal több autót loptak tavaly

A Volkswagen keresett a leginkább
Az Országos Rendőr-főkapitányság
/ORFK/ közzétett adatai alapján a
BMW és Mercedes-tulajdonosok au-
tóját – a gépjárművek számainak ará-
nyaiban – körülbelül két és félszer na-
gyobb valószínűséggel lopják el, mint
a suzukisokét vagy az opelesekét.
Mindemellett tavaly tíz százalékkal
több autót lovasítottak meg Magya-
rországon, mint az azt megelőző év-
ben.

A rendőrségi statisztikákból kiderül: 2012-
ben megugrott a gépjármű lopások száma
hazánkban. Összesen 6920 ügyben indult
büntetőeljárás gépkocsi-eltulajdonítás miatt,
2009 óta rendszerint ez a szám hatezer kö-
rül stagnált. Mindez persze nagyságrenddel
kevesebb, mint a ’90-es években regisztrált
12–15 ezres szám. Persze ez a károsultak
közül senkit nem vigasztal, de ettől még javu-
ló tendenciaként könyvelhették el a rend
őrei. Most azonban változás történt. 2011-
ben a Suzuki volt a tolvajok kedvence, meg-
előzve az Opelt és a Volkswagent. Tavaly a
VW a sor elejére került, ebből a márkából
1051 darab tűnt el. Második helyen a Suzu-
ki szerepelt 891, míg a dobogó harmadik he-
lyére az Opel került a 839 ellopott autójával. 

Tavaly és tavalyelőtt is a TOP 10-ben sze-
repelt a BMW és a Mercedes, de a Ford-,
Renault- és Peugeot-tulajdonosok sem érez-
hették járműveiket biztonságban. A Skoda
2011-ben még nem jutott a legkeresettebb
tízes csoportba, egy évvel később viszont
már jegyezték a bűnügyi statisztikában.

A lopott autók többsége már nem külföld-
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A biztosítótársaságokhoz beérkező lopás-
kár-bejelentésekben szereplő autók átlag
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nagyobb számban szerepelnek a tíz év fölöt-
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Az autósok hamis biztonságérzete is okoz-
hatja azt, hogy jóval inkább tartanak a tulaj-
donosok a töréskártól, mint a lopástól: míg
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az utóbbié csupán 3,8. Ez igen mérsékelt
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jelent arra, hogy a tolvaj inkább egy könnyeb-
ben elérhető célpontot válasszon. Persze el-

lophatatlan autó nincs, de minél több védel-
mi eszköz nehezíti meg a bűnöző munkáját,
annál inkább keres másik járművet.

Fontos tudni, hogy a biztosítók ragaszkod-
nak ahhoz, hogy a kár bejelentésekor bemu-
tassa a tulajdonos az autóhoz tartozó vala-
mennyi gyári kulcsot. Éppen ezért célszerű
betartani a következőket:

Garázskapu vagy utcai kapu nyitásakor ál-
lítsuk le a motort, és a kulcsot tegyük zsebre.

A lakásban ne szem előtt, a bejárati ajtó
melletti fogason vagy kabátzsebben, esetleg
előszobafalon tartsuk az autó kulcsait, papír-
jait, szinte felkínálva azt a besurranó tolvaj-
nak.

Minimalizáljuk annak a kockázatát is, hogy
a kulcsról másolat készülhessen: csak meg-
bízható szervizbe vigyük az autónkat, autó-
mosóban pedig kísérjük figyelemmel a kulcs
útját. k.z.t.
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A vállalkozók már az év elején, február 28-ig kötelesek voltak be-
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Légitársaságok – terminálok
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* * *
– A mosoly még mindig a leg-

elegánsabb módja annak, hogy
kimutasd a fogad fehérjét.
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A változásokról
Új rend a fővárosi taxiszolgáltatásban

Miután egy jogszabály elolvasása és értelmezése nem 
könnyű feladat, megpróbálunk olvasóinknak segíteni. Már
amiben tudunk, mert azért még vannak szép számmal nyitott
kérdések. Elsősorban, a leglényegesebb információ: a 16.
oldaltól közölt, és április 18-án megjelent rendelet néhány lé-
nyeges pontban /életkor, csomagtartó-méret/ változhat a
május végén ülésező Fővárosi Közgyűlés esetleges döntése
alapján. A feltételes mód nem véletlen, a beterjeszteni kívánt
változtatásokat a politikusok vagy megszavazzák, vagy nem.
Erről a következő, június 19-én megjelenő számunkban tu-
dunk majd hírt adni, illetve internetező kollégáink a döntést
követően a www.taxisokvilaga.hu-n megtalálják majd a re-
mélhetőleg elfogadott szöveget. A következőkben jelezzük
majd a tervezett változtatásokat. 

Dr. Komáromi Endrét, a BKK divízióvezetőjét kértük meg a
következő hónapok, évek változásainak rövid összefoglalójára.

– Talán kezdjük a dátumokkal. Mikortól és mit kell a taxisoknak vál-
toztatni?
– A jogszabály 2013. április 18-án jelent meg és 2013. szeptember
1-jével lép hatályba. A rendeletben a gépjármű műszaki paramétere-
ire (55 kW, 2550 mm-es tengelytáv, 430 literes csomagtartó), illetve
a környezetvédelmi besorolásra vonatkozó előírások (Euro 4) határ-
idejét a rendelet 2015. június 30-ig kitolta azon taxis vállalkozások és

járműveik számára, melyeknek 2013. április 18-án – a jogszabály ki-
hirdetésekor – érvényes taxiállomás-használati szerződése volt. Te-
hát ilyen szempontból mérföldkő az április 18-i dátum. A vállalkozók
és vállalkozások azon gépkocsijai számára, amelyek 2013. április 18-
án érvényes taxiállomás-használati megállapodással rendelkeztek az
55 kW-os motorteljesítmény-minimum, az Euro4-es környezetvédel-
mi besorolás, a 2550 mm-es tengelytáv és a 430 literes csomagtar-
tó méret csak 2015. július 1. után lesz követelmény. 2015. július 1-
jétől már csak a rendelet előírásainak mindenben megfelelő gépko-
csival lehet taxiszolgáltatást végezni! 
– Amennyiben a 2013. április 18-án taxiként taxiállomás-hasz-
nálati engedéllyel rendelkező autót eladják egy másik taxis-
nak, úgy ő tovább élvezheti az előzőekben részletezett ked-
vezményeket?
– Nem! Csak akkor vonatkoznak rá a kedvezmények, ha annak a vál-
lalkozásnak birtokában is marad, melynek birtokában volt 2013. áp-
rilis 18-án. Tulajdonos- vagy üzembentartó-változásnál ez a jármű már
a rendszerbe újonnan érkezőként kezelendő, vagyis az összes elő-
írásnak meg kell felelnie szeptember 1. után. Így kap csak új enge-
délyt. A több mint kétéves moratórium rendszámhoz és vállalkozás-
hoz kapcsolódik. Aki, bár 2013. április 18-án rendelkezett taxiállo-
más-használati engedéllyel, de ezt követően autót vesz, vagy cserél,
annak már minden a rendeletben meghatározott feltételt teljesítenie
kell, mivel a megállapodása az adott gépkocsihoz kapcsolódik. 
– Térjünk át a tarifára, ami 2013. szeptember 1-jétől minden
fővárosi taxisra nézve kötelező. Ez egyértelmű, érthető köte-
lezettség. Ugyanakkor augusztus 31–én 23 óra 59 és szep-
tember 1. 0 óra 01 perc között több mint 5000 taxinál nem le-
het megoldani az átállást. Mit tehet a taxis?
– Azt nem mondta senki, hogy ezt az időpontot megelőzően nem le-
het már a taxiórában az új, csak szeptember 1-jétől érvényes tarifa. A
rendelet úgy szól, hogy 2013. szeptember 1-jén 0 órától csak ezt a
tarifát lehet használni. Ez természetesen azt jelenti, hogy ennek a vi-
teldíjnak az órában benne kell lenni. Vagyis előre bele lehet rakatni,
csak a tarifatáblán jelezni kell, hogy kizárólag 2013. szeptember 1-
től használható. Addig nem! A taxióragyártókkal és a BKIK-val közö-
sen szeretnénk a részleteket a következő hetekben egyeztetni. Javas-
latainkat a BKIK felé már hetekkel ezelőtt elküldtük.
– Ám akkor szeptember 2-án a taxiórák többségében még
benne lesznek a már
nem használható ko-
rábbi viteldíjak. Ez
nem jelent majd prob-
lémát?
– Az új fővárosi taxiren-
deletben taxaméter,
vagy taxióra szó nem is
szerepel, mert ezen esz-
közökre más jogszabá-
lyok vonatkoznak. A je-
lenleg hatályos 2013-as
miniszteri rendelet azt
mondja a taxaméterek-
ről, hogy azoknak mini-
mum 4 tarifát kell tudni
kezelni. Ebből a mini-
mum 4-ből egyet ad a
budapesti kötelezően
használatos viteldíj,
mégpedig a Budapest
közigazgatási határán
belül a kötelezően előírt
450/280/70 Ft-os tari-
fát. A másik lehet az ún.
„retúr”, vagyis a közigaz-
gatási határon túlra irá-
nyuló fuvarok esetére

FELHÍVÁS KÖZGYŰLÉS 
ÖSSZEHÍVÁSÁRÓL!

A Magyar Taxis Szövetség vezetése a szervezet 
közgyűlését összehívja

2013. május 30-án 10:00 órára 
a Budapest, I. Krisztina krt. 99. sz. (BKIK székház)

I. em. 101. sz. alá 

Napirend:
1. Beszámoló a szervezet tevékenységérol, a szövetség

gazdálkodásáról. 
2. A szervezet új alapszabályának elfogadása 
3. Tisztújítás az új alapszabály alapján. 

A közgyűlésen a szervezet azon tagjai vehetnek részt sza-
vazati joggal, akiknek tagsági viszonya és tagdíjfizetése
rendezett.

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal
rendelkező tagok legalább 50%-a jelen van. Határozatkép-
telenség esetén a megjelent tagok számától függetlenül a
megjelölt napon és helyen 11:00 órakor kezdődő közgyű-
lés határozatképes.

A közgyűlés anyagai 2013. május 15-tol a www.taxis.hu ol-
dalról tölthetők le. 

MAGYAR TAXIS
SZÖVETSÉG
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KEVESEBB IS ELÉG A TÖBBRE.
MI EBBEN HISZÜNK.

KÉNYELEM, TELJESÍTMÉNY 
ÉS GAZDASÁGOSSÁG - 
EZ A CHEVROLET.

www.chevrolet.hu | 06 40 91 88 88
A tájékoztatás nem teljeskörű, nem minősül ajánlattételnek, további részletekért érdeklődjön az akcióban résztvevő Chevrolet márkakereskedéseknél. A felszereltségek a készleten lévő egyes 
2012-es modellévű Orlando 1.8 LS+ MT5 valamint a Cruze Station Wagon 1.6 LS+ modellekre vonatkoznak. A feltüntetett árak a visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényesek. A képek illusztrációk.
A Chevrolet Orlando és a 4-ajtós Chevrolet Cruze az Euro NCAP 2011. és 2009. évi töréstesztjén 5 csillagos, maximális eredményt értek el.  Orlando - vegyes fogyasztás: 5.3-7.9 l/100 km, CO2 kibocsátás: 
139-186 g/ km. Cruze - vegyes fogyasztás: 4.5-7.2 l/100 km, CO2 kibocsátás 119-170 g/ km. 

 

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

TAXISOKNAK AKÁR  3 654 000 Ft -tól.

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

 LÍZING KONSTRUKCIÓBAN IS.

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

TAXISOKNAK AKÁR  4 195 000 Ft -tól.

szóló tarifa. Ennek programozásáról, műszaki megoldásáról a taxi-
órák gyártóival és a taxisok képviselőivel a következő hetekben szin-
tén a kamarában egyeztetünk. 
– A tarifatáblán mi lesz kint: csak a fővárosban kötelező vi-
teldíj, vagy az adott taxis által esetleg használt összes tari-
fa? Például, ha valakinek más városra is van kiterjesztése?
– Az erre vonatkozó, nem a főváros által elfogadott, hanem magasabb
szintű rendelet azt mondja, hogy azokat a tarifákat, melyek az órában
vannak, a tarifatáblán is kell jelezni. Tehát mi kiadjuk az általunk készí-
tett tarifatáblát, amelyen a Budapesten használatos tarifa szerepel. En-
nek a taxiban az előírt helyen kint kell lenni. Az a taxis, aki más városra
vonatkozó kiterjesztéssel rendelkezik, annak a más városban kell kiten-
nie az ott használatos tarifákat. Budapesten a közlekedésszervező ál-
tal kiadott tarifatáblán túl más tarifatábla nem helyezhető ki! 
– Transzfer-árak alkalmazhatók szept. 1-jétől, vagy sem?
– Kérdezhetném azt is, hogy az mi, de nem teszem. A rendelet egyér-
telműen fogalmaz a III. fejezet 9. pontjának 15. § (1) pontjában.
Vagyis a tarifát a viteldíjmérő készülék az alapdíjból, a távolsággal ará-
nyos egységdíjból és az idővel arányos egységdíjból képezi. Kizáró-
lag! Transzfer-ár ebben a rendeletben nem megengedett árnak minő-
sül. Csak a taxaméterrel az előbbi elemekből képzett díj számítható
fel. A taxaméter pedig transzfer-árat nem képez. Továbbá, itt hívom fel
minden érintett figyelmét arra, hogy miután a rendelet a tarifát hatósá-
gi fix árként határozza meg, így 2013. szeptember 1-jétől mindenkinek
a korábbi időszakban kötött szerződéseit, kedvezményeit, transzfereit
át kell alakítania a rendeletben foglaltaknak megfelelően. Az utasok
pedig tudomásul fogják venni, hogy kötelező ezt az árat alkalmazni.
– Térjünk át a szabadjelzőkre. Ha jól értem, a védjegyolta-
lommal ellátott szabadjelzőket továbbra is lehet használni?
Az összes többi taxisnak pedig, akik nem kötődnek szerző-
déssel fuvarszervező irodához, szeptember 1-jétől az új elő-
írások szerinti szabadjelzőt kell használnia?
– Azok a fuvarszervező irodák, melyek a fővárosi szabályozásnál
magasabb szintű jogszabályban rögzített előírásoknak megfelelő
szabadjelzőt védettek le, azoknak nincs dolguk azon túl, hogy a
védjegyoltalomról szóló dokumentumot a közlekedésszervezőnél
nyilvántartásba vetetik. Akinek levédett szabadjelzője nincs, és fu-
varszervezőként egységes szabadjelzőt szeretne használni, az
előbb levédet egy a jogszabályi előírásoknak megfelelő szabadjel-
zőt, majd szeptember 1. után azt használhatja a vele szerződéses
jogviszonyban álló taxis. Vagy ennek hiányában vásárol a főváros
előírásainak megfelelőt. Azok a taxisok, akik nincsenek valamelyik
fuvarszervezővel szerződéses jogviszonyban, szeptember 1. után a
főváros előírásainak megfelelő szabadjelzővel felszerelt autóra köt-
hetnek csak taxiállomás-használati megállapodást. A szabadjelző-
készítőkkel szintén le kívánunk ülni tárgyalni a kamarában az elvá-
rásainkról és rájuk váró feladatokról.
– A szabadjelzőt a BKK-tól lehet majd megvenni, vagy eset-
leg bérelni?
– Nem, ezzel mi nem foglalkozunk. A taxisok ott és annyiért veszik
meg ezeket, ahol és amennyiért tudják. A lényeg, hogy az a fővárosi
előírásoknak megfelelő legyen. Fontos viszont: ahhoz, hogy elfogad-
juk a védjegyoltalommal ellátott, a fuvarszervező által biztosított sza-
badjelzőt, a taxisnak nálunk vagy szerződést kell bemutatni arról,
hogy az adott céggel tényleges jogviszonyban áll, vagy a szerződés
meglétéről hiteles igazolást kell benyújtania.  Ha valamiért ez a jogvi-
szony időközben megszűnik, a taxisnak újra meg kell jelennie a BKK-
ban, már az új cég szerződésével és jelzéseivel ahová esetleg időköz-

ben átment, vagy a BKK által előírt külsővel. Tehát amikor a jogvédett
szabadjelzővel rendelkező fuvarszervező bejelenti, hogy ez és ez a
rendszám holnaptól már nem dolgozik nála, mi várjuk a taxi üzemelte-
tőjét, hogy a változást nálunk bejelentse. A határnap lejártát követő-
en, ha a BKK ügyfélszolgálatán nem jelenik meg, felmondjuk a taxiál-
lomás-használati szerződést,  ami nélkül viszont nem végezhető Bu-
dapest területén belül taxiszolgáltatás. Így a korábbi jogosulatlan név,
matrica-, szabadjelző-használat a fuvarszervezők közreműködése mel-
lett, bejelentéseik alapján igen hamar meg fog szűnni.
– A taxik előírt színre fóliázása szeptember 1-jétől folyama-
tosan kezdődik. Gondolom, ezt a taxiállomás-használati
szerződés lejártakor ellenőrzik majd?
– Itt is lényeges szempont, hogy amennyiben április 18-án volt érvé-
nyes a taxiállomás-használati engedélye a taxinak, taxisnak, úgy a
kérdésben szereplő állítás igaz. Ha valamilyen okból – szüneteltetés,
új, vagy újabb autó vásárlása miatt – a taxis új szerződést kötött ve-
lünk április 18. után, akkor is. Ám a 2013. szeptember 1-je után kö-
tött szerződésnél már az összes megjelenésre vonatkozó feltételnek
eleget kell tennie. Többek között az autó külső megjelenésének is
előírásszerűnek kell lennie, és ez nem csak a sárga színt jelenti. Is-
métlem, a 2015-ig szóló türelmi idő csak azon vállalkozások azon au-
tói műszaki, környezetvédelmi előírásaira vonatkozik, amelyeknek ér-
vényes taxiállomás-használati megállapodásuk volt 2013. április 18-
án, a rendelet megjelenésekor.
– A csomagtartóra vonatkozó előírások kombik esetén nem
ésszerűek. Kaphat felmentést az, akinél néhány liternyi az el-
térés?
– A májusi közgyűlés elé terjesztett módosítási javaslataink között
szerepel, hogy kombik esetén, a járműkatalógus szerinti minimális
méret 390 liter legyen. A gyárilag elektromos és hibrid autók esetén
marad a 300 liter, illetve a többi autónál a 430 liter. Amennyiben a
közgyűlés javaslatunkat elfogadja, a probléma megoldódik.
– Úgy hallottam, az évjáratra vonatkozó előírást is módosíta-
ni kívánják?
– Igen. Jelenleg 2013. szeptember 1-jétől 10 éves maximális korha-
tárt ír elő a rendelet. Minden taxira, itt jelenleg nincs átmeneti enyhí-
tés. Szeretnénk elérni, hogy a 2013. április 18-án érvényes taxiállo-
más-használati szerződéssel rendelkező taxikra vonatkozó szabályok
úgy módosuljanak, hogy 2014. január 15. után csak a 15 évnél idő-
sebb járművek essenek ki a rendszerből. Továbbá azt, hogy a 10 év-
nél idősebb, de 15 évnél fiatalabb autókra a 10 éves életkor korláto-
zás csak 2015. július 1-től legyen érvényes. Mi beterjesztjük ezt a
módosítást is, remélve, hogy megszavazzák.
– A téligumi-használatot is ellenőrzik?
– Természetesen. Október
15. után történő engedélyki-
adásnál csak téli gumival fel-
szerelt autóra adunk taxiállo-
más-használati engedélyt.
Ellenőreink a megfelelősé-
get figyelni, ellenőrizni, fény-
képezni fogják. Aki ezt, vagy
a többi előírást megszegi,
annak a szerződését fel-
mondjuk.
– Köszönöm a tájékozta-
tást!

- kó

15

Férfi: – Kövér pingvin!
Nõ: – Tessék?
Férfi: – Hehe, csak mon-

dani akartam valamit, ami
megtöri a jeget...

* * *
Egy férfi sorra kerül a

bank pénztáránál, de elbi-
zonytalanodik. A pénztáros
megszólítja:

– Uram, pénzt szeretne
kivenni?

– Igen, azt akartam, de
otthon felejtettem a pisz-
tolyt és a harisnyát.

* * *
Az autóbalesetem után a

kiérkezõ rendõrnek el-
mondtam, hogy azt hiszem,
a másik jármû vezetõje ittas
lehet. Erre õ közli velem,
hogy a másik jármû egy te-
hén volt.

* * *

Kisfiú kérdi az anyját:
– Anyu, hogyan szüleik a

kisbaba?
– Jaj, kisfiam, az egy na-

gyon hosszú történet!
– Anyu, akkor legalább az

elejét meséld el!
* * *

– Az, hogy paranoiás
vagy, nem jelenti azt, hogy
senki sem akar kicsinálni.
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KEVESEBB IS ELÉG A TÖBBRE.
MI EBBEN HISZÜNK.

KÉNYELEM, TELJESÍTMÉNY 
ÉS GAZDASÁGOSSÁG - 
EZ A CHEVROLET.

www.chevrolet.hu | 06 40 91 88 88
A tájékoztatás nem teljeskörű, nem minősül ajánlattételnek, további részletekért érdeklődjön az akcióban résztvevő Chevrolet márkakereskedéseknél. A felszereltségek a készleten lévő egyes 
2012-es modellévű Orlando 1.8 LS+ MT5 valamint a Cruze Station Wagon 1.6 LS+ modellekre vonatkoznak. A feltüntetett árak a visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényesek. A képek illusztrációk.
A Chevrolet Orlando és a 4-ajtós Chevrolet Cruze az Euro NCAP 2011. és 2009. évi töréstesztjén 5 csillagos, maximális eredményt értek el.  Orlando - vegyes fogyasztás: 5.3-7.9 l/100 km, CO2 kibocsátás: 
139-186 g/ km. Cruze - vegyes fogyasztás: 4.5-7.2 l/100 km, CO2 kibocsátás 119-170 g/ km. 

 

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

TAXISOKNAK AKÁR  3 654 000 Ft -tól.

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

TAXISOKNAK AKÁR  4 195 000 Ft -tól.

szóló tarifa. Ennek programozásáról, műszaki megoldásáról a taxi-
órák gyártóival és a taxisok képviselőivel a következő hetekben szin-
tén a kamarában egyeztetünk. 
– A tarifatáblán mi lesz kint: csak a fővárosban kötelező vi-
teldíj, vagy az adott taxis által esetleg használt összes tari-
fa? Például, ha valakinek más városra is van kiterjesztése?
– Az erre vonatkozó, nem a főváros által elfogadott, hanem magasabb
szintű rendelet azt mondja, hogy azokat a tarifákat, melyek az órában
vannak, a tarifatáblán is kell jelezni. Tehát mi kiadjuk az általunk készí-
tett tarifatáblát, amelyen a Budapesten használatos tarifa szerepel. En-
nek a taxiban az előírt helyen kint kell lenni. Az a taxis, aki más városra
vonatkozó kiterjesztéssel rendelkezik, annak a más városban kell kiten-
nie az ott használatos tarifákat. Budapesten a közlekedésszervező ál-
tal kiadott tarifatáblán túl más tarifatábla nem helyezhető ki! 
– Transzfer-árak alkalmazhatók szept. 1-jétől, vagy sem?
– Kérdezhetném azt is, hogy az mi, de nem teszem. A rendelet egyér-
telműen fogalmaz a III. fejezet 9. pontjának 15. § (1) pontjában.
Vagyis a tarifát a viteldíjmérő készülék az alapdíjból, a távolsággal ará-
nyos egységdíjból és az idővel arányos egységdíjból képezi. Kizáró-
lag! Transzfer-ár ebben a rendeletben nem megengedett árnak minő-
sül. Csak a taxaméterrel az előbbi elemekből képzett díj számítható
fel. A taxaméter pedig transzfer-árat nem képez. Továbbá, itt hívom fel
minden érintett figyelmét arra, hogy miután a rendelet a tarifát hatósá-
gi fix árként határozza meg, így 2013. szeptember 1-jétől mindenkinek
a korábbi időszakban kötött szerződéseit, kedvezményeit, transzfereit
át kell alakítania a rendeletben foglaltaknak megfelelően. Az utasok
pedig tudomásul fogják venni, hogy kötelező ezt az árat alkalmazni.
– Térjünk át a szabadjelzőkre. Ha jól értem, a védjegyolta-
lommal ellátott szabadjelzőket továbbra is lehet használni?
Az összes többi taxisnak pedig, akik nem kötődnek szerző-
déssel fuvarszervező irodához, szeptember 1-jétől az új elő-
írások szerinti szabadjelzőt kell használnia?
– Azok a fuvarszervező irodák, melyek a fővárosi szabályozásnál
magasabb szintű jogszabályban rögzített előírásoknak megfelelő
szabadjelzőt védettek le, azoknak nincs dolguk azon túl, hogy a
védjegyoltalomról szóló dokumentumot a közlekedésszervezőnél
nyilvántartásba vetetik. Akinek levédett szabadjelzője nincs, és fu-
varszervezőként egységes szabadjelzőt szeretne használni, az
előbb levédet egy a jogszabályi előírásoknak megfelelő szabadjel-
zőt, majd szeptember 1. után azt használhatja a vele szerződéses
jogviszonyban álló taxis. Vagy ennek hiányában vásárol a főváros
előírásainak megfelelőt. Azok a taxisok, akik nincsenek valamelyik
fuvarszervezővel szerződéses jogviszonyban, szeptember 1. után a
főváros előírásainak megfelelő szabadjelzővel felszerelt autóra köt-
hetnek csak taxiállomás-használati megállapodást. A szabadjelző-
készítőkkel szintén le kívánunk ülni tárgyalni a kamarában az elvá-
rásainkról és rájuk váró feladatokról.
– A szabadjelzőt a BKK-tól lehet majd megvenni, vagy eset-
leg bérelni?
– Nem, ezzel mi nem foglalkozunk. A taxisok ott és annyiért veszik
meg ezeket, ahol és amennyiért tudják. A lényeg, hogy az a fővárosi
előírásoknak megfelelő legyen. Fontos viszont: ahhoz, hogy elfogad-
juk a védjegyoltalommal ellátott, a fuvarszervező által biztosított sza-
badjelzőt, a taxisnak nálunk vagy szerződést kell bemutatni arról,
hogy az adott céggel tényleges jogviszonyban áll, vagy a szerződés
meglétéről hiteles igazolást kell benyújtania.  Ha valamiért ez a jogvi-
szony időközben megszűnik, a taxisnak újra meg kell jelennie a BKK-
ban, már az új cég szerződésével és jelzéseivel ahová esetleg időköz-

ben átment, vagy a BKK által előírt külsővel. Tehát amikor a jogvédett
szabadjelzővel rendelkező fuvarszervező bejelenti, hogy ez és ez a
rendszám holnaptól már nem dolgozik nála, mi várjuk a taxi üzemelte-
tőjét, hogy a változást nálunk bejelentse. A határnap lejártát követő-
en, ha a BKK ügyfélszolgálatán nem jelenik meg, felmondjuk a taxiál-
lomás-használati szerződést,  ami nélkül viszont nem végezhető Bu-
dapest területén belül taxiszolgáltatás. Így a korábbi jogosulatlan név,
matrica-, szabadjelző-használat a fuvarszervezők közreműködése mel-
lett, bejelentéseik alapján igen hamar meg fog szűnni.
– A taxik előírt színre fóliázása szeptember 1-jétől folyama-
tosan kezdődik. Gondolom, ezt a taxiállomás-használati
szerződés lejártakor ellenőrzik majd?
– Itt is lényeges szempont, hogy amennyiben április 18-án volt érvé-
nyes a taxiállomás-használati engedélye a taxinak, taxisnak, úgy a
kérdésben szereplő állítás igaz. Ha valamilyen okból – szüneteltetés,
új, vagy újabb autó vásárlása miatt – a taxis új szerződést kötött ve-
lünk április 18. után, akkor is. Ám a 2013. szeptember 1-je után kö-
tött szerződésnél már az összes megjelenésre vonatkozó feltételnek
eleget kell tennie. Többek között az autó külső megjelenésének is
előírásszerűnek kell lennie, és ez nem csak a sárga színt jelenti. Is-
métlem, a 2015-ig szóló türelmi idő csak azon vállalkozások azon au-
tói műszaki, környezetvédelmi előírásaira vonatkozik, amelyeknek ér-
vényes taxiállomás-használati megállapodásuk volt 2013. április 18-
án, a rendelet megjelenésekor.
– A csomagtartóra vonatkozó előírások kombik esetén nem
ésszerűek. Kaphat felmentést az, akinél néhány liternyi az el-
térés?
– A májusi közgyűlés elé terjesztett módosítási javaslataink között
szerepel, hogy kombik esetén, a járműkatalógus szerinti minimális
méret 390 liter legyen. A gyárilag elektromos és hibrid autók esetén
marad a 300 liter, illetve a többi autónál a 430 liter. Amennyiben a
közgyűlés javaslatunkat elfogadja, a probléma megoldódik.
– Úgy hallottam, az évjáratra vonatkozó előírást is módosíta-
ni kívánják?
– Igen. Jelenleg 2013. szeptember 1-jétől 10 éves maximális korha-
tárt ír elő a rendelet. Minden taxira, itt jelenleg nincs átmeneti enyhí-
tés. Szeretnénk elérni, hogy a 2013. április 18-án érvényes taxiállo-
más-használati szerződéssel rendelkező taxikra vonatkozó szabályok
úgy módosuljanak, hogy 2014. január 15. után csak a 15 évnél idő-
sebb járművek essenek ki a rendszerből. Továbbá azt, hogy a 10 év-
nél idősebb, de 15 évnél fiatalabb autókra a 10 éves életkor korláto-
zás csak 2015. július 1-től legyen érvényes. Mi beterjesztjük ezt a
módosítást is, remélve, hogy megszavazzák.
– A téligumi-használatot is ellenőrzik?
– Természetesen. Október
15. után történő engedélyki-
adásnál csak téli gumival fel-
szerelt autóra adunk taxiállo-
más-használati engedélyt.
Ellenőreink a megfelelősé-
get figyelni, ellenőrizni, fény-
képezni fogják. Aki ezt, vagy
a többi előírást megszegi,
annak a szerződését fel-
mondjuk.
– Köszönöm a tájékozta-
tást!

- kó

15

Férfi: – Kövér pingvin!
Nõ: – Tessék?
Férfi: – Hehe, csak mon-

dani akartam valamit, ami
megtöri a jeget...

* * *
Egy férfi sorra kerül a

bank pénztáránál, de elbi-
zonytalanodik. A pénztáros
megszólítja:

– Uram, pénzt szeretne
kivenni?

– Igen, azt akartam, de
otthon felejtettem a pisz-
tolyt és a harisnyát.

* * *
Az autóbalesetem után a

kiérkezõ rendõrnek el-
mondtam, hogy azt hiszem,
a másik jármû vezetõje ittas
lehet. Erre õ közli velem,
hogy a másik jármû egy te-
hén volt.

* * *

Kisfiú kérdi az anyját:
– Anyu, hogyan szüleik a

kisbaba?
– Jaj, kisfiam, az egy na-

gyon hosszú történet!
– Anyu, akkor legalább az

elejét meséld el!
* * *

– Az, hogy paranoiás
vagy, nem jelenti azt, hogy
senki sem akar kicsinálni.
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Budapest Főváros Közgyűlése a személyszállítási szolgáltatásokról
szóló 2012. évi XLI. törvény 12. § (3)-(4) bekezdésében, valamint a
49. § (3) bekezdés b) pontjában, továbbá az árak megállapításáról
szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (3) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjá-
ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában:
a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ

Zártkörűen Működő Részvénytársaság;
b) taxiállomás: a közterületnek olyan kijelölt része, amely a sze-

mélytaxi-szolgáltatást végző személytaxik utasfelvételi céllal történő
tartózkodására szolgál;

c) speciális taxiállomás: a kiemelt közforgalmú létesítmények közül
a repülőterek melletti közterületen létesített taxiállomás;

d) szerződéses üzemeltető: a speciális taxiállomás üzemeltetését
megállapodás alapján ellátó gazdálkodó szervezet;

e) a közút forgalomtechnikai kezelője: a BKK Budapesti Közleke-
dési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

f) tevékenységi engedély: a külön jogszabály szerint az illetékes
közlekedési felügyelőség által a személyszállító tevékenység végzé-
sére kiadott engedély;

g) taxiállomás-használati hozzájárulás: a közlekedésszervező által
a személytaxi-szolgáltató részére kiadott, a közlekedésszervező üze-
meltetésében lévő taxiállomások rendeltetésszerű használatára fel-
jogosító hozzájárulás.

2. § Budapest közigazgatási területére kiadott tevékenységi en-
gedéllyel, személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatást, to-
vábbá személyszállítási szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálta-
tást a vonatkozó egyéb jogszabályokban előírt feltételeken túl e ren-
deletben foglaltak szerint lehet folytatni.

1. A személytaxival végzett személyszállítási 
tevékenység folytatásának feltételei

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

(2) A személytaxit fel kell szerelni a kizárólag a „taxi” szót tartalma-
zó, borostyánsárga alapszínű, szemből és hátulról legalább 410x171
mm felülettel látszó, LED fényforrással megvilágítható berendezés-
sel (a továbbiakban: szabadjelző), amelyen a „taxi” feliraton kívül más
felirat, egyéb jel vagy jelzés nem helyezhető el. A szabadjelző meg-
világítása – eltérő színű vészvillogtatást kivéve – a viteldíjjelző készü-
lék „foglalt” állásában nem működtethető, a viteldíjjelző készülék
„szabad” állásában pedig a szabadjelzőnek előre fehér, hátra
borostyánsárga színnel világítania kell. Amikor a személytaxi nem vé-
gez szolgáltatást, a szabadjelzőt le kell takarni, vagy le kell szerelni.

(3) Személytaxin kizárólag a (2) bekezdésben meghatározottak
szerinti szabadjelző helyezhető el, kivéve, ha a személytaxi-szolgálta-
tást közvetítő és szervező szolgálat rendelkezik védjegyoltalom alatt
álló szabadjelzővel. Ez utóbbi esetben a védjegyoltalom alatt álló és

a közlekedésszervező által előzetesen jóváhagyott szabadjelző is fel-
szerelhető a szolgálattal érvényes szerződésben álló alvállalkozó,
tag, munkavállaló személytaxijára, és az ilyen szabadjelzőt a személy-
taxi-szolgáltató egyebekben a (2) bekezdésben szabályozottak sze-
rint használhatja.

(4) A személytaxi üzemeltetője köteles biztosítani, hogy az általa
üzemeltetett jármű külső és belső megjelenése esztétikus és tiszta
legyen, továbbá megfeleljen az e rendelet 2. mellékletében megha-
tározott követelményeknek.

(5) Személytaxi-szolgáltatás kizárólag a gyártási év alapján számí-
tott maximum 10 éves gépkocsival végezhető a 10. év december 31.
napjáig.

(6) Minden év október 15-től a következő év március 15-ig terjedő
időszakban szolgáltatást teljesíteni kizárólag téli típusú gumiab-
ronccsal felszerelt személytaxival lehet.

(7) Személytaxi-szolgáltatás 2013. szeptember 1-jétől kezdődően
legalább 55 kW teljesítményű és EURO4 környezetvédelmi besoro-
lású, 2018. év január 1-jétől kezdődően pedig legalább 55 kW telje-
sítményű és EURO5 környezetvédelmi besorolású személygépkocsi-
val folytatható. A gyárilag hibrid személygépkocsik esetén az összes
hajtómotor teljesítményt együttesen szükséges figyelembe venni.

(8) Személytaxi-szolgáltatás kizárólag olyan személygépkocsival
folytatható, amelynek a tengelytávja minimum 2550 mm, továbbá öt
személy szállítása esetén a csomagtartó mérete minimum 430 liter.
A gyárilag elektromos és hibrid autók esetén a csomagtartó mérete
minimum 300 liter.

(9) Személytaxi-szolgáltatás március 15. és október 15. között ki-
zárólag működőképes légkondicionáló berendezéssel rendelkező
járművel folytatható.

(10) Személytaxiban dohányozni tilos, és erről a figyelemfelhívást
a járműben ki kell helyezni.

(11) A személytaxit bankkártyás fizetésre alkalmas terminállal fel
kell szerelni és azt működőképes állapotban kell tartani. Az utas igé-
nyének megfelelően a bankkártyás díjfizetési igényt teljesíteni kell,
és valamennyi bankkártyával elektronikus módon történő fizetést
plusz díj felszámítása nélkül el kell fogadni.

(12) A jogszabályi előírásoknak megfelelő reklám kizárólag a
személytaxi hátsó lökhárítóján, a 2. mellékletben szereplő módon he-
lyezhető el.

(13) Személytaxi-szolgáltatást végezni csak valamennyi vonatkozó
jogszabály együttes megtartása mellett lehetséges. Nem végezhet
személytaxi-szolgáltatást a vállalkozás, vagy az a személytaxija,
amelyre vonatkozóan a tevékenység végzésére irányadó jogszabály-
ok valamely rendelkezését nem, vagy csak részben teljesíti.

(14) A személytaxi üzemeltetője a tevékenységi engedély meg-
szerzése előtt köteles a személyszállítási szolgáltatásokról szóló tör-
vény szerinti előzetes igazolás kiadásához szükséges, e rendelet 11.
§-ában meghatározott iratokat benyújtani a közlekedésszervezőnek.

(15) Ha a vállalkozás több járművel végzett személyszállítási szol-
gáltatáshoz kér igazolást, az igazolás kiadásának feltételeit minden
járműre külön-külön kell megvizsgálni.

(16) Az előzetes igazolást a közlekedésszervező az e rendelet 11.
§ szerinti taxiállomás-használati hozzájárulással egyidejűleg adja ki.

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

szabályok
4. § (1) A személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgá-

lat (a továbbiakban: szolgálat) a külön jogszabály szerinti tevékenysé-
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a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást
közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesí-
tésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet

I. Fejezet

A személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és
a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgá-

lat működtetésének feltételei
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gi engedély megszerzése előtt köteles a személyszállítási szolgálta-
tásokról szóló törvény szerinti előzetes igazolás kiadásához szüksé-
ges, e rendelet 5. § (3) bekezdésében meghatározott iratokat, továb-
bá a köztartozás-mentességről, a nevére szóló vezetékes telefon-elő-
fizetésről, és a jelen paragrafus (6) bekezdésében előírt technikai
eszköz megfelelőségéről szóló iratokat, valamint a 30 napnál nem
régebbi cégkivonatot és az aláírási címpéldányt a közlekedésszerve-
zőnek benyújtani.

(2) A szolgálat köteles saját vállalkozásában folyamatos diszpé-
cserszolgáltatást fenntartani, amely a megrendeléseket rögzíti, és a
megrendelést továbbítja a szolgáltatást teljesítő tagja, munkavállaló-
ja, vele érvényes szerződésben álló alvállalkozója személygépkocsi-
vezetőjéhez.

(3) A szolgálat köteles a beérkező és kiközvetített rendeléseket
számítógépes nyilvántartásban rögzíteni.

(4) A szolgálat a személytaxi-szolgáltatás értékesítéséhez fűződő
telefon-előfizetéseit a saját nevén köteles fenntartani. A szolgálatnak
legalább egy vezetékes telefon-előfizetéssel kell rendelkeznie.

(5) A szolgálatnál a telefonhívásokat – ideértve a megrendelést,
annak elfogadását és a feladatot teljesítő személytaxi vezetője részé-
re történt továbbítását is – elektronikus formában rögzíteni kell, és a
rögzítésétől számított legalább 3 hónapig meg kell őrizni.

(6) A szolgálat diszpécseralkalmazása:
a) térinformatikai alapon rendszerbe szervezett,
b) az irányított taxi-gépkocsik adatkommunikációba kapcsolt esz-

közei minimum 5 másodperces frissítésű, 20 méternél pontosabb
pozíció és irány meghatározására, továbbá kétirányú adatkommuni-
kációra alkalmasak,

c) a beérkező rendelési cím és kiállási idő manuális, vagy adatkap-
csolat módú rögzítésén túl, önműködő (személy beavatkozásától
mentes) módon választja ki a fuvarra alkalmas és a legjobb pozíció-
ban – hely, irány, távolság, idő – lévő szabad személytaxit azzal, hogy
a rendszer a közlekedési szabályok és az aktuális forgalmi viszonyok
figyelembevételével a valós közúti útvonalakon történő (nem légvo-
nalban számított) távolság számítására alkalmas,

d) képes a személytaxiban hangjelzés mellett olvasható módon a
pontos rendelési címet és időpontot megjeleníteni, vagy amennyiben
a jármű navigációs berendezéssel ellátott és ezen eszközt a személy-
taxi-szolgáltatást végző személy üzemelteti, képes az úti célt az eszköz-
be adatkapcsolati úton – emberi beavatkozás nélkül – továbbítani,

e) képes rögzíteni a telefonon, faxon, e-mailben, levélben, vagy on-
line érkező megrendeléseket.

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

5. § (1) Nem folytathat személytaxi-szolgáltatást közvetítő és
szervező szolgáltatást az a vállalkozás, amelynek köztartozása van,
vagy pénzügyi megfelelőségét igazolni nem tudja.

(2) A szolgálat pénzügyi szempontból akkor megfelelő, ha saját tő-
kéje eléri az 50 millió forint összeget. Az a szolgálat, amely 400 gép-
kocsit meghaladó gépkocsipark szervezésében vesz részt, a 401.
gépkocsitól ezen felül további 25 000 Ft/gépkocsi mértékű saját tő-
két is köteles igazolni.

(3) A szolgálat a pénzügyi megfelelőség igazolása céljából a
számviteli törvény szerinti beszámolóját a tevékenység megkezdése
előtt a taxiállomás-használati hozzájárulás iránti kérelem benyújtásá-
val egyidejűleg, ezt követően pedig minden év június 15-ig megküldi
a közlekedésszervező részére. Amennyiben a szolgálat könyvvizsgá-
latra kötelezett, a számviteli törvény szerinti beszámolóhoz csatolni
kell a könyvvizsgáló véleményét is.

3. Taxiállomás létesítése
6. § (1) Budapest főváros közterületein taxiállomás létesítése,

használata és üzemeltetése e rendelet szabályai szerint engedélyez-
hető és végezhető.

(2) E rendelet alkalmazása szempontjából közterület az ingatlan-
nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet,
valamint a belterületi földrészlet, építmény közhasználatra, jármű–
vagy gyalogosforgalom részére átadott része, ideértve az ingatlan-
nyilvántartás szerint közforgalom elől el nem zárt magánutakat is.

7. § (1) Taxiállomás létesítése a közlekedésszervező feladata. A
taxiállomás helyének kijelölését – a vonatkozó jogszabályi előírások-
nak megfelelően – a közút forgalomtechnikai kezelőjénél kell kezde-
ményezni.

(2) Vásárok, kiállítások, sportesemények, rendezvények alkalmá-
val – a 8. §-ban előírt feltételek betartása mellett – ideiglenes taxiál-
lomás is létesíthető.

(3) Közterület-használatot is megvalósító taxiállomás létesítésére,
használatára és üzemeltetésére a közterület tulajdonosától közterü-
let-használati hozzájárulást kell kérni. A hozzájárulás határozott idő-
tartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig adható.

(4) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken a
taxiállomás létesítésére, használatára és üzemeltetésére irányuló köz-
terület-használati hozzájárulásról jelen rendelet előírásai alapján és a
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról
szóló mindenkor hatályos fővárosi közgyűlési rendeletben foglalt ha-
tásköri és eljárási szabályok megfelelő alkalmazásával kell dönteni.

8. § (1) A taxiállomás létesítésére vonatkozó közterület-használa-
ti hozzájárulás iránti kérelmet a közlekedésszervező nyújtja be a köz-
terület tulajdonosánál.

(2) A közterület-használati hozzájárulás feltételeit a tulajdonos ön-
kormányzat a hozzájárulásában rögzíti.

4. A taxiállomásokat üzemeltető szervezet
9. § (1) Budapest főváros közigazgatási területén lévő taxiállomás-

ok létesítésével, fenntartásával, működtetésével és megszüntetésével
kapcsolatos feladatok ellátására a közlekedésszervező jogosult.

(2) Amennyiben a kiemelt közforgalmú létesítmények közül a repü-
lőterek melletti közterület üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat –
önkormányzati rendeletet kivéve – jogszabály alapján más gazdálko-
dó szervezet köteles ellátni, vagy a közterület használatának jellege,
vagy a közterülettel határos létesítményekkel összefüggő fokozott
biztonsági követelmények azt indokolják, a közlekedésszervező az
ilyen közterület üzemeltetését végző gazdálkodó szervezettel a taxi-
állomás létesítésével, fenntartásával, működtetésével, és megszün-
tetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról – e rendelet általános
vagy a 10. §-ban foglalt különleges szabályainak figyelembevételével
– megállapodást köthet.

(3) A közlekedésszervező a taxiállomások használatával, működte-
tésével összefüggő feladatok végrehajtásával kapcsolatban ügyfél-
szolgálati irodát tart fenn, ahol mind a szolgáltatást igénybe vevő uta-
sok, mind a vállalkozások a taxiállomásokkal és üzemeltetésükkel,
vagy az ügyintézéssel kapcsolatos észrevételeiket, panaszaikat elő-
adhatják.

5. Speciális taxiállomás
10. § (1) A 9. § (2) bekezdésében szereplő speciális feltételek-

nek megfelelő közterületen lévő vagy létesítendő taxiállomás (a to-
vábbiakban: speciális taxiállomás) üzemeltetésére – a közterületre
vonatkozó különleges jogszabályi előírásokra, és a közterület hasz-
nálatának jellegére, a fokozott biztonsági előírásokra tekintettel – e
rendelet rendelkezései az alábbi (2)-(6) bekezdésekben foglalt elté-
résekkel alkalmazandók.

(2) A speciális taxiállomás használatához – a 11. §-ban foglaltaktól
eltérően – a szerződéses üzemeltető adja meg a hozzájárulást az ál-
tala pályázati úton, legfeljebb 5-5 évre kiválasztott, személytaxi-szol-
gáltatás végzésére egyébként jogosult vállalkozás számára, és állapít-
ja meg a hozzájárulás megadásának módját és feltételeit. A speciális
taxiállomás használatára feljogosító hozzájárulás megszerzése nem
mentesíti a vállalkozást a személytaxi-szolgáltatás végzésére vonatko-
zó egyéb jogszabályi előírások teljesítésének kötelezettsége alól.

(3) A speciális taxiállomás-használati hozzájárulás díját és fizetésé-
nek módját – a 11. §-tól eltérően – a szerződéses üzemeltető állapít-
ja meg és érvényesíti a kiválasztott vállalkozással szemben.
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II. Fejezet
A taxiállomások létesítésére és igénybevételére 

vonatkozó szabályok
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Budapest Főváros Közgyűlése a személyszállítási szolgáltatásokról
szóló 2012. évi XLI. törvény 12. § (3)-(4) bekezdésében, valamint a
49. § (3) bekezdés b) pontjában, továbbá az árak megállapításáról
szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (3) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjá-
ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában:
a) közlekedésszervező: a BKK Budapesti Közlekedési Központ

Zártkörűen Működő Részvénytársaság;
b) taxiállomás: a közterületnek olyan kijelölt része, amely a sze-

mélytaxi-szolgáltatást végző személytaxik utasfelvételi céllal történő
tartózkodására szolgál;

c) speciális taxiállomás: a kiemelt közforgalmú létesítmények közül
a repülőterek melletti közterületen létesített taxiállomás;

d) szerződéses üzemeltető: a speciális taxiállomás üzemeltetését
megállapodás alapján ellátó gazdálkodó szervezet;

e) a közút forgalomtechnikai kezelője: a BKK Budapesti Közleke-
dési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság;

f) tevékenységi engedély: a külön jogszabály szerint az illetékes
közlekedési felügyelőség által a személyszállító tevékenység végzé-
sére kiadott engedély;

g) taxiállomás-használati hozzájárulás: a közlekedésszervező által
a személytaxi-szolgáltató részére kiadott, a közlekedésszervező üze-
meltetésében lévő taxiállomások rendeltetésszerű használatára fel-
jogosító hozzájárulás.

2. § Budapest közigazgatási területére kiadott tevékenységi en-
gedéllyel, személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatást, to-
vábbá személyszállítási szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálta-
tást a vonatkozó egyéb jogszabályokban előírt feltételeken túl e ren-
deletben foglaltak szerint lehet folytatni.

1. A személytaxival végzett személyszállítási 
tevékenység folytatásának feltételei

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

(2) A személytaxit fel kell szerelni a kizárólag a „taxi” szót tartalma-
zó, borostyánsárga alapszínű, szemből és hátulról legalább 410x171
mm felülettel látszó, LED fényforrással megvilágítható berendezés-
sel (a továbbiakban: szabadjelző), amelyen a „taxi” feliraton kívül más
felirat, egyéb jel vagy jelzés nem helyezhető el. A szabadjelző meg-
világítása – eltérő színű vészvillogtatást kivéve – a viteldíjjelző készü-
lék „foglalt” állásában nem működtethető, a viteldíjjelző készülék
„szabad” állásában pedig a szabadjelzőnek előre fehér, hátra
borostyánsárga színnel világítania kell. Amikor a személytaxi nem vé-
gez szolgáltatást, a szabadjelzőt le kell takarni, vagy le kell szerelni.

(3) Személytaxin kizárólag a (2) bekezdésben meghatározottak
szerinti szabadjelző helyezhető el, kivéve, ha a személytaxi-szolgálta-
tást közvetítő és szervező szolgálat rendelkezik védjegyoltalom alatt
álló szabadjelzővel. Ez utóbbi esetben a védjegyoltalom alatt álló és

a közlekedésszervező által előzetesen jóváhagyott szabadjelző is fel-
szerelhető a szolgálattal érvényes szerződésben álló alvállalkozó,
tag, munkavállaló személytaxijára, és az ilyen szabadjelzőt a személy-
taxi-szolgáltató egyebekben a (2) bekezdésben szabályozottak sze-
rint használhatja.

(4) A személytaxi üzemeltetője köteles biztosítani, hogy az általa
üzemeltetett jármű külső és belső megjelenése esztétikus és tiszta
legyen, továbbá megfeleljen az e rendelet 2. mellékletében megha-
tározott követelményeknek.

(5) Személytaxi-szolgáltatás kizárólag a gyártási év alapján számí-
tott maximum 10 éves gépkocsival végezhető a 10. év december 31.
napjáig.

(6) Minden év október 15-től a következő év március 15-ig terjedő
időszakban szolgáltatást teljesíteni kizárólag téli típusú gumiab-
ronccsal felszerelt személytaxival lehet.

(7) Személytaxi-szolgáltatás 2013. szeptember 1-jétől kezdődően
legalább 55 kW teljesítményű és EURO4 környezetvédelmi besoro-
lású, 2018. év január 1-jétől kezdődően pedig legalább 55 kW telje-
sítményű és EURO5 környezetvédelmi besorolású személygépkocsi-
val folytatható. A gyárilag hibrid személygépkocsik esetén az összes
hajtómotor teljesítményt együttesen szükséges figyelembe venni.

(8) Személytaxi-szolgáltatás kizárólag olyan személygépkocsival
folytatható, amelynek a tengelytávja minimum 2550 mm, továbbá öt
személy szállítása esetén a csomagtartó mérete minimum 430 liter.
A gyárilag elektromos és hibrid autók esetén a csomagtartó mérete
minimum 300 liter.

(9) Személytaxi-szolgáltatás március 15. és október 15. között ki-
zárólag működőképes légkondicionáló berendezéssel rendelkező
járművel folytatható.

(10) Személytaxiban dohányozni tilos, és erről a figyelemfelhívást
a járműben ki kell helyezni.

(11) A személytaxit bankkártyás fizetésre alkalmas terminállal fel
kell szerelni és azt működőképes állapotban kell tartani. Az utas igé-
nyének megfelelően a bankkártyás díjfizetési igényt teljesíteni kell,
és valamennyi bankkártyával elektronikus módon történő fizetést
plusz díj felszámítása nélkül el kell fogadni.

(12) A jogszabályi előírásoknak megfelelő reklám kizárólag a
személytaxi hátsó lökhárítóján, a 2. mellékletben szereplő módon he-
lyezhető el.

(13) Személytaxi-szolgáltatást végezni csak valamennyi vonatkozó
jogszabály együttes megtartása mellett lehetséges. Nem végezhet
személytaxi-szolgáltatást a vállalkozás, vagy az a személytaxija,
amelyre vonatkozóan a tevékenység végzésére irányadó jogszabály-
ok valamely rendelkezését nem, vagy csak részben teljesíti.

(14) A személytaxi üzemeltetője a tevékenységi engedély meg-
szerzése előtt köteles a személyszállítási szolgáltatásokról szóló tör-
vény szerinti előzetes igazolás kiadásához szükséges, e rendelet 11.
§-ában meghatározott iratokat benyújtani a közlekedésszervezőnek.

(15) Ha a vállalkozás több járművel végzett személyszállítási szol-
gáltatáshoz kér igazolást, az igazolás kiadásának feltételeit minden
járműre külön-külön kell megvizsgálni.

(16) Az előzetes igazolást a közlekedésszervező az e rendelet 11.
§ szerinti taxiállomás-használati hozzájárulással egyidejűleg adja ki.

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

szabályok
4. § (1) A személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgá-

lat (a továbbiakban: szolgálat) a külön jogszabály szerinti tevékenysé-
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gi engedély megszerzése előtt köteles a személyszállítási szolgálta-
tásokról szóló törvény szerinti előzetes igazolás kiadásához szüksé-
ges, e rendelet 5. § (3) bekezdésében meghatározott iratokat, továb-
bá a köztartozás-mentességről, a nevére szóló vezetékes telefon-elő-
fizetésről, és a jelen paragrafus (6) bekezdésében előírt technikai
eszköz megfelelőségéről szóló iratokat, valamint a 30 napnál nem
régebbi cégkivonatot és az aláírási címpéldányt a közlekedésszerve-
zőnek benyújtani.

(2) A szolgálat köteles saját vállalkozásában folyamatos diszpé-
cserszolgáltatást fenntartani, amely a megrendeléseket rögzíti, és a
megrendelést továbbítja a szolgáltatást teljesítő tagja, munkavállaló-
ja, vele érvényes szerződésben álló alvállalkozója személygépkocsi-
vezetőjéhez.

(3) A szolgálat köteles a beérkező és kiközvetített rendeléseket
számítógépes nyilvántartásban rögzíteni.

(4) A szolgálat a személytaxi-szolgáltatás értékesítéséhez fűződő
telefon-előfizetéseit a saját nevén köteles fenntartani. A szolgálatnak
legalább egy vezetékes telefon-előfizetéssel kell rendelkeznie.

(5) A szolgálatnál a telefonhívásokat – ideértve a megrendelést,
annak elfogadását és a feladatot teljesítő személytaxi vezetője részé-
re történt továbbítását is – elektronikus formában rögzíteni kell, és a
rögzítésétől számított legalább 3 hónapig meg kell őrizni.

(6) A szolgálat diszpécseralkalmazása:
a) térinformatikai alapon rendszerbe szervezett,
b) az irányított taxi-gépkocsik adatkommunikációba kapcsolt esz-

közei minimum 5 másodperces frissítésű, 20 méternél pontosabb
pozíció és irány meghatározására, továbbá kétirányú adatkommuni-
kációra alkalmasak,

c) a beérkező rendelési cím és kiállási idő manuális, vagy adatkap-
csolat módú rögzítésén túl, önműködő (személy beavatkozásától
mentes) módon választja ki a fuvarra alkalmas és a legjobb pozíció-
ban – hely, irány, távolság, idő – lévő szabad személytaxit azzal, hogy
a rendszer a közlekedési szabályok és az aktuális forgalmi viszonyok
figyelembevételével a valós közúti útvonalakon történő (nem légvo-
nalban számított) távolság számítására alkalmas,

d) képes a személytaxiban hangjelzés mellett olvasható módon a
pontos rendelési címet és időpontot megjeleníteni, vagy amennyiben
a jármű navigációs berendezéssel ellátott és ezen eszközt a személy-
taxi-szolgáltatást végző személy üzemelteti, képes az úti célt az eszköz-
be adatkapcsolati úton – emberi beavatkozás nélkül – továbbítani,

e) képes rögzíteni a telefonon, faxon, e-mailben, levélben, vagy on-
line érkező megrendeléseket.

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

5. § (1) Nem folytathat személytaxi-szolgáltatást közvetítő és
szervező szolgáltatást az a vállalkozás, amelynek köztartozása van,
vagy pénzügyi megfelelőségét igazolni nem tudja.

(2) A szolgálat pénzügyi szempontból akkor megfelelő, ha saját tő-
kéje eléri az 50 millió forint összeget. Az a szolgálat, amely 400 gép-
kocsit meghaladó gépkocsipark szervezésében vesz részt, a 401.
gépkocsitól ezen felül további 25 000 Ft/gépkocsi mértékű saját tő-
két is köteles igazolni.

(3) A szolgálat a pénzügyi megfelelőség igazolása céljából a
számviteli törvény szerinti beszámolóját a tevékenység megkezdése
előtt a taxiállomás-használati hozzájárulás iránti kérelem benyújtásá-
val egyidejűleg, ezt követően pedig minden év június 15-ig megküldi
a közlekedésszervező részére. Amennyiben a szolgálat könyvvizsgá-
latra kötelezett, a számviteli törvény szerinti beszámolóhoz csatolni
kell a könyvvizsgáló véleményét is.

3. Taxiállomás létesítése
6. § (1) Budapest főváros közterületein taxiállomás létesítése,

használata és üzemeltetése e rendelet szabályai szerint engedélyez-
hető és végezhető.

(2) E rendelet alkalmazása szempontjából közterület az ingatlan-
nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet,
valamint a belterületi földrészlet, építmény közhasználatra, jármű–
vagy gyalogosforgalom részére átadott része, ideértve az ingatlan-
nyilvántartás szerint közforgalom elől el nem zárt magánutakat is.

7. § (1) Taxiállomás létesítése a közlekedésszervező feladata. A
taxiállomás helyének kijelölését – a vonatkozó jogszabályi előírások-
nak megfelelően – a közút forgalomtechnikai kezelőjénél kell kezde-
ményezni.

(2) Vásárok, kiállítások, sportesemények, rendezvények alkalmá-
val – a 8. §-ban előírt feltételek betartása mellett – ideiglenes taxiál-
lomás is létesíthető.

(3) Közterület-használatot is megvalósító taxiállomás létesítésére,
használatára és üzemeltetésére a közterület tulajdonosától közterü-
let-használati hozzájárulást kell kérni. A hozzájárulás határozott idő-
tartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig adható.

(4) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken a
taxiállomás létesítésére, használatára és üzemeltetésére irányuló köz-
terület-használati hozzájárulásról jelen rendelet előírásai alapján és a
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról
szóló mindenkor hatályos fővárosi közgyűlési rendeletben foglalt ha-
tásköri és eljárási szabályok megfelelő alkalmazásával kell dönteni.

8. § (1) A taxiállomás létesítésére vonatkozó közterület-használa-
ti hozzájárulás iránti kérelmet a közlekedésszervező nyújtja be a köz-
terület tulajdonosánál.

(2) A közterület-használati hozzájárulás feltételeit a tulajdonos ön-
kormányzat a hozzájárulásában rögzíti.

4. A taxiállomásokat üzemeltető szervezet
9. § (1) Budapest főváros közigazgatási területén lévő taxiállomás-

ok létesítésével, fenntartásával, működtetésével és megszüntetésével
kapcsolatos feladatok ellátására a közlekedésszervező jogosult.

(2) Amennyiben a kiemelt közforgalmú létesítmények közül a repü-
lőterek melletti közterület üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat –
önkormányzati rendeletet kivéve – jogszabály alapján más gazdálko-
dó szervezet köteles ellátni, vagy a közterület használatának jellege,
vagy a közterülettel határos létesítményekkel összefüggő fokozott
biztonsági követelmények azt indokolják, a közlekedésszervező az
ilyen közterület üzemeltetését végző gazdálkodó szervezettel a taxi-
állomás létesítésével, fenntartásával, működtetésével, és megszün-
tetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról – e rendelet általános
vagy a 10. §-ban foglalt különleges szabályainak figyelembevételével
– megállapodást köthet.

(3) A közlekedésszervező a taxiállomások használatával, működte-
tésével összefüggő feladatok végrehajtásával kapcsolatban ügyfél-
szolgálati irodát tart fenn, ahol mind a szolgáltatást igénybe vevő uta-
sok, mind a vállalkozások a taxiállomásokkal és üzemeltetésükkel,
vagy az ügyintézéssel kapcsolatos észrevételeiket, panaszaikat elő-
adhatják.

5. Speciális taxiállomás
10. § (1) A 9. § (2) bekezdésében szereplő speciális feltételek-

nek megfelelő közterületen lévő vagy létesítendő taxiállomás (a to-
vábbiakban: speciális taxiállomás) üzemeltetésére – a közterületre
vonatkozó különleges jogszabályi előírásokra, és a közterület hasz-
nálatának jellegére, a fokozott biztonsági előírásokra tekintettel – e
rendelet rendelkezései az alábbi (2)-(6) bekezdésekben foglalt elté-
résekkel alkalmazandók.

(2) A speciális taxiállomás használatához – a 11. §-ban foglaltaktól
eltérően – a szerződéses üzemeltető adja meg a hozzájárulást az ál-
tala pályázati úton, legfeljebb 5-5 évre kiválasztott, személytaxi-szol-
gáltatás végzésére egyébként jogosult vállalkozás számára, és állapít-
ja meg a hozzájárulás megadásának módját és feltételeit. A speciális
taxiállomás használatára feljogosító hozzájárulás megszerzése nem
mentesíti a vállalkozást a személytaxi-szolgáltatás végzésére vonatko-
zó egyéb jogszabályi előírások teljesítésének kötelezettsége alól.

(3) A speciális taxiállomás-használati hozzájárulás díját és fizetésé-
nek módját – a 11. §-tól eltérően – a szerződéses üzemeltető állapít-
ja meg és érvényesíti a kiválasztott vállalkozással szemben.
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(4) A speciális taxiállomás használatára vonatkozóan a szerző-
déses üzemeltető a kiválasztott vállalkozással szemben – e ren-
deletben foglaltakon kívül – a magasabb színvonalú szolgáltatás
biztosítása érdekében további feltételeket, valamint az utasforga-
lom irányításával, szervezésével összefüggésben a helyszíni sajá-
tosságoknak megfelelő más előírásokat is érvényesíthet, ezek
azonban nem ütközhetnek egyéb jogszabályba, és nem lehetnek
a kiválasztott vállalkozás számára méltánytalanok vagy indokolat-
lan megkülönböztetésre alkalmasak.

(5) A speciális taxiállomás használatával kapcsolatos, e rende-
letben és az üzemeltetési feladatokra kötött megállapodásban
foglalt előírások betartását – a 13. §-ban felsoroltakon kívül – a
szerződéses üzemeltető is jogosult és köteles ellenőrizni, a sza-
bálysértésekről és a megtett intézkedésekről pedig köteles érte-
síteni a közlekedésszervezőt.

(6) A speciális taxiállomás üzemeltetési feladatairól szóló meg-
állapodást a közlekedésszervező és a szerződéses üzemeltető e
rendelet keretei között, e rendelet különleges szabályaira is figye-
lemmel kötheti meg az alábbiak szerint:

a) a megállapodásban a szerződéses üzemeltetőnek kötele-
zettséget kell vállalnia arra, hogy – az utasok egyenlő elbánását
biztosítva – a nem az általa pályázati úton kiválasztottak körébe
tartozó, utassal érkező személytaxi-szolgáltatók részére megfele-
lő utaskiszállási, a rendelésre hívott személytaxi-szolgáltatók ré-
szére pedig megfelelő utasfelvételi pontokat biztosít a speciális
taxiállomáson kívüli területen.

b) a szerződéses üzemeltető vállalja, hogy az általa kiírt pályá-
zatban és az annak eredményeként létrejött szerződésben rögzí-
ti az e rendeletben foglalt feltételeknek való megfelelési kötele-
zettséget a pályázók és a kiválasztott vállalkozás részére, amely-
nek fennállását a szerződés teljes időtartama alatt jogosult és kö-
teles ellenőrizni. Az ellenőrzések tapasztalatairól, a jogsértések-
ről köteles rendszeresen tájékoztatni a közlekedésszervezőt, aki
a jogsértéseket nyilvántartja.

c) a megállapodás megkötéséhez a Fővárosi Közgyűléstől át-
ruházott hatáskörben eljáró főpolgármester előzetes jóváhagyá-
sa szükséges.

6. A taxiállomás-használati hozzájárulás
11. § (1) Budapest főváros területén létesített taxiállomások

használatára jogosító taxiállomás-használati hozzájárulást – a 10.
§-ban foglaltak kivételével – a közlekedésszervező adja ki.

(2) E rendelet hatálya alá tartozó taxiállomásokat a személytaxi-
szolgáltatást végző vállalkozás (a továbbiakban: vállalkozás) csak
a taxiállomások használatára jogosító hozzájárulás (a továbbiak-
ban: taxiállomás-használati hozzájárulás) birtokában használhatja.

(3) A vállalkozás a taxiállomás-használati hozzájárulás iránti ké-
relmet a közlekedésszervezőnél nyújthatja be a taxiállomás-hasz-
nálati hozzájárulás lejártát megelőző 30 napon belül.

(4) A kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) a vállalkozás neve,
b) egyéni vállalkozó esetén a születési helye, ideje, anyja neve,

lakcíme, levelezési címe, vállalkozói igazolványának száma,
c) gazdasági társaságok esetén a vállalkozás székhelye, leve-

lezési címe, cégjegyzékszáma, adószáma,
d) a személytaxi forgalmi rendszáma,
e) a személytaxi különleges (sárga) rendszáma,
f) a személytaxi gyártmánya, típusa, színe,
g) taxi-igazolólap száma,
h) nyilatkozat arról, hogy a vállalkozás a Budapest főváros terü-

letén végzendő iparűzésiadó-köteles tevékenységével összefüg-
gésben a Fővárosi Önkormányzathoz adóalanyként a (10) bekez-
désben szereplő határidőn belül bejelentkezik vagy, hogy a vállal-
kozás a Budapest főváros területén végzett iparűzésiadó-köteles
tevékenységével összefüggésben a Fővárosi Önkormányzathoz
adóalanyként bejelentkezett és adótartozása nem áll fenn,

i) nyilatkozat arról, hogy a jármű az e rendelet 1. és 2. mellék-
leteiben foglaltaknak megfelel.

(5) A kérelemhez mellékelni kell egyéni vállalkozó esetén a vál-
lalkozói igazolványának, gazdasági társaság esetén a társaság
30 napnál nem régebbi cégkivonatának és a vezető tisztségvise-
lő aláírási címpéldányának vagy aláírásmintájának másolatát.

(6) A közlekedésszervező a taxiállomás-használati hozzájárulás
kiadása előtt jogosult az alábbi okiratokat megtekinteni:

a) vállalkozói igazolvány eredeti példányát,
b) a cégkivonat hiteles példányát,
c) az aláírási címpéldány vagy az aláírásminta eredeti példá-

nyát,
d) a forgalmi engedélyt,
e) különleges (sárga) rendszám használatát engedélyező, az il-

letékes hatóság által kiállított okiratot,
f) személytaxi-vezetői szakvizsga igazolványt,
g) minősítő vizsgálat alapján kiadott taxi-igazolólapot,
h) a Budapest főváros területére érvényes taxiengedélyt,
i) igazolást arról, hogy a vállalkozó az e rendelet 12. § (10) be-

kezdés szerinti díjat befizette.
(7) A közlekedésszervező – a jármű megszemlélését követően

– a taxiállomás-használati hozzájárulást csak abban az esetben
adja ki, ha a vállalkozás és a jármű e rendelet feltételeinek meg-
felel.

(8) A közlekedésszervező a díj bankszámláján történt jóváírá-
sát követő 3 munkanapon belül a vállalkozás nevére és a gépko-
csi rendszámára szóló taxiállomás-használati hozzájárulást ad ki.

(9) A taxiállomás-használati hozzájárulás az alábbi három rész-
ből áll:

a) a közlekedésszervezővel kötött megállapodás (a továbbiak-
ban: taxiállomás-használati megállapodás),

b) a közlekedésszervező által kiadott, a taxiállomás-használati
megállapodás megkötését igazoló kártya (a továbbiakban: kár-
tya),

c) a közlekedésszervező által kiadott, sorszám szerint nyilván-
tartott öntapadós matrica (a továbbiakban: matrica).

(10) A taxiállomás-használati hozzájárulás kiadását követő 60
naptári napon belül a vállalkozó köteles igazolást benyújtani a
közlekedésszervezőnek arról, hogy a Budapest főváros területén
végzett iparűzésiadó-köteles tevékenységével összefüggésben a
Fővárosi Önkormányzathoz adóalanyként bejelentkezett és adó-
tartozása nem áll fenn. Amennyiben a vállalkozás ezt az igazolást
határidőre nem nyújtja be, úgy a részére kiadott taxiállomás-hasz-
nálati hozzájárulás a 61. napon hatályát veszti (a taxiállomás-hasz-
nálati hozzájárulás megszűnik, a kártya és a matrica pedig ér-
vénytelenné válik).

(11) A közlekedésszervező által biztosított matricát a személy-
taxi szélvédőjén, a belső visszapillantó tükör mögött kell elhelyez-
ni. A közlekedésszervező által biztosított kártyát a személytaxi ve-
zetője ellenőrzés esetén köteles átadni.

(12) A közlekedésszervező a taxiállomás-használati megállapo-
dás egy másolati példányát köteles megküldeni a Budapest Fő-
város Kormányhivatala Közlekedési Felügyelőségének, valamint
a taxiállomás-használati hozzájárulás kiadásától számított 30 na-
pon belül – a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően
– köteles az illetékes hatóságot tájékoztatni az érvényes taxiállo-
más-használati hozzájárulással rendelkező vállalkozások azonosí-
tó adatairól.

(13) A közlekedésszervező a vállalkozás által rendelkezésére
bocsátott adatok ellenőrzésére a taxiállomás-használati hozzájá-
rulás érvényességének ideje alatt is jogosult. E célból felkérheti
a vállalkozást az (5) bekezdés és a (6) bekezdés d)-i) pontok sze-
rinti okiratok felmutatására, és elvégezheti a jármű szemléjét is.

7. A taxiállomások használata
12. § (1) Taxiállomást csak személytaxik – utasfelvétel céljá-

ból történő – várakozására lehet használni. Más járművek a taxiál-
lomást sem megállás, sem várakozás céljára nem használhatják.

(2) A vállalkozásnak csak olyan személytaxija tartózkodhat a ta-
xiállomáson, amelyre vonatkozóan

Folytatás a 21. oldalon
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1. Melyik autóbusz jelölhető
meg „Gyermekszállítás” táblá-
val?

a) Csak az, amelyik – eltekintve a
vezetőtől – kizárólag gyermekeket
szállít. 
b) Csak az iskolabusz. 
c) A gyermekeket szállító autó-
busz és az iskolabusz. 

2. Köteles-e taxijának 50
km/h-s sebességét mérsékel-
ni, ha egy ilyen táblakombiná-
cióval jelzett helyhez érkezik?
a) Igen. 
b) Legfeljebb akkor, ha látja, hogy
a közelben gyermekek tartózkod-
nak és számolnia kell az úttestre

lépésükkel. 
c) Nem. 

3. Milyen sebes-
séggel szabad
taxijával halad-
nia az ilyen táb-

lakombinációval jelzett he-
lyen és távolságon belül?
a) Legfeljebb 20 km/h sebesség-
gel. 
b) Legfeljebb 30 km/h sebesség-
gel. 
c) Legalább 40 km/h sebesség-
gel. 

4. Mi a teendője az autóbusz-
hoz közeledő gépkocsi veze-
tőjének?
a) Hang és fényjelzéssel kell fi-
gyelmeztetnie a gyermeksereget,

hogy ne akadályozzák autója to-
vábbhaladását. 
b) Mérsékelt sebességgel és a
szokásosnál nagyobb oldaltávol-
ság tartásával kell az autóbuszt
kikerülnie. 
c) A gyermekek be- és kiszállásá-
nak illetve az autóbusz irányjelző-
inek működtetése időtartamáig
meg kell állítania gépkocsiját.

5. Lakott terüle-
ten közlekedő
taxija elé kell-e
engednie az
ilyen táblával
megjelölt külön-
járatban közle-

kedő autóbuszt, ha az a meg-
állóhelyről való elindulási
szándékát irányjelzéssel jelzi?
a) Igen, az elsőbbség megadásá-
val részére biztosítani kell a forga-
lomba való besorolást. 
b) Ha az hirtelen fékezés nélkül
megtehető – lassítással, szükség
esetén megállással is lehetővé
kell tenni részére a jobb szélső
sávba történő besorolást. 
c) Nem. 

6. Mire figyelmezteti a képen
látható autóbusz hátulján el-
helyezett tábla a többi közle-
kedőt?

a) Az álló jármű környezetében
gyermekek közlekedésére. 
b) A jármű mozgására, menettulaj-
donságára, működésére nézve el-
tér a többitől.  
c) Az ilyen autóbusznak a többi
járművel szemben – az általános

szabályoktól eltérő – elsőbbsé-
ge van. 

7. Várakozhat-e a járdán az
iskolabusz, ha a megállást
jelzőtábla vagy útburkolati
jel nem engedi meg?
a) Igen, ha a vonatkozó egyéb
jogszabályi feltételeknek eleget
tesz. 

b) Csak a jobb oldali kerekek-
kel, ha a járda széléből 50
cm-nél nem nagyobb terüle-
tet nem foglal el. 
c) Nem.

8. Megállhat-e az autó-
buszöbölben az iskola-
busz?

a) Legfeljebb öt percet nem meg-
haladó ideig. 
b) Legfeljebb az utasok ki- és
beszállásának idejére. 
c) Nem.

9. Behajt-
hat-e a
t á b l á v a l
jelzett te-
rületre a
mozgáskor-
l á t o z o t t

személy által vezetett vagy az
őt szállító jármű és annak ve-
zetője?
a) Igen, ha a parkolási igazolvá-
nyát a járműben elhelyezte. 
b) Csak célforgalomban. 
c) Csak akkor, ha ott lakik vagy lá-
togatóba érkezik oda. 

10. Közlekedhet-e a gyer-
mekeket szállító különjára-
tú autóbusz az autóbusz
forgalmi sávban?
a) Igen. 
b) Csak akkor, ha a forgalmi
sávot az úttest menetirány sze-
rinti jobb szélén jelölték ki. 
c) A sáv keresztezését és a be-
kanyarodásra felkészülést ki-
véve nem. 

11. Mi a teendője a képen lát-
ható személygépkocsi vezető-
jének, ha a fénysorompót le-
takart állapotban látja?
a) A vasúti átjárón történő áthala-

dás előtt meg kell állítani a
járművét. 
b) Nem létezőnek kell te-
kinteni a vasúti átjárót. 
c) Biztosítás nélkülinek
kell tekinteni a vasúti átjá-
rót. 

12. Kikerülheti-e a ké-
pen látható autó az au-
tóbuszmegállóban a
fel- és leszállás idejére

megállított autóbuszt?

a) Igen. 
b) Nem.

Lapunk áprilisi számában a nyom-
da ördöge betette a lábát. A kér-
déshez tartozó fotó így néz ki he-
lyesen:
12/A. Szabályos-e, hogy a vil-
lamossínre sorolt be a balra
bekanyarodás előtt az „A” je-
lű autó?

a) Igen. 
b) Nem. 

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ
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Virágh Sándor

A helyes megoldások 
a 46. oldalon találhatók.
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(4) A speciális taxiállomás használatára vonatkozóan a szerző-
déses üzemeltető a kiválasztott vállalkozással szemben – e ren-
deletben foglaltakon kívül – a magasabb színvonalú szolgáltatás
biztosítása érdekében további feltételeket, valamint az utasforga-
lom irányításával, szervezésével összefüggésben a helyszíni sajá-
tosságoknak megfelelő más előírásokat is érvényesíthet, ezek
azonban nem ütközhetnek egyéb jogszabályba, és nem lehetnek
a kiválasztott vállalkozás számára méltánytalanok vagy indokolat-
lan megkülönböztetésre alkalmasak.

(5) A speciális taxiállomás használatával kapcsolatos, e rende-
letben és az üzemeltetési feladatokra kötött megállapodásban
foglalt előírások betartását – a 13. §-ban felsoroltakon kívül – a
szerződéses üzemeltető is jogosult és köteles ellenőrizni, a sza-
bálysértésekről és a megtett intézkedésekről pedig köteles érte-
síteni a közlekedésszervezőt.

(6) A speciális taxiállomás üzemeltetési feladatairól szóló meg-
állapodást a közlekedésszervező és a szerződéses üzemeltető e
rendelet keretei között, e rendelet különleges szabályaira is figye-
lemmel kötheti meg az alábbiak szerint:

a) a megállapodásban a szerződéses üzemeltetőnek kötele-
zettséget kell vállalnia arra, hogy – az utasok egyenlő elbánását
biztosítva – a nem az általa pályázati úton kiválasztottak körébe
tartozó, utassal érkező személytaxi-szolgáltatók részére megfele-
lő utaskiszállási, a rendelésre hívott személytaxi-szolgáltatók ré-
szére pedig megfelelő utasfelvételi pontokat biztosít a speciális
taxiállomáson kívüli területen.

b) a szerződéses üzemeltető vállalja, hogy az általa kiírt pályá-
zatban és az annak eredményeként létrejött szerződésben rögzí-
ti az e rendeletben foglalt feltételeknek való megfelelési kötele-
zettséget a pályázók és a kiválasztott vállalkozás részére, amely-
nek fennállását a szerződés teljes időtartama alatt jogosult és kö-
teles ellenőrizni. Az ellenőrzések tapasztalatairól, a jogsértések-
ről köteles rendszeresen tájékoztatni a közlekedésszervezőt, aki
a jogsértéseket nyilvántartja.

c) a megállapodás megkötéséhez a Fővárosi Közgyűléstől át-
ruházott hatáskörben eljáró főpolgármester előzetes jóváhagyá-
sa szükséges.

6. A taxiállomás-használati hozzájárulás
11. § (1) Budapest főváros területén létesített taxiállomások

használatára jogosító taxiállomás-használati hozzájárulást – a 10.
§-ban foglaltak kivételével – a közlekedésszervező adja ki.

(2) E rendelet hatálya alá tartozó taxiállomásokat a személytaxi-
szolgáltatást végző vállalkozás (a továbbiakban: vállalkozás) csak
a taxiállomások használatára jogosító hozzájárulás (a továbbiak-
ban: taxiállomás-használati hozzájárulás) birtokában használhatja.

(3) A vállalkozás a taxiállomás-használati hozzájárulás iránti ké-
relmet a közlekedésszervezőnél nyújthatja be a taxiállomás-hasz-
nálati hozzájárulás lejártát megelőző 30 napon belül.

(4) A kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) a vállalkozás neve,
b) egyéni vállalkozó esetén a születési helye, ideje, anyja neve,

lakcíme, levelezési címe, vállalkozói igazolványának száma,
c) gazdasági társaságok esetén a vállalkozás székhelye, leve-

lezési címe, cégjegyzékszáma, adószáma,
d) a személytaxi forgalmi rendszáma,
e) a személytaxi különleges (sárga) rendszáma,
f) a személytaxi gyártmánya, típusa, színe,
g) taxi-igazolólap száma,
h) nyilatkozat arról, hogy a vállalkozás a Budapest főváros terü-

letén végzendő iparűzésiadó-köteles tevékenységével összefüg-
gésben a Fővárosi Önkormányzathoz adóalanyként a (10) bekez-
désben szereplő határidőn belül bejelentkezik vagy, hogy a vállal-
kozás a Budapest főváros területén végzett iparűzésiadó-köteles
tevékenységével összefüggésben a Fővárosi Önkormányzathoz
adóalanyként bejelentkezett és adótartozása nem áll fenn,

i) nyilatkozat arról, hogy a jármű az e rendelet 1. és 2. mellék-
leteiben foglaltaknak megfelel.

(5) A kérelemhez mellékelni kell egyéni vállalkozó esetén a vál-
lalkozói igazolványának, gazdasági társaság esetén a társaság
30 napnál nem régebbi cégkivonatának és a vezető tisztségvise-
lő aláírási címpéldányának vagy aláírásmintájának másolatát.

(6) A közlekedésszervező a taxiállomás-használati hozzájárulás
kiadása előtt jogosult az alábbi okiratokat megtekinteni:

a) vállalkozói igazolvány eredeti példányát,
b) a cégkivonat hiteles példányát,
c) az aláírási címpéldány vagy az aláírásminta eredeti példá-

nyát,
d) a forgalmi engedélyt,
e) különleges (sárga) rendszám használatát engedélyező, az il-

letékes hatóság által kiállított okiratot,
f) személytaxi-vezetői szakvizsga igazolványt,
g) minősítő vizsgálat alapján kiadott taxi-igazolólapot,
h) a Budapest főváros területére érvényes taxiengedélyt,
i) igazolást arról, hogy a vállalkozó az e rendelet 12. § (10) be-

kezdés szerinti díjat befizette.
(7) A közlekedésszervező – a jármű megszemlélését követően

– a taxiállomás-használati hozzájárulást csak abban az esetben
adja ki, ha a vállalkozás és a jármű e rendelet feltételeinek meg-
felel.

(8) A közlekedésszervező a díj bankszámláján történt jóváírá-
sát követő 3 munkanapon belül a vállalkozás nevére és a gépko-
csi rendszámára szóló taxiállomás-használati hozzájárulást ad ki.

(9) A taxiállomás-használati hozzájárulás az alábbi három rész-
ből áll:

a) a közlekedésszervezővel kötött megállapodás (a továbbiak-
ban: taxiállomás-használati megállapodás),

b) a közlekedésszervező által kiadott, a taxiállomás-használati
megállapodás megkötését igazoló kártya (a továbbiakban: kár-
tya),

c) a közlekedésszervező által kiadott, sorszám szerint nyilván-
tartott öntapadós matrica (a továbbiakban: matrica).

(10) A taxiállomás-használati hozzájárulás kiadását követő 60
naptári napon belül a vállalkozó köteles igazolást benyújtani a
közlekedésszervezőnek arról, hogy a Budapest főváros területén
végzett iparűzésiadó-köteles tevékenységével összefüggésben a
Fővárosi Önkormányzathoz adóalanyként bejelentkezett és adó-
tartozása nem áll fenn. Amennyiben a vállalkozás ezt az igazolást
határidőre nem nyújtja be, úgy a részére kiadott taxiállomás-hasz-
nálati hozzájárulás a 61. napon hatályát veszti (a taxiállomás-hasz-
nálati hozzájárulás megszűnik, a kártya és a matrica pedig ér-
vénytelenné válik).

(11) A közlekedésszervező által biztosított matricát a személy-
taxi szélvédőjén, a belső visszapillantó tükör mögött kell elhelyez-
ni. A közlekedésszervező által biztosított kártyát a személytaxi ve-
zetője ellenőrzés esetén köteles átadni.

(12) A közlekedésszervező a taxiállomás-használati megállapo-
dás egy másolati példányát köteles megküldeni a Budapest Fő-
város Kormányhivatala Közlekedési Felügyelőségének, valamint
a taxiállomás-használati hozzájárulás kiadásától számított 30 na-
pon belül – a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően
– köteles az illetékes hatóságot tájékoztatni az érvényes taxiállo-
más-használati hozzájárulással rendelkező vállalkozások azonosí-
tó adatairól.

(13) A közlekedésszervező a vállalkozás által rendelkezésére
bocsátott adatok ellenőrzésére a taxiállomás-használati hozzájá-
rulás érvényességének ideje alatt is jogosult. E célból felkérheti
a vállalkozást az (5) bekezdés és a (6) bekezdés d)-i) pontok sze-
rinti okiratok felmutatására, és elvégezheti a jármű szemléjét is.

7. A taxiállomások használata
12. § (1) Taxiállomást csak személytaxik – utasfelvétel céljá-

ból történő – várakozására lehet használni. Más járművek a taxiál-
lomást sem megállás, sem várakozás céljára nem használhatják.

(2) A vállalkozásnak csak olyan személytaxija tartózkodhat a ta-
xiállomáson, amelyre vonatkozóan

Folytatás a 21. oldalon
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1. Melyik autóbusz jelölhető
meg „Gyermekszállítás” táblá-
val?

a) Csak az, amelyik – eltekintve a
vezetőtől – kizárólag gyermekeket
szállít. 
b) Csak az iskolabusz. 
c) A gyermekeket szállító autó-
busz és az iskolabusz. 

2. Köteles-e taxijának 50
km/h-s sebességét mérsékel-
ni, ha egy ilyen táblakombiná-
cióval jelzett helyhez érkezik?
a) Igen. 
b) Legfeljebb akkor, ha látja, hogy
a közelben gyermekek tartózkod-
nak és számolnia kell az úttestre

lépésükkel. 
c) Nem. 

3. Milyen sebes-
séggel szabad
taxijával halad-
nia az ilyen táb-

lakombinációval jelzett he-
lyen és távolságon belül?
a) Legfeljebb 20 km/h sebesség-
gel. 
b) Legfeljebb 30 km/h sebesség-
gel. 
c) Legalább 40 km/h sebesség-
gel. 

4. Mi a teendője az autóbusz-
hoz közeledő gépkocsi veze-
tőjének?
a) Hang és fényjelzéssel kell fi-
gyelmeztetnie a gyermeksereget,

hogy ne akadályozzák autója to-
vábbhaladását. 
b) Mérsékelt sebességgel és a
szokásosnál nagyobb oldaltávol-
ság tartásával kell az autóbuszt
kikerülnie. 
c) A gyermekek be- és kiszállásá-
nak illetve az autóbusz irányjelző-
inek működtetése időtartamáig
meg kell állítania gépkocsiját.

5. Lakott terüle-
ten közlekedő
taxija elé kell-e
engednie az
ilyen táblával
megjelölt külön-
járatban közle-

kedő autóbuszt, ha az a meg-
állóhelyről való elindulási
szándékát irányjelzéssel jelzi?
a) Igen, az elsőbbség megadásá-
val részére biztosítani kell a forga-
lomba való besorolást. 
b) Ha az hirtelen fékezés nélkül
megtehető – lassítással, szükség
esetén megállással is lehetővé
kell tenni részére a jobb szélső
sávba történő besorolást. 
c) Nem. 

6. Mire figyelmezteti a képen
látható autóbusz hátulján el-
helyezett tábla a többi közle-
kedőt?

a) Az álló jármű környezetében
gyermekek közlekedésére. 
b) A jármű mozgására, menettulaj-
donságára, működésére nézve el-
tér a többitől.  
c) Az ilyen autóbusznak a többi
járművel szemben – az általános

szabályoktól eltérő – elsőbbsé-
ge van. 

7. Várakozhat-e a járdán az
iskolabusz, ha a megállást
jelzőtábla vagy útburkolati
jel nem engedi meg?
a) Igen, ha a vonatkozó egyéb
jogszabályi feltételeknek eleget
tesz. 

b) Csak a jobb oldali kerekek-
kel, ha a járda széléből 50
cm-nél nem nagyobb terüle-
tet nem foglal el. 
c) Nem.

8. Megállhat-e az autó-
buszöbölben az iskola-
busz?

a) Legfeljebb öt percet nem meg-
haladó ideig. 
b) Legfeljebb az utasok ki- és
beszállásának idejére. 
c) Nem.

9. Behajt-
hat-e a
t á b l á v a l
jelzett te-
rületre a
mozgáskor-
l á t o z o t t

személy által vezetett vagy az
őt szállító jármű és annak ve-
zetője?
a) Igen, ha a parkolási igazolvá-
nyát a járműben elhelyezte. 
b) Csak célforgalomban. 
c) Csak akkor, ha ott lakik vagy lá-
togatóba érkezik oda. 

10. Közlekedhet-e a gyer-
mekeket szállító különjára-
tú autóbusz az autóbusz
forgalmi sávban?
a) Igen. 
b) Csak akkor, ha a forgalmi
sávot az úttest menetirány sze-
rinti jobb szélén jelölték ki. 
c) A sáv keresztezését és a be-
kanyarodásra felkészülést ki-
véve nem. 

11. Mi a teendője a képen lát-
ható személygépkocsi vezető-
jének, ha a fénysorompót le-
takart állapotban látja?
a) A vasúti átjárón történő áthala-

dás előtt meg kell állítani a
járművét. 
b) Nem létezőnek kell te-
kinteni a vasúti átjárót. 
c) Biztosítás nélkülinek
kell tekinteni a vasúti átjá-
rót. 

12. Kikerülheti-e a ké-
pen látható autó az au-
tóbuszmegállóban a
fel- és leszállás idejére

megállított autóbuszt?

a) Igen. 
b) Nem.

Lapunk áprilisi számában a nyom-
da ördöge betette a lábát. A kér-
déshez tartozó fotó így néz ki he-
lyesen:
12/A. Szabályos-e, hogy a vil-
lamossínre sorolt be a balra
bekanyarodás előtt az „A” je-
lű autó?

a) Igen. 
b) Nem. 

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

19

Virágh Sándor

A helyes megoldások 
a 46. oldalon találhatók.
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a) a taxiállomás-használati megálla-
podást megkötötték, és ezzel együtt
a díjat befizették,

b) a közlekedésszervező a kártyát
kiadta, és azzal a személytaxi vezető-
je a helyszínen rendelkezik,

c) a közlekedésszervező a matricát
kiadta, és azt a személytaxin az előírt
módon elhelyezték,

d) a közlekedésszervező a tarifa-
tábla matricát kiadta, és azt a személy-
taxin az előírt módon elhelyezték,

e) a közlekedésszervező az utasjo-
gokat tartalmazó tájékoztatót kiadta,
és azt a személygépkocsiban e ren-
delet mellékletében szereplő, előírt
módon elhelyezték.

(3) A taxiállomásokon a személy-
taxik zárt sorban, érkezési sorrend-
ben, világító szabadjelzővel, utas-
felvételi céllal várakozhatnak.

(4) A taxiállomás használata – a 9.
§ (2) bekezdésében, valamint a 10. §-
ban foglaltak kivételével – minden
jogszabályi feltételnek megfelelő
személytaxi számára megengedett,
egyéb megkülönböztetést alkalmazni
nem lehet, beleértve a különböző
kommunikációs berendezések (URH-
készülék, CB-rádió, mobiltelefon stb.)
taxiállomás-kisajátítás célú használa-
tát, továbbá a taxiállomásra szabályo-
san érkező személytaxi akadályozását
a taxiállomás használatában.

(5) Utasfelvételre való felkészülés
érdekében, világító szabadjelzővel
személytaxi csak a kijelölt taxiállomá-
sokon várakozhat.

(6) A taxiállomáson várakozó
személytaxit annak vezetője nem
hagyhatja el.

(7) Az utasokat a várakozó személy-
taxik érkezési sorrendjében kell el-
szállítani, kivéve, ha az utas nem a
sorrendben első, hanem a hátrébb ál-
ló személytaxit választja. Ez utóbbi
esetben az ott várakozó többi
személytaxi vezetője köteles az utas-
sal közlekedő személytaxinak a taxiál-
lomás elhagyását elősegíteni.

(8) A közlekedésszervező a személytaxi-szolgáltatást nyújtó vállal-
kozás felé éves időszakra vonatkozó taxiállomás-üzemeltetési, szol-
gáltatási díjat érvényesít. A taxiállomás-üzemeltetési, szolgáltatási dí-
jat úgy kell megállapítani, hogy az a feladat teljes körű éves ellátásá-
nak – ideértve a taxiállomás-üzemeltetési közszolgáltatás működési
költségeinek (személyi, dologi kiadások, taxiállomások karbantartá-
sa, új állomások létesítése, taxiállomás-üzemeltetéssel összefüggő
beruházások stb.), és az ellenőrzésbe bevont közreműködők – pénz-
ügyi fedezetét biztosítsa.

(9) A díjat a vállalkozás az évenkénti műszaki vizsgát megelőzően
köteles a közlekedésszervező részére megfizetni. A személytaxi év
közbeni szolgáltatási körből történő kivonása esetén a befizetett díj-
nak az egy évből hátralévő arányos része a vállalkozás számára visz-
szatérítésre kerül.

(10) Az éves díj mértéke 40 000 Ft + áfa. Gyári elektromos, hibrid
és a tisztán földgázüzemű – max. 15 l tartalék benzintartályú – gép-
kocsik esetén az éves díj mértéke 20% kedvezmény biztosítása mel-
lett értendő, azaz 32 000 Ft + áfa.

(11) A díjat a közlekedésszervező ügyfélszolgálatán bankkártya
használatával, vagy az ügyfélszolgálaton beszerezhető postai átutalá-
si megbízás útján, vagy banki átutalással lehet befizetni.

8. Személytaxival végzett jogellenes 
személyszállítási szolgáltatás jogkövetkezménye
13. § (1) Az e rendelet II. Fejezetében (6–12. §), továbbá a mel-

lékleteiben foglaltak megtartását Budapest közigazgatási területén
belül a közlekedésszervező ellenőrzi.

(2) A taxiállomás használatával kapcsolatos szabályok betartását a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok mellett a Fővá-
rosi Önkormányzat közterület-felügyelői is jogosultak és kötelesek
ellenőrizni. Az ellenőrzést az érintett szervek közösen is végezhetik.
A Fővárosi Önkormányzat közterület-felügyelői ellenőrzésük során,
amennyiben a szabályok megsértését észlelik, a megtett intézkedés-
ről kötelesek értesíteni a közlekedésszervezőt, aki erről nyilvántar-
tást vezet.

(3) A közlekedésszervező az (1) bekezdés szerinti ellenőrzése so-
rán tapasztaltakat jegyzőkönyvben rögzíti, amelynek egy példányát
az illetékes közlekedési felügyelőség, vagy más hatóság részére a

Folytatás a 18. oldalról

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

1. A Budapest közigazgatási területére kiadott
taxiengedéllyel rendelkező személytaxi műszerfa-
lán és a jobb és bal hátsó ablakán e rendeletben
rögzített hatósági árként meghatározott konkrét
tarifát jól látható módon a közlekedésszervező
egységes tarifatájékoztató táblázatával kell feltün-
tetni. A személytaxin 200x200 mm-es méretben
elhelyezendő belülről olvashatóan
a közlekedésszervező egységes
tarifatáblázata a jármű jobb és bal
hátsó ablakán átlátszó fólia-fehér
betű, műszerfalán nem átlátszó fó-
lia-fekete betű kivitelben.

2. A műszerfalon elhelyezett tari-
fatájékoztató táblázattal együtt fel
kell tüntetni a szolgáltatással kap-
csolatos panaszbejelentés lehető-
ségéről szóló tájékoztatást. A köz-
lekedésszervező egységes tarifa-
táblázata tartalmazza a panaszbe-
jelentés lehetséges címzettjeit (az
intézmény nevének és címének fel-
tüntetésével):

Panaszaival kapcsolatosan a
következő helyeken tehet beje-
lentést:

1. BKK Zrt. Ügyfélszolgálata
1075 Budapest, Rumbach

Sebestyén utca 19-21.
e-mail: bkk@bkk.hubkk.hu
tel.: +36 1 3 255 255; +36 30

774 1000
2. Budapest Főváros Kor-

mányhivatala Fogyasztóvédel-
mi Felügyelőség,

Fogyasztókapcsolati Iroda
1052 Budapest, Városház utca 7.
3. A szöveges információkat mindkét tájékozta-

tón a magyar nyelv mellett angol nyelven is ki kell
írni.

4. A tarifatájékoztató táblázatokban az egyes ta-
rifaelemek díjait minimum 4 mm magas kövér be-
tűkkel kiemelten kell feltüntetni.

5. A közzétett információkat – a díjak kivételével

– minimum 3 mm magas félkövér betűkkel kiemel-
ten kell feltüntetni. A személytaxi jobb oldali hátsó
ajtaján 500x200 mm-es méretben el kell helyezni
e rendelet 16. §-ában rögzített hatósági árként
meghatározott tarifát magyar és angol nyelvű ér-
telmezéssel, átlátszó fólián alkalmazott fekete kö-
vér betűkkel.

6. A bal első ajtón alkalmazni szükséges a köz-
lekedésszervező által kiadandó „Minősített buda-
pesti taxi” feliratú matricát 250x80 mm-es felüle-

ten átlátszó fólia kivitelben, fekete félkövér betűk-
kel.

7. Az „Utasinformáció” című közlekedésszerve-
zői kiadványt (3. melléklet) a jármű utasterében
szükséges laminált kivitelben kihelyezni, az első
ülések üléstámláin a hátsó ülésekről mindkét ol-
dalon jól láthatóan, bal oldalon angol, jobb olda-
lon magyar nyelven, valamint a jobb első ülés
melletti kesztyűtartóban fekvő A5-ös méretben,
egyik oldalon angol, másik oldalon magyar nyel-
ven.
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a) a taxiállomás-használati megálla-
podást megkötötték, és ezzel együtt
a díjat befizették,

b) a közlekedésszervező a kártyát
kiadta, és azzal a személytaxi vezető-
je a helyszínen rendelkezik,

c) a közlekedésszervező a matricát
kiadta, és azt a személytaxin az előírt
módon elhelyezték,

d) a közlekedésszervező a tarifa-
tábla matricát kiadta, és azt a személy-
taxin az előírt módon elhelyezték,

e) a közlekedésszervező az utasjo-
gokat tartalmazó tájékoztatót kiadta,
és azt a személygépkocsiban e ren-
delet mellékletében szereplő, előírt
módon elhelyezték.

(3) A taxiállomásokon a személy-
taxik zárt sorban, érkezési sorrend-
ben, világító szabadjelzővel, utas-
felvételi céllal várakozhatnak.

(4) A taxiállomás használata – a 9.
§ (2) bekezdésében, valamint a 10. §-
ban foglaltak kivételével – minden
jogszabályi feltételnek megfelelő
személytaxi számára megengedett,
egyéb megkülönböztetést alkalmazni
nem lehet, beleértve a különböző
kommunikációs berendezések (URH-
készülék, CB-rádió, mobiltelefon stb.)
taxiállomás-kisajátítás célú használa-
tát, továbbá a taxiállomásra szabályo-
san érkező személytaxi akadályozását
a taxiállomás használatában.

(5) Utasfelvételre való felkészülés
érdekében, világító szabadjelzővel
személytaxi csak a kijelölt taxiállomá-
sokon várakozhat.

(6) A taxiállomáson várakozó
személytaxit annak vezetője nem
hagyhatja el.

(7) Az utasokat a várakozó személy-
taxik érkezési sorrendjében kell el-
szállítani, kivéve, ha az utas nem a
sorrendben első, hanem a hátrébb ál-
ló személytaxit választja. Ez utóbbi
esetben az ott várakozó többi
személytaxi vezetője köteles az utas-
sal közlekedő személytaxinak a taxiál-
lomás elhagyását elősegíteni.

(8) A közlekedésszervező a személytaxi-szolgáltatást nyújtó vállal-
kozás felé éves időszakra vonatkozó taxiállomás-üzemeltetési, szol-
gáltatási díjat érvényesít. A taxiállomás-üzemeltetési, szolgáltatási dí-
jat úgy kell megállapítani, hogy az a feladat teljes körű éves ellátásá-
nak – ideértve a taxiállomás-üzemeltetési közszolgáltatás működési
költségeinek (személyi, dologi kiadások, taxiállomások karbantartá-
sa, új állomások létesítése, taxiállomás-üzemeltetéssel összefüggő
beruházások stb.), és az ellenőrzésbe bevont közreműködők – pénz-
ügyi fedezetét biztosítsa.

(9) A díjat a vállalkozás az évenkénti műszaki vizsgát megelőzően
köteles a közlekedésszervező részére megfizetni. A személytaxi év
közbeni szolgáltatási körből történő kivonása esetén a befizetett díj-
nak az egy évből hátralévő arányos része a vállalkozás számára visz-
szatérítésre kerül.

(10) Az éves díj mértéke 40 000 Ft + áfa. Gyári elektromos, hibrid
és a tisztán földgázüzemű – max. 15 l tartalék benzintartályú – gép-
kocsik esetén az éves díj mértéke 20% kedvezmény biztosítása mel-
lett értendő, azaz 32 000 Ft + áfa.

(11) A díjat a közlekedésszervező ügyfélszolgálatán bankkártya
használatával, vagy az ügyfélszolgálaton beszerezhető postai átutalá-
si megbízás útján, vagy banki átutalással lehet befizetni.

8. Személytaxival végzett jogellenes 
személyszállítási szolgáltatás jogkövetkezménye
13. § (1) Az e rendelet II. Fejezetében (6–12. §), továbbá a mel-

lékleteiben foglaltak megtartását Budapest közigazgatási területén
belül a közlekedésszervező ellenőrzi.

(2) A taxiállomás használatával kapcsolatos szabályok betartását a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok mellett a Fővá-
rosi Önkormányzat közterület-felügyelői is jogosultak és kötelesek
ellenőrizni. Az ellenőrzést az érintett szervek közösen is végezhetik.
A Fővárosi Önkormányzat közterület-felügyelői ellenőrzésük során,
amennyiben a szabályok megsértését észlelik, a megtett intézkedés-
ről kötelesek értesíteni a közlekedésszervezőt, aki erről nyilvántar-
tást vezet.

(3) A közlekedésszervező az (1) bekezdés szerinti ellenőrzése so-
rán tapasztaltakat jegyzőkönyvben rögzíti, amelynek egy példányát
az illetékes közlekedési felügyelőség, vagy más hatóság részére a

Folytatás a 18. oldalról

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

1. A Budapest közigazgatási területére kiadott
taxiengedéllyel rendelkező személytaxi műszerfa-
lán és a jobb és bal hátsó ablakán e rendeletben
rögzített hatósági árként meghatározott konkrét
tarifát jól látható módon a közlekedésszervező
egységes tarifatájékoztató táblázatával kell feltün-
tetni. A személytaxin 200x200 mm-es méretben
elhelyezendő belülről olvashatóan
a közlekedésszervező egységes
tarifatáblázata a jármű jobb és bal
hátsó ablakán átlátszó fólia-fehér
betű, műszerfalán nem átlátszó fó-
lia-fekete betű kivitelben.

2. A műszerfalon elhelyezett tari-
fatájékoztató táblázattal együtt fel
kell tüntetni a szolgáltatással kap-
csolatos panaszbejelentés lehető-
ségéről szóló tájékoztatást. A köz-
lekedésszervező egységes tarifa-
táblázata tartalmazza a panaszbe-
jelentés lehetséges címzettjeit (az
intézmény nevének és címének fel-
tüntetésével):

Panaszaival kapcsolatosan a
következő helyeken tehet beje-
lentést:

1. BKK Zrt. Ügyfélszolgálata
1075 Budapest, Rumbach

Sebestyén utca 19-21.
e-mail: bkk@bkk.hubkk.hu
tel.: +36 1 3 255 255; +36 30

774 1000
2. Budapest Főváros Kor-

mányhivatala Fogyasztóvédel-
mi Felügyelőség,

Fogyasztókapcsolati Iroda
1052 Budapest, Városház utca 7.
3. A szöveges információkat mindkét tájékozta-

tón a magyar nyelv mellett angol nyelven is ki kell
írni.

4. A tarifatájékoztató táblázatokban az egyes ta-
rifaelemek díjait minimum 4 mm magas kövér be-
tűkkel kiemelten kell feltüntetni.

5. A közzétett információkat – a díjak kivételével

– minimum 3 mm magas félkövér betűkkel kiemel-
ten kell feltüntetni. A személytaxi jobb oldali hátsó
ajtaján 500x200 mm-es méretben el kell helyezni
e rendelet 16. §-ában rögzített hatósági árként
meghatározott tarifát magyar és angol nyelvű ér-
telmezéssel, átlátszó fólián alkalmazott fekete kö-
vér betűkkel.

6. A bal első ajtón alkalmazni szükséges a köz-
lekedésszervező által kiadandó „Minősített buda-
pesti taxi” feliratú matricát 250x80 mm-es felüle-

ten átlátszó fólia kivitelben, fekete félkövér betűk-
kel.

7. Az „Utasinformáció” című közlekedésszerve-
zői kiadványt (3. melléklet) a jármű utasterében
szükséges laminált kivitelben kihelyezni, az első
ülések üléstámláin a hátsó ülésekről mindkét ol-
dalon jól láthatóan, bal oldalon angol, jobb olda-
lon magyar nyelven, valamint a jobb első ülés
melletti kesztyűtartóban fekvő A5-ös méretben,
egyik oldalon angol, másik oldalon magyar nyel-
ven.
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jegyzőkönyv felvételét követő 15 napon belül a szükséges intézkedé-
sek megtétele céljából át kell adni. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell
a közlekedésszervező írásba foglalt álláspontját is.

(4) Aki az e rendeletben foglalt, a taxi-szolgáltatásra vonatkozó elő-
írásokat megsérti, vagy a taxiállomást nem rendeltetésszerűen hasz-
nálja – ideértve különösen a szándékos vagy súlyosan gondatlan
szennyezést, rongálást–, attól a közlekedésszervező a taxiállomás-
használati hozzájárulást, a taxiállomás-használati megállapodás
azonnali hatályú felmondásával visszavonja.

(5) A közlekedésszervező a taxiállomás-használati hozzájárulás
visszavonásáról a vállalkozás mellett az illetékes közlekedési felügye-
lőséget is értesíti.

(6) A taxiállomás-használati hozzájárulás visszavonásáról szóló ér-
tesítés kézhezvételét követő 8 napon belül a vállalkozás a részére át-
adott kártyát köteles a közlekedésszervező ügyfélszolgálatán leadni,
és a személytaxiról a matricát eltávolítani.

(7) A helyszíni bírság megfizetése, a közigazgatási hatósági eljárás
kezdeményezése nem mentesít a díj fizetésére vonatkozó kötelezett-
ség, továbbá a közlekedésszervezőnek a taxiállomás helyreállításával
kapcsolatban felmerült költségei megfizetésének kötelezettsége alól.

14. § (1) E fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni minden olyan
személytaxi-szolgáltatásra, melyet Budapest közigazgatási területére
kiadott tevékenységi engedéllyel rendelkező személytaxi üzemelteté-
sével nyújtanak.

(2) Az e fejezetben foglaltakat alkalmazni kell minden olyan sze-
mélytaxi-szolgáltatásra vonatkozó megrendelés teljesítése közben –
ideértve a szállodákkal, a közösségi közlekedés állomásaival (vasút-,
illetőleg autóbusz-állomás, repülőtér, hajóállomás), a színházakkal
és az egészségügyi intézményekkel kapcsolatos személytaxi fuvar-
feladatokat is –, amelyek Budapest területén történnek.

9. A viteldíj képzése
15. § (1) A Budapest főváros közigazgatási területére kiadott te-

vékenységi engedéllyel rendelkező személytaxikkal végzett taxi-szol-
gáltatás díjait a viteldíjmérő készülék (a továbbiakban: taxaméter) a
következő elemekből képezi:

a) alapdíj: a szolgáltatás igénybevételének megkezdésekor felszá-
mítható díj;

b) távolsággal arányos egységdíj: a taxaméter által a megtett út
alapján felszámítható díj (mértékegysége: forint/kilométer);

c) idővel arányos egységdíj: a szolgáltatás közben a taxaméter ál-
tal az eltelt idővel arányosan felszámítható díj (mértékegysége: fo-
rint/perc).

(2) A fizetendő viteldíjat a taxaméter az alapdíjból, a távolsággal
arányos díjból és az idővel arányos díjból – a határsebesség figye-
lembevétele mellett – képezi. A határsebesség az a sebességérték,
amelynél nagyobb sebességgel haladó személytaxi taxamétere a tá-
volsággal arányos díjnövekményt, e sebességérték alatt pedig az
idővel arányos díj növekedését rögzíti.

(3) Az idővel arányos egységdíj 15 km/óra határsebesség érték
alatt alkalmazható.

(4) A taxi-szolgáltatás viteldíjának képzése során kizárólag az (1)
bekezdésben meghatározott díjtételek kerülhetnek felszámításra. Te-
lefonon történő megrendelés esetén a kiállásért nem taxaméterrel
meghatározott díj nem számítható fel.

10. A viteldíj mértéke
16. § (1) Az egységdíjak kötelező mértéke – rögzített hatósági

árként – a következő (a díjtételek az általános forgalmi adót tartal-
mazzák):

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

11. Személytaxival végzett személyszállítási 
szolgáltatás és a szolgáltatást közvetítő 

szolgálatok ellenőrzése
17. § (1) Az e rendeletben foglaltak megtartását Budapest köz-

igazgatási területén belül a közlekedésszervező ellenőrzi.
(2) A közlekedésszervező az (1) bekezdés szerinti ellenőrzése so-

rán tapasztaltakat jegyzőkönyvben rögzíti, amelynek egy példányát
az illetékes közlekedési felügyelőség, más hatóság, vagy a Fővárosi
Önkormányzat közterület-felügyelői részére a jegyzőkönyv felvételét
követő 15 napon belül a szükséges intézkedések megtétele céljából
át kell adni. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a közlekedésszervező
írásba foglalt álláspontját is.

18. § (1) Ez a rendelet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba. A
jelen rendelet 3. § (7) és (8) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket
– kivéve a 2018. január 1-jétől alkalmazandó műszaki feltételeket –
a rendelet kihirdetése napján érvényes taxiállomás-használati hozzá-
járulással rendelkező személygépkocsikra csak 2015. július 1-jétől
kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet I. fejezetében (2-5. §) foglaltaknak való megfele-
lést a rendelet hatálybalépésekor kiadott taxiállomás-használati en-
gedéllyel rendelkező taxivállalkozások esetén a taxivállalkozás első
ízben a rendelet hatálybalépését követő taxiállomás-használati hoz-
zájárulás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles igazolni.

(3) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályza-
táról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 10. melléklet (A Köz-
gyűlés által önkormányzati rendeletben a főpolgármesterre átruhá-
zott hatáskörök jegyzéke) „4. Közúti közlekedés” cím 4.6. pontja he-
lyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.6. Előzetesen jóváhagyja a speciális taxiállomás üzemeltetési
feladatainak ellátására kötendő megállapodást.

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. r. 10. § (6) c)”

(4) Hatályát veszti
a) a személytaxi-szolgáltatás díjának legmagasabb hatósági árként

való megállapításáról és annak alkalmazási feltételeiről szóló
31/1998. (VII. 16.) Főv. Kgy. rendelet,

b) a Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről,
használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 39/2011. (VII. 7.)
Főv. Kgy. rendelet.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

2. melléklet a 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A személytaxi külső megjelenésére vonatkozó 

követelmények
1. Felhasznált színek:
Sárga: RAL 1023 Traffic Yellow vagy ezzel megegyező szín
Fekete: RAL 9017 Traffic Black vagy ezzel megegyező szín
2. Az autó alapszíne:
Sárga: RAL 1023 Traffic Yellow vagy ezzel megegyező szín
3. Felhasznált betűkészlet:
Magyar szövegnél: Frutiger Next Lt/Bold (kövér)
Angol szövegnél: Frutiger Next Lt/Medium Italic (dőlt félkövér)
4. Taxi pepita sáv:
Az ablakok alatt a két ajtó szélességében átlátszó fólián fekete-át-

látszó (víztiszta) négyzetekből álló sáv fut végig. Látványa a járműre
felragasztva fekete-sárga (alapszínnel megegyező kódú).

A sáv mérete:
minimum: 1 négyzet – 40x40 mm; 2 sor négyzet: 80 mm magas
optimális: 1 négyzet – 50x50 mm; 2 sor négyzet: 100 mm magas
maximum: 1 négyzet – 60x60 mm; 2 sor négyzet: 120 mm magas

22

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

450 280 70

Folytatás a 25. oldalon

III. Fejezet
A személytaxi-szolgáltatás során alkalmazható viteldíjak

Záró és átmeneti rendelkezések
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jegyzőkönyv felvételét követő 15 napon belül a szükséges intézkedé-
sek megtétele céljából át kell adni. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell
a közlekedésszervező írásba foglalt álláspontját is.

(4) Aki az e rendeletben foglalt, a taxi-szolgáltatásra vonatkozó elő-
írásokat megsérti, vagy a taxiállomást nem rendeltetésszerűen hasz-
nálja – ideértve különösen a szándékos vagy súlyosan gondatlan
szennyezést, rongálást–, attól a közlekedésszervező a taxiállomás-
használati hozzájárulást, a taxiállomás-használati megállapodás
azonnali hatályú felmondásával visszavonja.

(5) A közlekedésszervező a taxiállomás-használati hozzájárulás
visszavonásáról a vállalkozás mellett az illetékes közlekedési felügye-
lőséget is értesíti.

(6) A taxiállomás-használati hozzájárulás visszavonásáról szóló ér-
tesítés kézhezvételét követő 8 napon belül a vállalkozás a részére át-
adott kártyát köteles a közlekedésszervező ügyfélszolgálatán leadni,
és a személytaxiról a matricát eltávolítani.

(7) A helyszíni bírság megfizetése, a közigazgatási hatósági eljárás
kezdeményezése nem mentesít a díj fizetésére vonatkozó kötelezett-
ség, továbbá a közlekedésszervezőnek a taxiállomás helyreállításával
kapcsolatban felmerült költségei megfizetésének kötelezettsége alól.

14. § (1) E fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni minden olyan
személytaxi-szolgáltatásra, melyet Budapest közigazgatási területére
kiadott tevékenységi engedéllyel rendelkező személytaxi üzemelteté-
sével nyújtanak.

(2) Az e fejezetben foglaltakat alkalmazni kell minden olyan sze-
mélytaxi-szolgáltatásra vonatkozó megrendelés teljesítése közben –
ideértve a szállodákkal, a közösségi közlekedés állomásaival (vasút-,
illetőleg autóbusz-állomás, repülőtér, hajóállomás), a színházakkal
és az egészségügyi intézményekkel kapcsolatos személytaxi fuvar-
feladatokat is –, amelyek Budapest területén történnek.

9. A viteldíj képzése
15. § (1) A Budapest főváros közigazgatási területére kiadott te-

vékenységi engedéllyel rendelkező személytaxikkal végzett taxi-szol-
gáltatás díjait a viteldíjmérő készülék (a továbbiakban: taxaméter) a
következő elemekből képezi:

a) alapdíj: a szolgáltatás igénybevételének megkezdésekor felszá-
mítható díj;

b) távolsággal arányos egységdíj: a taxaméter által a megtett út
alapján felszámítható díj (mértékegysége: forint/kilométer);

c) idővel arányos egységdíj: a szolgáltatás közben a taxaméter ál-
tal az eltelt idővel arányosan felszámítható díj (mértékegysége: fo-
rint/perc).

(2) A fizetendő viteldíjat a taxaméter az alapdíjból, a távolsággal
arányos díjból és az idővel arányos díjból – a határsebesség figye-
lembevétele mellett – képezi. A határsebesség az a sebességérték,
amelynél nagyobb sebességgel haladó személytaxi taxamétere a tá-
volsággal arányos díjnövekményt, e sebességérték alatt pedig az
idővel arányos díj növekedését rögzíti.

(3) Az idővel arányos egységdíj 15 km/óra határsebesség érték
alatt alkalmazható.

(4) A taxi-szolgáltatás viteldíjának képzése során kizárólag az (1)
bekezdésben meghatározott díjtételek kerülhetnek felszámításra. Te-
lefonon történő megrendelés esetén a kiállásért nem taxaméterrel
meghatározott díj nem számítható fel.

10. A viteldíj mértéke
16. § (1) Az egységdíjak kötelező mértéke – rögzített hatósági

árként – a következő (a díjtételek az általános forgalmi adót tartal-
mazzák):

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

11. Személytaxival végzett személyszállítási 
szolgáltatás és a szolgáltatást közvetítő 

szolgálatok ellenőrzése
17. § (1) Az e rendeletben foglaltak megtartását Budapest köz-

igazgatási területén belül a közlekedésszervező ellenőrzi.
(2) A közlekedésszervező az (1) bekezdés szerinti ellenőrzése so-

rán tapasztaltakat jegyzőkönyvben rögzíti, amelynek egy példányát
az illetékes közlekedési felügyelőség, más hatóság, vagy a Fővárosi
Önkormányzat közterület-felügyelői részére a jegyzőkönyv felvételét
követő 15 napon belül a szükséges intézkedések megtétele céljából
át kell adni. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a közlekedésszervező
írásba foglalt álláspontját is.

18. § (1) Ez a rendelet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba. A
jelen rendelet 3. § (7) és (8) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket
– kivéve a 2018. január 1-jétől alkalmazandó műszaki feltételeket –
a rendelet kihirdetése napján érvényes taxiállomás-használati hozzá-
járulással rendelkező személygépkocsikra csak 2015. július 1-jétől
kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet I. fejezetében (2-5. §) foglaltaknak való megfele-
lést a rendelet hatálybalépésekor kiadott taxiállomás-használati en-
gedéllyel rendelkező taxivállalkozások esetén a taxivállalkozás első
ízben a rendelet hatálybalépését követő taxiállomás-használati hoz-
zájárulás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles igazolni.

(3) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályza-
táról szóló 11/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendelet 10. melléklet (A Köz-
gyűlés által önkormányzati rendeletben a főpolgármesterre átruhá-
zott hatáskörök jegyzéke) „4. Közúti közlekedés” cím 4.6. pontja he-
lyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4.6. Előzetesen jóváhagyja a speciális taxiállomás üzemeltetési
feladatainak ellátására kötendő megállapodást.

31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. r. 10. § (6) c)”

(4) Hatályát veszti
a) a személytaxi-szolgáltatás díjának legmagasabb hatósági árként

való megállapításáról és annak alkalmazási feltételeiről szóló
31/1998. (VII. 16.) Főv. Kgy. rendelet,

b) a Budapest főváros közterületein a taxiállomások létesítéséről,
használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 39/2011. (VII. 7.)
Főv. Kgy. rendelet.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

2. melléklet a 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A személytaxi külső megjelenésére vonatkozó 

követelmények
1. Felhasznált színek:
Sárga: RAL 1023 Traffic Yellow vagy ezzel megegyező szín
Fekete: RAL 9017 Traffic Black vagy ezzel megegyező szín
2. Az autó alapszíne:
Sárga: RAL 1023 Traffic Yellow vagy ezzel megegyező szín
3. Felhasznált betűkészlet:
Magyar szövegnél: Frutiger Next Lt/Bold (kövér)
Angol szövegnél: Frutiger Next Lt/Medium Italic (dőlt félkövér)
4. Taxi pepita sáv:
Az ablakok alatt a két ajtó szélességében átlátszó fólián fekete-át-

látszó (víztiszta) négyzetekből álló sáv fut végig. Látványa a járműre
felragasztva fekete-sárga (alapszínnel megegyező kódú).

A sáv mérete:
minimum: 1 négyzet – 40x40 mm; 2 sor négyzet: 80 mm magas
optimális: 1 négyzet – 50x50 mm; 2 sor négyzet: 100 mm magas
maximum: 1 négyzet – 60x60 mm; 2 sor négyzet: 120 mm magas

22

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

450 280 70

Folytatás a 25. oldalon

III. Fejezet
A személytaxi-szolgáltatás során alkalmazható viteldíjak

Záró és átmeneti rendelkezések
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5. Megjelenítendő elemek színei:
A kötelező információs elemek a kocsi karosszériáján fekete, az ab-

lakokon fehér színnel jelennek meg. A belső térben legalább 70%-os
kontrasztkülönbségnek kell lennie a szöveg és a háttér között.

6. Kötelező elemek:
a. Jobb első ajtó
– Taxi engedélyszáma (250x80 mm-es felületen): Átlátszó matricán

fekete Frutiger Next Lt

b. Jobb hátsó ajtó
– Egységes kilométerdíj (500x300 mm-es felületen): Átlátszó matri-

cán fekete Frutiger Next Lt

c. Jobb hátsó ajtó ablaka
– Egységes kilométerdíj+dohányozni tilos piktogram (200x200 mm-

es felületen): Átlátszó matricán fehér Frutiger Next Lt

– Használható bankkártyák (100x
200 mm-es felületen, a hátsó kismé-
retű ablakon): Átlátszó matricán

d. Bal első ajtó
– „Minősített budapesti

taxi/Licensed Budapest taxi” felira-
tú matrica (250x80 mm-es felüle-
ten) átlátszó fólia kivitelben, fekete
félkövér betűkkel.

e. Bal hátsó ajtó
– Nem helyezhető el semmi.
f. Bal hátsó ajtó ablaka
– Egységes kilométerdíj+dohányozni tilos piktogram (200x200 mm-

es felületen): Átlátszó matricán fehér Frutiger Next Lt
– Használható bankkártyák (100x200 mm-es felületen): Átlátszó mat-

ricán

Folytatás a 22. oldalról
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5. Megjelenítendő elemek színei:
A kötelező információs elemek a kocsi karosszériáján fekete, az ab-

lakokon fehér színnel jelennek meg. A belső térben legalább 70%-os
kontrasztkülönbségnek kell lennie a szöveg és a háttér között.

6. Kötelező elemek:
a. Jobb első ajtó
– Taxi engedélyszáma (250x80 mm-es felületen): Átlátszó matricán

fekete Frutiger Next Lt

b. Jobb hátsó ajtó
– Egységes kilométerdíj (500x300 mm-es felületen): Átlátszó matri-

cán fekete Frutiger Next Lt

c. Jobb hátsó ajtó ablaka
– Egységes kilométerdíj+dohányozni tilos piktogram (200x200 mm-

es felületen): Átlátszó matricán fehér Frutiger Next Lt

– Használható bankkártyák (100x
200 mm-es felületen, a hátsó kismé-
retű ablakon): Átlátszó matricán

d. Bal első ajtó
– „Minősített budapesti

taxi/Licensed Budapest taxi” felira-
tú matrica (250x80 mm-es felüle-
ten) átlátszó fólia kivitelben, fekete
félkövér betűkkel.

e. Bal hátsó ajtó
– Nem helyezhető el semmi.
f. Bal hátsó ajtó ablaka
– Egységes kilométerdíj+dohányozni tilos piktogram (200x200 mm-

es felületen): Átlátszó matricán fehér Frutiger Next Lt
– Használható bankkártyák (100x200 mm-es felületen): Átlátszó mat-

ricán

Folytatás a 22. oldalról
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Megszületett az új fővárosi taxirendelet. Sza-
vazás előtt áll az országosan érvényes kor-
mányrendelet is. A több mint tíz évnyi masza-
tolásnak, langyos vízben tapicskolásnak vé-
ge: komoly változások jönnek!

Kocsicsere előtt álló fővárosi kollégák so-
kan kérdezték a közelmúltban hogy milyen
autót vegyenek. Többek között azt, hogy mi-
lyen színűt. Nos, ez a kérdés a rendelet meg-
jelenésével eldőlt: bármilyet! Mert úgyis sár-
gára kell fóliázni. A műszaki előírások tekinte-
tében meg szinte kizárólag a méretre kellett
fókuszálni, ha valaki legfeljebb 4-5 éves autó-
ban gondolkodott – hiszen ezek már biztosan
megfelelnek a környezetvédelmi feltételek-
nek. Akinek meg már most is olyan paraméte-
rekkel rendelkező autója van, amit a rendelet
szeptember 1-jétől előír, nem kell kocsicseré-
ben gondolkodnia. Csak fóliázásban. Egy biz-
tos: az új fővárosi rendeletnek való megfele-
lés pénzbe fog kerülni! Kinek többe, kinek ke-
vesebbe, de mindenképpen számítani kell ki-
adásokra. És erről már most, hónapokkal a
jogaszabály életbe lépése előtt beszélni kell.

Aki úgy gondolja, hogy vállalkozását az új
feltételek mellett is folytatni kívánja (sokan
vannak ám, akik nem!), anyagilag fel kell ké-
szülnie. Egy teljes autófóliázás költsége az
előzetes információk szerint 80 ezertől akár
350 ezerig terjedhet. A kocsicsere meg nyil-
ván több millióba. Nem érdemes, sőt nem is
szabad az anyagi terhek előteremtését az
utolsó pillanatra hagyni! Akinek az év utolsó
negyedévében jár le a drosztengedélye, an-
nak már alig pár hónapja van arra, hogy telje-
sítse az előírásokat! Aki olyan szerencsés,
hogy az első negyedévben megújította az en-
gedélyt, annak még közel egy év áll rendelke-
zésére. (Közbevetőleg: a rendeletnek való
megfelelést nem a műszaki vizsgánál, hanem
a drosztengedély megújításánál ellenőrzik!)
De bárhogy legyen is, már most el kell kezde-
ni a készülődést!

Ha biztosra akarunk menni, nem
elég az anyagi kérdésekkel foglal-
kozni. Egy kocsicserénél más dol-
gok is felmerülnek, például a nullás

papírok beszerzése. Már írtunk róla, hogy ez
év januártól a vállalkozók kizárólag elektroni-
kus formában, az ügyfélkapun keresztül kér-
hetik le adóigazolásaikat. Az igazolás kiadá-
sánál a hivatal nem csak a befizetéseinket,
hanem a bevallásainkat is vizsgálja. Ma már
köztudott, hogy a 01-es bevallást 2007-től
minden évben elvárják. Új hír viszont, hogy
manapság néhány alkalommal már ennél is
többet kérnek: a 12-es, a 08-as és az eddig
csak főállásúaktól elvárt 58-as bevallást is hi-
ányolják másodosoknál is bizonyos esetek-
ben. Érdemes tehát időben megkérni az adó-
igazolást, hogy a hiányosságokat pótolni le-
hessen. Fontos, hogy amikor a kérelmet be-
adjuk, akkor „együttes” adóigazolást jelöljünk
(ez tartalmazza a TB és VÁM igazolást is), to-
vábbá ne az „általános”, hanem a „nemleges”
igazolást jelöljük. Általános adóigazolás ese-
tén ugyanis a pillanatnyi állapotot igazolják,
tehát ha van akár pénzbeli tartozás, akár be-
valláshiány, akkor az igazolás azt tartalmazza.
Ha mindenünk rendben van, akkor persze azt
igazolják, viszont ha nem, akkor a pótlások
után kérhetünk újabb nullás papírt. Újabb
3000 Ft illetékért… Nemleges igazolás kéré-
se esetén viszont a hiányzó bevallásokról
vagy befizetésekről elektronikus levélben hív-
ják fel a figyelmünket, és a hátralékok rende-
zése után újabb igény benyújtása nélkül kap-
hatjuk meg az okmányt.

Érdemes a taxaméter hitelesítési dátumát
ellenőrizni. Március 1-jétől ugyanis minden
esetben, amikor a taxaméterhez a szerviznek
„hozzá kell nyúlni”, hitelesíteni is kell. Ha a
kétévenkénti kötelező hitelesítést össze tud-
juk kötni az egyébként is szükséges beállítá-
sokkal (tarifa, személyes adatok változása
stb.) megtakaríthatunk több ezer forintot. Pél-
dául a szeptember elsején életbelépő 280 Ft-
os fix tarifát akár már most is beletetethetjük
az órába. Az újabb taxaméterek már beállítha-

tók úgy, hogy ezt a tarifát a megadott dátu-
mig nem is lehet használni. De elegendő az
is, ha átmenetileg a tarifatáblán „Nem hasz-
nálható / Not for use” megnevezéssel szere-
peltetjük. -oli-
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Nagyon röviden 
a szívbetegségekről

Évek, évtizedek óta tele az újságunk nekroló-
gokkal, melyek hátterében legtöbbször szívin-
farktus, szívroham, szívbetegség áll.

Egy közlekedési lap nem egészségügyi új-
ság, de nagyon röviden szólni kell az alapprob-
lémáról. A helytelen táplálkozás, a helytelen
életvitel miatt idegen anyagok rakódnak le szív
ereiben és ez a lerakódás előbb-utóbb az erek
elzáródásához vezet. A fő felelős a koleszterin.
Én például, évente kétszer megyek orvoshoz,
és rendszeresen végeznek rajtam vizsgálato-
kat a laboratóriumban. Legutóbb a koleszterin-
értékeim magasak lettek, ami egy lépés a lera-
kódáshoz az érfalakon, egy lépés az infarktus
felé. Az orvos semmitől sem tiltott el, csak azt
mondta mindent felezzek meg. 

Amit eddig ettem-ittam, ezután mindennek
csak a felét vegyem magamhoz.

Én azért gyorsan utána néztem az inter-
neten, mi az, amit ajánlanak és mi az, amit nem,
az infarktus elkerülése érdekében.

Minél több: alma, banán, bárány, borjú, cit-
rus, elemi rostok, fehér sajtok, fekete bors,
gyümölcs, hagyma, hal, hüvelyesek, joghurt,
olaj, káposzta, korpa, körte, margarin, növényi
olaj, nyúlhús, pulyka, repce olaj, sárgadinnye,
sárgarépa, sovány vörös húsok, szárított főze-
lék, szárnyasok, tejföl, telítetlen zsírsav, teljes
kiőrlésű kenyér,  tengeri halak,  zeller, zöldség, 

Minél kevesebb: állati zsírok, alkohol, bab,
borsó, csokoládé, disznósajt, dohányzás, fagy-
lalt, kacsa, kávé, kolbász, kukorica, lencse, lek-
vár, liba, méz, pacal, sertéshús, só, szalonna,
tejszín, telített zsírok, tepertő, szalámi, szív.

Horváth András

Készülj!

Két kisfiú vitatkozik:
– Az én apukám sokkal jobb, mint a

tiéd! – mondja az egyik.
– Nem igaz, az enyém a jobb – vág

vissza a másik.
– Az én bátyám sokkal jobb, mint a

tiéd! – mondja az elsõ.
– Nem, az én bátyám a jobb!
– Az én anyukám jobb, mint a tiéd! –

mondja megint az elsõ.
– Na, ez kivételesen igaz, ezt apu-

kám is így mondta.
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g. Kocsi eleje
– Nem helyezhető el semmi.
h. Kocsi hátulja
– Nem helyezhető el semmi.
i. Kocsi oldala
– Pepita taxi sáv az ablak alatt, az ajtók elejétől a végéig (A és

C oszlop között).
7. Opcionális elemek
a. Jobb első ajtó
– A taxi engedélyszáma alatt a személytaxi-szolgáltatást szer-

vező és közvetítő szolgálat levédett logója (250x250 mm-es fe-
lületen) és telefonszáma (250x80 mm-es felületen): Átlátszó
matricán, fehér háttér nélkül (ha kiegészítő szöveg szükséges,
az fekete Frutiger Next Lt).

b. Jobb hátsó ajtó
– Kötelező elemeken túl nem helyezhető el semmi.
c. Jobb hátsó ajtó ablaka
– Kötelező elemeken túl nem helyezhető el semmi.
d. Bal első ajtó
– a „Minősített budapesti taxi/Licensed Budapest taxi” felira-

tú matrica alatt a személytaxi-szolgáltatást szervező és közvetítő
szolgálat közlekedésszervező által jóváhagyott levédett logója
(250x250 mm-es felületen) és telefonszáma (250x80 mm-es fe-
lületen): Átlátszó matricán (ha kiegészítő szöveg szükséges, az
fekete Frutiger Next Lt)

e. Bal hátsó ajtó
– Kötelező elemeken túl nem helyezhető el semmi.
f. Bal hátsó ajtó ablaka
– Kötelező elemeken túl nem helyezhető el semmi.
g. Kocsi orra
– Kötelező elemeken túl nem helyezhető el semmi.
h. Kocsi hátulja
– Hátsó lökhárító: Előzetes közlekedésszervezői jóváhagyás

mellett opcionálisan felhasználható reklámfelület, melynek mé-
rete:

Szélesség: a hátsó kerék nyomtávjának fele, középre rendezve.
Magasság: a lökhárítón nem nyúlhat túl.
Példa:
Hátsó tengelytáv: 1520 mm
Engedélyezett szélesség: 1520/2=760 mm – középre ren-

dezve.
Egységes taxi szabadjelző:
A szabadjelző befogadó mérete: 410x171

mm
Borostyánsárga alapon fekete színű betűvel

tartalmazza a taxi kiírást.
A felirat színe: Fekete
Betűkészlet: Frutiger Next Lt/Fekete
A keretben található sárga szín: Borostyán-

sárga.
Előre fehér, hátra borostyánsárga színnel vi-

lágít.
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A melléklet szerinti előírásokat az alábbi ábrák szemléltetik:

3. melléklet a 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
Utasjogok a személytaxi-szolgáltatás igénybevétele során
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Megszületett az új fővárosi taxirendelet. Sza-
vazás előtt áll az országosan érvényes kor-
mányrendelet is. A több mint tíz évnyi masza-
tolásnak, langyos vízben tapicskolásnak vé-
ge: komoly változások jönnek!

Kocsicsere előtt álló fővárosi kollégák so-
kan kérdezték a közelmúltban hogy milyen
autót vegyenek. Többek között azt, hogy mi-
lyen színűt. Nos, ez a kérdés a rendelet meg-
jelenésével eldőlt: bármilyet! Mert úgyis sár-
gára kell fóliázni. A műszaki előírások tekinte-
tében meg szinte kizárólag a méretre kellett
fókuszálni, ha valaki legfeljebb 4-5 éves autó-
ban gondolkodott – hiszen ezek már biztosan
megfelelnek a környezetvédelmi feltételek-
nek. Akinek meg már most is olyan paraméte-
rekkel rendelkező autója van, amit a rendelet
szeptember 1-jétől előír, nem kell kocsicseré-
ben gondolkodnia. Csak fóliázásban. Egy biz-
tos: az új fővárosi rendeletnek való megfele-
lés pénzbe fog kerülni! Kinek többe, kinek ke-
vesebbe, de mindenképpen számítani kell ki-
adásokra. És erről már most, hónapokkal a
jogaszabály életbe lépése előtt beszélni kell.

Aki úgy gondolja, hogy vállalkozását az új
feltételek mellett is folytatni kívánja (sokan
vannak ám, akik nem!), anyagilag fel kell ké-
szülnie. Egy teljes autófóliázás költsége az
előzetes információk szerint 80 ezertől akár
350 ezerig terjedhet. A kocsicsere meg nyil-
ván több millióba. Nem érdemes, sőt nem is
szabad az anyagi terhek előteremtését az
utolsó pillanatra hagyni! Akinek az év utolsó
negyedévében jár le a drosztengedélye, an-
nak már alig pár hónapja van arra, hogy telje-
sítse az előírásokat! Aki olyan szerencsés,
hogy az első negyedévben megújította az en-
gedélyt, annak még közel egy év áll rendelke-
zésére. (Közbevetőleg: a rendeletnek való
megfelelést nem a műszaki vizsgánál, hanem
a drosztengedély megújításánál ellenőrzik!)
De bárhogy legyen is, már most el kell kezde-
ni a készülődést!

Ha biztosra akarunk menni, nem
elég az anyagi kérdésekkel foglal-
kozni. Egy kocsicserénél más dol-
gok is felmerülnek, például a nullás

papírok beszerzése. Már írtunk róla, hogy ez
év januártól a vállalkozók kizárólag elektroni-
kus formában, az ügyfélkapun keresztül kér-
hetik le adóigazolásaikat. Az igazolás kiadá-
sánál a hivatal nem csak a befizetéseinket,
hanem a bevallásainkat is vizsgálja. Ma már
köztudott, hogy a 01-es bevallást 2007-től
minden évben elvárják. Új hír viszont, hogy
manapság néhány alkalommal már ennél is
többet kérnek: a 12-es, a 08-as és az eddig
csak főállásúaktól elvárt 58-as bevallást is hi-
ányolják másodosoknál is bizonyos esetek-
ben. Érdemes tehát időben megkérni az adó-
igazolást, hogy a hiányosságokat pótolni le-
hessen. Fontos, hogy amikor a kérelmet be-
adjuk, akkor „együttes” adóigazolást jelöljünk
(ez tartalmazza a TB és VÁM igazolást is), to-
vábbá ne az „általános”, hanem a „nemleges”
igazolást jelöljük. Általános adóigazolás ese-
tén ugyanis a pillanatnyi állapotot igazolják,
tehát ha van akár pénzbeli tartozás, akár be-
valláshiány, akkor az igazolás azt tartalmazza.
Ha mindenünk rendben van, akkor persze azt
igazolják, viszont ha nem, akkor a pótlások
után kérhetünk újabb nullás papírt. Újabb
3000 Ft illetékért… Nemleges igazolás kéré-
se esetén viszont a hiányzó bevallásokról
vagy befizetésekről elektronikus levélben hív-
ják fel a figyelmünket, és a hátralékok rende-
zése után újabb igény benyújtása nélkül kap-
hatjuk meg az okmányt.

Érdemes a taxaméter hitelesítési dátumát
ellenőrizni. Március 1-jétől ugyanis minden
esetben, amikor a taxaméterhez a szerviznek
„hozzá kell nyúlni”, hitelesíteni is kell. Ha a
kétévenkénti kötelező hitelesítést össze tud-
juk kötni az egyébként is szükséges beállítá-
sokkal (tarifa, személyes adatok változása
stb.) megtakaríthatunk több ezer forintot. Pél-
dául a szeptember elsején életbelépő 280 Ft-
os fix tarifát akár már most is beletetethetjük
az órába. Az újabb taxaméterek már beállítha-

tók úgy, hogy ezt a tarifát a megadott dátu-
mig nem is lehet használni. De elegendő az
is, ha átmenetileg a tarifatáblán „Nem hasz-
nálható / Not for use” megnevezéssel szere-
peltetjük. -oli-
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Nagyon röviden 
a szívbetegségekről

Évek, évtizedek óta tele az újságunk nekroló-
gokkal, melyek hátterében legtöbbször szívin-
farktus, szívroham, szívbetegség áll.

Egy közlekedési lap nem egészségügyi új-
ság, de nagyon röviden szólni kell az alapprob-
lémáról. A helytelen táplálkozás, a helytelen
életvitel miatt idegen anyagok rakódnak le szív
ereiben és ez a lerakódás előbb-utóbb az erek
elzáródásához vezet. A fő felelős a koleszterin.
Én például, évente kétszer megyek orvoshoz,
és rendszeresen végeznek rajtam vizsgálato-
kat a laboratóriumban. Legutóbb a koleszterin-
értékeim magasak lettek, ami egy lépés a lera-
kódáshoz az érfalakon, egy lépés az infarktus
felé. Az orvos semmitől sem tiltott el, csak azt
mondta mindent felezzek meg. 

Amit eddig ettem-ittam, ezután mindennek
csak a felét vegyem magamhoz.

Én azért gyorsan utána néztem az inter-
neten, mi az, amit ajánlanak és mi az, amit nem,
az infarktus elkerülése érdekében.

Minél több: alma, banán, bárány, borjú, cit-
rus, elemi rostok, fehér sajtok, fekete bors,
gyümölcs, hagyma, hal, hüvelyesek, joghurt,
olaj, káposzta, korpa, körte, margarin, növényi
olaj, nyúlhús, pulyka, repce olaj, sárgadinnye,
sárgarépa, sovány vörös húsok, szárított főze-
lék, szárnyasok, tejföl, telítetlen zsírsav, teljes
kiőrlésű kenyér,  tengeri halak,  zeller, zöldség, 

Minél kevesebb: állati zsírok, alkohol, bab,
borsó, csokoládé, disznósajt, dohányzás, fagy-
lalt, kacsa, kávé, kolbász, kukorica, lencse, lek-
vár, liba, méz, pacal, sertéshús, só, szalonna,
tejszín, telített zsírok, tepertő, szalámi, szív.

Horváth András

Készülj!

Két kisfiú vitatkozik:
– Az én apukám sokkal jobb, mint a

tiéd! – mondja az egyik.
– Nem igaz, az enyém a jobb – vág

vissza a másik.
– Az én bátyám sokkal jobb, mint a

tiéd! – mondja az elsõ.
– Nem, az én bátyám a jobb!
– Az én anyukám jobb, mint a tiéd! –

mondja megint az elsõ.
– Na, ez kivételesen igaz, ezt apu-

kám is így mondta.
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g. Kocsi eleje
– Nem helyezhető el semmi.
h. Kocsi hátulja
– Nem helyezhető el semmi.
i. Kocsi oldala
– Pepita taxi sáv az ablak alatt, az ajtók elejétől a végéig (A és

C oszlop között).
7. Opcionális elemek
a. Jobb első ajtó
– A taxi engedélyszáma alatt a személytaxi-szolgáltatást szer-

vező és közvetítő szolgálat levédett logója (250x250 mm-es fe-
lületen) és telefonszáma (250x80 mm-es felületen): Átlátszó
matricán, fehér háttér nélkül (ha kiegészítő szöveg szükséges,
az fekete Frutiger Next Lt).

b. Jobb hátsó ajtó
– Kötelező elemeken túl nem helyezhető el semmi.
c. Jobb hátsó ajtó ablaka
– Kötelező elemeken túl nem helyezhető el semmi.
d. Bal első ajtó
– a „Minősített budapesti taxi/Licensed Budapest taxi” felira-

tú matrica alatt a személytaxi-szolgáltatást szervező és közvetítő
szolgálat közlekedésszervező által jóváhagyott levédett logója
(250x250 mm-es felületen) és telefonszáma (250x80 mm-es fe-
lületen): Átlátszó matricán (ha kiegészítő szöveg szükséges, az
fekete Frutiger Next Lt)

e. Bal hátsó ajtó
– Kötelező elemeken túl nem helyezhető el semmi.
f. Bal hátsó ajtó ablaka
– Kötelező elemeken túl nem helyezhető el semmi.
g. Kocsi orra
– Kötelező elemeken túl nem helyezhető el semmi.
h. Kocsi hátulja
– Hátsó lökhárító: Előzetes közlekedésszervezői jóváhagyás

mellett opcionálisan felhasználható reklámfelület, melynek mé-
rete:

Szélesség: a hátsó kerék nyomtávjának fele, középre rendezve.
Magasság: a lökhárítón nem nyúlhat túl.
Példa:
Hátsó tengelytáv: 1520 mm
Engedélyezett szélesség: 1520/2=760 mm – középre ren-

dezve.
Egységes taxi szabadjelző:
A szabadjelző befogadó mérete: 410x171

mm
Borostyánsárga alapon fekete színű betűvel

tartalmazza a taxi kiírást.
A felirat színe: Fekete
Betűkészlet: Frutiger Next Lt/Fekete
A keretben található sárga szín: Borostyán-

sárga.
Előre fehér, hátra borostyánsárga színnel vi-

lágít.

26

A melléklet szerinti előírásokat az alábbi ábrák szemléltetik:

3. melléklet a 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
Utasjogok a személytaxi-szolgáltatás igénybevétele során
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Nemrégiben kértük – lapunk ha-
sábjain–, hogy helyezzenek ki egy
tükröt a repülőtéren, ott, ahol vis-
sza lehet pördülni a terminálokhoz,
a jobb belátás érdekében. Termé-
szetesen legjobb lett volna az újon-
nan kihelyezett „Állj, elsőbbség-
adás kötelező!” jelzőtáblát leszerel-
ni, hiszen ez a kereszteződés na-
gyon jól belátható, még a kanyar-
ban, lendületből. 

A tábla maradt, meg a bosszú-
ság is, mert a táblától negyvenöt
fokos szögben kell hátrafelé tekin-
getni, a kötelező megállás után.
Most, a tükör segítségével jól lehet
látni a „főút” forgalmát. Köszönjük
az intézkedést. 

J. P.

28

Egy házaspár hazahozza
elsõszülött gyerekét a kór-
házból. Elsõ éjszaka a fele-
ség arra ébred, hogy a fér-
je áll az alvó baba mellett,
és ámulattal, csodálattal,
elmerengve nézi. Az asz-
szony csendben odalép
mellé, és odasúgja:

– Kitalálhatom, mire
gondolsz?

– Arra, hogy kerülhetett
egy ilyen egyszerû kis böl-
csõ 35 ezer forintba?!

* * *
– Jézus megváltoztatta

az életedet. Akarod men-
teni a változásokat? 

Figyelem! Szerkesztõségünk e-mail címe
ttaaxxii ssookkvv ii llaaggaa@@ttaaxxii ssookkvv ii llaaggaa..hhuu

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

KöszönKöszönjük a tükrjük a tükrööt!t!

Jól látni a „mellékútról” a „főút” forgalmát 
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Folyamatosan érkeznek a képek a taxis kollégáktól, amelyeken jól
láthatóak, azok nem tartják be a közlekedés szabályait, akiknek a
feladatuk – többek között - ellenőrizni a közlekedés szabályainak
betartását. 

Milyen erkölcsi alapon szólal meg a közlekedés szabályainak

megsértéséért, az, aki feláll a járdára, mert a szemközti büfében el-
költi reggelijét? Vagy egyirányú utcában közlekedik forgalommal
szemben? Vagy beáll az általunk bérelt helyre, a taxiállomásra? 

Juhász Péter

Közlekedünk, közlekedünk…

A Kossuth tér átépítése miatt egy új droszt született az Alkotmány ut-
cában. Egy cég ezt „sorelsős" drosztként használja, illetve használná.
Mert itt is, mint majd mindenhol, civil autók parkolnak folyamatosan.
Ez a fekete darab
is már másfél
napja áll itt, par-
kolójegy nincs,
érdekes módon
büntetés se. 

Mit ád az ég,
mikor ott álltam
mögötte jött há-
rom közterületes.
Megkérdeztem
őket, nem lehet-
ne-e ezzel az autó-
val valamit kezde-
ni, MIVEL TILOS-
BAN PARKOL?

egy vállrándítás volt az ös-
szes válasz, majd mentek a
túloldalra, egy rakodót meg-
büntetni. Őt már az út kö-
zepéről fényképezték. 

Tényleg csak úgy mellé-
kesen kérdezném: MIÉRT
IS FIZETJÜK MI A NEM
KEVÉS DROSZTHASZ-
NÁLATI DÍJAT? Ha tudja
valaki a választ megköszö-
nöm !

Üdvözlettel: 
City 540

...hát persze, mert reggeliznek. Az más, az fel-
menti őket. Bezzeg ha egy civil autó, vagy egy
taxi tenné ugyanezt, még a reggelit is abba-
hagynák a büntetés kiszabása idejére

Ehhez nem kell kommentár. A VII. kerületben
egyirányú utcában, forgalommal szemben a
saroktól 5 méteren belül, és a sárga villogó
sem működik. Minek? Nekik szabad...

Adorján László taxis kollégánk a taxiállomá-
son fényképezte le a parkoló rendőrautót

Járdán, zöldterületen, forgalommal
szemben, a sárga villogó használata
nélkül. Nekik természetesen lehet

TISZTELT SZERKESZTŐSÉG!

A suliban a gyerekek
az igeidõket tanulják. A
tanító néni magyaráz: 

– Én ajándékozok, te
ajándékozol, õ ajándé-
koz. Milyen idõben van
ez, Pistike?

– Úgy karácsony táján,
tanító néni.

* * *
– Ha mindenképpen

fogyni szeretnél, egyél
amennyit jólesik, csak ne
nyeld le!
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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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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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„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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„bűnbánó” verset, De Profundis címmel,
mindhiába, London nem fogadta vissza.

Párizsba ment. Az oda menekült nem ép-
pen gazdag művészek életét élte, bóklászott
az utcákon, beült a kricsmikbe, időnkint tár-
salgott, ha volt kivel, de nem sokáig...

Egy kisebb szállodában bérelt szobát, ak-
kor már betegeskedett, maradék barátai
időnkint meglátogatták. 1900 novemberé-
ben is nála voltak, irgalmatlan fájdalmak gyö-
törték, az agyhártyagyulladás végzetes stádi-
umában hol magához tért, hol elájult. Egy-
szer csak kinyitotta a szemét, körülnézett a
szobában, és így szólt: „Megőrjít ez a tapéta,
egyikünknek mennie kell” – és újra eszméle-
tét vesztette. 

A tapéta maradt, Oscar november 30-án
meghalt. A barátok rendbe tették halottas
ágyát, egyikük egy pálmaágat helyezett mel-
lé – így vitték ki a temetőbe, némi részvét
mellett.

Egy év múlva meghalt Viktória királynő, an-
nak a korszaknak névadója, amelynek valódi
megismeréséhez Oscar Wilde nagyban hoz-
zájárult.

Ha egyáltalán eljutok Párizsba (no, hát
még mit nem!?), fölkeresem síremlékét. Ple-
xiüveg veszi körbe, ugyanis az történt, hogy a
kései rajongók üzeneteikkel telifirkálták a
testes szobrot, így azt meg köllött védeni.
Persze, most meg a plexin üzengetnek neki
filctollal vagy mivel. Viszem a tollat, és ezt fo-
gom ráírni: „Bravó, Oscar!”.
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Három pilóta dicsekszik egymásnak.
Azt mondja az elsõ:

– Nekem akkora repülõm van, hogy
egy futballpályát tudok egyszerre szál-
lítani.

– Az semmi – mondja a másik. – Én
nézõkkel együtt tudok egy pályát szál-
lítani.

– Ugyan, ez semmi – mondja a har-
madik. – Elmesélek nektek egy történe-
tet, a minap esett meg repülés közben.
Zúgást hallottunk hátulról, mondom a
másodpilótának nézze már meg mi az.
Beült a Volkswagenjébe, egy óra múlva
visszaért. Azt mondja, semmi. Csak
halljuk a zúgást, megint elküldöm. Be-
ült a Porschéba, másfél óra múlva 
visszajött és mondja.

– Megvan. Egy utas véletlenül nyitva
hagyta a hátsó wc ablakát, berepült
egy kétmotoros kisgép, és most ott ke-
ring a lámpa körül.

* * *
„1985. augusztus 19-én születtem a

Virginia állambeli Beaverdamtól mint-
egy 14 000 kilométerre keletre levõ,
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Karca-
gon...”

* * *
– A szegénység nem szégyen, de ne-

kem már marhára elegem van belõle.
* * *

– Az alkohol folyékony pszichiáter.

Legutóbb olvashattatok arról, hogy mit tesz,
mit tehet a Fővárosi Önkormányzat a fehér
rendszámos „taxikkal”. Most megkerestem
a rendőrséget, mit tesznek, mit tehetnek
ők ebben a témakörben. A válasz rövidítve,
szerkesztve. A válaszból – engedelmetekkel
– kihagytam a hosszú jogszabályi felsoro-
lást, hogy mitől taxi egy személyautó. Ezt mi
úgyis tudjuk…

A taxizásra, taxiszolgáltatókra vonatkozó
szabályok – erre vonatkozó, egységes jog-
anyag hiányában – különböző jogforrási
szinteken lelhetőek fel. Alapvetőnek tekint-
hető e tárgykörben a közúti közlekedési
szolgáltatásokról és a közúti járművek üzem-
ben tartásáról szóló 89/ 1988. (XII.20.) Mi-
nisztertanácsi rendelet, amely kijelöli azokat
a kereteket, melyeken belül a taxisok, taxi-
szolgáltatást főtevékenységként nyújtó gaz-
dasági társaságok működhetnek. A rendelet
hatálya elsősorban azokra a jogi személyek-
re terjed ki, akik Magyarország területén
közlekedési szolgáltatást végeznek. 

A rendelet 2.  §-a tételesen felsorol né-
hány olyan tevékenységet, amely közúti köz-
lekedési szolgáltatásnak minősül. Eszerint,
az említett szakasz (1) bekezdés 2) alpont-
jában szereplő személytaxi-szolgáltatás mel-
lett ilyen ugyancsak személygépkocsival
végzett személyszállító szolgáltatás, sze-
mélyszállítás autóbusszal, valamint az árufu-
varozás, országhatárokon belül és kívül egy-
aránt.

Bár szabadon vásárolható, a taxi szabad-
jelzőt csak a jogszabályban meghatározott
feltételeknek megfelelő járműre szabad fel-
szerelni. Megítélésünk szerint az engedély
nélkül felszerelt taxi szabadjelző megtévesz-
ti a szolgáltatást igénybe vevő állampolgáro-
kat. A felszerelés tényének az elbírálása ne-
hézkes, mivel nincs kialakult gyakorlat a
megvalósítókkal szemben. 

Amennyiben a „fehér rendszámos ta-
xi” felveszi az utast és ő az ellenőrzés-
kor azt mondja, hogy az említett jármű-
vet taxiként kívánta használni, akkor
az intézkedés alá vont személy elkö-
vette a közúti árufuvarozáshoz, sze-
mélyszállításhoz és a közúti közleke-

déshez kapcsolódó, a bírságolással
összefüggő hatósági feladatokról szó-
ló rendeletbe ütköző egyes rendelke-
zések megsértése esetén kiszabható
bírságok összegéről, valamint szabály-
szegést (közúti személyszállítási enge-
dély hiánya).

Fentiek miatt az úgynevezett fehér
rendszámos járművekkel személyszállí-
tási tevékenységet folytató járműveze-
tőkkel szembeni fellépés, valamint
cselekményük bizonyítása igen nehéz
feladat. A jogsértés kétséget kizáró
módon csak a forgalomban részt vevő
(szolgáltatást végző) jármű kiszűrésé-
vel, illetve a benne utazók (szolgálta-
tást igénybe vevő) együttes elszámol-
tatásával dönthető el.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság nagy
hangsúlyt helyez a közúti közlekedésben
részt vevő személyek biztonságának növelé-
sére, illetve a közúti közlekedés szabályai-
nak megtartására. Rendszeresen részt vesz
nemzetközi együttműködés keretén belül,
vagy országosan elrendelt, illetve saját kez-
deményezésű közlekedésbiztonsági ellenőr-
zésekben.

Emellett a napi járőrtevékenység végre-
hajtása során is figyelemmel van a szabály-
sértéseket, vagy szabályszegéseket elköve-
tő gépjárművezetőkre, ennek során az úgy-
nevezett illegális taxiszolgáltatást nyújtókra
is. Amennyiben szolgálati feladataik ellátása
során járőreink a szabálytalanságot észlelik,
a szükséges rendőri intézkedéseket hala-
déktalanul megteszik.

Bodó Bernadett rendőr alezredes 
hivatalvezető 

BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
HIVATALA

Köszönjük a választ, bár okosabbak nem
lettünk. A jelek szerint a rendőrség se sokat
tehet a cél érdekében. Megkérdezzük a
Közterület-felügyeletet, mit tesznek, mit te-
hetnek ők a fehér rendszámos „taxikkal.
Ugyanis minden taxiállomás-ellenőr mellett
az autóban ott egy közterület-felügyelő is.

Juhász Péter

Kik állítják meg a fehér rendszámos
„taxik” ámokfutását?

2. rész: Mit tesz, mit tehet a rendőrség?
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Érdekes kérdéssel kereste meg kollégánk
szerkesztőségünket. Miért kell fizetni a taxi-
állomások használatáért, akkor is, amikor a
taxis szünetelteti az ipart? A taxis – saját el-
mondása szerint – szüneteltette az ipart, er-
ről igazolása is van. Az új taxiállomás-hasz-
nálati engedély kiváltásakor kérvényezte,
hogy engedjék el azt a fél évet a bérleti díj-
ból, amikor igazoltan szüneteltette az ipart.
Azt a választ kapta, le kellett volna szerelnie
a rendszámát, vagy rendszámot kellett vol-
na cserélnie.

De hát mindkét eljárás komoly összegbe
került volna, ráadásul ő szerette volna hasz-
nálni az autóját magáncélokra, csak a taxi-
zást szüneteltette. Természetesen megke-
restük a Fővárosi Önkormányzatot, itt a vá-
lasz, rövidítve. (Kiemelés tőlem. J. P.)

A Főváros közterületein a taxiállomások lé-
tesítéséről, használatának és üzemeltetésé-

nek rendjéről szóló rendelet a visszaélések
megelőzése érdekében nem teszi lehetővé,
hogy az ipar szüneteltetése alatt a taxis
mentesüljön a használati díj fizetése alól.
Nem zárható ki ugyanis, hogy a szolgáltatói
(sárga) rendszámmal felszerelt személytaxi-
val a szüneteltetés ideje alatt is szolgáltatói
tevékenység végzésére, vagy a jármű bér-
beadására kerül sor, természetesen mind-
két esetben jogellenesen. 

A fővárosi taxipiac résztvevőinek (szolgál-
tatók, utasok) érdeke azt kívánja, hogy
amennyiben bármely okból (például ipar
szüneteltetése) a taxi a szolgálati körből ki-
kerül, úgy annak jellege ne tévessze meg
az utasokat. 

E cél teljesítése érdekében a Rende-
let kifejezetten úgy rendelkezik, hogy
„a személy taxi év közbeni szolgáltatá-
si körből történő kivonása esetén a
befizetett díjnak az egy évből hátralé-

vő arányos része a vállalkozás számá-
ra visszatérítésre kerül”

A személytaxi szolgáltatási körből történő
kivonása a szolgáltatói rendszám okmány-
irodai visszaadását jelenti, ugyanis minden
más esetben a sárga rendszámmal és fel-
szerelt szabadjelzővel a szolgáltatás tovább
folytatható. 

Stieglerné Kassa Edit 
Koordinációs és Ügyfélszolgálati 

Főosztály
ügyfélszolgálati csoportvezető 

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT

Köszönjük a választ, az elkövetkező idő-
szakban, ha valaki szünetelteti az ipart, a
fentiek szerint célszerű eljárnia. 

Juhász Péter
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– A macskám öngyilkos lett. Fejbe
lõtte magát kilencszer.

Szakmai tárgyalások
Ebben az időszakban egyre sűrűbben érte a vád a taxis érdekkép-
viselőket, hogy nem csinálnak semmit, nincs aki felemelje a szavát
a taxisokat sújtó diszkriminatív rendelkezések ellen. Pedig éppen
2003 tavaszán indultak meg a tárgyalások a Gazdasági és Közle-
kedési Minisztériummal, a Pénzügyminisztériummal és a Fővárosi
Önkormányzattal. A tárgyalások témája a szokásos volt: a drosztok
helyzete, a tarifa kérdése – egyre erősebben a fix tarifára fókuszál-
va –, a létszám és az adminisztráció egyszerűsítése. Egyikben sem
lehetett azonnali eredményt elérni, de legalább meghallgatták a
véleményünket… 

Hogy fér el 6000 taxi 1700 helyen?
A cikk témája – természetesen – a droszthelyzet volt. Ebben az
időben a fővárosban körülbelül 6000 taxi teljesített szolgálatot,
ugyanakkor a droszt-férőhelyek száma nem érte el az 1700-at. Va-
jon hogy álljunk be ennyien? – ez volt a kérdés.

A drosztok számának meghatározásában az ún „egyharmados”
szabályt követte a tervező. Ez a szabály azonban esetleg a nyolcva-
nas évek „aranykorára” volt jellemző, vagy még arra sem. A feltéte-
lezés az volt, hogy a taxisok egyharmada nappalos, egyharmada éj-
szakás, a többi meg éppen szabadnapot tart, kocsit javít stb. Vagy
egy másik vélemény szerint egyharmad otthon pihen, egyharmad
áll a drosztban, a többi meg éppen fuvart visz. Természetesen ez a
számítás abban az időben már nem volt, nem lehetett érvényes,
amikor a taxis 12-14 órát tölt az utcán, a nappalosok és éjszakások
között több órányi átfedés van, továbbá a munkaidő 10 százalékát
sem éri el a ténylegesen utassal töltött idő. Ezért aztán a taxis meg-
állt mindenhol, ahol fuvart remélt: a felüljárókon, buszmegállókban,
parkolókba, járdaszegélyeken. Néha még a kukoricatáblában is
(repülőtéri helyzet). Csak ez persze nem volt szabályos, hiszen a
vonatkozó rendelet szerint utasra várni csak droszton lehet. Ahová
viszont a taxis nem fér be. De azért a létszámot nem lehet korlátoz-
ni. Hát akkor magyarázza meg nekem valaki, hogy például egy
1700 férőhelyes sportcsarnokba el lehet-e adni 6000 jegyet? Per-
sze hogy nem lehet! Még 1701-et sem! Csak velünk lehet eljátsza-
ni ezt a lehetetlenséget…

Elterjedtek a drosztfoglalások
A Taxisok Világa 1993 májusi száma bő terjedelemben foglalkozik
az akkortájt meginduló, komolyabbá váló drosztfoglalásokkal. A ta-
xisok egy része ekkor már beletörődött a repülőtér „elvesztésébe”,
ugyanakkor nagy felháborodás kísérte a belterületi frekventált
drosztok elfoglalását. Készült lista is ezekről, íme mutatóba: Nyu-
gati, Keleti, Déli pályaudvarok, Erzsébet tér, Ferenciek tere, Viga-
dó, Blaha Lujza tér, Corvin köz stb. Vajon a húsz évvel ezelőttihez
képest javult a helyzet?  Vagy éppenséggel romlott…?

A fuvarvásárlás „hőskora”
Minden rossz ekkor kezdődött. Mármint a fuvarszervezés tévútra
vezetése, fuvarvásárlássá degradálása. Mindegy, hogy alacsony ta-
rifára kényszerítéssel, vagy visszapörgetéssel, elegánsabb kifeje-
zéssel fuvarszervezési jutalékkal történik mindez. Egy fuvartárgya-
lást ma már úgy kezd a megrendelő, hogy megkérdezi, mennyit
kap vissza. Ennek a rossz szokásnak az eredete talán még a nyolc-
vanas években kezdődött: – Menj be, és fogj kezet a portással! –
szólt a diszpécser utasítása. Mindenki tudta, hogy ez mit jelent: a
fuvarért, azért mert a mi társaságunkat hívta, a kezébe kellett
nyomni egy huszast. 

Az akkori tarifáknál ez nem volt ám kevés! Aztán jött a szálloda-
portás, ő ötvenest kapott. A repteres fuvarért meg százast. Ezután
lassan „intézményesült” a rendszer, már nem kellett minden fuvar-
nál jattolni, elintézte ezt a taxitársaság fuvarszervezője havi rend-
szerességgel. Mi meg csak kapkodtuk a fejünket, és csodálkoz-
tunk, miért nő folyamatosan a tagdíj…

Megalakult a City Taxi Szövetkezet

Ez volt az az év, amikor a fővárosi City Taxi nagyarányú fejlesztések-
be kezdett. Szövetkezetet alakítottak az akkori létszámmal, 650 fő-
vel.  A havi fuvarok száma megközelítette a 70 ezret. A megválasz-
tott új vezetőség szigorú, de következetes szabályokat vezetett be.
Rendszeresen ellenőrizték a rádiókat, bevezették az évenkénti ko-
csiszemlét. A nem megfelelő taxisoktól pedig minden szívfájdalom
nélkül megváltak. Nem véletlen, hogy a City Taxi a főváros vezető
taxitársaságává vált – és ezt a szintet ma is tartja.

Erről írt a Taxisok Világa 2003 májusában

10 éve történt
Erről írt a Taxisok Világa 1993 májusában

20 éve történt

Miért kell fizetni a taxiállomások használatáért?
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„bűnbánó” verset, De Profundis címmel,
mindhiába, London nem fogadta vissza.

Párizsba ment. Az oda menekült nem ép-
pen gazdag művészek életét élte, bóklászott
az utcákon, beült a kricsmikbe, időnkint tár-
salgott, ha volt kivel, de nem sokáig...

Egy kisebb szállodában bérelt szobát, ak-
kor már betegeskedett, maradék barátai
időnkint meglátogatták. 1900 novemberé-
ben is nála voltak, irgalmatlan fájdalmak gyö-
törték, az agyhártyagyulladás végzetes stádi-
umában hol magához tért, hol elájult. Egy-
szer csak kinyitotta a szemét, körülnézett a
szobában, és így szólt: „Megőrjít ez a tapéta,
egyikünknek mennie kell” – és újra eszméle-
tét vesztette. 

A tapéta maradt, Oscar november 30-án
meghalt. A barátok rendbe tették halottas
ágyát, egyikük egy pálmaágat helyezett mel-
lé – így vitték ki a temetőbe, némi részvét
mellett.

Egy év múlva meghalt Viktória királynő, an-
nak a korszaknak névadója, amelynek valódi
megismeréséhez Oscar Wilde nagyban hoz-
zájárult.

Ha egyáltalán eljutok Párizsba (no, hát
még mit nem!?), fölkeresem síremlékét. Ple-
xiüveg veszi körbe, ugyanis az történt, hogy a
kései rajongók üzeneteikkel telifirkálták a
testes szobrot, így azt meg köllött védeni.
Persze, most meg a plexin üzengetnek neki
filctollal vagy mivel. Viszem a tollat, és ezt fo-
gom ráírni: „Bravó, Oscar!”.
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Három pilóta dicsekszik egymásnak.
Azt mondja az elsõ:

– Nekem akkora repülõm van, hogy
egy futballpályát tudok egyszerre szál-
lítani.

– Az semmi – mondja a másik. – Én
nézõkkel együtt tudok egy pályát szál-
lítani.

– Ugyan, ez semmi – mondja a har-
madik. – Elmesélek nektek egy történe-
tet, a minap esett meg repülés közben.
Zúgást hallottunk hátulról, mondom a
másodpilótának nézze már meg mi az.
Beült a Volkswagenjébe, egy óra múlva
visszaért. Azt mondja, semmi. Csak
halljuk a zúgást, megint elküldöm. Be-
ült a Porschéba, másfél óra múlva 
visszajött és mondja.

– Megvan. Egy utas véletlenül nyitva
hagyta a hátsó wc ablakát, berepült
egy kétmotoros kisgép, és most ott ke-
ring a lámpa körül.

* * *
„1985. augusztus 19-én születtem a

Virginia állambeli Beaverdamtól mint-
egy 14 000 kilométerre keletre levõ,
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Karca-
gon...”

* * *
– A szegénység nem szégyen, de ne-

kem már marhára elegem van belõle.
* * *

– Az alkohol folyékony pszichiáter.

Legutóbb olvashattatok arról, hogy mit tesz,
mit tehet a Fővárosi Önkormányzat a fehér
rendszámos „taxikkal”. Most megkerestem
a rendőrséget, mit tesznek, mit tehetnek
ők ebben a témakörben. A válasz rövidítve,
szerkesztve. A válaszból – engedelmetekkel
– kihagytam a hosszú jogszabályi felsoro-
lást, hogy mitől taxi egy személyautó. Ezt mi
úgyis tudjuk…

A taxizásra, taxiszolgáltatókra vonatkozó
szabályok – erre vonatkozó, egységes jog-
anyag hiányában – különböző jogforrási
szinteken lelhetőek fel. Alapvetőnek tekint-
hető e tárgykörben a közúti közlekedési
szolgáltatásokról és a közúti járművek üzem-
ben tartásáról szóló 89/ 1988. (XII.20.) Mi-
nisztertanácsi rendelet, amely kijelöli azokat
a kereteket, melyeken belül a taxisok, taxi-
szolgáltatást főtevékenységként nyújtó gaz-
dasági társaságok működhetnek. A rendelet
hatálya elsősorban azokra a jogi személyek-
re terjed ki, akik Magyarország területén
közlekedési szolgáltatást végeznek. 

A rendelet 2.  §-a tételesen felsorol né-
hány olyan tevékenységet, amely közúti köz-
lekedési szolgáltatásnak minősül. Eszerint,
az említett szakasz (1) bekezdés 2) alpont-
jában szereplő személytaxi-szolgáltatás mel-
lett ilyen ugyancsak személygépkocsival
végzett személyszállító szolgáltatás, sze-
mélyszállítás autóbusszal, valamint az árufu-
varozás, országhatárokon belül és kívül egy-
aránt.

Bár szabadon vásárolható, a taxi szabad-
jelzőt csak a jogszabályban meghatározott
feltételeknek megfelelő járműre szabad fel-
szerelni. Megítélésünk szerint az engedély
nélkül felszerelt taxi szabadjelző megtévesz-
ti a szolgáltatást igénybe vevő állampolgáro-
kat. A felszerelés tényének az elbírálása ne-
hézkes, mivel nincs kialakult gyakorlat a
megvalósítókkal szemben. 

Amennyiben a „fehér rendszámos ta-
xi” felveszi az utast és ő az ellenőrzés-
kor azt mondja, hogy az említett jármű-
vet taxiként kívánta használni, akkor
az intézkedés alá vont személy elkö-
vette a közúti árufuvarozáshoz, sze-
mélyszállításhoz és a közúti közleke-

déshez kapcsolódó, a bírságolással
összefüggő hatósági feladatokról szó-
ló rendeletbe ütköző egyes rendelke-
zések megsértése esetén kiszabható
bírságok összegéről, valamint szabály-
szegést (közúti személyszállítási enge-
dély hiánya).

Fentiek miatt az úgynevezett fehér
rendszámos járművekkel személyszállí-
tási tevékenységet folytató járműveze-
tőkkel szembeni fellépés, valamint
cselekményük bizonyítása igen nehéz
feladat. A jogsértés kétséget kizáró
módon csak a forgalomban részt vevő
(szolgáltatást végző) jármű kiszűrésé-
vel, illetve a benne utazók (szolgálta-
tást igénybe vevő) együttes elszámol-
tatásával dönthető el.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság nagy
hangsúlyt helyez a közúti közlekedésben
részt vevő személyek biztonságának növelé-
sére, illetve a közúti közlekedés szabályai-
nak megtartására. Rendszeresen részt vesz
nemzetközi együttműködés keretén belül,
vagy országosan elrendelt, illetve saját kez-
deményezésű közlekedésbiztonsági ellenőr-
zésekben.

Emellett a napi járőrtevékenység végre-
hajtása során is figyelemmel van a szabály-
sértéseket, vagy szabályszegéseket elköve-
tő gépjárművezetőkre, ennek során az úgy-
nevezett illegális taxiszolgáltatást nyújtókra
is. Amennyiben szolgálati feladataik ellátása
során járőreink a szabálytalanságot észlelik,
a szükséges rendőri intézkedéseket hala-
déktalanul megteszik.

Bodó Bernadett rendőr alezredes 
hivatalvezető 

BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
HIVATALA

Köszönjük a választ, bár okosabbak nem
lettünk. A jelek szerint a rendőrség se sokat
tehet a cél érdekében. Megkérdezzük a
Közterület-felügyeletet, mit tesznek, mit te-
hetnek ők a fehér rendszámos „taxikkal.
Ugyanis minden taxiállomás-ellenőr mellett
az autóban ott egy közterület-felügyelő is.

Juhász Péter

Kik állítják meg a fehér rendszámos
„taxik” ámokfutását?

2. rész: Mit tesz, mit tehet a rendőrség?
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Érdekes kérdéssel kereste meg kollégánk
szerkesztőségünket. Miért kell fizetni a taxi-
állomások használatáért, akkor is, amikor a
taxis szünetelteti az ipart? A taxis – saját el-
mondása szerint – szüneteltette az ipart, er-
ről igazolása is van. Az új taxiállomás-hasz-
nálati engedély kiváltásakor kérvényezte,
hogy engedjék el azt a fél évet a bérleti díj-
ból, amikor igazoltan szüneteltette az ipart.
Azt a választ kapta, le kellett volna szerelnie
a rendszámát, vagy rendszámot kellett vol-
na cserélnie.

De hát mindkét eljárás komoly összegbe
került volna, ráadásul ő szerette volna hasz-
nálni az autóját magáncélokra, csak a taxi-
zást szüneteltette. Természetesen megke-
restük a Fővárosi Önkormányzatot, itt a vá-
lasz, rövidítve. (Kiemelés tőlem. J. P.)

A Főváros közterületein a taxiállomások lé-
tesítéséről, használatának és üzemeltetésé-

nek rendjéről szóló rendelet a visszaélések
megelőzése érdekében nem teszi lehetővé,
hogy az ipar szüneteltetése alatt a taxis
mentesüljön a használati díj fizetése alól.
Nem zárható ki ugyanis, hogy a szolgáltatói
(sárga) rendszámmal felszerelt személytaxi-
val a szüneteltetés ideje alatt is szolgáltatói
tevékenység végzésére, vagy a jármű bér-
beadására kerül sor, természetesen mind-
két esetben jogellenesen. 

A fővárosi taxipiac résztvevőinek (szolgál-
tatók, utasok) érdeke azt kívánja, hogy
amennyiben bármely okból (például ipar
szüneteltetése) a taxi a szolgálati körből ki-
kerül, úgy annak jellege ne tévessze meg
az utasokat. 

E cél teljesítése érdekében a Rende-
let kifejezetten úgy rendelkezik, hogy
„a személy taxi év közbeni szolgáltatá-
si körből történő kivonása esetén a
befizetett díjnak az egy évből hátralé-

vő arányos része a vállalkozás számá-
ra visszatérítésre kerül”

A személytaxi szolgáltatási körből történő
kivonása a szolgáltatói rendszám okmány-
irodai visszaadását jelenti, ugyanis minden
más esetben a sárga rendszámmal és fel-
szerelt szabadjelzővel a szolgáltatás tovább
folytatható. 

Stieglerné Kassa Edit 
Koordinációs és Ügyfélszolgálati 

Főosztály
ügyfélszolgálati csoportvezető 

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT

Köszönjük a választ, az elkövetkező idő-
szakban, ha valaki szünetelteti az ipart, a
fentiek szerint célszerű eljárnia. 

Juhász Péter
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– A macskám öngyilkos lett. Fejbe
lõtte magát kilencszer.

Szakmai tárgyalások
Ebben az időszakban egyre sűrűbben érte a vád a taxis érdekkép-
viselőket, hogy nem csinálnak semmit, nincs aki felemelje a szavát
a taxisokat sújtó diszkriminatív rendelkezések ellen. Pedig éppen
2003 tavaszán indultak meg a tárgyalások a Gazdasági és Közle-
kedési Minisztériummal, a Pénzügyminisztériummal és a Fővárosi
Önkormányzattal. A tárgyalások témája a szokásos volt: a drosztok
helyzete, a tarifa kérdése – egyre erősebben a fix tarifára fókuszál-
va –, a létszám és az adminisztráció egyszerűsítése. Egyikben sem
lehetett azonnali eredményt elérni, de legalább meghallgatták a
véleményünket… 

Hogy fér el 6000 taxi 1700 helyen?
A cikk témája – természetesen – a droszthelyzet volt. Ebben az
időben a fővárosban körülbelül 6000 taxi teljesített szolgálatot,
ugyanakkor a droszt-férőhelyek száma nem érte el az 1700-at. Va-
jon hogy álljunk be ennyien? – ez volt a kérdés.

A drosztok számának meghatározásában az ún „egyharmados”
szabályt követte a tervező. Ez a szabály azonban esetleg a nyolcva-
nas évek „aranykorára” volt jellemző, vagy még arra sem. A feltéte-
lezés az volt, hogy a taxisok egyharmada nappalos, egyharmada éj-
szakás, a többi meg éppen szabadnapot tart, kocsit javít stb. Vagy
egy másik vélemény szerint egyharmad otthon pihen, egyharmad
áll a drosztban, a többi meg éppen fuvart visz. Természetesen ez a
számítás abban az időben már nem volt, nem lehetett érvényes,
amikor a taxis 12-14 órát tölt az utcán, a nappalosok és éjszakások
között több órányi átfedés van, továbbá a munkaidő 10 százalékát
sem éri el a ténylegesen utassal töltött idő. Ezért aztán a taxis meg-
állt mindenhol, ahol fuvart remélt: a felüljárókon, buszmegállókban,
parkolókba, járdaszegélyeken. Néha még a kukoricatáblában is
(repülőtéri helyzet). Csak ez persze nem volt szabályos, hiszen a
vonatkozó rendelet szerint utasra várni csak droszton lehet. Ahová
viszont a taxis nem fér be. De azért a létszámot nem lehet korlátoz-
ni. Hát akkor magyarázza meg nekem valaki, hogy például egy
1700 férőhelyes sportcsarnokba el lehet-e adni 6000 jegyet? Per-
sze hogy nem lehet! Még 1701-et sem! Csak velünk lehet eljátsza-
ni ezt a lehetetlenséget…

Elterjedtek a drosztfoglalások
A Taxisok Világa 1993 májusi száma bő terjedelemben foglalkozik
az akkortájt meginduló, komolyabbá váló drosztfoglalásokkal. A ta-
xisok egy része ekkor már beletörődött a repülőtér „elvesztésébe”,
ugyanakkor nagy felháborodás kísérte a belterületi frekventált
drosztok elfoglalását. Készült lista is ezekről, íme mutatóba: Nyu-
gati, Keleti, Déli pályaudvarok, Erzsébet tér, Ferenciek tere, Viga-
dó, Blaha Lujza tér, Corvin köz stb. Vajon a húsz évvel ezelőttihez
képest javult a helyzet?  Vagy éppenséggel romlott…?

A fuvarvásárlás „hőskora”
Minden rossz ekkor kezdődött. Mármint a fuvarszervezés tévútra
vezetése, fuvarvásárlássá degradálása. Mindegy, hogy alacsony ta-
rifára kényszerítéssel, vagy visszapörgetéssel, elegánsabb kifeje-
zéssel fuvarszervezési jutalékkal történik mindez. Egy fuvartárgya-
lást ma már úgy kezd a megrendelő, hogy megkérdezi, mennyit
kap vissza. Ennek a rossz szokásnak az eredete talán még a nyolc-
vanas években kezdődött: – Menj be, és fogj kezet a portással! –
szólt a diszpécser utasítása. Mindenki tudta, hogy ez mit jelent: a
fuvarért, azért mert a mi társaságunkat hívta, a kezébe kellett
nyomni egy huszast. 

Az akkori tarifáknál ez nem volt ám kevés! Aztán jött a szálloda-
portás, ő ötvenest kapott. A repteres fuvarért meg százast. Ezután
lassan „intézményesült” a rendszer, már nem kellett minden fuvar-
nál jattolni, elintézte ezt a taxitársaság fuvarszervezője havi rend-
szerességgel. Mi meg csak kapkodtuk a fejünket, és csodálkoz-
tunk, miért nő folyamatosan a tagdíj…

Megalakult a City Taxi Szövetkezet

Ez volt az az év, amikor a fővárosi City Taxi nagyarányú fejlesztések-
be kezdett. Szövetkezetet alakítottak az akkori létszámmal, 650 fő-
vel.  A havi fuvarok száma megközelítette a 70 ezret. A megválasz-
tott új vezetőség szigorú, de következetes szabályokat vezetett be.
Rendszeresen ellenőrizték a rádiókat, bevezették az évenkénti ko-
csiszemlét. A nem megfelelő taxisoktól pedig minden szívfájdalom
nélkül megváltak. Nem véletlen, hogy a City Taxi a főváros vezető
taxitársaságává vált – és ezt a szintet ma is tartja.

Erről írt a Taxisok Világa 2003 májusában

10 éve történt
Erről írt a Taxisok Világa 1993 májusában

20 éve történt

Miért kell fizetni a taxiállomások használatáért?
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Telefon: +36 1 333 2222 | Fax: +36 1 235 5404 | Web: www.mobiltaxi.hu

Belépéssel kapcsolatban keressétek: 
Kőszeghy Dániel +36 70 376 99 95

Gyertek, mert már nem győzzük!

Várjuk a hétvégi valamint nappalos, 
újonnan a szakmába lépő 

kollégákat!

Kedves Leendő Kollegák!Kedves Leendő Kollegák!

mobil.majus.indd   4 2013.05.10.   8:17:54Tisztelt kollégák!Tisztelt kollégák!
Megkaptuk a tavaszt, oszt bele is húzhat-
tunk a sok kerti munkába: permetezni, füvet
nyírni, meg ami jött. Nekem például jött a
szomszéd, hogy levágná a
kakasát, akasztanék egy
bográcsot alá, amolyan sze-
zonnyitó kerti buli címen,
mert tán jól mutatna a virágzó
meggyfa alatt. Én meg csak
erősen bólogattam, mert az
ötlet igen megtetszett. Nos, a
szomszéd levágta a kakast,
magam meg felaprítottam a
húsokat és vártuk a más-
nap reggelt az akcióhoz,
amihez persze a többiek
meghozták a söröket s
egyéb kellékeket. Persze
gondoltam, nehogy baj le-
gyen éhgyomorra, készí-
tettem némi előételt is,
mivel egy kakas főzésé-
hez több óra is kell, ne-
hogy túlságosan is meg-
éhezzünk, mert a szom-
júságtól amúgy nem-
igen kellett tartani.

Szóval némi páclében főztem pár ser-
tésnyelvet, amit kihűlve felszeleteltem, s az
éppen szezonos medvehagymára – amit a
kert végében magamnak nevelek – ráraktam
ügyesen, s díszítettem retekkel, uborkával,
paprikával s paradicsommal. Mellé még ad-

tam némi majonézes tormát is. Jól gondol-
tam, kellett is az előétel a poharazás és tűzi-
faaprítás mellé.

Mert a szomszéd

Józsi kakasa szép
volt, nagy volt,

nem is túl öreg, de időigényes jószág volt.
Némi libazsírra vetettem a kb. 20 dkg

hagymát, 3-4 fokhagymát, paradicsomot,
paprikát, s mikor már üvegesre pirult, mód-

szeresen beraktam a húsokat, a csontos ré-
szekkel az alján. 

Itt megjegyezném, hogy minden része bele-
került: feje, lába, nyaka is, sőt a végén a két

szép kakashere is,
mint ritka csemege.
Tüzeltünk alá szé-
pen, miközben befű-
szereztem bátran:
só, bors, paprika gaz-
dagon, majd aprán-
ként pótoltam a levet.
Attila barátom meg
azt mondja favágás

közben, (ilyenkor letet-
tük a poharat), hogy
hátha nem rontaná el
egy kis vörösbor a víz
helyett. Itt helyeslőn
bólogattunk, majd ezt
a módszert alkalmaz-
tuk, s nem kis megle-
petésre valóban jól si-
került a kakaspörkölt,
amihez közben a lá-
nyok már megpirítot-
ták a tarhonyát is,
majd puha kenyér-

rel, savanyúsággal tálaltunk.
Az áldomás mellé házi meggypálinka volt,

de annak receptje már egy másik történet
része.

Fakanalas jó étvágyat kíván: 
Soós István 

City 22

A kakas Sertés nyelv medve hagymán 

Tányéron

Bográcsban
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Sport – Foci
Végiggondoltam az elmúlt két hónap esemé-
nyeit és meglepő következtetésre jutottam.
Jobb vagyok, mint J. Mourinhou! Mindezt
úgy állítom, hogy „PRG licencem” sincs! Mi
lenne, mennyit tudhatnék, ha tanultam vol-
na!? Úristen!

TV nézés közben mondtam a haveroknak,
már régen be kellett volna hozni a Benzemát
és két centerrel kellene támadnia a Reálnak.
Akkor van esélyük. Sajnos a világ talán leg-
jobb edzője elfelejtett időben felhívni telefo-
non, így aztán csak a szép búcsú sikerült. E
fenti gondolat kapcsán jutott eszembe válo-
gatottunk utóbbi két „kínos sikere”. Nem
gúnyból fogalmaztam így, lehetett volna több
is, ezzel együtt sem sikertelen a csapatunk.
Kapitány úr! Ne essen nagynevű kollégája hi-
bájába! Ő lecserélte a második centert – ki
is estek. Nem időben cserélt és nem két ék-
kel kergették őrületbe a németeket. Nekünk
még van időnk. Talán egy jó recept végett el-
olvassa az írásomat a fociról is. A javaslatom:
a két ék mögött szíveskedjék a kis Kovácsot
„prímásnak” betenni! Nálam ő a numero egy,
köré kell a csapatot építeni! Az idősebbek-
nek köszönet, szeretjük őket, nagyra becsül-
jük őket, de a főszerep már nem az övék. Re-
mélem, hogy tréfás tanácsomat szívesen fo-
gadják az olvasók és talán az érintettek is.
Hajrá magyarok! P.S.V.

Gasztronómia – Lucullusi lakoma
Elő ital: „puszta koktél” – hölgyeknek: 0,5 dl
barackpálinka, 0,33 dl száraz tokaji szamo-

rodni, 0,2 dl finom likőr és narancs-, vagy
meggy-díszítés. Az uraknak: „puszta szilva”
vagy törköly. 

Jércesaláta: saláta, uborka, paradicsom,
olíva felkarikázva, snidling, bazsalikom, ma-
jonézes öntet.

Hagyományos marhahúsleves: 60 dkg
hátszín, 60 dkg nyak, 30 dkg szegy, 1 db ve-
lős csont + a szokásos többi. A leves után
egy pohár sör! Ez kötelező!

Főtt marhahús igény szerint fokhagymás,
velős pirítóssal, vagy zelleres paradicsom
szósszal.

Szardellás, vargányás spagetti parmezán-
nal

Záró akkord: Részeges gyümölcssaláta:
idény szerint többféle gyümölcs felaprítva,
0,5 dl konyakkal meglocsolva, tejszínhabbal
díszítve.

Ez a nem diabetikus menü nagyon finom
és különleges. Az elkészítését tekintve csak
a spagettit taglalom. A többit mindenki isme-
ri, tudja. 

A tésztát sem nehéz megfőzni, csak arra
kell vigyázni, hogy ne legyen túl puha. Nem
kell leöblíteni, csak lecsepegtetni! 

Nézzük a hozzávalókat nyolc személyre:
2 csomag olasz spagetti (durum tésztá-

ból)
1 fej fokhagyma lereszelve
1 dl olívaolaj
10 dkg vaj
5 dkg reszelt parmezán
1 csokor petrezselyem összevágva

1 csokornyi oregáno
1 kisebb szál rozmaring levelei összevág-

va
3 üveg olajos szardella lecsepegtetve
80 dkg vargánya gomba felaprítva
4 db közepes paradicsom felkockázva
1-2 dl száraz fehér bor (shardonay vagy

olaszrizling)
1-1,5 dl főző tejszín
1 csapott kanál keményítő, vagy liszt
Ez a spagetti a hozzávalókat olvasva ruti-

nos háziasszonynak nem komoly feladat.
Gyorsan elkészíthető. Először az olaj és vaj
keverékén megfuttatjuk a fokhagymát, majd
hozzáadjuk a gombát és a szardellát. Kevés
ideig pároljuk, majd az aprított zöldfűszerek
kétharmadát is hozzáadjuk. Beleszórjuk a
lisztet, elkeverjük, hozzáadjuk a bort – ha túl
sűrű, akkor egy kicsivel több bort –, és kis
időt követően a tejszínt. Belekeverjük a le-
csepegtetett tésztát, a parmezán felét és a
tűzről persze már le is vettük. Forrón tálaljuk.
A maradék sajtot és zöld fűszert ízlés szerint
mindenki szórja a tésztája tetejére. Éhes
senki nem marad ilyen lakoma után. Italként
száraz fehérbort és pezsgőt ajánlok. Termé-
szetesen a sör sem tilos, a gyerekeknek bo-
dzaszörp, és máris minden kerek.

Egy egész estét betöltő családi vagy bará-
ti vacsorát mutattam be nektek. Az elkészíté-
sén én már túl vagyok. A hatása leírhatatlan.
Képzeljétek el az illatát, már csak el kell ké-
szíteni. 

Jó étvágyat! 
City 231 Sanyi

Turisztika, Sport és Gasztronómia
Polinger Sándor rovata

Újabb rendőrautók
a taxiállomásokon

VI. Bajcsy-Zsilinszky út 40. V. Múzeum körút 2-4.

Hiába minden fogadkozás, továbbra is büntetlenül használják a rendőrök taxiállomásainkat! Őket nem figyeli a térfigyelő kamera? Köz-
tudott, hogy milyen kevés a belvárosban a jó helyen lévő droszt. És abból a kevésből is elvesznek a rend őrei. A taxisokat meg büntetik
szabálytalan parkolásért, ha kilógnak a drosztról… Juhász Péter, Kép: Halász Ferenc

ujtaxi.qxd  5/15/13 09:01  Page 34



Mobil Taxi
a Siker Taxi

Mobil Taxi
a Siker Taxi
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Belépéssel kapcsolatban keressétek: 
Kőszeghy Dániel +36 70 376 99 95

Telefon: +36 1 333 2222 | Fax: +36 1 235 5404 | Web: www.mobiltaxi.hu

Gyertek, mert már nem győzzük!

Várjuk a hétvégi valamint nappalos, 
újonnan a szakmába lépő 

kollégákat!

Kedves Leendő Kollegák!Kedves Leendő Kollegák!

mobil.majus.indd   4 2013.05.10.   8:17:54Tisztelt kollégák!Tisztelt kollégák!
Megkaptuk a tavaszt, oszt bele is húzhat-
tunk a sok kerti munkába: permetezni, füvet
nyírni, meg ami jött. Nekem például jött a
szomszéd, hogy levágná a
kakasát, akasztanék egy
bográcsot alá, amolyan sze-
zonnyitó kerti buli címen,
mert tán jól mutatna a virágzó
meggyfa alatt. Én meg csak
erősen bólogattam, mert az
ötlet igen megtetszett. Nos, a
szomszéd levágta a kakast,
magam meg felaprítottam a
húsokat és vártuk a más-
nap reggelt az akcióhoz,
amihez persze a többiek
meghozták a söröket s
egyéb kellékeket. Persze
gondoltam, nehogy baj le-
gyen éhgyomorra, készí-
tettem némi előételt is,
mivel egy kakas főzésé-
hez több óra is kell, ne-
hogy túlságosan is meg-
éhezzünk, mert a szom-
júságtól amúgy nem-
igen kellett tartani.

Szóval némi páclében főztem pár ser-
tésnyelvet, amit kihűlve felszeleteltem, s az
éppen szezonos medvehagymára – amit a
kert végében magamnak nevelek – ráraktam
ügyesen, s díszítettem retekkel, uborkával,
paprikával s paradicsommal. Mellé még ad-

tam némi majonézes tormát is. Jól gondol-
tam, kellett is az előétel a poharazás és tűzi-
faaprítás mellé.

Mert a szomszéd

Józsi kakasa szép
volt, nagy volt,

nem is túl öreg, de időigényes jószág volt.
Némi libazsírra vetettem a kb. 20 dkg

hagymát, 3-4 fokhagymát, paradicsomot,
paprikát, s mikor már üvegesre pirult, mód-

szeresen beraktam a húsokat, a csontos ré-
szekkel az alján. 

Itt megjegyezném, hogy minden része bele-
került: feje, lába, nyaka is, sőt a végén a két

szép kakashere is,
mint ritka csemege.
Tüzeltünk alá szé-
pen, miközben befű-
szereztem bátran:
só, bors, paprika gaz-
dagon, majd aprán-
ként pótoltam a levet.
Attila barátom meg
azt mondja favágás

közben, (ilyenkor letet-
tük a poharat), hogy
hátha nem rontaná el
egy kis vörösbor a víz
helyett. Itt helyeslőn
bólogattunk, majd ezt
a módszert alkalmaz-
tuk, s nem kis megle-
petésre valóban jól si-
került a kakaspörkölt,
amihez közben a lá-
nyok már megpirítot-
ták a tarhonyát is,
majd puha kenyér-

rel, savanyúsággal tálaltunk.
Az áldomás mellé házi meggypálinka volt,

de annak receptje már egy másik történet
része.

Fakanalas jó étvágyat kíván: 
Soós István 

City 22

A kakas Sertés nyelv medve hagymán 

Tányéron

Bográcsban
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Sport – Foci
Végiggondoltam az elmúlt két hónap esemé-
nyeit és meglepő következtetésre jutottam.
Jobb vagyok, mint J. Mourinhou! Mindezt
úgy állítom, hogy „PRG licencem” sincs! Mi
lenne, mennyit tudhatnék, ha tanultam vol-
na!? Úristen!

TV nézés közben mondtam a haveroknak,
már régen be kellett volna hozni a Benzemát
és két centerrel kellene támadnia a Reálnak.
Akkor van esélyük. Sajnos a világ talán leg-
jobb edzője elfelejtett időben felhívni telefo-
non, így aztán csak a szép búcsú sikerült. E
fenti gondolat kapcsán jutott eszembe válo-
gatottunk utóbbi két „kínos sikere”. Nem
gúnyból fogalmaztam így, lehetett volna több
is, ezzel együtt sem sikertelen a csapatunk.
Kapitány úr! Ne essen nagynevű kollégája hi-
bájába! Ő lecserélte a második centert – ki
is estek. Nem időben cserélt és nem két ék-
kel kergették őrületbe a németeket. Nekünk
még van időnk. Talán egy jó recept végett el-
olvassa az írásomat a fociról is. A javaslatom:
a két ék mögött szíveskedjék a kis Kovácsot
„prímásnak” betenni! Nálam ő a numero egy,
köré kell a csapatot építeni! Az idősebbek-
nek köszönet, szeretjük őket, nagyra becsül-
jük őket, de a főszerep már nem az övék. Re-
mélem, hogy tréfás tanácsomat szívesen fo-
gadják az olvasók és talán az érintettek is.
Hajrá magyarok! P.S.V.

Gasztronómia – Lucullusi lakoma
Elő ital: „puszta koktél” – hölgyeknek: 0,5 dl
barackpálinka, 0,33 dl száraz tokaji szamo-

rodni, 0,2 dl finom likőr és narancs-, vagy
meggy-díszítés. Az uraknak: „puszta szilva”
vagy törköly. 

Jércesaláta: saláta, uborka, paradicsom,
olíva felkarikázva, snidling, bazsalikom, ma-
jonézes öntet.

Hagyományos marhahúsleves: 60 dkg
hátszín, 60 dkg nyak, 30 dkg szegy, 1 db ve-
lős csont + a szokásos többi. A leves után
egy pohár sör! Ez kötelező!

Főtt marhahús igény szerint fokhagymás,
velős pirítóssal, vagy zelleres paradicsom
szósszal.

Szardellás, vargányás spagetti parmezán-
nal

Záró akkord: Részeges gyümölcssaláta:
idény szerint többféle gyümölcs felaprítva,
0,5 dl konyakkal meglocsolva, tejszínhabbal
díszítve.

Ez a nem diabetikus menü nagyon finom
és különleges. Az elkészítését tekintve csak
a spagettit taglalom. A többit mindenki isme-
ri, tudja. 

A tésztát sem nehéz megfőzni, csak arra
kell vigyázni, hogy ne legyen túl puha. Nem
kell leöblíteni, csak lecsepegtetni! 

Nézzük a hozzávalókat nyolc személyre:
2 csomag olasz spagetti (durum tésztá-

ból)
1 fej fokhagyma lereszelve
1 dl olívaolaj
10 dkg vaj
5 dkg reszelt parmezán
1 csokor petrezselyem összevágva

1 csokornyi oregáno
1 kisebb szál rozmaring levelei összevág-

va
3 üveg olajos szardella lecsepegtetve
80 dkg vargánya gomba felaprítva
4 db közepes paradicsom felkockázva
1-2 dl száraz fehér bor (shardonay vagy

olaszrizling)
1-1,5 dl főző tejszín
1 csapott kanál keményítő, vagy liszt
Ez a spagetti a hozzávalókat olvasva ruti-

nos háziasszonynak nem komoly feladat.
Gyorsan elkészíthető. Először az olaj és vaj
keverékén megfuttatjuk a fokhagymát, majd
hozzáadjuk a gombát és a szardellát. Kevés
ideig pároljuk, majd az aprított zöldfűszerek
kétharmadát is hozzáadjuk. Beleszórjuk a
lisztet, elkeverjük, hozzáadjuk a bort – ha túl
sűrű, akkor egy kicsivel több bort –, és kis
időt követően a tejszínt. Belekeverjük a le-
csepegtetett tésztát, a parmezán felét és a
tűzről persze már le is vettük. Forrón tálaljuk.
A maradék sajtot és zöld fűszert ízlés szerint
mindenki szórja a tésztája tetejére. Éhes
senki nem marad ilyen lakoma után. Italként
száraz fehérbort és pezsgőt ajánlok. Termé-
szetesen a sör sem tilos, a gyerekeknek bo-
dzaszörp, és máris minden kerek.

Egy egész estét betöltő családi vagy bará-
ti vacsorát mutattam be nektek. Az elkészíté-
sén én már túl vagyok. A hatása leírhatatlan.
Képzeljétek el az illatát, már csak el kell ké-
szíteni. 

Jó étvágyat! 
City 231 Sanyi

Turisztika, Sport és Gasztronómia
Polinger Sándor rovata

Újabb rendőrautók
a taxiállomásokon

VI. Bajcsy-Zsilinszky út 40. V. Múzeum körút 2-4.

Hiába minden fogadkozás, továbbra is büntetlenül használják a rendőrök taxiállomásainkat! Őket nem figyeli a térfigyelő kamera? Köz-
tudott, hogy milyen kevés a belvárosban a jó helyen lévő droszt. És abból a kevésből is elvesznek a rend őrei. A taxisokat meg büntetik
szabálytalan parkolásért, ha kilógnak a drosztról… Juhász Péter, Kép: Halász Ferenc
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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

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-tõl 4,75%

www.mnb.hu
Az adó- és járulékbevallások saját kezdeményezésbõl
történõ utólagos módosítása (önrevízió) következté-
ben fennálló különbözet után a jegybanki alapkamat-
nak megfelelõ pótlékot kell fizetni. Határidõn túli
adó- és járulékfizetés esetén az adóhatóság késedel-
mi pótlékként a mindenkori jegybanki alapkamat két-
szeresét számítja fel.

A JEGYBANKI ALAPKAMAT
ALAKULÁSA

Június 12. Elõzõ havi járu-

lékok bevallása és befizetése.

Elõzõ havi KATA befizetése.

Fontos határidõk

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

Az árak 2013. január 1-jétõl visszavonásig érvényesek.
Az áfa összegét tartalmazzák.
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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

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-tõl 4,75%

www.mnb.hu
Az adó- és járulékbevallások saját kezdeményezésbõl
történõ utólagos módosítása (önrevízió) következté-
ben fennálló különbözet után a jegybanki alapkamat-
nak megfelelõ pótlékot kell fizetni. Határidõn túli
adó- és járulékfizetés esetén az adóhatóság késedel-
mi pótlékként a mindenkori jegybanki alapkamat két-
szeresét számítja fel.

A JEGYBANKI ALAPKAMAT
ALAKULÁSA

Június 12. Elõzõ havi járu-

lékok bevallása és befizetése.

Elõzõ havi KATA befizetése.

Fontos határidõk

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

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

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

MÁJUS

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

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 Közleke-

dési 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 taxi-
engedély ügyek

Nemzeti Közleke-
dési  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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Fizetendő legkisebb járulékok 2013.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

MÁJUS

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

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 Közleke-

dési 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 taxi-
engedély ügyek

Nemzeti Közleke-
dési  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

40

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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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

40

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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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!

BP Taxi 2012_1_2 oldal_2.indd   1 11/28/12   12:49 PM

         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!
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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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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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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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Taxis kolléga keresett meg,
hogy most mit csináljon? Telefonos ren-
delésre érkezett a VI. kerületi Bajcsy-
Zsilinszky út–Zichy Jenő utca sarkánál
lévő porcelánbolthoz. Az idős utas kéré-
se volt, menjen be érte, hozza ki a meg-
vásárolt portékát. Két percig sem állt a
jelzett helyszínen, mégis jött a csekk.
Sajnos, itt sokat nem lehet keresni. Nem hi-
vatkozhatunk elakadásjelző háromszögre,
nem hivatkozhatunk mozgássérült-igazol-
ványra. A képen – valószínűleg – jól látható,
a taxis cipeli ki a boltból a kis motyót. 

Mit tehetünk? Írjuk ösz-
sze a „balesetveszélyes”
helyszíneket! Aki kapott
már csekket, az küldje el
nekünk a helyszínt és rö-
viden a büntetés okát.
Például saroktól 5 méte-

ren belüli megállás, járdán való megállás,
vagy szabálytalan kanyarodás. Akár nekem
(lampafelelos@freemail.hu), akár a szer-
kesztőségnek
(taxisokvilaga@taxisokvilaga.hu), akár a BTI-
nek, Nagy Zolinak (bti@taxicentrum.hu). 

Korábban már készült több ilyen
lista, azonban újabb helyszínekkel
kell „megbarátkozni”. Kolléga je-
lezte, hogy a napokban, Újpesten,
az Árpád úton, egy pénzintézet
előtt, a járdán való parkolás miatt
büntették meg. Ott, ahol évek óta
megáll, és még sohasem volt
gondja! Sajnos, ez a jövő, nagyon
oda kell figyelni a közlekedés sza-
bályaira! 

A „balesetveszélyes” helyszínek-
ről készült listát aztán mindenki kiollózhatja
az újságból és beteheti a taxis tárcába,
hogy mindig kéznél legyen. Aztán időnként
elő kell venni és tanulmányozni a listát, hol
mire figyeljünk. JP
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– Gyorshajtásért fel-
írom magát – állít meg
egy rendõr egy autóst.

– Csak vigyázzon, biz-
tos úr, nehogy én írjam
fel magát!

– Miért? Mi maga?
– Sírköves.

* * *
Ismerkedés az Állat-

kertben:
– Bocsánat kisasz-

szony, hogy megszólí-
tom, de talán emlékszik
rám. Az imént a ma-
jomketrecnél is bámul-
tam magát...

– Persze, emlékszem!
És hogy szabadult ki?

* * *
Nyílt egy új áruház a

közelben. Minden ter-
méket illatokkal tesz-
nek vonzóbbá. 

Ahogy közeledsz a
tojásokhoz, friss rántot-
ta illatát érzed. A pék-
süteményeknél érzed a
frissen sütött kenyér
ínycsiklandó illatát.
Fantasztikus. De WC-

papírt nem veszek ott
többet..

* * *
Feleség a férjéhez a

kozmetikus után:
– Drágám, ugye nem

is nézek ki negyven-
nek?

– Már régen nem, szí-
vem...

* * *
Két anyuka együtt sé-

táltatja babakocsiban
két hasonló korú kisfi-
át. Az egyik kisfiú kér-
dezi a másiktól:

– Te még szopizol?
– Igen, sajnos.
– Miért sajnos? Hiszen

az tök jó!
– Nem olyan jó, ha

olyan valakivel kell osz-
tozni rajta, aki dohány-
zik...

* * *
– Az a nõ, aki nem csi-

nos, milyen? Csintalan?
* * *

– Fogadd el: egyszer
te vagy a galamb, egy-
szer meg a szobor.

Írjuk össze a „balesetveszélyes” helyszíneket

Fél évvel ezelőtt egész oldalas írás-
ban figyelmeztettük olvasóinkat, itt
beüzemelték a Nagy Testvért

Itt akkor sem álljunk
meg, ha az utas kéri

Sajnos az egész város tele van
kamerákkal, és szaporodnak
tovább a veszélyes helyek

Tél végére katasztrofális állapotban
vannak a magyar utak. Kátyú kátyú
hátán, nem győzzük kerülgetni a göd-
röket. Bezzeg Németországban
mennyivel jobb a helyzet, mondogat-
ják sokan! Ott csak tükörsima utakat
látni… 

Nem vigasz nekünk, de a tél végé-
re Németországban is minden máso-
dik utcában találhatunk kátyút, erről
számolt be az ADAC Motorwelt, a
Német Autóklub lapja. 

Hárommilliárd euró kellene nekik
ahhoz, hogy mindet eltüntessék.

Egyedül Köln-
ben 50 millió
euróra lenne
szükség. Ott
már januárban
2200 kátyút szá-
moltak össze, és
akkor még nem
volt vége a tél-
nek. Egyelőre, a
hideg időben hi-
deg aszfalttal ja-
vítottak, de ezt
majd újra kell
foltozni, a jó idő
beálltával, meleg
aszfalttal.
Viszont ez így
nagyon drága,
ezt ők is tudják.  

JuP

Hatalmas kátyúk Né-metországban is… 

Németországban is

Minden második utcában kátyú 
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– Az emberiség olyan,
mint a krumpli: a java a
föld alatt van.

– A valóság olyan illúzió,
amelyet az alkohol tartós
megvonása idéz elõ.

I. kerület
Angelo Rotta rakpart
Attila út 
Krisztina körút 
Sztehlo Gábor rakpart 

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

III. kerület
Árpád fejedelem útja
Bajcsy-Zsilinszky út
Batthyány utca 
Bécsi út 
Lajos utca 

IV. kerület
Árpád út 

VI. kerület
Andrássy út 
Bajcsy-Zsilinszky út 
VIII. kerület 
Üllői út 
IX. kerület
Határ út
Soroksári út 
Üllői út 
X. kerület
Gyömrői út
Kerepesi út
Kőbányai út 
Pongrác út 
Üllői út 
Vaspálya utca
XI. kerület
Andor utca
Bartók Béla út  

Budafoki út 
Budai alsó rakpart 
Irinyi József utca 
Fehérvári út 
M7 autópálya 
Nagyszőlős utca 
XIII. kerület
Béke út 
Carl Lutz rakpart
Váci út 
XIV. kerület
Ajtósi Dürer sor
Csömöri út 
Dózsa György út 
Egressy út 
Fogarasi út 
Hungária körút 
Mogyoródi út 
M 3 autópálya bevezető sza-
kasz 

Thököly út 

XV. kerület 
M 3 autópálya bevezető sza-
kasz 
M 3 autópálya kivezető szakasz
Szentmihályi út

XVII. kerület
Ferihegyi út 

XVIII. kerület
Gyömrői út 
Nagykőrösi út 
Üllői út 

XIX. kerület
Nagykőrösi út 

XX. kerület
Határ út
Nagykőrösi út

XXII. kerület
6-os út bevezető szakasza
Nagytétényi út

Forrás: BRFK

Hol mérHol mérnek sebessnek sebességeége t Budapest Budapes tten?en?
(2. rész: Az éjszakai órákban)

Zsélyi Aladár utca
Zsélyi Aladár (1883–1914) gépész-
mérnök, repülőgép-tervező, pilóta
Zsemlye Elemér utca
Zsemlye Elemér (1872–1928)
elektrotechnikus, okleveles gé-
pészmérnök, repülőgép-konstruk-
tőr, a rákosi repülők egyike. 
Zsigmond tér 
Luxemburgi Zsigmond (1368–
1437) magyar, német, cseh, olasz
király, majd német-római császár.
Első felesége Mária királynő,
Nagy Lajos lánya volt, e házassá-
ga révén került a magyar trónra. 
Zsigmondy Vilmos utca 
Zsigmondy Vilmos (1821–1888)
bányamérnök, geológus, ország-
gyűlési képviselő, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia levelező tagja.
A Fővárosi Közmunkák Tanácsá-
nak tagja. A Francia Becsület-
rend kitüntetettje. 
Zsirai Miklós utca
Zsirai Miklós (1892–1955) Kos-
suth-díjas nyelvész, egyetemi ta-
nár, a Magyar Tudományos Aka-
démia igazgató tagja. 
Zsófia utca
Zsófia, III. Béla király lánya, aki II.

Konrád német király jegyese volt,
de kolostorba vonult és apáca-
ként halt meg.
Zsolnay Vilmos utca
Zsolnay Vilmos (1828–1900) ke-
ramikus művész, Átvette bátyja
agyagárú gyárát, feltalálta a fagy-
álló pyrogránitot, amelyet azóta
épületszobrászati díszként hasz-
nálnak. Itt állt a Zsolnay-cég buda-
pesti gyára. 
Zsolt fejedelem utca 
Zsolt, Solt vagy Zolta, Árpád feje-
delem legkisebb fia. Fejedelem
volt 907–947 között.

Véget ért körsétánk a buda-
pesti utcanevek birodalmá-
ban, köszönet Ráday Mihály
úrnak, aki engedélyezte, hogy
forrásként felhasználjuk a Bu-
dapest teljes utcanév-lexikon
összeállítását.

Természetesen nem szere-
pelt a felsorolásban az ösz-
szes budapesti elnevezés,
mert úgy gondoltam nem kell
elmagyarázni – például – ki
volt Petőfi Sándor, Deák Fe-
renc vagy Arany János.

Juhász Péter

Ki kicsoda az 
utcanévtáblákon?

Taxis kollégánkat megszondáztat-
ták. Ez eddig nem probléma. Ám
döbbenettel tapasztalta, hogy azt
a szondát kellett a szájába venni,
amelyet korábban már más is
használt. A régi időkben egyszer
használatos szondát használtak,
amelyet használat után megsem-
misítettek. Most viszont az újfajta
szondát egymás után többen is
használják, ami a mai AIDS-kor-
szakban igen elgondolkoztató!

A szondára nyilvánvalóan nyál
kerül, ezt vegye a szájába a követ-
kező járművezető?  Van-e valami
higiéniai előírás a szondák hasz-
nálatára? Fertőtlenítik-e a szondát
minden használat után? Megta-
gadhatja-e a jármű vezetője, hogy
higiéniai okok miatt ne vegye szá-
jába a szondát? Természetesen
megkerestük az illetékes rendőri
vezetőt. 

Megérkezett a válasz. 
Az elektromos alkoholtesz-
terekhez használt befújást
elősegítő eszközök alkalma-
zásáról. 

Az általános rendőrségi
feladatok ellátására létreho-
zott szervnél használatban
lévő elektromos alkohol-
teszterekhez kettőféle befú-
jást biztosító eszköz kerül
alkalmazásra, az alkohol-
teszterek üzemmódjától
függően.

A kilélegzett levegő etil-
alkohol koncentrációjára
vonatkozó mérési ered-

ményt számszerűen ki nem jelző
üzemmód alkalmazása során egy
tölcsér kerül felhasználásra, ame-
lyet szájba venni, illetve szájhoz
érinteni nem kell. 

A mérési eredményt számszerű-
en kijelző üzemmód esetén egy
fúvóka kerül felhasználásra, ame-
lyet azonban már szájba kell ven-
ni. Éppen ezért ezek a fúvókák
zárt, steril csomagolásban kerül-
nek gyártásra. A csomagolás a
mérés előtt kerül felbontásra, és
éppen a szájba vétel okán a fel-
használásuk is csak egy személy-
hez kapcsolódik. 

Óberling József 
rendőr ezredes,

rendőrségi főtanácsos, 
főosztályvezető

Országos Rendőr-
főkapitányság

Rendészeti Főigazgatóság
Közlekedésrendészeti 

Főosztály
Köszönjük a választ!

jépé

Kötelező-e szájba venni azt a szondát, 
amelyiket korábban már más is a szájába vett?
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Taxis kolléga keresett meg,
hogy most mit csináljon? Telefonos ren-
delésre érkezett a VI. kerületi Bajcsy-
Zsilinszky út–Zichy Jenő utca sarkánál
lévő porcelánbolthoz. Az idős utas kéré-
se volt, menjen be érte, hozza ki a meg-
vásárolt portékát. Két percig sem állt a
jelzett helyszínen, mégis jött a csekk.
Sajnos, itt sokat nem lehet keresni. Nem hi-
vatkozhatunk elakadásjelző háromszögre,
nem hivatkozhatunk mozgássérült-igazol-
ványra. A képen – valószínűleg – jól látható,
a taxis cipeli ki a boltból a kis motyót. 

Mit tehetünk? Írjuk ösz-
sze a „balesetveszélyes”
helyszíneket! Aki kapott
már csekket, az küldje el
nekünk a helyszínt és rö-
viden a büntetés okát.
Például saroktól 5 méte-

ren belüli megállás, járdán való megállás,
vagy szabálytalan kanyarodás. Akár nekem
(lampafelelos@freemail.hu), akár a szer-
kesztőségnek
(taxisokvilaga@taxisokvilaga.hu), akár a BTI-
nek, Nagy Zolinak (bti@taxicentrum.hu). 

Korábban már készült több ilyen
lista, azonban újabb helyszínekkel
kell „megbarátkozni”. Kolléga je-
lezte, hogy a napokban, Újpesten,
az Árpád úton, egy pénzintézet
előtt, a járdán való parkolás miatt
büntették meg. Ott, ahol évek óta
megáll, és még sohasem volt
gondja! Sajnos, ez a jövő, nagyon
oda kell figyelni a közlekedés sza-
bályaira! 

A „balesetveszélyes” helyszínek-
ről készült listát aztán mindenki kiollózhatja
az újságból és beteheti a taxis tárcába,
hogy mindig kéznél legyen. Aztán időnként
elő kell venni és tanulmányozni a listát, hol
mire figyeljünk. JP
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– Gyorshajtásért fel-
írom magát – állít meg
egy rendõr egy autóst.

– Csak vigyázzon, biz-
tos úr, nehogy én írjam
fel magát!

– Miért? Mi maga?
– Sírköves.

* * *
Ismerkedés az Állat-

kertben:
– Bocsánat kisasz-

szony, hogy megszólí-
tom, de talán emlékszik
rám. Az imént a ma-
jomketrecnél is bámul-
tam magát...

– Persze, emlékszem!
És hogy szabadult ki?

* * *
Nyílt egy új áruház a

közelben. Minden ter-
méket illatokkal tesz-
nek vonzóbbá. 

Ahogy közeledsz a
tojásokhoz, friss rántot-
ta illatát érzed. A pék-
süteményeknél érzed a
frissen sütött kenyér
ínycsiklandó illatát.
Fantasztikus. De WC-

papírt nem veszek ott
többet..

* * *
Feleség a férjéhez a

kozmetikus után:
– Drágám, ugye nem

is nézek ki negyven-
nek?

– Már régen nem, szí-
vem...

* * *
Két anyuka együtt sé-

táltatja babakocsiban
két hasonló korú kisfi-
át. Az egyik kisfiú kér-
dezi a másiktól:

– Te még szopizol?
– Igen, sajnos.
– Miért sajnos? Hiszen

az tök jó!
– Nem olyan jó, ha

olyan valakivel kell osz-
tozni rajta, aki dohány-
zik...

* * *
– Az a nõ, aki nem csi-

nos, milyen? Csintalan?
* * *

– Fogadd el: egyszer
te vagy a galamb, egy-
szer meg a szobor.

Írjuk össze a „balesetveszélyes” helyszíneket

Fél évvel ezelőtt egész oldalas írás-
ban figyelmeztettük olvasóinkat, itt
beüzemelték a Nagy Testvért

Itt akkor sem álljunk
meg, ha az utas kéri

Sajnos az egész város tele van
kamerákkal, és szaporodnak
tovább a veszélyes helyek

Tél végére katasztrofális állapotban
vannak a magyar utak. Kátyú kátyú
hátán, nem győzzük kerülgetni a göd-
röket. Bezzeg Németországban
mennyivel jobb a helyzet, mondogat-
ják sokan! Ott csak tükörsima utakat
látni… 

Nem vigasz nekünk, de a tél végé-
re Németországban is minden máso-
dik utcában találhatunk kátyút, erről
számolt be az ADAC Motorwelt, a
Német Autóklub lapja. 

Hárommilliárd euró kellene nekik
ahhoz, hogy mindet eltüntessék.

Egyedül Köln-
ben 50 millió
euróra lenne
szükség. Ott
már januárban
2200 kátyút szá-
moltak össze, és
akkor még nem
volt vége a tél-
nek. Egyelőre, a
hideg időben hi-
deg aszfalttal ja-
vítottak, de ezt
majd újra kell
foltozni, a jó idő
beálltával, meleg
aszfalttal.
Viszont ez így
nagyon drága,
ezt ők is tudják.  

JuP

Hatalmas kátyúk Né-metországban is… 

Németországban is

Minden második utcában kátyú 
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– Az emberiség olyan,
mint a krumpli: a java a
föld alatt van.

– A valóság olyan illúzió,
amelyet az alkohol tartós
megvonása idéz elõ.

I. kerület
Angelo Rotta rakpart
Attila út 
Krisztina körút 
Sztehlo Gábor rakpart 

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

III. kerület
Árpád fejedelem útja
Bajcsy-Zsilinszky út
Batthyány utca 
Bécsi út 
Lajos utca 

IV. kerület
Árpád út 

VI. kerület
Andrássy út 
Bajcsy-Zsilinszky út 
VIII. kerület 
Üllői út 
IX. kerület
Határ út
Soroksári út 
Üllői út 
X. kerület
Gyömrői út
Kerepesi út
Kőbányai út 
Pongrác út 
Üllői út 
Vaspálya utca
XI. kerület
Andor utca
Bartók Béla út  

Budafoki út 
Budai alsó rakpart 
Irinyi József utca 
Fehérvári út 
M7 autópálya 
Nagyszőlős utca 
XIII. kerület
Béke út 
Carl Lutz rakpart
Váci út 
XIV. kerület
Ajtósi Dürer sor
Csömöri út 
Dózsa György út 
Egressy út 
Fogarasi út 
Hungária körút 
Mogyoródi út 
M 3 autópálya bevezető sza-
kasz 

Thököly út 

XV. kerület 
M 3 autópálya bevezető sza-
kasz 
M 3 autópálya kivezető szakasz
Szentmihályi út

XVII. kerület
Ferihegyi út 

XVIII. kerület
Gyömrői út 
Nagykőrösi út 
Üllői út 

XIX. kerület
Nagykőrösi út 

XX. kerület
Határ út
Nagykőrösi út

XXII. kerület
6-os út bevezető szakasza
Nagytétényi út

Forrás: BRFK

Hol mérHol mérnek sebessnek sebességeége t Budapest Budapes tten?en?
(2. rész: Az éjszakai órákban)

Zsélyi Aladár utca
Zsélyi Aladár (1883–1914) gépész-
mérnök, repülőgép-tervező, pilóta
Zsemlye Elemér utca
Zsemlye Elemér (1872–1928)
elektrotechnikus, okleveles gé-
pészmérnök, repülőgép-konstruk-
tőr, a rákosi repülők egyike. 
Zsigmond tér 
Luxemburgi Zsigmond (1368–
1437) magyar, német, cseh, olasz
király, majd német-római császár.
Első felesége Mária királynő,
Nagy Lajos lánya volt, e házassá-
ga révén került a magyar trónra. 
Zsigmondy Vilmos utca 
Zsigmondy Vilmos (1821–1888)
bányamérnök, geológus, ország-
gyűlési képviselő, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia levelező tagja.
A Fővárosi Közmunkák Tanácsá-
nak tagja. A Francia Becsület-
rend kitüntetettje. 
Zsirai Miklós utca
Zsirai Miklós (1892–1955) Kos-
suth-díjas nyelvész, egyetemi ta-
nár, a Magyar Tudományos Aka-
démia igazgató tagja. 
Zsófia utca
Zsófia, III. Béla király lánya, aki II.

Konrád német király jegyese volt,
de kolostorba vonult és apáca-
ként halt meg.
Zsolnay Vilmos utca
Zsolnay Vilmos (1828–1900) ke-
ramikus művész, Átvette bátyja
agyagárú gyárát, feltalálta a fagy-
álló pyrogránitot, amelyet azóta
épületszobrászati díszként hasz-
nálnak. Itt állt a Zsolnay-cég buda-
pesti gyára. 
Zsolt fejedelem utca 
Zsolt, Solt vagy Zolta, Árpád feje-
delem legkisebb fia. Fejedelem
volt 907–947 között.

Véget ért körsétánk a buda-
pesti utcanevek birodalmá-
ban, köszönet Ráday Mihály
úrnak, aki engedélyezte, hogy
forrásként felhasználjuk a Bu-
dapest teljes utcanév-lexikon
összeállítását.

Természetesen nem szere-
pelt a felsorolásban az ösz-
szes budapesti elnevezés,
mert úgy gondoltam nem kell
elmagyarázni – például – ki
volt Petőfi Sándor, Deák Fe-
renc vagy Arany János.

Juhász Péter

Ki kicsoda az 
utcanévtáblákon?

Taxis kollégánkat megszondáztat-
ták. Ez eddig nem probléma. Ám
döbbenettel tapasztalta, hogy azt
a szondát kellett a szájába venni,
amelyet korábban már más is
használt. A régi időkben egyszer
használatos szondát használtak,
amelyet használat után megsem-
misítettek. Most viszont az újfajta
szondát egymás után többen is
használják, ami a mai AIDS-kor-
szakban igen elgondolkoztató!

A szondára nyilvánvalóan nyál
kerül, ezt vegye a szájába a követ-
kező járművezető?  Van-e valami
higiéniai előírás a szondák hasz-
nálatára? Fertőtlenítik-e a szondát
minden használat után? Megta-
gadhatja-e a jármű vezetője, hogy
higiéniai okok miatt ne vegye szá-
jába a szondát? Természetesen
megkerestük az illetékes rendőri
vezetőt. 

Megérkezett a válasz. 
Az elektromos alkoholtesz-
terekhez használt befújást
elősegítő eszközök alkalma-
zásáról. 

Az általános rendőrségi
feladatok ellátására létreho-
zott szervnél használatban
lévő elektromos alkohol-
teszterekhez kettőféle befú-
jást biztosító eszköz kerül
alkalmazásra, az alkohol-
teszterek üzemmódjától
függően.

A kilélegzett levegő etil-
alkohol koncentrációjára
vonatkozó mérési ered-

ményt számszerűen ki nem jelző
üzemmód alkalmazása során egy
tölcsér kerül felhasználásra, ame-
lyet szájba venni, illetve szájhoz
érinteni nem kell. 

A mérési eredményt számszerű-
en kijelző üzemmód esetén egy
fúvóka kerül felhasználásra, ame-
lyet azonban már szájba kell ven-
ni. Éppen ezért ezek a fúvókák
zárt, steril csomagolásban kerül-
nek gyártásra. A csomagolás a
mérés előtt kerül felbontásra, és
éppen a szájba vétel okán a fel-
használásuk is csak egy személy-
hez kapcsolódik. 

Óberling József 
rendőr ezredes,

rendőrségi főtanácsos, 
főosztályvezető

Országos Rendőr-
főkapitányság

Rendészeti Főigazgatóság
Közlekedésrendészeti 

Főosztály
Köszönjük a választ!

jépé

Kötelező-e szájba venni azt a szondát, 
amelyiket korábban már más is a szájába vett?
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A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

1. Helyes a „C” válasz. A legújabb – május el-
sején hatályba lépő – KRESZ módosítás beve-
zette a „gyermekeket szállító autóbusz” fogal-
mát. Ez minden olyan nem menetrend szerint
közlekedő autóbusz lehet, amelyen gyermekek
és felnőtt kísérőik utaznak. Az ilyen autóbuszt és
az iskolabuszt kell, illetve szabad megjelölni az
elején és hátulján elhelyezett legalább 40x40
cm méretű fényt kibocsátó vagy megvilágított
„Gyermekszállítás” táblával.
2. Helyes az „A” válasz. A „Gyermekek” jel-
zőtábla alatti kiegészítő táblán feltüntetett távol-
ságon belül ezen túl legfeljebb 30 km/h sebes-
séggel szabad haladni. A közútkezelő az ilyen
táblakombinációt kizárólag olyan helyen alkal-
mazza, ahol a gyermekek úttestre lépésével fo-
kozottan számolni kell (pl. közoktatási intézmé-
nyek környékén).
3. Helyes a „B” válasz.
4. Helyes a „C” válasz. A „Gyermekszállítás”
táblával megjelölt úttesten álló autóbuszt – a
gyermekek be- és kiszállásának az autóbusz
mindkét oldali első és hátsó irányjelzőjének egy-
idejű működtetésével jelzett időtartamában – ki-
kerülni, és mellette – a párhuzamos közlekedés-
re nem alkalmas úttesten – elhaladni tilos. 
5. Helyes a „B” válasz. Lakott területen a jár-
művek vezetői kötelesek az elindulási szándékot
jelző, menetrend szerint közlekedő autóbusz-
nak, trolibusznak, az iskolabusznak és a gyerme-
keket szállító autóbusznak a megállóhelyről való
elindulását (a jobb szélső sávba történő besoro-
lást) – ha ez hirtelen fékezés nélkül megtehető –
lassítással, szükség esetén megállással is lehe-
tővé tenni. 

6. Helyes az „A” válasz. A „Gyermekszállítás”
táblával megjelölt álló autóbusz környezetében
gyermekek közlekedésére kell számítani. 
7. Helyes az „A” válasz. Az iskolabusz és a
gyermekeket szállító autóbusz is megállhat, illet-
ve várakozhat a járdán, ha a megállást jelzőtábla
vagy útburkolati jel nem engedi meg. Azonban
ennek feltétele az, hogy a jármű a járda széles-
ségének legfeljebb a felét foglalja el, a gyalogo-
sok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon
maradjon, és a jármű tengelyterhelése az 1000
kg-ot ne haladja meg.
8. Helyes a „B” válasz. A gyermeket szállító
autóbuszok megállhatnak a menetrend szerinti
járatok számára kijelölt autóbuszöblökben.
9. Helyes az „A” válasz. A mozgáskorlátozott
személy által vezetett vagy az őt szállító jármű és
annak vezetője korlátozás nélkül behajthat a la-
kó-pihenő övezetbe.
10. Helyes a „C” válasz. A gyermekeket szállí-
tó különjáratú autóbusz az autóbusz forgalmi
sávban csak a sáv keresztezését és a bekanyaro-
dásra történő felkészülés esetében közlekedhet.
11. Helyes a „C” válasz. A fénysorompót leta-
karással érvénytelenítették. A „Két vagy több vá-
gányú vasúti átjáró kezdete” jelzés azonban érin-
tetlen maradt, így a közúti jármuvek vezetőinek
az adott helyen a biztosítatlan vasúti átjáróra ér-
vényes szabály szerint kell eljárniuk.
12. Helyes a „B” válasz. A személygépkocsi
csak a záróvonalat átlépve tudná kikerülni a
megállóban tartózkodó autóbuszt. A záróvonalat
pedig sem átlépni, sem érinteni nem szabad. 
12/a. Lásd áprilisi rovatunkat.

Matosics János

A City Taxi kollektíváját újabb vesz-
teség érte.  Az éjszakás műszak egy
nagy egyénisége hagyott el minket. 

Matosics János (55-ös Janó), már
nem küzd többé a címekért. Csen-
des, barátságos, mindig segítőkész
emberként ismertünk, tiszteltünk.
Derűs nyugalom, talán ez a jelző il-
lett rád a leginkább. Több évtizedet
dolgoztál a Cityért taxisként, tulaj-
donosként. 

Drága Barátom!
Észrevétlenül szaladtak el mellet-

tünk az évek. A közös nyaralások,
kirándulások, a szadai kerti boroz-
gatások csendesebbek lesznek nél-
küled.

A citysek nagy családja búcsúzik
most Tőled, nyugodj békében, Ja-
nó! Találkozunk egy másik életben!

A City Taxisok és az „Asztaltársa-
ság” nevében: 

Kovács R. József 

Már többször szóba kerültek az elfeledett vas-
úti sínek, amelyek keresztezik a közutakat a
fővárosban. Tönkreteszik az autók futóműveit,
ráadásul jelentős értéket je-
lentenek ma-
guk a sínek is,
amelyeket kár a
földben hagyni.
Kedvenc példám
a XVIII. kerületi
Nagykőrösi út,
ahol még a fény-
sorompó is műkö-
dik, pedig azokon
a síneken sem lesz
már vasúti közleke-
dés. 

Természetesen
megkerestem a Ma-
gyar Államvasutakat, miért nem szedik fel a
síneket, miért dobnak ki jelentős összegeket
a fénysorompó karbantartására, ha ott már
nem fog vonat járni? Megérkezett a válasz: 
A Nagykőrösi úti átjáró a jelenleg forgalom-
szüneteltetett úgynevezett Nagyburma vágány

része. A vágány egy kormányrendelet alapján:
„Nem a transzeurópai árufuvarozási há-

lózat részét képező or-
szágos törzshálózati
vasúti pályák” ka-

tegóriá-
ba sorolt vasúti vo-
nal. A Nagyburma vá-
gány elsődleges funk-
ciója a kelebiai és ceglédi vasútvonalak ösz-
szeköttetése vis maior esetén Budapest–Fe-
rencváros vasúti csomópont elkerülésére. 

A Nagyburma vágány Soroksár–Kispest -

elágazás közötti szakasza (a kelebiai és a
lajosmizsei vonalakat összekötő szakasza)
több alkalommal üzemelt – vis maior miatt –
mint kerülő útirány Ferencváros és Soroksár
állomás között.

A Nagyburma vágány lajosmizsei vonal ke-
resztezési szakaszára korábban készült már

tanulmányterv, mely vizs-
gálta a Nagyburma vá-
gány megszüntethetősé-
gét, annak kiváltását.

Ennek keretében a
Honvédelmi Minisz-
térium nyilatkozott a
vasúti kapcsolat
megtartásának
szükségességéről,
mert a ceglédi és a
kelebiai vonal ösz-
szeköttetésének
biztosítását elen-
gedhetetlennek

tartják, ezért a vonal
nem szüntethető meg. 

Dávid Ilona
Magyar Államvasutak

elnök – vezérigazgató 

Köszönjük a választ. 
Juhász Péter

…jó, rendben van. De addig is miért
nem takarják le a lámpát? Miért köl-
tenek rá jelentős összeget a fenntar-
tásukra? A mi pénzünkből… 

Az elnök-vezérigazgató sze-
rint ezeken a síneken még
járhatnak vonatok…

Kapaszkodjatok! 

A síneket nem lehet felszedni! 
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A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

1. Helyes a „C” válasz. A legújabb – május el-
sején hatályba lépő – KRESZ módosítás beve-
zette a „gyermekeket szállító autóbusz” fogal-
mát. Ez minden olyan nem menetrend szerint
közlekedő autóbusz lehet, amelyen gyermekek
és felnőtt kísérőik utaznak. Az ilyen autóbuszt és
az iskolabuszt kell, illetve szabad megjelölni az
elején és hátulján elhelyezett legalább 40x40
cm méretű fényt kibocsátó vagy megvilágított
„Gyermekszállítás” táblával.
2. Helyes az „A” válasz. A „Gyermekek” jel-
zőtábla alatti kiegészítő táblán feltüntetett távol-
ságon belül ezen túl legfeljebb 30 km/h sebes-
séggel szabad haladni. A közútkezelő az ilyen
táblakombinációt kizárólag olyan helyen alkal-
mazza, ahol a gyermekek úttestre lépésével fo-
kozottan számolni kell (pl. közoktatási intézmé-
nyek környékén).
3. Helyes a „B” válasz.
4. Helyes a „C” válasz. A „Gyermekszállítás”
táblával megjelölt úttesten álló autóbuszt – a
gyermekek be- és kiszállásának az autóbusz
mindkét oldali első és hátsó irányjelzőjének egy-
idejű működtetésével jelzett időtartamában – ki-
kerülni, és mellette – a párhuzamos közlekedés-
re nem alkalmas úttesten – elhaladni tilos. 
5. Helyes a „B” válasz. Lakott területen a jár-
művek vezetői kötelesek az elindulási szándékot
jelző, menetrend szerint közlekedő autóbusz-
nak, trolibusznak, az iskolabusznak és a gyerme-
keket szállító autóbusznak a megállóhelyről való
elindulását (a jobb szélső sávba történő besoro-
lást) – ha ez hirtelen fékezés nélkül megtehető –
lassítással, szükség esetén megállással is lehe-
tővé tenni. 

6. Helyes az „A” válasz. A „Gyermekszállítás”
táblával megjelölt álló autóbusz környezetében
gyermekek közlekedésére kell számítani. 
7. Helyes az „A” válasz. Az iskolabusz és a
gyermekeket szállító autóbusz is megállhat, illet-
ve várakozhat a járdán, ha a megállást jelzőtábla
vagy útburkolati jel nem engedi meg. Azonban
ennek feltétele az, hogy a jármű a járda széles-
ségének legfeljebb a felét foglalja el, a gyalogo-
sok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon
maradjon, és a jármű tengelyterhelése az 1000
kg-ot ne haladja meg.
8. Helyes a „B” válasz. A gyermeket szállító
autóbuszok megállhatnak a menetrend szerinti
járatok számára kijelölt autóbuszöblökben.
9. Helyes az „A” válasz. A mozgáskorlátozott
személy által vezetett vagy az őt szállító jármű és
annak vezetője korlátozás nélkül behajthat a la-
kó-pihenő övezetbe.
10. Helyes a „C” válasz. A gyermekeket szállí-
tó különjáratú autóbusz az autóbusz forgalmi
sávban csak a sáv keresztezését és a bekanyaro-
dásra történő felkészülés esetében közlekedhet.
11. Helyes a „C” válasz. A fénysorompót leta-
karással érvénytelenítették. A „Két vagy több vá-
gányú vasúti átjáró kezdete” jelzés azonban érin-
tetlen maradt, így a közúti jármuvek vezetőinek
az adott helyen a biztosítatlan vasúti átjáróra ér-
vényes szabály szerint kell eljárniuk.
12. Helyes a „B” válasz. A személygépkocsi
csak a záróvonalat átlépve tudná kikerülni a
megállóban tartózkodó autóbuszt. A záróvonalat
pedig sem átlépni, sem érinteni nem szabad. 
12/a. Lásd áprilisi rovatunkat.

Matosics János

A City Taxi kollektíváját újabb vesz-
teség érte.  Az éjszakás műszak egy
nagy egyénisége hagyott el minket. 

Matosics János (55-ös Janó), már
nem küzd többé a címekért. Csen-
des, barátságos, mindig segítőkész
emberként ismertünk, tiszteltünk.
Derűs nyugalom, talán ez a jelző il-
lett rád a leginkább. Több évtizedet
dolgoztál a Cityért taxisként, tulaj-
donosként. 

Drága Barátom!
Észrevétlenül szaladtak el mellet-

tünk az évek. A közös nyaralások,
kirándulások, a szadai kerti boroz-
gatások csendesebbek lesznek nél-
küled.

A citysek nagy családja búcsúzik
most Tőled, nyugodj békében, Ja-
nó! Találkozunk egy másik életben!

A City Taxisok és az „Asztaltársa-
ság” nevében: 

Kovács R. József 

Már többször szóba kerültek az elfeledett vas-
úti sínek, amelyek keresztezik a közutakat a
fővárosban. Tönkreteszik az autók futóműveit,
ráadásul jelentős értéket je-
lentenek ma-
guk a sínek is,
amelyeket kár a
földben hagyni.
Kedvenc példám
a XVIII. kerületi
Nagykőrösi út,
ahol még a fény-
sorompó is műkö-
dik, pedig azokon
a síneken sem lesz
már vasúti közleke-
dés. 

Természetesen
megkerestem a Ma-
gyar Államvasutakat, miért nem szedik fel a
síneket, miért dobnak ki jelentős összegeket
a fénysorompó karbantartására, ha ott már
nem fog vonat járni? Megérkezett a válasz: 
A Nagykőrösi úti átjáró a jelenleg forgalom-
szüneteltetett úgynevezett Nagyburma vágány

része. A vágány egy kormányrendelet alapján:
„Nem a transzeurópai árufuvarozási há-

lózat részét képező or-
szágos törzshálózati
vasúti pályák” ka-

tegóriá-
ba sorolt vasúti vo-
nal. A Nagyburma vá-
gány elsődleges funk-
ciója a kelebiai és ceglédi vasútvonalak ösz-
szeköttetése vis maior esetén Budapest–Fe-
rencváros vasúti csomópont elkerülésére. 

A Nagyburma vágány Soroksár–Kispest -

elágazás közötti szakasza (a kelebiai és a
lajosmizsei vonalakat összekötő szakasza)
több alkalommal üzemelt – vis maior miatt –
mint kerülő útirány Ferencváros és Soroksár
állomás között.

A Nagyburma vágány lajosmizsei vonal ke-
resztezési szakaszára korábban készült már

tanulmányterv, mely vizs-
gálta a Nagyburma vá-
gány megszüntethetősé-
gét, annak kiváltását.

Ennek keretében a
Honvédelmi Minisz-
térium nyilatkozott a
vasúti kapcsolat
megtartásának
szükségességéről,
mert a ceglédi és a
kelebiai vonal ösz-
szeköttetésének
biztosítását elen-
gedhetetlennek

tartják, ezért a vonal
nem szüntethető meg. 

Dávid Ilona
Magyar Államvasutak

elnök – vezérigazgató 

Köszönjük a választ. 
Juhász Péter

…jó, rendben van. De addig is miért
nem takarják le a lámpát? Miért köl-
tenek rá jelentős összeget a fenntar-
tásukra? A mi pénzünkből… 

Az elnök-vezérigazgató sze-
rint ezeken a síneken még
járhatnak vonatok…

Kapaszkodjatok! 

A síneket nem lehet felszedni! 
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Akár 20% önerővel, 49 800 Ft/hó-tól*

CItrOËn C-elYSÉe
4 MILLIÓ TESZTKILOMÉTEREN BIZONYÍTOTT

A CITROëN KüLöNLEgES TAxI AjáNLATA: 20% BEfIZETÉS, 20% áRKEdvEZMÉNY.

A CITROëN C-Elysée 4 000 000 km-es teszten bizonyította, hogy bírja a rázós utakat, bírja a szélsőséges időjá-
rási viszonyokat, sőt felkészült a váratlan helyzetekre is. A márka hagyományaihoz méltó kényelmet a CITROëN 
C-Elysée tágas utastere, hatalmas, 506 literes csomagtartója és kiváló úttartása biztosítja.

Egyedi flottaajánlatért forduljon a CITROëN BUSINESS igazgatósághoz: flotta_hu@citroen.com

www.citroen.hu

A feltüntetett önerő a Citroën finanszírozás változó kamatozású forint alapú nyíltvégű pénzügyi lízing ajánlata. Az ajánlat 20% önerő befizetése mellett 60 hó futamidőre 20% maradványértékkel lett számolva (THM: 
11,45%). Ajánlatunk 2013. június 30-ig történő megrendelés esetén érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a Citroën fenntartja a kondíciók változtatásának jogát. 
Az akció részleteiről érdeklődjön a www.citroen.hu oldalon és a részt vevő Citroën márkakereskedéseinkben! A kép illusztráció. A Citroën C-Elysée vegyes fogyasztása: 4,1-7,3 l /100 km, CO2-kibocsátása: 108-168 g.
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