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* THM: 10,38%  ** THM: 10,41%  *** THM: 10,35%. A feltüntetett ajánlat kizárólag taxisoknak Ford Credit fi nanszírozás igénybevételével érvényes 
2013. december 31-ig történő megrendelés esetén. A fi nanszírozás kizárólag forint alapon, zárt végű pénzügyi lízing formában vehető igénybe. 
A THM értéke 72 hónap futamidővel, 20% kezdő befi zetéssel és csoportos fi zetési mód fi gyelembevételével került meghatározásra. A THM 
meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok fi gyelembevételével történik, a feltételek változása esetén a mértéke 
módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a fi nanszírozás árfolyam- valamint kamatkockázatát. A fenti hirdetés tájékoztató jellegű, nem minősül 
ajánlattételnek, részletes tájékoztatásért és szerződésmintáért forduljon bizalommal Ford márkakereskedőjéhez! A Ford Credit szolgáltatásait 
a Ford magyarországi hivatalos márkafi nanszírozója, a Lombard Lízing Zrt. nyújtja. Az autók képe illusztráció. További információ és részletek az 
ajánlatról a Ford márkakereskedésekben, a www.ford.hu weboldalon és a Ford Vonalon (06 40 200 024). Az Ön teljes nyugalma érdekében minden 
újonnan vásárolt gépjárműhöz a 2 év alapgarancia mellett +3 év Ford Extra Garanciát ajánlunk. Részletekről érdeklődjön márkakereskedőjénél, 
vagy kattintson ide: http://www.ford.hu/SzervizEsAlkatresz/fordgarancia
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Biztosan mindenki ismer olyan személye-
ket, akik mindenben csak a hibát látják,
nekik semmi sem jó. Hozhat az élet bár-
mily kedvező változást életükbe, ők csak
fanyalognak. Érdekes, hogy a taxisok kö-
zött mintha az átlagosnál több lenne az
ilyen…

Ez év őszén igazán meghatározó válto-
zások álltak be a taxis szakmában – leg-
alább is fővárosi szinten. Megkockázta-
tom, hogy a magántaxizás 1982-es enge-
délyezése óta nem volt ilyen mértékű
megújulás. Meghatározták milyen színű
legyen az autónk, mekkora tarifával
járhatunk és milyen szolgáltatáso-
kat vagyunk köteles teljesíteni. A
sok zűrzavaros év után ma minden
fillérre meg centiméterre szabályoz-
va van, nekünk csak ezeket az elő-
írásokat betartva dolgozni kell. Aki
jobban szerette a szabadságot,
vagy inkább a szabadosságot, an-
nak most kétségkívül nehezebb, aki ma-
ga választotta ki, hogy melyik fuvar a neki
megfelelő, az új trükkök megtanulására
kényszerül. Lehet panaszkodni, meg fa-
nyalogni, de az kevés. A feltételek adot-
tak. Lehet feltűrni az ingujjat és nekifogni
a munkának. Kapcsolódik ide e havi afo-
rizmánk is.

Sárga szín

Talán ezt az előírást bírálják a legtöbben.
Igen, tudom, komoly összegbe kerül az
autó átfóliázása. Igen, virít róla, hogy tu-
lajdonosa taxis. Igen, egy baleset esetén
nehézkes lesz megoldani a fényezést és
a fóliázást egyszerre. Ugyanakkor az uta-
sok ma már vadásszák a sárga kocsikat.
Mezítlábas kolléga mesélte, hogy több-
ször leintették az utcán – ilyen már hosz-
szú ideje nem fordult elő. Kivették a sor-
ból a droszton – előtte két másik, nem
sárga taxi állt. Az egyik taxitársaság disz-
pécsere osztotta meg velem azt az infor-
mációt, hogy a telefonos megrendelő ra-
gaszkodott hozzá, hogy sárga kocsit
küldjenek. Külföldi vendégei voltak
ugyanis, akiket hazájukban úgy informál-
tak, hogy Budapesten csak sárga taxiba
szálljanak be. 

Sokan mégis fanyalognak, kiskapukat
keresnek. Felháborodva kiáltják világgá,
hogy a saját magánautójukat kell befeste-
ni, befóliázni. Hogy ez a dolog törvényte-
len! Pedig az igazság az, hogy olyan jog-
szabály nincsen, ami kötelezné az em-
bert, hogy a saját tulajdonú autóját taxi-
ként használja (akár sárga, akár más szí-
nű). Olyan jogszabály viszont van, ami
megengedi, hogy a vállalkozásban hasz-
nált – akár sárga – taxigépkocsit szükség
esetén saját célra is használhassuk.

POS-terminál

Ennek az eszköznek a kritikája szinte tel-
jes egészében a társasághoz nem tarto-
zó taxisoktól ered. A céges taxisok
ugyanis már réges-régen használják ezt a
technikát. Saját elhatározásból (na jó,
csapat-elhatározásból) szereltették be,
felismerve az idők szavát, ráérezve arra,
hogy egyre többen használnák náluk is a
készpénz-helyettesítő eszközöket. Azt hi-
szem, a bankkártyák elterjedése

ma már természe-
tes, a taxisnak meg haladnia kell a korral,
ha fizető utasokat akar magának. A taxis
minősítő vizsgán ellenőrzik a POS termi-
nál meglétét. Nem ám csak úgy ránézés-
re, vagy darabra! A banki info kinyomtatá-
sát is kérik, nem érdemes tehát egy ilyen
terminált körbeadni és többen
próbálkozni…

Tízéves korhatár

De sokat foglalkoztunk ezzel a kérdéssel
az elmúlt hónapokban! Mindenki ismer
olyan taxist, akinek a tízéves autója még
tipp-topp, mint az új. Egy rozsdapötty
sincs rajta. Felújított a motor, úgy megy,
mint az álom! Mégis igaz, hogy valahol

TARTALOM
Fáradnak a taxisok 8.
Első kézből a „Taxirendeletről” 10.
Hol a határ? 12.
Szeptembertől tilos a használatuk 15.
Hiába szóltunk... 15.
Van, ahol kötelező, máshol ajánlott 16.
A nem taxis tevékenységek 
számlázása 17.
Jutalmat sem fogadott el a sofőr 17.
Tisztelt Szerkesztőség! 18.
Trükkös bliccelők a fővárosban 18.
Én így számolok 18.
Tudod vagy tippelsz? 19.
Traffipax-láncok Mikulásra 21.
Megígérték, hogy nem dohányoznak 21.
Haltenberger Samu-díj 2013 (2. rész) 22.
Továbbra is a térfigyelő kamerákról 25.
10 éve történt, 20 éve történt 27.
Találtunk egy verset 28.
Turisztika, Sport és Gasztronómia 29.
Peugeot M5 Center 29.
Kérések és köszönetek 
a taxiállomásokkal kapcsolatban 30.
Taxis alkalmi munkában 34.
Forgalmirend-változások 35.
Taxisok kérései, 
közlekedésszervezők válaszai 37.
NAV-információk 39.
Ezentúl nem írhatjuk ki 
az URH-kódokat a taxikra 43.
Pilla jelenti 12. rész 43.
A bevétel nyomai 46.
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Fanyalgók

Havi aforizma  
Az ember odavezetheti a lovat a vízhez, de

az ivásra már nem tudja rávenni. 
John Heywood
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TAXIBAN IS UTAZUNK!
OPEL TAXI

Különleges ajánlatok taxisok részére

Újítson az Opellel! A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépő fővárosi rendelet a budapesti 
taxisok életébe várhatóan gyökeres változást hoz. Az Opel modelljeivel Ön a legtöbbet 
hozhatja ki az átállásból.
 
Portfóliónk taxisok számára ajánl olyan gépjárműveket, amelyek nemcsak tekintettel vannak 
az új taxisrendelet előírásaira, hanem lehetővé teszik azt is, hogy új autójával Ön valóban 
jól járjon. 

*Az ajánlat a megvásárolni kívánt gépkocsi meghatározott minimum megtartási feltételei 
mellett érvényes. A részletekről kérjük, érdeklődjön az akcióban részt vevő Opel márka-
kereskedésekben. Az ár ajánlott fogyasztói ár.

www.opel.hu            facebook.com/OpelHU

Kombinált használat esetén az új Meriva átlagfogyasztása: 4,5-6,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 119-168 g/km, az Astra átlag-
fogyasztása: 4,0-8,1 l/100 km, CO2-kibocsátása: 105-177 g/km, változattól és forgalmi viszonyoktól függően. További részletekért
és konkrét árajánlatokért forduljon az Opel márkakereskedésekhez. A kép illusztráció.

Opel Meriva sárgában 
akár 3.300.930 Ft-ért!*

Opel Astra sárgában 
akár 3.664.630 Ft-ért!*
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meg kell húzni a határt. Ha ez 15 év lett vol-
na, akkor azonnal előkerültek volna tizenhat
éves autók, amik tipp-topp, rozsdapötty,
álom stb. Biztosan vannak kivételek, ma-
gam is ismerek egy olyan kollégát, akinek
tízéves taxijában még százezer kilométer
sincs, és nem azért, mert visszapörgetett az
óra, hanem tényleg. Újonnan vette, csak ő
hajtotta, nyugdíj melletti taxis. Ez a kocsi
még valóban mehetne, de hát az ő autója a
kivétel, ami erősíti a szabályt…

Mert mi ennek az előírásnak az igazi lé-
nyege? Hogy eltűnjenek végre az ütött-ko-
pott, horpadt, gányolt, „ecsettel fényezett”
borzalmak az utcákról. Jómagam gyakran já-
rok a Kelenföldi pályaudvar felé, itt néhány
hónapja még állt egy olyan Fiat Rithmo taxi,
aminél a bontóban is szebbeket látni. És
dolgozott! Beállt egészen a lépcsőhöz! Va-
dászta az utasokat a peronon! (Persze az,
hogy az ilyen taxik hogy mennek át a mű-
szaki vizsgán, az szintén megérne egy
cikket…)

Csendes címkiadás

Hát itt bizony még nincs minden rendben!
Nagyon nincs! Szinte mindegyik társaság-
nál „próbaüzemmel” működik a rendszer,
aztán baj esetén elő lehet kapni a mikro-
font. A taxisok meg panaszkodnak. Néhá-
nyan egyenesen 50%-os visszaesésről be-
szélnek. Az érdekes csak az, hogy ezeknél
a társaságoknál a kiadott összhavi cím-
menyiség nem csökkent. Tehát, ha valaki
kevesebb címet visz el, akkor a többi meg
óhatatlanul többet. A végeredmény ugyan-
az, csak az elosztás más.

Attól tartok, hogy itt sem kritizálni kellene
(illetve dehogynem – csak jobbító szándék-
kal), hanem hozzászokni, alkalmazkodni az
új rendszerhez. 

Persze vannak kezdeti zökkenők. Elrom-
lanak a tabletek, eltűnik a jel, nem „lát” a
műhold, rossz a körzetbeosztás, vagy hibás
a program. Szükség lenne cserekészülé-
kekre, javítási ügyeletre. Vagy itt a legfonto-
sabb kifogás: nem hallom, „hogy mozog a
város”! Szokatlan, néha ijesztő ez a csend.
Viszont az a helyzet, hogy a főváros rende-

lete e kérdésben is egyértelmű, tehát las-
san hozzá kell szoknunk a „csendeshez”.

Talán néhány példát említenék, hátha se-
gít a hangadóknak, a „nagypályásoknak”.
Például aki évek óta a Gellérthegy tetején
áll, tökéletes pozícióban az átjátszóhoz, az
valószínűleg eddig minden címet elvitt, amit
akart. Gyakorlatilag normál forgalom esetén
a Keleti pályaudvar és a Szabadság-hegy
teteje egyaránt elérhető onnan maximum tíz
perc alatt. Akinek jó rádiója van és hajlandó
rágurulni a címekre, az nagyon jól teszi, ha
ilyen helyen várja a fuvart. Illetve… csak jól
tette. Mert mondjuk konkrétan a Gellérthe-
gyen és annak körzetében talán ritkábban
van cím. Taxisunk ugyanott áll, ahol eddig,
de egyetlen címet sem dob rá a rendszer
órákig. Pedig azok a fuvarok most is meg-
vannak, amire eddig nyomott – csak más vi-
szi el. Olyan, aki ugyan nem áll jó helyen az
átjátszóhoz, de jó helyen áll a címhez. Nem
a rendszer a hibás – gondolkodásunkat,
munkaszervezésünket kell átállítanunk. Né-
hány hónapon belül ez is kialakul majd…

A másik példa főtaxis kollégától érkezett.
Szokott helyén állva úgy érezte, kevesebb a
fuvar, mint eddig. Aztán észrevette, hogy
több olyan rendelése is volt, amit ráosztott
a rendszer, pedig arra nem is nyomott vol-
na! De valóban odaért mondjuk öt perc
alatt. Érthető ez valamennyire? A gép job-
ban tudta, mi jó neki! Tehát eddig fontos
volt a jó pozíció a toronyhoz, most fontos a
jó pozíció a címhez. A profi taxisok néhány
hónap alatt egészen biztosan átállnak majd
erre a változatra. Ami persze nem jelenti
azt, hogy a fuvarszervező hátradőlhet – a
címkiadó rendszert folyamatosan fejleszte-
ni, finomhangolni kell. 

Egy másik szempont lehet a gyorsaság.
Hány címet tud kiadni egy gyakorlott disz-
pécser egy perc alatt? Hatot? Tizet? Töb-
bet nem hiszem, hogy sikerülne. Ha „öm-
lés” van, új csatornákat kell nyitni. Hány cí-
met tud kiadni egy automata rendszer egy
perc alatt? Ötvenet? Százat? Gyakorlatilag
csak a technika (és a címet felvevő telefo-
nosok száma) szab határt. Ha sikerül az

üzembiztonságot javítani, ha sikerül a finom-
hangolást elvégezni, akkor a most még ké-
telkedők is hívei lesznek a GPS alapú rend-
szernek – egyszerűen abból az okból, hogy
több fuvart tudnak teljesíteni jóval kevesebb
gurult kilométerrel.

Fix tarifa

Bármilyen furcsának is tűnhet az átlagtaxis-
nak, van aki a fix tarifa ellen is ágál. Például
az éjszakások, hiszen eddig hivatalosan is
magasabb tarifáért tudták vinni a szórako-
zóhelyek vendégeit. Például a szállodás ta-
xisok, akik eddig számukra kedvező transz-
ferárakon dolgoztak. És igen, azok a társa-
ságok is, akiknek fuvarszervező tevékenysé-
ge kimerült abban, hogy ők olcsóbbak, mint
a többi. Ennek ellenére azt mondom, hogy
a fix tarifa bevezetésével mindenki jól járt.
Mármint minden taxis. Nem kellene ezt a re-
ményt adó helyzetet elrontani azzal, hogy
mindenféle furmányos módon visszacsem-
pésszük a kedvezményeket. Ha ezek a tech-
nikák elterjednének, akkor a taxisok néhány
hónap után ugyanott tartanának, ahol az-
előtt, hogy az új szabályozás életbe lépett.
Azt ugyanis senki se gondolja, ötletével
egyedül él majd a piacon. Először egy,
majd több és néhány hónap múlva minden
fuvarszervező rákényszerül ismét a különfé-
le árengedményekre. Amit persze a taxis fi-
zet majd, ahogy korábban, tagdíjban, hozzá-
járulásban, vagy egyéb módon. Az öldöklő
árküzdelem pedig kezdődik elölröl. Ugyan-
úgy napról napra küszködve, kocsicserét el-
halasztva, javításon spórolva, eladósodva.
Csak most már sárgán, fiatalabb autóval. A
taxisok meg majd a fix tarifát követelik
előbb-utóbb az utcán…

-oli-

4

Új légitársaságok 
a repülőtéren 

Az elmúlt napokban négy újabb légitár-
sasággal találkozhattunk a fővárosi re-
pülőtéren. 

Corendon B terminál
Iceland Air A terminál
Motor Sich. A terminál
Pegasus Airlines B terminál

Forrás: www.bud.hu 

BTI-hírek
A BTI iroda az eddigi évekhez hasonló-
an az évvégi ünnepek között zárva tart.
Utolsó ezévi nyitva tartás december
20. péntek. Az új évben már január
2-án, csütörtökön nyitunk.

A milliomos épít egy
kastélyt, három úszóme-
dencével, az egyikben
meleg víz, a másodikban
hideg, a harmadik üres.
Barátja kérdi hogy minek
ennyi medence.

– Tudod, vannak napok,
amikor jólesik a meleg
medencében úszkálni, a
forró napokon viszont a
hideg víz esik jól.

– De minek ez az üres
medence?

– Vannak napok, ami-
kor nincs kedvem úszni…

* * *
Hogyan szórakozz jól,

minden esetben:
1. Ahányszor valaki

megkér valamire, kérdezd
meg hogy kér-e hozzá
sültkrumplit.

2. Tedd a szemetesvöd-
rödet az íróasztalodra, és
írd ki rá, hogy bejövõ pos-
ta.

3. Az összes közüzemi
csekkednek a „megjegy-
zés“ részébe írd be, hogy
„szexuális szolgáltatáso-
kért“.

4. Minden mondatodat
úgy fejezd be, hogy „a

próféta prédikációja sze-
rint“.

5. Ne hasznalj ekezete-
ket.

6. Kérdezz meg embe-
reket, hogy milyen nemû-
ek.

7. A McDrive ablaknál
jegyezd meg, hogy a ren-
delés elvitelre lesz.

8. Az Operában énekelj
együtt a darabbal.

9. Amikor a pénz kijön a
bankautomatából, kezd-
jél kiabálni, hogy „Nyer-
tem! Nyertem! Harmad-
szor ezen a héten!“
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meg kell húzni a határt. Ha ez 15 év lett vol-
na, akkor azonnal előkerültek volna tizenhat
éves autók, amik tipp-topp, rozsdapötty,
álom stb. Biztosan vannak kivételek, ma-
gam is ismerek egy olyan kollégát, akinek
tízéves taxijában még százezer kilométer
sincs, és nem azért, mert visszapörgetett az
óra, hanem tényleg. Újonnan vette, csak ő
hajtotta, nyugdíj melletti taxis. Ez a kocsi
még valóban mehetne, de hát az ő autója a
kivétel, ami erősíti a szabályt…

Mert mi ennek az előírásnak az igazi lé-
nyege? Hogy eltűnjenek végre az ütött-ko-
pott, horpadt, gányolt, „ecsettel fényezett”
borzalmak az utcákról. Jómagam gyakran já-
rok a Kelenföldi pályaudvar felé, itt néhány
hónapja még állt egy olyan Fiat Rithmo taxi,
aminél a bontóban is szebbeket látni. És
dolgozott! Beállt egészen a lépcsőhöz! Va-
dászta az utasokat a peronon! (Persze az,
hogy az ilyen taxik hogy mennek át a mű-
szaki vizsgán, az szintén megérne egy
cikket…)

Csendes címkiadás

Hát itt bizony még nincs minden rendben!
Nagyon nincs! Szinte mindegyik társaság-
nál „próbaüzemmel” működik a rendszer,
aztán baj esetén elő lehet kapni a mikro-
font. A taxisok meg panaszkodnak. Néhá-
nyan egyenesen 50%-os visszaesésről be-
szélnek. Az érdekes csak az, hogy ezeknél
a társaságoknál a kiadott összhavi cím-
menyiség nem csökkent. Tehát, ha valaki
kevesebb címet visz el, akkor a többi meg
óhatatlanul többet. A végeredmény ugyan-
az, csak az elosztás más.

Attól tartok, hogy itt sem kritizálni kellene
(illetve dehogynem – csak jobbító szándék-
kal), hanem hozzászokni, alkalmazkodni az
új rendszerhez. 

Persze vannak kezdeti zökkenők. Elrom-
lanak a tabletek, eltűnik a jel, nem „lát” a
műhold, rossz a körzetbeosztás, vagy hibás
a program. Szükség lenne cserekészülé-
kekre, javítási ügyeletre. Vagy itt a legfonto-
sabb kifogás: nem hallom, „hogy mozog a
város”! Szokatlan, néha ijesztő ez a csend.
Viszont az a helyzet, hogy a főváros rende-

lete e kérdésben is egyértelmű, tehát las-
san hozzá kell szoknunk a „csendeshez”.

Talán néhány példát említenék, hátha se-
gít a hangadóknak, a „nagypályásoknak”.
Például aki évek óta a Gellérthegy tetején
áll, tökéletes pozícióban az átjátszóhoz, az
valószínűleg eddig minden címet elvitt, amit
akart. Gyakorlatilag normál forgalom esetén
a Keleti pályaudvar és a Szabadság-hegy
teteje egyaránt elérhető onnan maximum tíz
perc alatt. Akinek jó rádiója van és hajlandó
rágurulni a címekre, az nagyon jól teszi, ha
ilyen helyen várja a fuvart. Illetve… csak jól
tette. Mert mondjuk konkrétan a Gellérthe-
gyen és annak körzetében talán ritkábban
van cím. Taxisunk ugyanott áll, ahol eddig,
de egyetlen címet sem dob rá a rendszer
órákig. Pedig azok a fuvarok most is meg-
vannak, amire eddig nyomott – csak más vi-
szi el. Olyan, aki ugyan nem áll jó helyen az
átjátszóhoz, de jó helyen áll a címhez. Nem
a rendszer a hibás – gondolkodásunkat,
munkaszervezésünket kell átállítanunk. Né-
hány hónapon belül ez is kialakul majd…

A másik példa főtaxis kollégától érkezett.
Szokott helyén állva úgy érezte, kevesebb a
fuvar, mint eddig. Aztán észrevette, hogy
több olyan rendelése is volt, amit ráosztott
a rendszer, pedig arra nem is nyomott vol-
na! De valóban odaért mondjuk öt perc
alatt. Érthető ez valamennyire? A gép job-
ban tudta, mi jó neki! Tehát eddig fontos
volt a jó pozíció a toronyhoz, most fontos a
jó pozíció a címhez. A profi taxisok néhány
hónap alatt egészen biztosan átállnak majd
erre a változatra. Ami persze nem jelenti
azt, hogy a fuvarszervező hátradőlhet – a
címkiadó rendszert folyamatosan fejleszte-
ni, finomhangolni kell. 

Egy másik szempont lehet a gyorsaság.
Hány címet tud kiadni egy gyakorlott disz-
pécser egy perc alatt? Hatot? Tizet? Töb-
bet nem hiszem, hogy sikerülne. Ha „öm-
lés” van, új csatornákat kell nyitni. Hány cí-
met tud kiadni egy automata rendszer egy
perc alatt? Ötvenet? Százat? Gyakorlatilag
csak a technika (és a címet felvevő telefo-
nosok száma) szab határt. Ha sikerül az

üzembiztonságot javítani, ha sikerül a finom-
hangolást elvégezni, akkor a most még ké-
telkedők is hívei lesznek a GPS alapú rend-
szernek – egyszerűen abból az okból, hogy
több fuvart tudnak teljesíteni jóval kevesebb
gurult kilométerrel.

Fix tarifa

Bármilyen furcsának is tűnhet az átlagtaxis-
nak, van aki a fix tarifa ellen is ágál. Például
az éjszakások, hiszen eddig hivatalosan is
magasabb tarifáért tudták vinni a szórako-
zóhelyek vendégeit. Például a szállodás ta-
xisok, akik eddig számukra kedvező transz-
ferárakon dolgoztak. És igen, azok a társa-
ságok is, akiknek fuvarszervező tevékenysé-
ge kimerült abban, hogy ők olcsóbbak, mint
a többi. Ennek ellenére azt mondom, hogy
a fix tarifa bevezetésével mindenki jól járt.
Mármint minden taxis. Nem kellene ezt a re-
ményt adó helyzetet elrontani azzal, hogy
mindenféle furmányos módon visszacsem-
pésszük a kedvezményeket. Ha ezek a tech-
nikák elterjednének, akkor a taxisok néhány
hónap után ugyanott tartanának, ahol az-
előtt, hogy az új szabályozás életbe lépett.
Azt ugyanis senki se gondolja, ötletével
egyedül él majd a piacon. Először egy,
majd több és néhány hónap múlva minden
fuvarszervező rákényszerül ismét a különfé-
le árengedményekre. Amit persze a taxis fi-
zet majd, ahogy korábban, tagdíjban, hozzá-
járulásban, vagy egyéb módon. Az öldöklő
árküzdelem pedig kezdődik elölröl. Ugyan-
úgy napról napra küszködve, kocsicserét el-
halasztva, javításon spórolva, eladósodva.
Csak most már sárgán, fiatalabb autóval. A
taxisok meg majd a fix tarifát követelik
előbb-utóbb az utcán…
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Új légitársaságok 
a repülőtéren 

Az elmúlt napokban négy újabb légitár-
sasággal találkozhattunk a fővárosi re-
pülőtéren. 

Corendon B terminál
Iceland Air A terminál
Motor Sich. A terminál
Pegasus Airlines B terminál

Forrás: www.bud.hu 

BTI-hírek
A BTI iroda az eddigi évekhez hasonló-
an az évvégi ünnepek között zárva tart.
Utolsó ezévi nyitva tartás december
20. péntek. Az új évben már január
2-án, csütörtökön nyitunk.

A milliomos épít egy
kastélyt, három úszóme-
dencével, az egyikben
meleg víz, a másodikban
hideg, a harmadik üres.
Barátja kérdi hogy minek
ennyi medence.

– Tudod, vannak napok,
amikor jólesik a meleg
medencében úszkálni, a
forró napokon viszont a
hideg víz esik jól.

– De minek ez az üres
medence?

– Vannak napok, ami-
kor nincs kedvem úszni…

* * *
Hogyan szórakozz jól,

minden esetben:
1. Ahányszor valaki

megkér valamire, kérdezd
meg hogy kér-e hozzá
sültkrumplit.

2. Tedd a szemetesvöd-
rödet az íróasztalodra, és
írd ki rá, hogy bejövõ pos-
ta.

3. Az összes közüzemi
csekkednek a „megjegy-
zés“ részébe írd be, hogy
„szexuális szolgáltatáso-
kért“.

4. Minden mondatodat
úgy fejezd be, hogy „a

próféta prédikációja sze-
rint“.

5. Ne hasznalj ekezete-
ket.

6. Kérdezz meg embe-
reket, hogy milyen nemû-
ek.

7. A McDrive ablaknál
jegyezd meg, hogy a ren-
delés elvitelre lesz.

8. Az Operában énekelj
együtt a darabbal.

9. Amikor a pénz kijön a
bankautomatából, kezd-
jél kiabálni, hogy „Nyer-
tem! Nyertem! Harmad-
szor ezen a héten!“
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A hirdetés nem minősül ajánlattételnek. A változtatás jogát fenntartjuk, a 
nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A részletekről érdeklődjön 
Márkaszervizünkben!

Taxisok 
gyelem!

Karosszéria-javítás 
és fényezés soron kívül, 
gyorsan, 
taxiskedvezménnyel!
Szükség esetén teljes körű kárügyintézéssel!

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

AZ ÖN KAPCSOLATTARTÓJA: JÁVOR GYÖRGY +36 70 450 0133

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

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

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

Kuplungcsere   55 190 Ft      
Anyagok: kuplugtárcsa, kuplungszerkezet, 
kinyomócsapágy

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

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

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

Kuplungcsere   62 990 Ft     
Anyagok: kuplugtárcsa, 
kuplungszerkezet, kinyomócsapágy 

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

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

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

Kuplungcsere   62 490 Ft   
Anyagok: kuplugtárcsa, 
kuplungszerkezet, kinyomócsapágy

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

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

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

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

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

Taxisok 
gyelem!

Karosszéria-javítás 
és fényezés soron kívül, 
gyorsan, 
taxiskedvezménnyel!
Szükség esetén teljes körű kárügyintézéssel!

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

AZ ÖN KAPCSOLATTARTÓJA: JÁVOR GYÖRGY +36 70 450 0133

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

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

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

Kuplungcsere   55 190 Ft      
Anyagok: kuplugtárcsa, kuplungszerkezet, 
kinyomócsapágy

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

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

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

Kuplungcsere   62 990 Ft     
Anyagok: kuplugtárcsa, 
kuplungszerkezet, kinyomócsapágy 

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

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

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

Kuplungcsere   62 490 Ft   
Anyagok: kuplugtárcsa, 
kuplungszerkezet, kinyomócsapágy

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

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

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

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

Mintaajánlataink:

Taxi 48o 2013 nov.indd   7 11/13/13   12:16 PM



• Az egészen
bizonyos, hogy
ilyen nagyság-
rendű változá-
sok csak a ma-
gántaxi enge-
délyezésekor
voltak 1982-
ben, vagy talán
még akkor
sem. Hogy élté-
tek meg mind-
ezt? Amikor az
év elején már
látszott, hogy valami változik, bíztatok
például a fix tarifában?
• A fix tarifában egészen április 18-ig nem
bíztunk, hiszen az utolsó pillanatig különféle
beadványokkal bombázták a várost azok,
akik a korábban használt maximált tarifát tá-
mogatták. Ezt az egész szakma által nagyon
várt eredményt csak akkor hittük el, amikor
április 18-án megszületett a Fővárosi Köz-
gyűlés e tekintetben pozitív döntése. Ma már
nem hinné el senki, de a közgyűlés kedvező

hozzáállását rengeteg egyeztetés,
tárgyalás előzte meg. Valóban igaz,
hogy az elmúlt 20 évben összesen
nem történt annyi változás, amennyi
ebben az évben koncentráltan az
egész piacra és köztük a fuvarszer-
vező cégekre ráborult. Április 18.
után a feladatok óriási halmazát kel-

lett megoldani taxisnak, cégnek egy-
aránt. A City Taxi Szövetkezetnél ez
azzal kezdődött, hogy a szeptember
1-i határidőre előírt pénzügyi megfe-
lelőséget kellett a szövetkezetekre
vonatkozó jogszabályok szerint meg-
alapozni. A teljesítést nagyon ko-
moly átalakításokhoz kellett kössük.
Még a City Taxi Szövetkezetnél is
szokatlan sűrűséggel, 2 plusz köz-
gyűlést kellett tartanunk csak azért,

hogy a részjegy-emelésünket végrehajtsuk.
Közgyűlési felhatalmazás nélkül ez nem volt
megoldható. 
• Mekkora összegről van szó?
• A rendelet 400 autóig 50 millió forint, e fe-
lett gépkocsinként 25 000 forint saját tőkét
ír elő. Természetesen az előbb említett köz-
gyűlési felhatalmazással a kérdést megol-

dottuk. Ezt követően jött fel-
adatként a város előírásainak
megfelelő eszközök beszerzé-
se. A mi helyzetünket tovább
bonyolította, hogy a POS-termi-
náljaink hat éve üzemelnek, így
azok is cserére szorulnak. Ami
a csendes címkiadást illeti, mi
nem az okostelefonok irányába
fejlesztettünk, hanem jól látha-
tó, könnyen kezelhető tablet
készülékekben gondolkodtuk
és ezeket vásároltuk meg. Ter-
mészetesen az ehhez illeszke-
dő térképszoftverekkel együtt.

Tehát dupla műszaki fejlesztést kellett végre-
hajtanunk, ami ebből adódóan konfliktuso-
kat is teremtett. Ma már ott tartunk, hogy a
rendszer áll, ha kisebb-nagyobb zavarokkal
is, de működik. Beszerzéseink nagy részén
túl vagyunk, az utolsó mérföldkő, az új POS-
terminálok szállítása december elejére vár-
ható.
• Mielőtt a csendes címkiadásból ere-
dő feszültségekre rátérnénk, nézzünk
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A változások türelmet igényelnének

Fáradnak a taxisok
Immár több mint 2 hónap telt el az új fővárosi taxisrende-
let szeptemberi bevezetése óta, tehát már adottak bizo-
nyos tapasztalatok. Tény, hogy ez az év alapvetően változ-
tatta meg a taxizás feltételrendszerét. Lehet az eseménye-
ket pozitív, vagy akár negatív köntösbe is burkolni, ám a
hatások mindenkit másképpen érintenek. A hatósági fix
árat például, nyugodtan mondhatjuk, minden taxis várta.
Ami a fuvarközvetítőket illeti, e kérdésben nem ennyire
egyértelmű a helyzet, ugyanis egy részük örömmel, más
részük inkább csak kényszerből fogadta el a kialakult

helyzetet.
A „sárgí-
tást” és az
autókra vo-
n a t k o z ó

szigorítást a „valamit valamiért” elv alapján „lenyelte” a
taxisok többsége, tegyük hozzá, ők sem túl nagy lelkese-
déssel. Ami viszont a „halk címkiadást” illeti, ennek – igen
finoman szólva – nincs túl nagy szurkolótábora sem a taxi-
cégeknél, sem a taxisoknál. Amennyiben kevésbé finom-
kodunk, botrány, botrányt követ, szinte minden központ-
nál. Tény, hogy ez a fajta fuvarirányítási rendszer alapjai-
ban különbözik a korábban megszokottól, és aminek
használatát el kell sajátítani. Taxisnak, fuvarközvetítőnek
egyaránt. Ráadásul azt sem szabad elfelejteni, hogy en-
nek használatát a főváros a 31/2013 (04.18.) számú ön-
kormányzati rendeletében írta elő (lásd a mellékletet),
vagyis betartása mindenkire nézve kötelező. Tamás Mik-
lóst, a City Taxi Szövetkezet elnökét az új taxisrendelettel
kapcsolatos tapasztalatokról kérdeztük.
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előbb általánosabb szempontokat. A
taxisok egy része képes teljesíteni a
rendeletben előírt fejlesztéseket, más
részük nem. Akad, aki a nullás papír hi-
ányában nem tud autót cserélni és van,
akinek a fóliázás is gondot okoz. Van,
aki azt mondja, az új fix taxitarifával
öröm taxizni, van, aki szerint ez a bevé-
telemelkedés nem ellensúlyozza az el-
várt feltételeket. Ti mit tapasztaltatok? 
• A megosztottságot mi is tapasztaltuk. Fu-
varszervezőként ráadásul komolyan aggasz-
tott minket, hogy a változások a taxislétszám
tekintetében, például hogyan érintik a City
Taxit? Figyeltük, hogy a több éve beharango-
zott elvárások vajon olyan helyzetbe hozzák-e
vállalkozóinkat, hogy anyagi helyzetük stabi-
lizálódik, vagy esetleg ennek az ellenkezője
történik? Többen fogadkoztak már előre, ha
ez a rendelet életbe lép, akkor abbahagyják
a taxizást. Mert nem kívánják vállalni az autó-
cserét, a színezést, vagy az egyéb terheket.
Inkább abbahagyják a vállalkozást. Ez hála
Istennek, csak elvétve történt meg, vagyis a
létszám tekintetében a City Taxi helyzete alig
változott. A cég masszív működésének, sta-
bil anyagi helyzetének köszönhetően a piac
engedte, hogy még minimális létszámnöve-
kedést tervezzünk, és feladataink ellátásá-
hoz két-három hónapon keresztül felvételt is
kellett hirdetnünk. Ezt követően az azonnali
felvételt leállítottuk és visszaállítottuk a váró-
listát, ahogy az látható az e lapban elhelye-
zett hirdetésünkben.
• Nem tartottatok attól, hogy az utazó-
közönség a tarifaemelésre a megrende-
lések csökkentésével reagál?
• Természetesen tartottunk! Amellett, hogy
nagyon vártuk a tarifaemelést és a hatósági
fix árat, de azért féltünk tőle. Jómagam 5 ta-
rifaemelést éltem meg itt a Citynél, csak ami-
óta ebben a pozícióban dolgozom. Eddigi
tapasztalataim szerint minden fuvardíj-eme-
léshez hosszabb-rövidebb idejű fuvarszám-
visszaesés is párosult. Így nagyon érdekes

és jó erre a szeptemberre visszagondolni.
Talán a médiaháttér lehetett az oka, vagy
esetleg a felfokozott várakozás a lakosság
részéről, nem tudom, de a City Taxinál a tari-
faemelés ellenére nem esett vissza a fuvar-
szám. Kétségtelen, a mi megrendelőink ed-
dig is 225-240 forintos viteldíjjal találkoztak
utazásaik során, így a 280 forint nem oko-
zott akkora földindulást, mint azoknál a cé-
geknél, ahol eddig 150-180 forintos tarifával
járhattak. Utóbbi esetben valóban sokksze-

rű, sok esetben 100%-os volt az emelkedés,
amit a hozzám eljutó hírek szerint komolyan
megéreznek a korábban olcsóságukat hirde-
tő fuvarszervezők.
• Az egy fuvarra eső bevétel a taxisok-
nál megnőtt. Ezzel a város által kötele-
zően előírt elvárások finanszírozhatók-
ká váltak? 
• Amennyiben a sárgításra, az óraállítás
költségére és az egyéb megfelelőségre gon-
dolsz, akkor szerintem igen. Talán ez egy kis
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A személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező
szolgálat működésére vonatkozó szabályok

4. §
(1) A személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat (a továbbiakban: szolgálat) a

külön jogszabály szerinti tevékenységi engedély megszerzése előtt köteles a személyszál-
lítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti előzetes igazolás kiadásához szükséges, e
rendelet 5. § (3) bekezdésében meghatározott iratokat, továbbá a köztartozás-mentesség-
ről, a nevére szóló vezetékes telefon előfizetésről, és jelen paragrafus (6) bekezdésében
előírt technikai eszköz megfelelőségéről szóló iratokat, valamint a 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot és az aláírási címpéldányt a közlekedésszervezőnek benyújtani.

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

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

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

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

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

5 másodperces frissítésű, 20 méternél pontosabb pozíció és irány
meghatározására, továbbá kétirányú adatkommunikációra alkalmasak, 

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

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

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

(7) A diszpécseralkalmazás (6) bekezdésben foglaltak való megfelelőségéről a közlekedés-
szervező tanúsítványt állít ki.

5. §

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

(2) A szolgálat pénzügyi szempontból akkor megfelelő, ha saját tőkéje eléri az 50 millió forint
összeget. Az a szolgálat, amely 400 gépkocsit meghaladó gépkocsipark szervezésében
vesz részt, a 401. gépkocsitól ezen felül további 25.000,- Ft/gépkocsi mértékű saját tőkét
is köteles igazolni.

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

A Halloween és a Valentin nap
között az a különbség, hogy Hallo-
ween egy tökrõl szól, a Valentin
nap pedig kettõtökrõl...

* * *
A postás csengetésére egy szép-

asszony nyitja ki az ajtót, lenge
hálóingben.

– De jól nézel ki, kisanyám! – hü-
ledezik a postás.

– Figyelmeztetem, a férjem fél
órán belül itthon lesz!

– De én még nem is csináltam
semmit!

– Ezért szólok, hogy nincs túl
sok idõnk…

* * *
– Te Józsi, mit rohangálsz itt az-

zal az üres talicskával?
– Jaj drága fõnök úr, hát akkora

itt a hajtás, hogy nincs idõm meg-
pakolni.
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ban különbözik a korábban megszokottól, és aminek
használatát el kell sajátítani. Taxisnak, fuvarközvetítőnek
egyaránt. Ráadásul azt sem szabad elfelejteni, hogy en-
nek használatát a főváros a 31/2013 (04.18.) számú ön-
kormányzati rendeletében írta elő (lásd a mellékletet),
vagyis betartása mindenkire nézve kötelező. Tamás Mik-
lóst, a City Taxi Szövetkezet elnökét az új taxisrendelettel
kapcsolatos tapasztalatokról kérdeztük.
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előbb általánosabb szempontokat. A
taxisok egy része képes teljesíteni a
rendeletben előírt fejlesztéseket, más
részük nem. Akad, aki a nullás papír hi-
ányában nem tud autót cserélni és van,
akinek a fóliázás is gondot okoz. Van,
aki azt mondja, az új fix taxitarifával
öröm taxizni, van, aki szerint ez a bevé-
telemelkedés nem ellensúlyozza az el-
várt feltételeket. Ti mit tapasztaltatok? 
• A megosztottságot mi is tapasztaltuk. Fu-
varszervezőként ráadásul komolyan aggasz-
tott minket, hogy a változások a taxislétszám
tekintetében, például hogyan érintik a City
Taxit? Figyeltük, hogy a több éve beharango-
zott elvárások vajon olyan helyzetbe hozzák-e
vállalkozóinkat, hogy anyagi helyzetük stabi-
lizálódik, vagy esetleg ennek az ellenkezője
történik? Többen fogadkoztak már előre, ha
ez a rendelet életbe lép, akkor abbahagyják
a taxizást. Mert nem kívánják vállalni az autó-
cserét, a színezést, vagy az egyéb terheket.
Inkább abbahagyják a vállalkozást. Ez hála
Istennek, csak elvétve történt meg, vagyis a
létszám tekintetében a City Taxi helyzete alig
változott. A cég masszív működésének, sta-
bil anyagi helyzetének köszönhetően a piac
engedte, hogy még minimális létszámnöve-
kedést tervezzünk, és feladataink ellátásá-
hoz két-három hónapon keresztül felvételt is
kellett hirdetnünk. Ezt követően az azonnali
felvételt leállítottuk és visszaállítottuk a váró-
listát, ahogy az látható az e lapban elhelye-
zett hirdetésünkben.
• Nem tartottatok attól, hogy az utazó-
közönség a tarifaemelésre a megrende-
lések csökkentésével reagál?
• Természetesen tartottunk! Amellett, hogy
nagyon vártuk a tarifaemelést és a hatósági
fix árat, de azért féltünk tőle. Jómagam 5 ta-
rifaemelést éltem meg itt a Citynél, csak ami-
óta ebben a pozícióban dolgozom. Eddigi
tapasztalataim szerint minden fuvardíj-eme-
léshez hosszabb-rövidebb idejű fuvarszám-
visszaesés is párosult. Így nagyon érdekes

és jó erre a szeptemberre visszagondolni.
Talán a médiaháttér lehetett az oka, vagy
esetleg a felfokozott várakozás a lakosság
részéről, nem tudom, de a City Taxinál a tari-
faemelés ellenére nem esett vissza a fuvar-
szám. Kétségtelen, a mi megrendelőink ed-
dig is 225-240 forintos viteldíjjal találkoztak
utazásaik során, így a 280 forint nem oko-
zott akkora földindulást, mint azoknál a cé-
geknél, ahol eddig 150-180 forintos tarifával
járhattak. Utóbbi esetben valóban sokksze-

rű, sok esetben 100%-os volt az emelkedés,
amit a hozzám eljutó hírek szerint komolyan
megéreznek a korábban olcsóságukat hirde-
tő fuvarszervezők.
• Az egy fuvarra eső bevétel a taxisok-
nál megnőtt. Ezzel a város által kötele-
zően előírt elvárások finanszírozhatók-
ká váltak? 
• Amennyiben a sárgításra, az óraállítás
költségére és az egyéb megfelelőségre gon-
dolsz, akkor szerintem igen. Talán ez egy kis
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A személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező
szolgálat működésére vonatkozó szabályok

4. §
(1) A személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat (a továbbiakban: szolgálat) a

külön jogszabály szerinti tevékenységi engedély megszerzése előtt köteles a személyszál-
lítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti előzetes igazolás kiadásához szükséges, e
rendelet 5. § (3) bekezdésében meghatározott iratokat, továbbá a köztartozás-mentesség-
ről, a nevére szóló vezetékes telefon előfizetésről, és jelen paragrafus (6) bekezdésében
előírt technikai eszköz megfelelőségéről szóló iratokat, valamint a 30 napnál nem régebbi
cégkivonatot és az aláírási címpéldányt a közlekedésszervezőnek benyújtani.

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

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

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

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

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

5 másodperces frissítésű, 20 méternél pontosabb pozíció és irány
meghatározására, továbbá kétirányú adatkommunikációra alkalmasak, 

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

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

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

(7) A diszpécseralkalmazás (6) bekezdésben foglaltak való megfelelőségéről a közlekedés-
szervező tanúsítványt állít ki.

5. §

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

(2) A szolgálat pénzügyi szempontból akkor megfelelő, ha saját tőkéje eléri az 50 millió forint
összeget. Az a szolgálat, amely 400 gépkocsit meghaladó gépkocsipark szervezésében
vesz részt, a 401. gépkocsitól ezen felül további 25.000,- Ft/gépkocsi mértékű saját tőkét
is köteles igazolni.

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

A Halloween és a Valentin nap
között az a különbség, hogy Hallo-
ween egy tökrõl szól, a Valentin
nap pedig kettõtökrõl...

* * *
A postás csengetésére egy szép-

asszony nyitja ki az ajtót, lenge
hálóingben.

– De jól nézel ki, kisanyám! – hü-
ledezik a postás.

– Figyelmeztetem, a férjem fél
órán belül itthon lesz!

– De én még nem is csináltam
semmit!

– Ezért szólok, hogy nincs túl
sok idõnk…

* * *
– Te Józsi, mit rohangálsz itt az-

zal az üres talicskával?
– Jaj drága fõnök úr, hát akkora

itt a hajtás, hogy nincs idõm meg-
pakolni.
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A személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-
szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételei-
ről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a sze-
mélytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy.
rendelet (a továbbiakban: Taxirendelet) szeptember 1-jén hatályba lépett. 

A Taxirendelet 11. § (7) bekezdése értelmében „A közleke-
désszervező – a jármű megszemlélését követően – a taxiál-
lomás használati hozzájárulást csak abban az esetben adja
ki, ha a vállalkozás és a jármű e rendelet feltételeinek meg-
felel.”

Taxiállomás-használati megállapodás megkötését megelőzően a
személytaxi vállalkozások komplex ellenőrzési eljáráson, a személytaxi
gépkocsik előzetes minősítő vizsgálaton esnek át a Taxirendeletben
megfogalmazott követelményeknek való megfelelésük megállapítására.
2013. szeptember 1. és október 31. közötti időszakban 845 személy-
taxi járműre kérték a vállalkozások a minősítő vizsgálat lefolytatását. Mi-
nősítés során 593 jármű megfelelt az előírásoknak, míg hiánypótlásra
történő felszólítás mellett 249 jármű megfelelősége ideiglenesen, 3 jár-
mű véglegesen elutasításra került. 

A személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat
(fuvarszervező) működési feltételeinek előzetes vizsgálata is
a közlekedésszervező kötelezettsége. A vizsgálat során az
ellenőrzés kiterjed a szolgálat pénzügyi megfelelőségének
vizsgálatára, infokommunikációs eszközeire vonatkozó mű-
szaki előírások teljesítésére, diszpécseralkalmazásának
megfelelőségére, védjegyoltalom alatt álló szabadjelzőjének
jóváhagyására. 

A Fővárosban korábban tevékenykedő 21 fuvarszervező társaság kö-
zül 13 társaság kérelmezte előzetes minősítését. A vizsgálatok során
október 31-jéig bezárólag 10 fuvarszervező társaság minősítése volt
sikeres, és kapta meg a BKK Zrt. előzetes hozzájárulását tevékenysé-
gének végzéséhez. Minősített és regisztrált fuvarszervezőként tevé-
kenykedhet a fővárosban: a Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zrt.,
a Taxi Plus Europe Kft., a Reklámtaxi Fuvarközvetítő Kft., az RT5 Taxi
Holding Kft., a Taxi4 Kft.,  a City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet, a Vá-
rosi Taxi (Centrum Taxi Szolgáltató Kft), a 6X6 Taxi Közlekedési szol-
gáltató és Kereskedelmi Kft., a TOP Taxi-2000000 Kft., és a Tele 5 Ta-
xi Hungary Kft..

Első kézből a „Taxirendeletről“
Feljegyzés a 31/2013. (IV.18.) Fõv. Kgy. „Taxirendelet” 

végrehajtásáról és az ellenõrzések tapasztalatairól

levegőhöz jutatta vállalkozóinkat, tulajdonos-
társainkat. Úgy hiszem, éltek is ezzel. A City-
nél már körülbelül 200-an eleget tettek a vá-
ros által előírt sárgításnak. Többen előre „át-
színezték” autójukat, hogy a nagyobb roha-
mokból eredő idegeskedést, sorállást elke-
rüljék.  
• Mit tapasztaltok, keresik az utasok a
sárga autókat, vagy tökmindegy nekik
milyen színű taxival utaznak?
• Úgy vettem észre és a visszajelzések is azt
igazolták, hogy az első időben ez sláger volt.
Ma egyre inkább megszokottá válik, szép
lassan, de sárgul a város. Egy-egy cég ilyen-
olyan okból ragaszkodik a sárga autók kül-
déséhez, de ez ma már nem számít különö-
sebben. Az utazóközönség nagyobb része
tudja, ez egy folyamat, ami jövő szeptember-
ben lezárul. 
• Akkor térjünk vissza a legtöbb vitát ki-
váltó tabletekre, illetőleg az ezen ke-
resztül történő csendes címkiadásra.
Azt hiszem, nem túlzok, ha állítom, a ta-
xisok többségének ellenszenves ez a fu-
varközvetítési gyakorlat. A címkiadás
évtizedek óta úgy működött, hogy min-
den taxis hallotta, mi történik a város-
ban, ki és merre kapott fuvart. Hol megy
a bolt és hol nem. Az új rendszerben
mindenki kukán ül autójában és semmit
nem hall a számára létfontosságú infók-
ból. Kérdés, hogy át tudnak állni a taxi-
sok egy teljesen új fuvarkiadási sziszté-
mára és ha igen, mennyi idő kell ehhez? 
• Nem tudok vitatkozni a kérdésben rejlő ál-
lítással. Mi is halljuk, tapasztaljuk naponta a
gondokat ezzel kapcsolatban. Mielőtt azon-
ban válaszolnék, le kívánom szögezni: a fővá-
ros a 31/2013. (IV. 18.) rendeletében kötele-
zően előírta minden budapesti fuvarszerve-

ző cég számára, hogyan kell a címeket kiad-
ni. A City Taxi Szövetkezet pedig, mint jogkö-
vető vállalkozás, nem tehet mást, mint alkal-
mazkodik az előírt feltételekhez. Ahogy már
mondtam, óriási változások vannak szakmán
belül, és szerintem inkább fejben dől el ez a
dolog. Elfogadom, na-
gyon -nagyon
sokkoló, hogy
akár egyik órá-
ról a másikra át
kellett állni a
csendes üzem-
módra. Tudom,
tudjuk azt is,
hogy eddig a
diszpécser sorol-
ta a címeket, ami segített a helyezkedésben
is, és amelyek között még válogatni is lehe-
tett. Majd egyik napról a másikra a kolléga
alig-alig, vagy egyáltalán nem hall címeket.
Ez pedig komoly zavart okoz szinte minden-
kinél. Ám igaz az is, hogy azért ezt megelő-
zően is kellett várakozni a címekre, de a kol-
légáink hallották, hogy azért van megrende-
lés, csak ők nem állnak szerencsés helyen.
Most viszont, hogy semmit sem hallanak, azt
is hihetik, hogy nincs cím, mert ők nem kap-
nak, és nem tudják, hova kellene helyezked-
ni ennek megváltoztatására. Azért én e tekin-
tetben is jóval többre becsülöm a kollégái-
mat. Hiszen 25-30 év taxizás után azért ma
már egy igazi taxisnak sem kell elmagyaráz-
ni, hogy délután 4 és 7 óra között a Belváros
környékére kell orientálódni, mert a fuvarok
80%-a onnan várható. Vagy reggel a budai
részekre kell koncentrálni. Tehát attól, hogy
csend lett, még jól tudható, hova várhatók cí-
mek. A rendszerünk egyébként, ha már kifo-
gástalanul működik, egy elfogadható üzlet-

menet mellett, eladja saját magát. Tehát
azok a szkeptikusok, akik ma még azt mond-
ják, hogy a csendes címkiadással rosszab-
bul jártak, előbb-utóbb változtatnak vélemé-
nyükön. Belátják, a cím azért megérkezik az

ő gépükre is. A kihasz-
náltságuk javul majd,
ami pénzt jelent. Nem
kell ugyanis visszaro-
hanni a kályhához,
vagy azokra a helyek-
re, ahonnan éveken
keresztül dolgoztak.
Ezért sokkal gazda-
ságosabb, racionáli-
sabb munkavégzés

jellemzi majd a fővárosi taxizást. A rendelet
egyébként tartalmazza, hogy az utasnak jo-
ga van az URH-forgalmazástól mentes, csen-
des utazáshoz. Kétségtelen, ez megoldható
lett volna korábban is egy fülhallgatóval, de
ebben a rendeletben szerepel a geopozíció
alapján történő címkiadás, amely jelentős
mértékben kizárja az URH-használatot. 
• November elején még nagyon sok fe-
szültséget okozott, hogy a címkiadás
nem volt problémamentes. A rendszer
ledobja a jelet, a taxis időnként máso-
dikból nyolcadik lesz anélkül, hogy
megmozdult volna. A tabletekre is pa-
naszkodnak. Például arra, hogy az időn-
ként nem „látja” a műholdat, vagy az a
tabletet. Ez viszont sokaknál jelentős
bevételkiesést jelent. Tudtok ez ellen
valamit gyorsan csinálni? Jön az év vé-
ge, megnő a rendelésszám, amit a kö-
vetkező év miatt sem lenne célszerű
elveszíteni…
• Ez utóbbi a legfontosabb és erre figyel-
mezteti a tagság a vezetőséget minden

A nap mondása

a csendes címkiadással kapcsolatban 

„Én minden reggel felmegyek a Gel-

lérthegyre, hogy közelebb legyek a

mûholdhoz…”
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probléma felmerülése esetén. Vagyis, hogy
ne legyen fuvarvesztés! A kollégák idegeivel,
idegrendszerével kísérletezni megengedhe-
tetlen dolog, de e mellé még, ha címvesztés
is párosulna, az végképp elfogadhatatlan
lenne! Erről szerencsére nincs szó. A kezde-
ti nehézségeink a címfelvételt, címkiadást
nem érintették. Azt szerencsére a vállalkozó-
ink döntő többsége megértette, hogy meg
kell felelnünk a város rendeletbe foglalt elvá-
rásainak. Az is hamar kiderült, hogy egy ilyen
átállásban nincs lehetőség több hónapos
tesztüzemben működtetni a programot.
Nemcsak a város szűkre szabott, szeptem-
ber1-i elvárása miatt, hanem azért sem, mert
ebben a címkiadásban nincs köztes állapot.
A legfontosabb, hogy – ellentétben például
a CB-ről az URH-ra való átállással – fuvar-
vesztést, elveszett hívásokat nem regisztrál-
tunk. Tudom, tudjuk: nagyon komoly feszült-
ségeket okoz a kollégáinknál a tabletre való
átállás. Nem maga az átállás, mert ezt a mű-
szaki fejlesztést többségükben elfogadják,
hanem az, hogy rajtunk kívülálló okok miatt,
a már elindult címkiadás is nagyon sokszor
meghiúsul. Itt elsősorban az adatátviteli ne-
hézségekre, vagy a GPS-jel megszakadá-
sokra gondolok. Beszereztük a tableteket,
melyekkel később olyan gondok merültek
fel, mint például a francia autóknál a fémszá-
las szélvédők alkalmazásából adódó nehéz-
ségek. Ezen keresztül ugyanis a GPS-jelek
továbbítása akadozik, bizonytalan. A problé-
mát külső antenna beszerelésével, illetve
hozzáillesztésével kellett megoldanunk, de
vannak más feszültségek is. Mi, ellentétben
néhány fővárosi fuvarközvetítővel, nem ver-
jük a mellünket, nem deklaráljuk mindenhol
a világon, hogy rendszerünk tökéletesen mű-
ködik. Sajnos ez még valóban nem lenne

igaz, de természetesen erre törekszünk.
Használjuk már a csendes címkiadást, a
megrendelések jelentős többségben auto-
matikusan kerülnek a taxisok tabletjére, de
sok esetben még a rendszertől, eszköztől
független gondokkal találjuk szembe ma-
gunkat. Ezért még egy kis türelmet kérünk
kollégáinktól, hogy mindezt problémamen-
tessé tegyük. 
• Mennyire tudjátok presszionálni a
szoftverkészítőket, hogy ha lehet, „teg-
napra” oldják meg a felmerült és rájuk
tartozó problémákat? Mert a taxisok
dolgozni szeretnének és pénzt keresni.
Sokaknál nagyon komoly bevételki-
esést okozott az átállás.
• Azt hiszem, a piacon mindannyian, akik
eddig is félcsendes üzemmódban dolgoz-
tunk, bedőltünk annak az ígéretnek, hogy a
félcsendes üzemmódról a csendesre való
átállás, ha az eszköz egyébként megvan, ak-
kor egy másfél-kétnapos fejlesztéssel min-
den megoldódik. Kiderült, hogy nem a meg-
felelő szoftver, nem az elvárt minőségű esz-
köz hiányzik a megvalósuláshoz, hanem az
egyéb, hozzá kapcsolódó szolgáltatások. Az
adatszolgáltatás, a GPS-jel vételének időn-
kénti korlátozottsága, melyeket mi nem tu-
dunk befolyásolni. Félve mondom már most,
hogy nem is sejtjük mi lesz, ha jön az őszi, té-
li időszak, mikor eső- és hófelhők takarják
majd Budapest fölött az égboltot. Vajon a
GPS-jelek akkor is megfelelőek lesznek?
Ezek az autók és ezek az eszközök hogyan
fogják a pillanatnyi pozíciókat közvetíteni a
központ felé? Nem indokokat keresek előre,
de komoly aggályaink vannak a rendszer sta-
bil és hosszú távú működését illetően. Ép-
pen abból adódóan, hogy ennyi mindennek
kell egymásra épülve precízen működnie.

Minden elem a másikra épül, bármelyik apró
hibájából, az egész folyamat megáll. A bejö-
vő hívások telefon-kapacitása, a szerver álla-
pota, az adatátvitel, a GPS-jel biztonsága, de
még a tablet feltöltöttsége is gondot jelent-
het. Ezek mind-mind olyan akadályok lehet-
nek, melyek a biztos működést veszélyeztet-
hetik. De persze nincs más utunk, megfele-
lünk az előírásoknak. Ezért például, a szoft-
veres fejlesztést úgy változtattuk a tapaszta-
latok alapján, hogy a rendszer a GPS-jelek
leszakadáskor 10 percig megtartja a kolléga
pozícióját. Azért ne kerüljön kollégánk a sor
végére, mert 5 másodpercre nem látja a
tablet a műholdat. Más problémák is felszín-
re kerülnek a napi tapasztalatokkal, melyek-
re megpróbálunk azonnal reagálni. A rend-
szer nem statikus, az napról napra csiszoló-
dik, de ma még nagyon nehéz megmondani,
mikor érünk a végére.
• Hány körzetre van osztva a City Taxi-
nál a város?
• 75 körzetet határoztunk meg. A külső ke-
rületekben nagyobb, a belsőkben kisebb
méretű, több körzetet létesítettünk. A terület,
a bejárhatóság, a dugók, illetőleg az optimá-
lis, gyors elérhetőség a fő szempont. Fontos
alapszempont, hogy a főváros rendelete ér-
vényesüljön, vagyis a megrendelő a hozzá
legközelebb lévő autót kapja meg. 
• A kisebb vagy nagyobb körzeten be-
lül van érkezési sorrend? Tehát, ha va-
laki beáll a sorba /körzetbe/, nem ke-
rül hátrányba azzal szemben, aki vélet-
lenül járt arra, de valamivel közelebb
van a konkrét megrendelőhöz?
• Ismétlem: az alapkoncepció a város elvá-
rása. Nevezetesen, hogy az utas a lehető
leggyorsabban kapjon autót. E mellett szá-
munkra van még egy nagyon fontos szem-
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2 fuvarszervező társaság minősítése folyamatban van, hiánypótlásra
felszólítást követően minősítésük rövidesen befejeződhet, míg 1 fuvar-
szervező társaság a hiánypótlásra felszólításnak nem tett eleget, ezért
előzetes minősítést a BKK Zrt.-től nem kapott. 

A Taxirendelet 17. § (1) bekezdése alapján „Az e rendeletben
foglaltak megtartását Budapest közigazgatási területén belül
a közlekedésszervező ellenőrzi.” 

Szeptember 1-jétől a taxiszolgáltatók Rendeletben foglaltak megtartá-
sának ellenőrzése során egyrészt a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság
közterület-felügyelőivel közösen taxiállomásokon és azok környezeté-
ben, nyílt ellenőrzés során folytattunk vizsgálatokat, másrészt olyan pró-
bautazásokat végeztünk, amelyek végén a BKK Zrt. Taxiszolgáltatás-el-
lenőrzési Szakterület munkatársai nem fedték fel magukat, nem a hely-
színen töltötték ki a jegyzőkönyvet, de az utazást a rendelkezésre álló
eszközökkel, tárgyi bizonyítékokkal is alátámasztották. 

Összességében 1367 nyílt és 1695 próbautazásos ellenőrzést haj-
tottunk végre. 74 esetben kezdeményeztük a Budapest Főváros Kor-
mányhivatala Közlekedési Hatóságánál taxiengedély visszavonását,
mert az ellenőrzött taxiszolgáltatónak érvényes taxiállomás-használati
engedélye nem volt. A próbautazások során 764 esetben tapasztaltuk
– ez az ellenőrzések mintegy 45%-a – hogy a taxiszolgáltató a fuvarfel-
adat befejeztével nem ad nyugtát, számlát a fuvardíj átvételéről. Ha a ta-
xiszolgáltató a viteldíjmérő készülékből nem nyomtatja ki a nyugtát, ak-
kor a gép memóriája nem rögzíti, törölhetővé teszi a fuvardíjat, és az az
összeg, ami a taxaméterben nem szerepel, az adóbevallásba sem fog
belekerülni. (Október 1-jétől a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság közte-

rület-felügyelői teljes hatáskörben ellenőrizhetik a taxiszolgáltatókat, az
ellenőrzésük befejezésekor jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben ha
nyugtaadási kötelezettség elmulasztását rögzítik, eljárást kezdemé-
nyeznek a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál.) 

A próbautazások során 70 esetben tapasztaltunk olyan mértékű ár-
drágítást (a Rendeletben rögzített hatósági ártól eltérő más ár alkalma-
zását, a taxaméter mérésének külső befolyásolását, hamis számla adá-
sát, viteldíjmérő óra alkalmazása nélküli szolgáltatás végzését), aminek
következményeképpen a taxiállomás-használati engedélyt azonnali ha-
tállyal felmondtuk, erről értesítettük a Közlekedési Hatóságot, és kértük
az árdrágító taxiszolgáltató taxiengedélyének visszavonását. Párhuza-
mosan eljárást kezdeményeztünk a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál is a
vásárlók megkárosítása miatt. 

A taxiszolgáltatók ellenőrzéseit elsősorban a pályaudvarok, Liszt Fe-
renc Nemzetközi Repülőtér, belvárosi frekventált helyek közelében kon-
centráltuk, figyelembe vettük azokat a BKK Zrt.-hez érkező utaspana-
szokat is, amelyekben a megkárosított utasok az indulási helyüket meg-
jelölve kérték az árdrágítás kivizsgálását. 

A BKK Zrt. szeptember 1-jétől továbbra is három műszakban, éjjel és
nappal, munkanap és hétvégén folyamatosan ellenőrzi a taxiszolgálta-
tók tevékenységét, kiemelt figyelmet fordítva a hatóságilag rögzített ár
betartására. Az ellenőrzéseket koordináltan, a Fővárosi Rendészeti
Igazgatóság közterület-felügyelőivel és a Fővárosi Önkormányzat taxiel-
lenőr munkatársaival közösen végezi. 

Budapest, 2013. november 5.
Dr. Komáromi Endre

divízióvezető
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A személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-
szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételei-
ről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a sze-
mélytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy.
rendelet (a továbbiakban: Taxirendelet) szeptember 1-jén hatályba lépett. 

A Taxirendelet 11. § (7) bekezdése értelmében „A közleke-
désszervező – a jármű megszemlélését követően – a taxiál-
lomás használati hozzájárulást csak abban az esetben adja
ki, ha a vállalkozás és a jármű e rendelet feltételeinek meg-
felel.”

Taxiállomás-használati megállapodás megkötését megelőzően a
személytaxi vállalkozások komplex ellenőrzési eljáráson, a személytaxi
gépkocsik előzetes minősítő vizsgálaton esnek át a Taxirendeletben
megfogalmazott követelményeknek való megfelelésük megállapítására.
2013. szeptember 1. és október 31. közötti időszakban 845 személy-
taxi járműre kérték a vállalkozások a minősítő vizsgálat lefolytatását. Mi-
nősítés során 593 jármű megfelelt az előírásoknak, míg hiánypótlásra
történő felszólítás mellett 249 jármű megfelelősége ideiglenesen, 3 jár-
mű véglegesen elutasításra került. 

A személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat
(fuvarszervező) működési feltételeinek előzetes vizsgálata is
a közlekedésszervező kötelezettsége. A vizsgálat során az
ellenőrzés kiterjed a szolgálat pénzügyi megfelelőségének
vizsgálatára, infokommunikációs eszközeire vonatkozó mű-
szaki előírások teljesítésére, diszpécseralkalmazásának
megfelelőségére, védjegyoltalom alatt álló szabadjelzőjének
jóváhagyására. 

A Fővárosban korábban tevékenykedő 21 fuvarszervező társaság kö-
zül 13 társaság kérelmezte előzetes minősítését. A vizsgálatok során
október 31-jéig bezárólag 10 fuvarszervező társaság minősítése volt
sikeres, és kapta meg a BKK Zrt. előzetes hozzájárulását tevékenysé-
gének végzéséhez. Minősített és regisztrált fuvarszervezőként tevé-
kenykedhet a fővárosban: a Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zrt.,
a Taxi Plus Europe Kft., a Reklámtaxi Fuvarközvetítő Kft., az RT5 Taxi
Holding Kft., a Taxi4 Kft.,  a City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet, a Vá-
rosi Taxi (Centrum Taxi Szolgáltató Kft), a 6X6 Taxi Közlekedési szol-
gáltató és Kereskedelmi Kft., a TOP Taxi-2000000 Kft., és a Tele 5 Ta-
xi Hungary Kft..

Első kézből a „Taxirendeletről“
Feljegyzés a 31/2013. (IV.18.) Fõv. Kgy. „Taxirendelet” 

végrehajtásáról és az ellenõrzések tapasztalatairól

levegőhöz jutatta vállalkozóinkat, tulajdonos-
társainkat. Úgy hiszem, éltek is ezzel. A City-
nél már körülbelül 200-an eleget tettek a vá-
ros által előírt sárgításnak. Többen előre „át-
színezték” autójukat, hogy a nagyobb roha-
mokból eredő idegeskedést, sorállást elke-
rüljék.  
• Mit tapasztaltok, keresik az utasok a
sárga autókat, vagy tökmindegy nekik
milyen színű taxival utaznak?
• Úgy vettem észre és a visszajelzések is azt
igazolták, hogy az első időben ez sláger volt.
Ma egyre inkább megszokottá válik, szép
lassan, de sárgul a város. Egy-egy cég ilyen-
olyan okból ragaszkodik a sárga autók kül-
déséhez, de ez ma már nem számít különö-
sebben. Az utazóközönség nagyobb része
tudja, ez egy folyamat, ami jövő szeptember-
ben lezárul. 
• Akkor térjünk vissza a legtöbb vitát ki-
váltó tabletekre, illetőleg az ezen ke-
resztül történő csendes címkiadásra.
Azt hiszem, nem túlzok, ha állítom, a ta-
xisok többségének ellenszenves ez a fu-
varközvetítési gyakorlat. A címkiadás
évtizedek óta úgy működött, hogy min-
den taxis hallotta, mi történik a város-
ban, ki és merre kapott fuvart. Hol megy
a bolt és hol nem. Az új rendszerben
mindenki kukán ül autójában és semmit
nem hall a számára létfontosságú infók-
ból. Kérdés, hogy át tudnak állni a taxi-
sok egy teljesen új fuvarkiadási sziszté-
mára és ha igen, mennyi idő kell ehhez? 
• Nem tudok vitatkozni a kérdésben rejlő ál-
lítással. Mi is halljuk, tapasztaljuk naponta a
gondokat ezzel kapcsolatban. Mielőtt azon-
ban válaszolnék, le kívánom szögezni: a fővá-
ros a 31/2013. (IV. 18.) rendeletében kötele-
zően előírta minden budapesti fuvarszerve-

ző cég számára, hogyan kell a címeket kiad-
ni. A City Taxi Szövetkezet pedig, mint jogkö-
vető vállalkozás, nem tehet mást, mint alkal-
mazkodik az előírt feltételekhez. Ahogy már
mondtam, óriási változások vannak szakmán
belül, és szerintem inkább fejben dől el ez a
dolog. Elfogadom, na-
gyon -nagyon
sokkoló, hogy
akár egyik órá-
ról a másikra át
kellett állni a
csendes üzem-
módra. Tudom,
tudjuk azt is,
hogy eddig a
diszpécser sorol-
ta a címeket, ami segített a helyezkedésben
is, és amelyek között még válogatni is lehe-
tett. Majd egyik napról a másikra a kolléga
alig-alig, vagy egyáltalán nem hall címeket.
Ez pedig komoly zavart okoz szinte minden-
kinél. Ám igaz az is, hogy azért ezt megelő-
zően is kellett várakozni a címekre, de a kol-
légáink hallották, hogy azért van megrende-
lés, csak ők nem állnak szerencsés helyen.
Most viszont, hogy semmit sem hallanak, azt
is hihetik, hogy nincs cím, mert ők nem kap-
nak, és nem tudják, hova kellene helyezked-
ni ennek megváltoztatására. Azért én e tekin-
tetben is jóval többre becsülöm a kollégái-
mat. Hiszen 25-30 év taxizás után azért ma
már egy igazi taxisnak sem kell elmagyaráz-
ni, hogy délután 4 és 7 óra között a Belváros
környékére kell orientálódni, mert a fuvarok
80%-a onnan várható. Vagy reggel a budai
részekre kell koncentrálni. Tehát attól, hogy
csend lett, még jól tudható, hova várhatók cí-
mek. A rendszerünk egyébként, ha már kifo-
gástalanul működik, egy elfogadható üzlet-

menet mellett, eladja saját magát. Tehát
azok a szkeptikusok, akik ma még azt mond-
ják, hogy a csendes címkiadással rosszab-
bul jártak, előbb-utóbb változtatnak vélemé-
nyükön. Belátják, a cím azért megérkezik az

ő gépükre is. A kihasz-
náltságuk javul majd,
ami pénzt jelent. Nem
kell ugyanis visszaro-
hanni a kályhához,
vagy azokra a helyek-
re, ahonnan éveken
keresztül dolgoztak.
Ezért sokkal gazda-
ságosabb, racionáli-
sabb munkavégzés

jellemzi majd a fővárosi taxizást. A rendelet
egyébként tartalmazza, hogy az utasnak jo-
ga van az URH-forgalmazástól mentes, csen-
des utazáshoz. Kétségtelen, ez megoldható
lett volna korábban is egy fülhallgatóval, de
ebben a rendeletben szerepel a geopozíció
alapján történő címkiadás, amely jelentős
mértékben kizárja az URH-használatot. 
• November elején még nagyon sok fe-
szültséget okozott, hogy a címkiadás
nem volt problémamentes. A rendszer
ledobja a jelet, a taxis időnként máso-
dikból nyolcadik lesz anélkül, hogy
megmozdult volna. A tabletekre is pa-
naszkodnak. Például arra, hogy az időn-
ként nem „látja” a műholdat, vagy az a
tabletet. Ez viszont sokaknál jelentős
bevételkiesést jelent. Tudtok ez ellen
valamit gyorsan csinálni? Jön az év vé-
ge, megnő a rendelésszám, amit a kö-
vetkező év miatt sem lenne célszerű
elveszíteni…
• Ez utóbbi a legfontosabb és erre figyel-
mezteti a tagság a vezetőséget minden

A nap mondása

a csendes címkiadással kapcsolatban 

„Én minden reggel felmegyek a Gel-

lérthegyre, hogy közelebb legyek a

mûholdhoz…”
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probléma felmerülése esetén. Vagyis, hogy
ne legyen fuvarvesztés! A kollégák idegeivel,
idegrendszerével kísérletezni megengedhe-
tetlen dolog, de e mellé még, ha címvesztés
is párosulna, az végképp elfogadhatatlan
lenne! Erről szerencsére nincs szó. A kezde-
ti nehézségeink a címfelvételt, címkiadást
nem érintették. Azt szerencsére a vállalkozó-
ink döntő többsége megértette, hogy meg
kell felelnünk a város rendeletbe foglalt elvá-
rásainak. Az is hamar kiderült, hogy egy ilyen
átállásban nincs lehetőség több hónapos
tesztüzemben működtetni a programot.
Nemcsak a város szűkre szabott, szeptem-
ber1-i elvárása miatt, hanem azért sem, mert
ebben a címkiadásban nincs köztes állapot.
A legfontosabb, hogy – ellentétben például
a CB-ről az URH-ra való átállással – fuvar-
vesztést, elveszett hívásokat nem regisztrál-
tunk. Tudom, tudjuk: nagyon komoly feszült-
ségeket okoz a kollégáinknál a tabletre való
átállás. Nem maga az átállás, mert ezt a mű-
szaki fejlesztést többségükben elfogadják,
hanem az, hogy rajtunk kívülálló okok miatt,
a már elindult címkiadás is nagyon sokszor
meghiúsul. Itt elsősorban az adatátviteli ne-
hézségekre, vagy a GPS-jel megszakadá-
sokra gondolok. Beszereztük a tableteket,
melyekkel később olyan gondok merültek
fel, mint például a francia autóknál a fémszá-
las szélvédők alkalmazásából adódó nehéz-
ségek. Ezen keresztül ugyanis a GPS-jelek
továbbítása akadozik, bizonytalan. A problé-
mát külső antenna beszerelésével, illetve
hozzáillesztésével kellett megoldanunk, de
vannak más feszültségek is. Mi, ellentétben
néhány fővárosi fuvarközvetítővel, nem ver-
jük a mellünket, nem deklaráljuk mindenhol
a világon, hogy rendszerünk tökéletesen mű-
ködik. Sajnos ez még valóban nem lenne

igaz, de természetesen erre törekszünk.
Használjuk már a csendes címkiadást, a
megrendelések jelentős többségben auto-
matikusan kerülnek a taxisok tabletjére, de
sok esetben még a rendszertől, eszköztől
független gondokkal találjuk szembe ma-
gunkat. Ezért még egy kis türelmet kérünk
kollégáinktól, hogy mindezt problémamen-
tessé tegyük. 
• Mennyire tudjátok presszionálni a
szoftverkészítőket, hogy ha lehet, „teg-
napra” oldják meg a felmerült és rájuk
tartozó problémákat? Mert a taxisok
dolgozni szeretnének és pénzt keresni.
Sokaknál nagyon komoly bevételki-
esést okozott az átállás.
• Azt hiszem, a piacon mindannyian, akik
eddig is félcsendes üzemmódban dolgoz-
tunk, bedőltünk annak az ígéretnek, hogy a
félcsendes üzemmódról a csendesre való
átállás, ha az eszköz egyébként megvan, ak-
kor egy másfél-kétnapos fejlesztéssel min-
den megoldódik. Kiderült, hogy nem a meg-
felelő szoftver, nem az elvárt minőségű esz-
köz hiányzik a megvalósuláshoz, hanem az
egyéb, hozzá kapcsolódó szolgáltatások. Az
adatszolgáltatás, a GPS-jel vételének időn-
kénti korlátozottsága, melyeket mi nem tu-
dunk befolyásolni. Félve mondom már most,
hogy nem is sejtjük mi lesz, ha jön az őszi, té-
li időszak, mikor eső- és hófelhők takarják
majd Budapest fölött az égboltot. Vajon a
GPS-jelek akkor is megfelelőek lesznek?
Ezek az autók és ezek az eszközök hogyan
fogják a pillanatnyi pozíciókat közvetíteni a
központ felé? Nem indokokat keresek előre,
de komoly aggályaink vannak a rendszer sta-
bil és hosszú távú működését illetően. Ép-
pen abból adódóan, hogy ennyi mindennek
kell egymásra épülve precízen működnie.

Minden elem a másikra épül, bármelyik apró
hibájából, az egész folyamat megáll. A bejö-
vő hívások telefon-kapacitása, a szerver álla-
pota, az adatátvitel, a GPS-jel biztonsága, de
még a tablet feltöltöttsége is gondot jelent-
het. Ezek mind-mind olyan akadályok lehet-
nek, melyek a biztos működést veszélyeztet-
hetik. De persze nincs más utunk, megfele-
lünk az előírásoknak. Ezért például, a szoft-
veres fejlesztést úgy változtattuk a tapaszta-
latok alapján, hogy a rendszer a GPS-jelek
leszakadáskor 10 percig megtartja a kolléga
pozícióját. Azért ne kerüljön kollégánk a sor
végére, mert 5 másodpercre nem látja a
tablet a műholdat. Más problémák is felszín-
re kerülnek a napi tapasztalatokkal, melyek-
re megpróbálunk azonnal reagálni. A rend-
szer nem statikus, az napról napra csiszoló-
dik, de ma még nagyon nehéz megmondani,
mikor érünk a végére.
• Hány körzetre van osztva a City Taxi-
nál a város?
• 75 körzetet határoztunk meg. A külső ke-
rületekben nagyobb, a belsőkben kisebb
méretű, több körzetet létesítettünk. A terület,
a bejárhatóság, a dugók, illetőleg az optimá-
lis, gyors elérhetőség a fő szempont. Fontos
alapszempont, hogy a főváros rendelete ér-
vényesüljön, vagyis a megrendelő a hozzá
legközelebb lévő autót kapja meg. 
• A kisebb vagy nagyobb körzeten be-
lül van érkezési sorrend? Tehát, ha va-
laki beáll a sorba /körzetbe/, nem ke-
rül hátrányba azzal szemben, aki vélet-
lenül járt arra, de valamivel közelebb
van a konkrét megrendelőhöz?
• Ismétlem: az alapkoncepció a város elvá-
rása. Nevezetesen, hogy az utas a lehető
leggyorsabban kapjon autót. E mellett szá-
munkra van még egy nagyon fontos szem-
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2 fuvarszervező társaság minősítése folyamatban van, hiánypótlásra
felszólítást követően minősítésük rövidesen befejeződhet, míg 1 fuvar-
szervező társaság a hiánypótlásra felszólításnak nem tett eleget, ezért
előzetes minősítést a BKK Zrt.-től nem kapott. 

A Taxirendelet 17. § (1) bekezdése alapján „Az e rendeletben
foglaltak megtartását Budapest közigazgatási területén belül
a közlekedésszervező ellenőrzi.” 

Szeptember 1-jétől a taxiszolgáltatók Rendeletben foglaltak megtartá-
sának ellenőrzése során egyrészt a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság
közterület-felügyelőivel közösen taxiállomásokon és azok környezeté-
ben, nyílt ellenőrzés során folytattunk vizsgálatokat, másrészt olyan pró-
bautazásokat végeztünk, amelyek végén a BKK Zrt. Taxiszolgáltatás-el-
lenőrzési Szakterület munkatársai nem fedték fel magukat, nem a hely-
színen töltötték ki a jegyzőkönyvet, de az utazást a rendelkezésre álló
eszközökkel, tárgyi bizonyítékokkal is alátámasztották. 

Összességében 1367 nyílt és 1695 próbautazásos ellenőrzést haj-
tottunk végre. 74 esetben kezdeményeztük a Budapest Főváros Kor-
mányhivatala Közlekedési Hatóságánál taxiengedély visszavonását,
mert az ellenőrzött taxiszolgáltatónak érvényes taxiállomás-használati
engedélye nem volt. A próbautazások során 764 esetben tapasztaltuk
– ez az ellenőrzések mintegy 45%-a – hogy a taxiszolgáltató a fuvarfel-
adat befejeztével nem ad nyugtát, számlát a fuvardíj átvételéről. Ha a ta-
xiszolgáltató a viteldíjmérő készülékből nem nyomtatja ki a nyugtát, ak-
kor a gép memóriája nem rögzíti, törölhetővé teszi a fuvardíjat, és az az
összeg, ami a taxaméterben nem szerepel, az adóbevallásba sem fog
belekerülni. (Október 1-jétől a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság közte-

rület-felügyelői teljes hatáskörben ellenőrizhetik a taxiszolgáltatókat, az
ellenőrzésük befejezésekor jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben ha
nyugtaadási kötelezettség elmulasztását rögzítik, eljárást kezdemé-
nyeznek a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál.) 

A próbautazások során 70 esetben tapasztaltunk olyan mértékű ár-
drágítást (a Rendeletben rögzített hatósági ártól eltérő más ár alkalma-
zását, a taxaméter mérésének külső befolyásolását, hamis számla adá-
sát, viteldíjmérő óra alkalmazása nélküli szolgáltatás végzését), aminek
következményeképpen a taxiállomás-használati engedélyt azonnali ha-
tállyal felmondtuk, erről értesítettük a Közlekedési Hatóságot, és kértük
az árdrágító taxiszolgáltató taxiengedélyének visszavonását. Párhuza-
mosan eljárást kezdeményeztünk a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál is a
vásárlók megkárosítása miatt. 

A taxiszolgáltatók ellenőrzéseit elsősorban a pályaudvarok, Liszt Fe-
renc Nemzetközi Repülőtér, belvárosi frekventált helyek közelében kon-
centráltuk, figyelembe vettük azokat a BKK Zrt.-hez érkező utaspana-
szokat is, amelyekben a megkárosított utasok az indulási helyüket meg-
jelölve kérték az árdrágítás kivizsgálását. 

A BKK Zrt. szeptember 1-jétől továbbra is három műszakban, éjjel és
nappal, munkanap és hétvégén folyamatosan ellenőrzi a taxiszolgálta-
tók tevékenységét, kiemelt figyelmet fordítva a hatóságilag rögzített ár
betartására. Az ellenőrzéseket koordináltan, a Fővárosi Rendészeti
Igazgatóság közterület-felügyelőivel és a Fővárosi Önkormányzat taxiel-
lenőr munkatársaival közösen végezi. 

Budapest, 2013. november 5.
Dr. Komáromi Endre

divízióvezető
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pont. Azért, mert ebből a piac-
ból él mindenki, pénzt keresni
és dogozni jön ki. Mi ezért kér-
tük a várostól, fogadja el a már
említett fő szempont mellett azt
is, hogy ne legyen közömbös,
melyik kollégánk, mennyi ideje
várakozik egy adott körzetben.
A rendszer lényege a szabad
autók helyének pontos ismere-
te, de legalább ennyire fontos,
hogy egy adott körzetben, ki a
legrégebben fuvarra váró mun-
katársunk. Egyik kollégánk 5
perce érkezett, a másik meg
már másfél órája áll ott. Ha
egyébként az utas érdeke nem
sérül és az autók körülbelül egy-
forma távolságra vannak a meg-
rendelőtől, úgy engedje meg a
jogalkotó, hogy a példában sze-
replő másfél órája várakozót
szólítsuk meg azért, hogy men-
jen el az utasért.
• A város partner ebben?
• Ha a fő elvek, továbbá az
utasérdek nem sérül és a csen-
des címkiadás is előírásszerűen
megvalósult, a hardveres és
szoftveres hátteret kialakítottuk,
úgy hiszem, a minősítésünknek
megfelelünk. A további finom-
hangolásokról a fővárossal je-
lenleg is tárgyalunk. 
• Ha a jövőről kérdezlek, ak-
kor optimista, vagy pesszi-
mista vagy?
• Alaptermészetem szerint ele-
ve optimista vagyok. Olyan a hozzáállásom,
hogy igyekszem mindennek a jó oldalát néz-
ni.  Pesszimista abban vagyok, hogy látom,
kollégáim nagyon-nagyon fáradnak és vesz-
tik el a kedvüket. Tudom, rengeteg új dolgot
kell megtanulniuk. Ráadásul a többségnél
nem is a tanulással vannak a gondok, ha-
nem a türelemmel. Talán az a leglényege-
sebb sarokpontja a jelenünknek. Ma sajnos
ebből van a legkevesebb, mert ma minden a
pénzről szól. A türelem is. Bármiről is beszé-
lünk, végül is mindig a pénzről beszélünk.

Ha bármi közbejön, ami a taxis munkavégzé-
sét akadályozza, és ezzel a megszokott be-
vételét veszélyezteti, akkor elképesztő indu-
latok születnek. Ennek vagyunk tanúi most
is. Ez tesz pesszimistává, mert az ilyen lépté-
kű változásokhoz nélkülözhetetlen türelem
most hiányzik. Értem is, tudom is, senki sem
engedhet meg magának komolyabb bevétel-
kiesést, mert az már az egzisztenciáját ve-
szélyezteti. Ugyanakkor optimista is vagyok.
Bízom benne, hogy a rendelet működni fog,
ha tetszik nekünk, ha nem. Ez pedig olyan
hatással lesz a jövőben a taxipiacra, amely a

jelenleginél sokkal biztonságosabb és kiszá-
míthatóbb bevételt jelent a kollégáknak.
Meggyőződésem, ha ezen az éven, és a
még előttünk álló POS-terminálok cseréjén
túl leszünk, úgy január 1-jétől már csak az
üzletre, a taxizásra, a fuvarszám növelésére
kell koncentrálnunk. Biztos vagyok abban is,
hogy ilyen sokkot a taxipiac a közeljövőben
nem él újra át. Nem hiszem, hogy a város eb-
be a szolgáltatásba bármilyen új elemet még
beilleszthet. Amit nagyon fontosnak tartok,
ha már ennyi kényelmetlenséget, kellemet-
lenséget, vagy éppenséggel idegességet

okozott ez a változás, akkor ne dobjuk ki
az elért eredményeket. Például olyan
kezdeményezésekkel, melyekben újra
visszacsempésszük a fuvardíj-kedvezmé-
nyeket! A hatósági fix ár legyen ténylege-
sen is fix ár! Közös, mindannyiunk érde-
kében fontos feladat, hogy megfékezzük
azokat az innovatív kezdeményezéseket,
amelyben egyes piaci résztvevők a nagy
nehezen kiharcolt hatósági fix árat ked-
vezményekkel kívánják csökkenteni.
Mert akármibe is burkolják ezeket a kez-
deményezéseket, remélem, azzal min-
den taxis tisztában van, hogy azt a ked-
vezményt végeredményben Ő adja. Vagy
tagdíjban, vagy egyéb formában.
• Köszönöm a tájékoztatást!

-kó-
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Hol a határ?
Átalányadós kollégák gyakran kérdezik, hogy hol
az a bevételi határ, amelynél újabb közterhek lép-
nek be. Mire kell vigyázni, mit nem szabad túllép-
ni. Nos jelenleg három ilyen határ ismert:

Iparűzési adó
Az iparűzési adót az átalányadózó vállalkozók
egyszerűsített formában számíthatják ki, mégpe-
dig úgy, hogy személyi jövedelemadó alapjukat
(ami ugye a bevétel 20%-a) fel kell szorozni 1,2-
vel, ezt nevezik korrigált nettó árbevételnek, ez
lesz az iparűzési adó alapja. Mivel azonban a fő-
város megállapított egy adómentes határt, ráadá-
sul ez a határ az idén a tavalyi 700 ezerről egy-
millióra emelkedett, nem fizet az, akinek korrigált
nettó árbevétele e határ alatt van. Ám ha felette,
akár egy forinttal, akkor már a teljes összeg után
adózik. Ha a teljes éves bevételhez viszonyítjuk
ezt az adómentes határt, akkor visszafelé számol-
va megállapíthatjuk, hogy egy főállású átalány-
adózó taxis Budapesten 4.166.166 forint bevéte-
lénél lépi át azt a határt, amely felett már iparűzé-
si adó fizetésére kötelezett. Nyugdíj melletti vál-
lalkozóknál kicsit eltér a számítás, ők 3.333.332
forintnál érik el a határt. Az önkormányzatok önál-
lóan állapítják meg az adómentes határokat, aki
tehát nem budapesti székhelyű, az könnyen le-
het, hogy bár Budapesten nem, de lakóhelyén
mégis fizet.

Járulék
Ismeretes, hogy a főállású taxis vállalkozók leg-
alább a minimálbér után kötelesek járulékokat fi-

zetni, függetlenül attól, hogy mennyi a bevételük.
A minimálbér 2013-ban 98.000 Ft/hó, 1.176.000
Ft/év. Jövedelmünk ezt a szintet 5.880.000 forint
bevételnél éri el, aki e felett teljesít, annak már
adója mellett járulékai is emelkedni fognak.
Nyugdíj melletti vállakozók itt is másképp számol-
nak, de miután nekik nincs minimális járulékfize-
tési kötelezettségük, hanem a nyugdíjjárulékot a
tényleges jövedelmük után fizetik, nem lehet
semmiféle korlátról beszélni.

ÁFA
Na ez az a határ, amit olyan óvatosan kell megkö-
zelíteni, mintha háromszoros szögesdrótkerítés
és fegyveres őrök védenék kiképzett harciku-
tyákkal. Miért olyan veszélyes? Nézzünk egy kicsi
elméletet előbb. Az általános forgalmi adót a be-
vételeink után fizetjük, a költségeink után levon-
juk. A taxinál azonban a levonás lehetősége mini-
mális! Legnagyobb költségünk, az üzemanyag
áfája nem levonható! A munkaeszközként hasz-
nált gépkocsink áfája ugyan igen, de olyan bo-
nyolult és szigorú követelmények mentén, amit
kevesen tudnak teljesíteni. Mi marad hát? A társa-
sági tagdíj, meg az egyéb apró tételek. Befizetni
azonban minden egyes forint bevétel után kell.
Fogalmazhatunk úgy, hogy a taxisok bevétele, ha
átlépik az ÁFA határt, azonnal 20%-kal csökken.
Mert azt be kell fizetni áfába. Az első év még nem
gáz: csak a hatmilliós határ feletti bevételekre vo-
natkozik. Az igazi csapda utána jön, mert a követ-
kező két évben már mértékétől függetlenül min-
den bevétel után meg kell fizetni az áfát!  Hatása
olyan lenne, mintha nem 280, hanem újra 224 fo-
rintos kilométerdíjjal dolgoznánk…

A szõke nõ bemegy a
boltba.

– Kérem ezt a nagy mik-
rohullámú sütõt.

– Szõke nõknek nem
adunk.

Befesteti a haját barná-
ra. Ismét bemegy a bolt-
ba.

– Kérem ezt a szép nagy
mikrohullámú sütõt.

– Szõke nõknek nem
adunk.

Felöltözik férfinek és is-
mét bemegy a boltba.

– Kérem ezt a mikrohul-
lámú sütõt.

– Szõke nõknek nem
adunk.

– Honnan tudja, hogy
szõke nõ vagyok?

– Mert az nem mikrohul-
lámú sütõ, hanem tévé.

* * *
Masiniszta a kereszte-

zõdésnél:
– Nálunk Amerikában

olyan gyors a vonat, hogy
amikor pofon akartam üt-
ni az állomásfõnököt, a

következõ állomás fõnö-
két találtam el. – mondja
egy utazó a másiknak.

– Az semmi! Nálunk
olyan ritkán és lassan jár-
nak a vonatok, hogy ami-
kor az ismerõsöm öngyil-
kossági szándékkal a sí-
nekre feküdt, ott halt meg
éhen.

* * *
– Jean, ez a vonat Hat-

van felé megy?
– Nem, uram, csak egy-

felé.
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pont. Azért, mert ebből a piac-
ból él mindenki, pénzt keresni
és dogozni jön ki. Mi ezért kér-
tük a várostól, fogadja el a már
említett fő szempont mellett azt
is, hogy ne legyen közömbös,
melyik kollégánk, mennyi ideje
várakozik egy adott körzetben.
A rendszer lényege a szabad
autók helyének pontos ismere-
te, de legalább ennyire fontos,
hogy egy adott körzetben, ki a
legrégebben fuvarra váró mun-
katársunk. Egyik kollégánk 5
perce érkezett, a másik meg
már másfél órája áll ott. Ha
egyébként az utas érdeke nem
sérül és az autók körülbelül egy-
forma távolságra vannak a meg-
rendelőtől, úgy engedje meg a
jogalkotó, hogy a példában sze-
replő másfél órája várakozót
szólítsuk meg azért, hogy men-
jen el az utasért.
• A város partner ebben?
• Ha a fő elvek, továbbá az
utasérdek nem sérül és a csen-
des címkiadás is előírásszerűen
megvalósult, a hardveres és
szoftveres hátteret kialakítottuk,
úgy hiszem, a minősítésünknek
megfelelünk. A további finom-
hangolásokról a fővárossal je-
lenleg is tárgyalunk. 
• Ha a jövőről kérdezlek, ak-
kor optimista, vagy pesszi-
mista vagy?
• Alaptermészetem szerint ele-
ve optimista vagyok. Olyan a hozzáállásom,
hogy igyekszem mindennek a jó oldalát néz-
ni.  Pesszimista abban vagyok, hogy látom,
kollégáim nagyon-nagyon fáradnak és vesz-
tik el a kedvüket. Tudom, rengeteg új dolgot
kell megtanulniuk. Ráadásul a többségnél
nem is a tanulással vannak a gondok, ha-
nem a türelemmel. Talán az a leglényege-
sebb sarokpontja a jelenünknek. Ma sajnos
ebből van a legkevesebb, mert ma minden a
pénzről szól. A türelem is. Bármiről is beszé-
lünk, végül is mindig a pénzről beszélünk.

Ha bármi közbejön, ami a taxis munkavégzé-
sét akadályozza, és ezzel a megszokott be-
vételét veszélyezteti, akkor elképesztő indu-
latok születnek. Ennek vagyunk tanúi most
is. Ez tesz pesszimistává, mert az ilyen lépté-
kű változásokhoz nélkülözhetetlen türelem
most hiányzik. Értem is, tudom is, senki sem
engedhet meg magának komolyabb bevétel-
kiesést, mert az már az egzisztenciáját ve-
szélyezteti. Ugyanakkor optimista is vagyok.
Bízom benne, hogy a rendelet működni fog,
ha tetszik nekünk, ha nem. Ez pedig olyan
hatással lesz a jövőben a taxipiacra, amely a

jelenleginél sokkal biztonságosabb és kiszá-
míthatóbb bevételt jelent a kollégáknak.
Meggyőződésem, ha ezen az éven, és a
még előttünk álló POS-terminálok cseréjén
túl leszünk, úgy január 1-jétől már csak az
üzletre, a taxizásra, a fuvarszám növelésére
kell koncentrálnunk. Biztos vagyok abban is,
hogy ilyen sokkot a taxipiac a közeljövőben
nem él újra át. Nem hiszem, hogy a város eb-
be a szolgáltatásba bármilyen új elemet még
beilleszthet. Amit nagyon fontosnak tartok,
ha már ennyi kényelmetlenséget, kellemet-
lenséget, vagy éppenséggel idegességet

okozott ez a változás, akkor ne dobjuk ki
az elért eredményeket. Például olyan
kezdeményezésekkel, melyekben újra
visszacsempésszük a fuvardíj-kedvezmé-
nyeket! A hatósági fix ár legyen ténylege-
sen is fix ár! Közös, mindannyiunk érde-
kében fontos feladat, hogy megfékezzük
azokat az innovatív kezdeményezéseket,
amelyben egyes piaci résztvevők a nagy
nehezen kiharcolt hatósági fix árat ked-
vezményekkel kívánják csökkenteni.
Mert akármibe is burkolják ezeket a kez-
deményezéseket, remélem, azzal min-
den taxis tisztában van, hogy azt a ked-
vezményt végeredményben Ő adja. Vagy
tagdíjban, vagy egyéb formában.
• Köszönöm a tájékoztatást!

-kó-
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Hol a határ?
Átalányadós kollégák gyakran kérdezik, hogy hol
az a bevételi határ, amelynél újabb közterhek lép-
nek be. Mire kell vigyázni, mit nem szabad túllép-
ni. Nos jelenleg három ilyen határ ismert:

Iparűzési adó
Az iparűzési adót az átalányadózó vállalkozók
egyszerűsített formában számíthatják ki, mégpe-
dig úgy, hogy személyi jövedelemadó alapjukat
(ami ugye a bevétel 20%-a) fel kell szorozni 1,2-
vel, ezt nevezik korrigált nettó árbevételnek, ez
lesz az iparűzési adó alapja. Mivel azonban a fő-
város megállapított egy adómentes határt, ráadá-
sul ez a határ az idén a tavalyi 700 ezerről egy-
millióra emelkedett, nem fizet az, akinek korrigált
nettó árbevétele e határ alatt van. Ám ha felette,
akár egy forinttal, akkor már a teljes összeg után
adózik. Ha a teljes éves bevételhez viszonyítjuk
ezt az adómentes határt, akkor visszafelé számol-
va megállapíthatjuk, hogy egy főállású átalány-
adózó taxis Budapesten 4.166.166 forint bevéte-
lénél lépi át azt a határt, amely felett már iparűzé-
si adó fizetésére kötelezett. Nyugdíj melletti vál-
lalkozóknál kicsit eltér a számítás, ők 3.333.332
forintnál érik el a határt. Az önkormányzatok önál-
lóan állapítják meg az adómentes határokat, aki
tehát nem budapesti székhelyű, az könnyen le-
het, hogy bár Budapesten nem, de lakóhelyén
mégis fizet.

Járulék
Ismeretes, hogy a főállású taxis vállalkozók leg-
alább a minimálbér után kötelesek járulékokat fi-

zetni, függetlenül attól, hogy mennyi a bevételük.
A minimálbér 2013-ban 98.000 Ft/hó, 1.176.000
Ft/év. Jövedelmünk ezt a szintet 5.880.000 forint
bevételnél éri el, aki e felett teljesít, annak már
adója mellett járulékai is emelkedni fognak.
Nyugdíj melletti vállakozók itt is másképp számol-
nak, de miután nekik nincs minimális járulékfize-
tési kötelezettségük, hanem a nyugdíjjárulékot a
tényleges jövedelmük után fizetik, nem lehet
semmiféle korlátról beszélni.

ÁFA
Na ez az a határ, amit olyan óvatosan kell megkö-
zelíteni, mintha háromszoros szögesdrótkerítés
és fegyveres őrök védenék kiképzett harciku-
tyákkal. Miért olyan veszélyes? Nézzünk egy kicsi
elméletet előbb. Az általános forgalmi adót a be-
vételeink után fizetjük, a költségeink után levon-
juk. A taxinál azonban a levonás lehetősége mini-
mális! Legnagyobb költségünk, az üzemanyag
áfája nem levonható! A munkaeszközként hasz-
nált gépkocsink áfája ugyan igen, de olyan bo-
nyolult és szigorú követelmények mentén, amit
kevesen tudnak teljesíteni. Mi marad hát? A társa-
sági tagdíj, meg az egyéb apró tételek. Befizetni
azonban minden egyes forint bevétel után kell.
Fogalmazhatunk úgy, hogy a taxisok bevétele, ha
átlépik az ÁFA határt, azonnal 20%-kal csökken.
Mert azt be kell fizetni áfába. Az első év még nem
gáz: csak a hatmilliós határ feletti bevételekre vo-
natkozik. Az igazi csapda utána jön, mert a követ-
kező két évben már mértékétől függetlenül min-
den bevétel után meg kell fizetni az áfát!  Hatása
olyan lenne, mintha nem 280, hanem újra 224 fo-
rintos kilométerdíjjal dolgoznánk…

A szõke nõ bemegy a
boltba.

– Kérem ezt a nagy mik-
rohullámú sütõt.

– Szõke nõknek nem
adunk.

Befesteti a haját barná-
ra. Ismét bemegy a bolt-
ba.

– Kérem ezt a szép nagy
mikrohullámú sütõt.

– Szõke nõknek nem
adunk.

Felöltözik férfinek és is-
mét bemegy a boltba.

– Kérem ezt a mikrohul-
lámú sütõt.

– Szõke nõknek nem
adunk.

– Honnan tudja, hogy
szõke nõ vagyok?

– Mert az nem mikrohul-
lámú sütõ, hanem tévé.

* * *
Masiniszta a kereszte-

zõdésnél:
– Nálunk Amerikában

olyan gyors a vonat, hogy
amikor pofon akartam üt-
ni az állomásfõnököt, a

következõ állomás fõnö-
két találtam el. – mondja
egy utazó a másiknak.

– Az semmi! Nálunk
olyan ritkán és lassan jár-
nak a vonatok, hogy ami-
kor az ismerõsöm öngyil-
kossági szándékkal a sí-
nekre feküdt, ott halt meg
éhen.

* * *
– Jean, ez a vonat Hat-

van felé megy?
– Nem, uram, csak egy-

felé.
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OLDALUNKON MINDEN ALAPVETŐ INFORMÁCIÓT ÉS 
NAGYSZERŰ KEDVEZMÉNYEKET TALÁL!

AHOL ÖN KÖRÜL FOROG A VILÁG:

WWW.COLORSKIN.HU

HA TANÁCSRA VAN SZÜKSÉGE, VAGY VAN OLYAN SZAKMAI 
KÉRDÉSE, AMELYRE KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL VÁLASZT 
VÁR A DÖNTÉS ELŐTT: MI EBBEN IS SEGÍTÜNK!   

HÍVHATÓ:
08 : 00 – 20 : 00 KÖZÖTT
MINDEN MUNKANAP!

INFO@COLORSKIN.HU

06 20 9 88 66 99

COLOR SKIN
SÁRGA SZÁM

Jó volna megkapni listaárunktól eltérő, az Ön 
autójára, igényeire és jövőbeli terveire szabott 
egyedi ajánlatunkat 24 órán belül?

EZT IS MEGOLDJUK –
ÍGY ÖN SEMMIKÉPP SEM FIZETI TÚL 
SZOLGÁLTATÁSUNKAT!

Szeretne autójára egy olyan megoldást, amely már 
Németországtól Dubaiig bizonyított?
 

Szeretné Ön kiválasztani a dekorálás helyszínét?
 

Fontos Önnek a dekorálás dátuma?
 

Vannak elvárásai az átfutási időre vonatkozóan?
 

Számít a garancia, ill. annak akár évek múlva 
történő érvényesíthetősége?
 

Szeretné későbbi törés, sérülés esetén 24 hónapig 
érvényes fix áron javíttatni autója dekorálását?    

NÁLUNK EZEK NEM EXTRÁK!

VÁLTSON VELÜNK

SÁRGÁRA!
*

ÉSZAK-PESTI ÉS DÉL-PESTI 
TELEPHELYEINK KÖZÜL 

VÁLASZTHATVÁLASZTHATVÁLASZTHAT
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M
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ÁRAINK:

165.000 FT + ÁFA

170.000 FT + ÁFA

*

*
*
*
*
*
*

Mint ismeretes, a kilencvenes évek elején elszabadult a pokol a bu-
dapesti taxis szakmában a tarifák tekintetében. Szabó Iván pénz-
ügyminisztersége alatt hiába vezették be a maximált tarifát, sokak-
nál a határ a csillagos ég volt. Éppen ezért az utasok elkezdték ke-
resni a társaságbeli taxikat, mert ott legalább volt valamilyen belső
ellenőrzés. Voltak, akik a taxiállomások mellől hívtak taxikat telefo-
non, mert megbíztak valamelyik társaságban.

Ekkor néhány „mezítlábas” csapat elkezdett egységes matricákat
kihelyezni taxikra, ezzel sugallva, hogy valamilyen társasághoz tar-
toznának ők is. Nem soroljuk a helyszíneket, mindenki tudja, kikről
van szó. A sárgítással egy időben a taxik külsejére is egységes az
előírás. És ami megdöbbentő, már a sárgított taxikon is megjelen-
tek ilyen-olyan fantomcégekre utaló matricák. De hát ez az utasok
becsapása, a fogyasztók megtévesztése! Csak azok viselhessenek
taxitársaságra utaló matricát, akik ténylegesen valamelyik taxitársa-
sághoz tartoznak. Az illetékesek válasza, rövidítve, kiemelve a lé-
nyeget.

Az életbe lépett rendelet, mely azon túl, hogy meghatározza az
eddigi maximált ár helyetti fix viteldíjjal történő fuvarozást, a sze-
mélytaxik egységes külső megjelenésére is részletes előírásokat
tartalmaz. A rendelet előírásainak betartását biztosítandó – különö-
sen a fix ár alkalmazásának tekintetében – a Budapesti Közlekedé-
si Központ, a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság, va-
lamint Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Fel-
ügyelősége szeptemberben közös ellenőrzéseket folytatott le. 

A taxik küllemére vonatkozó előírások értelmében 2014. augusz-
tus végéig minden taxinak sárga színűnek kell lennie, úgy, hogy azon
elhelyezésre kerüljenek a rendeletben meghatározottak szerinti díszí-
tő és információs elemek is.  A személytaxi külső megjelenésével ös-
szefüggő esetleges megtévesztéseket a fogyasztókkal szembeni tisz-
tességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény alapján
lehet vizsgálni. Megtévesztő kereskedelmi gyakorlat az a kereskedel-
mi gyakorlat, amely más vállalkozással, illetve annak cégnevével, áru-
jával, árujelzőjével vagy egyéb megjelölésével való összetévesztésre
vezethet, ha ez valamennyi tényszerű körülmény figyelembevételével
a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet
egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas. 

A vonatkozó rendelkezésre tekintettel megtévesztő – és
a fogyasztó ügyleti döntését befolyásoló – gyakorlat lehet
az, ha egy taxitársasághoz nem tartozó vállalkozó társaság-
hoz tartozás látszatát keltő jelzést („matricát”) helyez el a
járművön. Az ügyleti döntés torzítása természetesen akkor
is elképzelhető, ha egy társaság alkalmazottja egy másik
taxis társaság jelölését használja.

Szükséges megjegyezni, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság ellen-
őrzési programjában – különös tekintettel a nyári idegenforgalmi
főszezonra – minden évben kiemelt helyet kap a személytaxi-szol-
gáltatásra vonatkozó előírások megtartásának ellenőrzése, előse-
gítve ezzel a fogyasztók vagyoni érdekeinek védelmét és a megfele-
lő tájékoztatáshoz való jogának érvényesülését.

A felügyelők elsősorban a vasúti pályaudvarok és a távol-
sági autóbusz-pályaudvarok, repülőterek, a főbb turisztikai
látványosságok környékén, valamint a megyeszékhelyek,
nagyobb városok belvárosi részén végeznek ellenőrzése-
ket.

A hatóság – a korábbi évek és a panaszbejelentések tapasztala-
taiból kiindulva – elsősorban a taxitársasághoz nem tartozó, kifeje-
zetten a külföldi turisták tapasztalatlanságát és helyismeretük hiá-
nyát kihasználó vállalkozókra koncentrál, megelőzendő az indokolt-
nál lényegesen hosszabb utak és az ennek részben megfelelő ma-
gas összegű számlák előfordulását.

A jövőben a hivatalból lefolytatott ellenőrzéseink során
egyaránt fokozott figyelemmel leszünk a fővárosi személy
taxik küllemét érintő esetleges tisztességtelen gyakorlatok
kiszűrésére. 

dr. Kathi Attila kabinetvezető 
NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG

A Taxirendelet előírásai szerint csak az engedéllyel rendelkező fu-
varszervezők tevékenykedhetnek, nekik van védjegyoltalom alatt ál-
ló logójuk és szabadjelzőjük, melyet a velük szerződött partner a
gépkocsijára kitehet.

A taxigépkocsi külső megjelenését Társaságunk ellenőrzi,
és ha jogellenességet tapasztal, felmondja a taxiállomás-
használati szerződést.

dr. Láng – Nemes Zsófia szakterületi vezető
BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT

Köszönjük a válaszokat. Tehát logót már most is csak az a taxis te-
het autójára, aki olyan társaságnál dolgozik, amely engedélyt kapott
a védjegyoltalom alatt álló logó használatára. Magyarul, az ilyen-
olyan logók kihelyezésére már most sincs lehetőség a sárgított ta-
xiknál. JUP

15

Hiába szóltunk…
Jeleztük legutóbb, hogy nagyon keményen büntetik a taxiban való
dohányzást. Még a taxis sem dohányozhat a tömegközlekedési jár-
műben, azaz a taxiban. Sajnos, sokan nem veszik komolyan a figyel-
meztetést, nyugodtan szívják a kocsiban a cigarettát. Most még
nyugodtak, majd akkor lesznek idegesek, ha a készített fényképek

alapján megkapják az első csekket…
Horváth András

Megtévesztő társasági matricák

Szeptembertől tilos a használatuk

Ő is a taxiban dohányzik…

…meg ő is!
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Mint ismeretes, a kilencvenes évek elején elszabadult a pokol a bu-
dapesti taxis szakmában a tarifák tekintetében. Szabó Iván pénz-
ügyminisztersége alatt hiába vezették be a maximált tarifát, sokak-
nál a határ a csillagos ég volt. Éppen ezért az utasok elkezdték ke-
resni a társaságbeli taxikat, mert ott legalább volt valamilyen belső
ellenőrzés. Voltak, akik a taxiállomások mellől hívtak taxikat telefo-
non, mert megbíztak valamelyik társaságban.

Ekkor néhány „mezítlábas” csapat elkezdett egységes matricákat
kihelyezni taxikra, ezzel sugallva, hogy valamilyen társasághoz tar-
toznának ők is. Nem soroljuk a helyszíneket, mindenki tudja, kikről
van szó. A sárgítással egy időben a taxik külsejére is egységes az
előírás. És ami megdöbbentő, már a sárgított taxikon is megjelen-
tek ilyen-olyan fantomcégekre utaló matricák. De hát ez az utasok
becsapása, a fogyasztók megtévesztése! Csak azok viselhessenek
taxitársaságra utaló matricát, akik ténylegesen valamelyik taxitársa-
sághoz tartoznak. Az illetékesek válasza, rövidítve, kiemelve a lé-
nyeget.

Az életbe lépett rendelet, mely azon túl, hogy meghatározza az
eddigi maximált ár helyetti fix viteldíjjal történő fuvarozást, a sze-
mélytaxik egységes külső megjelenésére is részletes előírásokat
tartalmaz. A rendelet előírásainak betartását biztosítandó – különö-
sen a fix ár alkalmazásának tekintetében – a Budapesti Közlekedé-
si Központ, a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság, va-
lamint Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Fel-
ügyelősége szeptemberben közös ellenőrzéseket folytatott le. 

A taxik küllemére vonatkozó előírások értelmében 2014. augusz-
tus végéig minden taxinak sárga színűnek kell lennie, úgy, hogy azon
elhelyezésre kerüljenek a rendeletben meghatározottak szerinti díszí-
tő és információs elemek is.  A személytaxi külső megjelenésével ös-
szefüggő esetleges megtévesztéseket a fogyasztókkal szembeni tisz-
tességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény alapján
lehet vizsgálni. Megtévesztő kereskedelmi gyakorlat az a kereskedel-
mi gyakorlat, amely más vállalkozással, illetve annak cégnevével, áru-
jával, árujelzőjével vagy egyéb megjelölésével való összetévesztésre
vezethet, ha ez valamennyi tényszerű körülmény figyelembevételével
a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet
egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas. 

A vonatkozó rendelkezésre tekintettel megtévesztő – és
a fogyasztó ügyleti döntését befolyásoló – gyakorlat lehet
az, ha egy taxitársasághoz nem tartozó vállalkozó társaság-
hoz tartozás látszatát keltő jelzést („matricát”) helyez el a
járművön. Az ügyleti döntés torzítása természetesen akkor
is elképzelhető, ha egy társaság alkalmazottja egy másik
taxis társaság jelölését használja.

Szükséges megjegyezni, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság ellen-
őrzési programjában – különös tekintettel a nyári idegenforgalmi
főszezonra – minden évben kiemelt helyet kap a személytaxi-szol-
gáltatásra vonatkozó előírások megtartásának ellenőrzése, előse-
gítve ezzel a fogyasztók vagyoni érdekeinek védelmét és a megfele-
lő tájékoztatáshoz való jogának érvényesülését.

A felügyelők elsősorban a vasúti pályaudvarok és a távol-
sági autóbusz-pályaudvarok, repülőterek, a főbb turisztikai
látványosságok környékén, valamint a megyeszékhelyek,
nagyobb városok belvárosi részén végeznek ellenőrzése-
ket.

A hatóság – a korábbi évek és a panaszbejelentések tapasztala-
taiból kiindulva – elsősorban a taxitársasághoz nem tartozó, kifeje-
zetten a külföldi turisták tapasztalatlanságát és helyismeretük hiá-
nyát kihasználó vállalkozókra koncentrál, megelőzendő az indokolt-
nál lényegesen hosszabb utak és az ennek részben megfelelő ma-
gas összegű számlák előfordulását.

A jövőben a hivatalból lefolytatott ellenőrzéseink során
egyaránt fokozott figyelemmel leszünk a fővárosi személy
taxik küllemét érintő esetleges tisztességtelen gyakorlatok
kiszűrésére. 

dr. Kathi Attila kabinetvezető 
NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG

A Taxirendelet előírásai szerint csak az engedéllyel rendelkező fu-
varszervezők tevékenykedhetnek, nekik van védjegyoltalom alatt ál-
ló logójuk és szabadjelzőjük, melyet a velük szerződött partner a
gépkocsijára kitehet.

A taxigépkocsi külső megjelenését Társaságunk ellenőrzi,
és ha jogellenességet tapasztal, felmondja a taxiállomás-
használati szerződést.

dr. Láng – Nemes Zsófia szakterületi vezető
BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT

Köszönjük a válaszokat. Tehát logót már most is csak az a taxis te-
het autójára, aki olyan társaságnál dolgozik, amely engedélyt kapott
a védjegyoltalom alatt álló logó használatára. Magyarul, az ilyen-
olyan logók kihelyezésére már most sincs lehetőség a sárgított ta-
xiknál. JUP
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Hiába szóltunk…
Jeleztük legutóbb, hogy nagyon keményen büntetik a taxiban való
dohányzást. Még a taxis sem dohányozhat a tömegközlekedési jár-
műben, azaz a taxiban. Sajnos, sokan nem veszik komolyan a figyel-
meztetést, nyugodtan szívják a kocsiban a cigarettát. Most még
nyugodtak, majd akkor lesznek idegesek, ha a készített fényképek

alapján megkapják az első csekket…
Horváth András

Megtévesztő társasági matricák

Szeptembertől tilos a használatuk

Ő is a taxiban dohányzik…

…meg ő is!
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Hazánkban – a jogalkotók részé-
ről – már többször felmerült a
szándék, hogy kötelezően előír-
ják a téli gumi használatát, ám
eddig ez nem történt meg. A leg-
frissebb információk szerint leg-
korábban erre 2014-ben kerül-
het sor. Azt a hazai gépjárműve-
zetők zöme tudja, hogy plusz 7
Celsius fok alatt már jobb tapa-
dást biztosítanak a téli abron-
csok, mint a nyáriak, de nagyon
sok háztartásban a garnitúra gu-
miszett beszerzése – anyagiak
hiányában – elmarad. Mondhat-
nánk, a biztonság nem lehet
pénz kérdése, de a közelmúlt hí-
re sem ezt erősíti, miszerint az
Országos Rendőr-főkapitányság
is úgy rendelkezett: nem biztosít-
ja központilag a rendőrautók ré-
szére a téli gumikat. Ahol a me-
gyei, illetve városi egységeknél
ezt saját költségvetésből meg
tudják oldani, ott ezt megtehetik,
de külön keret a rendőrségnél
erre nem áll rendelkezésre. Eny-
nyit a hazai viszonyokról.

A jelenlegi magyar szabályo-
zásról annyit érdemes tudni: a
közútkezelő az időjárási és útvi-
szonyok függvényében egyes út-
szakaszokon kihelyezhet „Hó-
lánc használata kötelező” táblát.
Ilyen útszakaszon csak olyan jár-
művel szabad közlekedni, amely-
nek legalább a hajtott tengelyén
lévő gumiabroncsán hólánc van.
Hazánkban a szöges abroncsok
használata közúton tilos!

Egészen más a helyzet nyuga-
ti szomszédunknál. Ausztriá-
ban november 1. és április 15.
között, személygépkocsi és 3,5
tonna megengedett össztömeg-
nél nem nehezebb teherautók-
nál, télies útviszonyok esetén kö-

telező a téli gumi, amelynek min-
den kerekének legalább 4 mm
profilmélységűnek kell lennie.
Hóláncot azonban csak abban
az esetben szabad használni, ha
az úttestet összefüggő hó- vagy
jégréteg borítja és a hólánc nem
károsítja az útburkolatot. A ren-
delet megszegői 35–5000
euróig terjedő büntetésre szá-
míthatnak, ráadásul bizonyos
esetekben a biztosítók sem térí-
tik meg a nyári gumival felszerelt
autókban keletkezett kárt. 

3,5 tonna össztömeg feletti
járművek esetén legalább a haj-
tott tengelyen előírás a radiál ab-
roncs, melynél 5 mm, diagonál
esetén 6 mm profilmélységűnek
kell lennie a téli gumiknak, to-
vábbá a sofőr köteles hóláncot
tartani a járműben.

Északi szomszédunknál, Szlo-
vákiában személygépkocsik
esetében nincs dátumhoz kötve
a téli gumi használata, viszont ha
az utat összefüggő hó- vagy jég-
réteg borítja, akkor kötelező
mind a négy keréken legalább 4
mm profilmélységű téli abroncs
használata. Ennek hiányában a
büntetési tétel 60 euró. Teherau-
tók és autóbuszok – az időjárási
és útviszonyoktól függetlenül –
november 15. és március 31. kö-
zött legalább a hajtott tengelyen
kötelesek téli gumit használni.

Ukrajnában nem írják elő ki,
milyen „papucsokon” haladjon,
de ismerve időjárásukat, hasz-
nálata hidegben erősen ajánlott.
Ellentmondásos a helyzet, mert
büntethetnek a rendőrök azo-
kon az útszakaszokon, ahol en-
nek a használatát tábla írja elő.

Romániában november 1. és
március 31. között kötelező a té-

li gumik használata. Aki bizonyít-
hatóan ennek hiányában okoz
balesetet vagy forgalmi akadályt,
az a kártérítésen és a mentési
költségeken túl 400–2000 lej
büntetésre számíthat, továbbá a
biztosító is elutasíthatja a kár-
igényét.

Szerbiában ugyancsak no-
vember 1. és április 1. között, ha
az időjárási viszonyok indokol-
ják, kötelező a téli gumi vagy a
hólánc használata.

Horvátországban jeges útvi-
szonyok vagy 5 centiméternél
nagyobb hó esetén kötelező hó-
láncot tartani az autóban. Téli út-
viszonyok esetén előírás leg-
alább a hajtott tengelyen a téli
vagy négy évszakos gumiab-
roncsok használata. Lika és
Gorki Kotar körzetében a hó-
lánc használata kötelező.

Szlovéniában november 15.
és március 15. között kötelező a
téli gumi használata, ebből azon-
ban elég kettő is. 5 centiméter-
nél nagyobb hó esetén kötelező
a hólánc is, ezt már a határnál is
ellenőrizhetik.

Kissé távolabbra tekintve
Csehországban november 1.
és április 30. között a 3,5 tonna
össztömegnél nagyobb jármű-
veknél a hajtott tengelyen leg-
alább 6 mm profilmélységű téli
abroncs használata az előírt.
Azokon az útszakaszokon, ahol
ezt táblával jelzik, a hólánc hasz-
nálata is kötelező. 

Németországban is igen sok
magyar autós közlekedik. Itt sza-
bályozás nincs, viszont aki havas-
jeges úton nyári gumival közleke-
dik, az 40 euró, aki a forgalmat
akadályozza, például elakad a
nyári gumival, 80 euró büntetés-
re számíthat. A hólánc használa-
tát táblák szabályozzák. Téli gumi-
nak minősülnek viszont az M+S
és hópihejelzéssel ellátott abron-
csok, melyek esetében a mini-
mális profilmélységnek el kell ér-

nie az 1,6 mm-t. Te-
herautók és autó-
buszok esetében
elegendő csak a
meghajtott tengely-
re téli gumikat fel-
szerelni.

Egyre több honfitársunk indul
síelni Franciaországba, ahol
általánosan nincs erre vonatko-
zóan kötelezettség, ám a hólánc
kötelező tartozéka a személyau-
tóknak, amit azokon az útsza-
kaszokon, ahol ezt táblával jel-
zik, használni is kell. 

Olaszországban időjárástól
függ, az északi részén az or-
szágnak, a sípályákra vezető uta-
kon van, ahol kötelező a téli gu-
mi és a hólánc használata. Az
Aosta-völgyben október 15. és
április 15. között csak ezzel le-
het közlekedni.

Finnországban és az egyko-
ri Balti államokban, úgymint
Lettországban, Litvániában
és Észtországban egységesen
december 1. és március 1. kö-
zött minden járműre kötelező a
téli gumi.

Az észak-európai országok
esetében Svédországban és
Norvégiában a belföldieknek
kötelező a téli gumi és a hólánc,
bár itt vannak olyan utak, ahol a
hazaiak szöges abroncsokat
használnak. A külföldiekkel
szemben a hatóságok elnézőb-
bek, de aki ide indul, az jobban
teszi, ha nem kísérti nyári gumi-
val a szerencséjét.

Belgium, Dánia, Luxem-
burg, Hollandia, Nagy-Britan-
nia, Lengyelország és Orosz-
ország útjain nem kötelező, de
ajánlott a téli gumi és a hólánc.
Luxemburgban tiltott a különbö-
ző tengelyeken az eltérő évsza-
kú abroncsok használata, míg az
orosz tajga útjainak télidőben
megfelelő profilmélységű gumik
és hólánc nélkül nekiindulni
több mint kockázatos vállalko-
zás.

A téli átállást nem érdemes az
utolsó pillanatra hagyni, mert
nincs annál kínosabb, mint ami-
kor befagy a szélvédőmosó, ne-
tán nincs fagyálló a hűtőben,
vagy ami ennél is profánabb, az
akkumulátor fárad el a hideg,
nyirkos reggelre. Végül egy jó ta-
nács: indulás előtt mindenki tá-
jékozódjon az út- és időjárási vi-
szonyokról, felkészült járművel
vágjon neki úti célja eléréséhez.

k.z.t.
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– Hogyan ismerjük
fel a szõke iskolás-
lányt?

– ???

– Amikor a tanár
letörli a táblát, a
lány kiradírozza a
füzetét.

Ne induljunk külföldre téli gumi nélkül

VVan ahol kan ahol kööttelező, máshol ajánloelező, máshol ajánlotttt
A nyugati országok többségében nem kötelezik a személy-
gépkocsi-tulajdonosokat a téli gumi használatára, van ahol
ez a közlekedéskultúra részévé vált, ott ezt biztonsági kér-
désként kezelik. Körképünkben a környező országok sza-
bályozásait vettük górcső alá.

ujtaxi.qxd  11/13/13 09:00  Page 16

A fix tarifa bevezetésével egyidejűleg
azonnal felmerült a kérdés, hogyan
számlázzuk azokat a tevékenységeket,

amelyek nem a szorosan vett taxiszolgál-
tatás kategóriájába tartoznak, de a taxisok
időnként ilyeneket is végeznek. Például a
hidegindítás, bikázás, defektszerelés, so-
főrszolgálat. Mondhatjuk, hogy ezekre a te-
vékenységekre megvannak a megfelelő
szakemberek, mégis a nagyobb taxitársasá-
gok utasaik megtartása érdekében extra
feladatokat is elvállalnak. Nyilvánvaló, hogy

ilyen szolgáltatást nem lehet taxiszámlával
rendezni. Egyrészt azért, mert nem taxiszol-
gáltatás, másrészt meg a díjszabása sem
olyan, amit taxaméterrel mérni lehetne. Mi a
teendő? Ki kell bővíteni a vállalkozást olyan
tevékenységi körökkel, amelyek lehetővé te-
szik e munkák elvégzését. 

Mindjárt az ügyintézés elején két akadály-
ba is ütközünk. Egyfelől olyan tevékenysé-
get kell választanunk, ami „belefér” a ked-
vezményes átalányadózás kategóriájába.
Másfelől meg kell küzdenünk a statisztikai
besorolások átláthatatlan dzsungelével.

A személyi jövedelemadó törvény a TE-
SZOR besorolást alkalmazza (TErmékek és
SZolgáltatások Osztályozási Rendszere).
Például a taxiszolgáltatás a TESZOR
49.32.11 számon fut. Ha találunk az áta-
lányadózásra jogosító tevékenységek kö-
zött olyat, ami mondjuk lefedi a „sofőrszol-
gálat” tevékenységet (amikor a megrende-
lőt a saját kocsijával visszük haza), akkor
nyert ügyünk van. Igen ám, de ilyen néven
nem szerepel semmi a lehetőségek között.
Van azonban egy „egyéb máshová nem so-
rolt szárazföldi személyszállítás” megneve-
zés, ami talán megfelel nekünk. Nosza,
kapjuk a klaviatúrát, és jelentsük be az ok-
mányirodánál az új tevékenységi kört. A be-
jelentés során újabb problémával szembe-
sülünk: a vállalkozói nyilvántartás nem a
TESZOR, hanem az ÖVJT besorolást alkal-
mazza (Önálló Vállalkozók Tevékenységi
Jegyzéke). A kettő között van ugyan némi
átfedés, de nincs egyezés. Most a bejelent-
hető tevékenységek között kell keresget-
nünk, és találunk is: ÖVTJ 49.39.09 szá-
mon, „sofőrszolgálat” megnevezéssel. Na
most megfelel ez az „egyéb máshová nem
sorolt szárazföldi személyszállítás”-nak?
Aminek a TESZOR száma 49.39.39. Ha-
sonlít a két szám, de nem egyezik. Vajon
ugyanazt a tevékenységet takarja?  A vá-
laszt egy újabb statisztikai besorolás, a
TEÁOR adja meg  Mindhárom besorolás
első négy számjegye azonos, amely igen
szoros tartalmi összefüggést fejez ki. Az
alap a TEAOR, ezt részletezi tovább a TE-

SZOR és az ÖVTJ. Ezzel rövid statisztikai
tanfolyamunk végetért, ennél mélybben
már nem megyünk bele, ígérem…

Ha a besorolás első négy számjegye
megegyezik, akkor a tevékenységi kör is
azonos, akármilyen megnevezés-változatai
vannak. Tehát nyugodtan bejelenthetjük az
okmányirodánál, hogy „sofőrszolgálat” tevé-
kenységet végzünk, ez „belefér” az átalány-
adózásba, mint „egyéb máshová nem so-
rolt szárazföldi személyszállítás”. 

Na most vegyünk egy nagy levegőt, és
próbáljuk a tevékenységi
körbe beleszuszakolni
azt, amikor lemerült ak-
kumulátoros kocsikat in-
dítunk, vagy defektes ke-
reket cserélünk. Miután
az elméleti részt már elő-
zőleg tisztáztuk, itt köny-

nyű a dolgunk: az átalányadóba belefér a
gépjárműjavítás (TESZOR 45.20), és a be-
jelenthető tevékenységek között is találunk
ilyet: ÖVTJ 45.20.01 Személygépkocsi álta-
lános karbantartás. Tulajdonképpen a
45.20.01-től 08-ig bármi jó. Egy bibi van
még, hogy e tevékenységek mellett a követ-
kező információ került feltüntetésre: „A
gazdasági tevékenység bejelentéshez és
egyes résztevékenysége tevékenységi en-
gedélyhez kötött.” Ami azt jelenti, hogy ki-
zárólag akkor végezhetjük e munkákat, ha
arra jogosító végzettségünk van, például
autószerelő, karosszérialakatos, gumiszere-
lő szakmunkás-bizonyítvány, vagy egyéb
szakirányú felsőfokú végzettség. Az önkor-
mányzat kérni fogja ezt, anélkül elutasítja a
bejelentkezést (a sofőrszolgálathoz nem
szükséges külön papír).

A tevékenységek bővítését kizárólag az
Ügyfélkapun keresztül, a vállalkozásunkat
nyilvántartó okmányirodához benyújtott
elektronikus nyomtatványon jelenthetjük be.
Ha a bejelentés megtörtént, és azt az ok-
mányiroda is visszaigazolta, akkor még min-
dig nem kezdhetünk hozzá munkához; el
kell ugyanis ballagnunk egy nyomtatvány-
boltba, és külön számlatömböket vásárol-
nunk. Talán érthető, hogy a nem taxis tevé-
kenységeket nem számlázhatjuk taxis szám-
latömbbel, és temészetesen a taxaméter-
ben sem szerepelhet az összege. Ezért az-
tán könyvelésünk kicsit bonyolódik, a taxi-
órában lévő bevételek mellett egyéb tétele-
ket is tartalmazni fog. E tételek adózása
megegyezik a taxis bevétel adózásával, vál-
lalkozásunk összbevételébe beleszámít.

Lehet hogy bonyolultnak, meg felesleges
adminisztrációnak tűnik az egész. Hiszen
nem teszünk mást, mint mondjuk bebiká-
zunk egy lemerült aksis autót. Vagy kicseré-
lünk egy defektes kereket. Esetleg haza-
visszük a vállalati buliról az igazgatót a sa-
ját kocsijával, mert ivott néhány pohár bort.
Ám ha ezekért a munkákért pénzt kapunk,
és számlát is állítunk ki róla, akkor érdemes
szabályosan csinálni. 

Nagy Zoltán
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Negyedmillió eurót felejtettek a taxiban

JutJutalmat semalmat sem
fogadott el a sofőr

Becsületes taxisok márpedig vannak.
Néhány hete a németországi Würz-
burgban egy idős nyugdíjas házaspár
taxival utazott, majd mikor kiszálltak, az
autóban felejtették vagyonuk egy ré-
szét. A sofőr, amikor a hátsó ülésen
megtalálta a negyedmillió eurót, egy pil-
lanatig sem gondolkodott, visszavitte a
pénzt a jogos tulajdonosának.

A német nyugdíjas pár Würzburgban az egyik
helyi bankhoz rendelt taxit. Úgy gondolták, az-
zal a jelentős összeggel, amivel haza kívántak
térni, mégsem biztonságos tömegközlekedés-
sel utazni. Negyedmillió eurót vettek maguk-
hoz. A taxis elfuvarozta az idős párt a lakcímük-
re, majd nem sokkal később azt vette észre,
hogy a hátsó ülésen maradt a pár táskája. Meg-
nézte mit is felejtettek nála. Meglátva a renge-
teg – közel 74 millió forint értékű – bankjegyet,
rögvest tudta mit kell tennie. A történtekről a
következőket nyilatkozta: – Teljesen elképed-
tem, hogy valaki így vigyen magával ekkora ösz-
szeget, és ráadásul még el is veszítse – mond-
ta a taxis, aki fél órán belül visszament a házas-
pár otthonához, és átadta a pénzt. Egyetlen
percre sem gondolt arra, hogy eltegye a pénzt,
hiszen az idős házaspárnak óriási bajt jelente-
ne, ha megtartaná – tette hozzá a férfi, aki be-
csületességért jutalmat sem akart elfogadni.

A hír előbb a német, majd a nemzetközi mé-
diát is bejárta. Mint az a hírügynökségi jelenté-
sekből kiderül, a sofőr nem tartotta különleges-
nek tettét, annak ellenére sem, hogy ő maga
sem tartozik a jómódúak közé. A 250 ezer euró
ideig-óráig megváltoztathatta volna életkörül-
ményeit, de mint hangsúlyozta: a becsülete et-
től többet ér!

Cash 

Egy utas odamegy a kisváros vasút-
állomásán az állomásfõnökhöz, és azt
kérdezi tõle:

– Mondja, uram, miért fekszik ez az
állomás fél órányira a várostól?

– Mert azt akartuk, hogy lehetõleg
inkább a sínekhez legyen közel.

* * *
A nemzetközi gyors elsõ osztályú fül-

kéjében egyetlen utas ül. Hirtelen fel-
pattan az ajtó, s egy fegyveres, álarcos
gengszter lép be:

– Gyerünk, adja ide a pénzét! – paran-
csol az utasra.

– De nekem egy megveszekedett va-
sam sincs!

– Akkor miért reszket?
– Mert azt hittem, hogy a kalauz jön.

Ugyanis jegyem sincs...
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Hazánkban – a jogalkotók részé-
ről – már többször felmerült a
szándék, hogy kötelezően előír-
ják a téli gumi használatát, ám
eddig ez nem történt meg. A leg-
frissebb információk szerint leg-
korábban erre 2014-ben kerül-
het sor. Azt a hazai gépjárműve-
zetők zöme tudja, hogy plusz 7
Celsius fok alatt már jobb tapa-
dást biztosítanak a téli abron-
csok, mint a nyáriak, de nagyon
sok háztartásban a garnitúra gu-
miszett beszerzése – anyagiak
hiányában – elmarad. Mondhat-
nánk, a biztonság nem lehet
pénz kérdése, de a közelmúlt hí-
re sem ezt erősíti, miszerint az
Országos Rendőr-főkapitányság
is úgy rendelkezett: nem biztosít-
ja központilag a rendőrautók ré-
szére a téli gumikat. Ahol a me-
gyei, illetve városi egységeknél
ezt saját költségvetésből meg
tudják oldani, ott ezt megtehetik,
de külön keret a rendőrségnél
erre nem áll rendelkezésre. Eny-
nyit a hazai viszonyokról.

A jelenlegi magyar szabályo-
zásról annyit érdemes tudni: a
közútkezelő az időjárási és útvi-
szonyok függvényében egyes út-
szakaszokon kihelyezhet „Hó-
lánc használata kötelező” táblát.
Ilyen útszakaszon csak olyan jár-
művel szabad közlekedni, amely-
nek legalább a hajtott tengelyén
lévő gumiabroncsán hólánc van.
Hazánkban a szöges abroncsok
használata közúton tilos!

Egészen más a helyzet nyuga-
ti szomszédunknál. Ausztriá-
ban november 1. és április 15.
között, személygépkocsi és 3,5
tonna megengedett össztömeg-
nél nem nehezebb teherautók-
nál, télies útviszonyok esetén kö-

telező a téli gumi, amelynek min-
den kerekének legalább 4 mm
profilmélységűnek kell lennie.
Hóláncot azonban csak abban
az esetben szabad használni, ha
az úttestet összefüggő hó- vagy
jégréteg borítja és a hólánc nem
károsítja az útburkolatot. A ren-
delet megszegői 35–5000
euróig terjedő büntetésre szá-
míthatnak, ráadásul bizonyos
esetekben a biztosítók sem térí-
tik meg a nyári gumival felszerelt
autókban keletkezett kárt. 

3,5 tonna össztömeg feletti
járművek esetén legalább a haj-
tott tengelyen előírás a radiál ab-
roncs, melynél 5 mm, diagonál
esetén 6 mm profilmélységűnek
kell lennie a téli gumiknak, to-
vábbá a sofőr köteles hóláncot
tartani a járműben.

Északi szomszédunknál, Szlo-
vákiában személygépkocsik
esetében nincs dátumhoz kötve
a téli gumi használata, viszont ha
az utat összefüggő hó- vagy jég-
réteg borítja, akkor kötelező
mind a négy keréken legalább 4
mm profilmélységű téli abroncs
használata. Ennek hiányában a
büntetési tétel 60 euró. Teherau-
tók és autóbuszok – az időjárási
és útviszonyoktól függetlenül –
november 15. és március 31. kö-
zött legalább a hajtott tengelyen
kötelesek téli gumit használni.

Ukrajnában nem írják elő ki,
milyen „papucsokon” haladjon,
de ismerve időjárásukat, hasz-
nálata hidegben erősen ajánlott.
Ellentmondásos a helyzet, mert
büntethetnek a rendőrök azo-
kon az útszakaszokon, ahol en-
nek a használatát tábla írja elő.

Romániában november 1. és
március 31. között kötelező a té-

li gumik használata. Aki bizonyít-
hatóan ennek hiányában okoz
balesetet vagy forgalmi akadályt,
az a kártérítésen és a mentési
költségeken túl 400–2000 lej
büntetésre számíthat, továbbá a
biztosító is elutasíthatja a kár-
igényét.

Szerbiában ugyancsak no-
vember 1. és április 1. között, ha
az időjárási viszonyok indokol-
ják, kötelező a téli gumi vagy a
hólánc használata.

Horvátországban jeges útvi-
szonyok vagy 5 centiméternél
nagyobb hó esetén kötelező hó-
láncot tartani az autóban. Téli út-
viszonyok esetén előírás leg-
alább a hajtott tengelyen a téli
vagy négy évszakos gumiab-
roncsok használata. Lika és
Gorki Kotar körzetében a hó-
lánc használata kötelező.

Szlovéniában november 15.
és március 15. között kötelező a
téli gumi használata, ebből azon-
ban elég kettő is. 5 centiméter-
nél nagyobb hó esetén kötelező
a hólánc is, ezt már a határnál is
ellenőrizhetik.

Kissé távolabbra tekintve
Csehországban november 1.
és április 30. között a 3,5 tonna
össztömegnél nagyobb jármű-
veknél a hajtott tengelyen leg-
alább 6 mm profilmélységű téli
abroncs használata az előírt.
Azokon az útszakaszokon, ahol
ezt táblával jelzik, a hólánc hasz-
nálata is kötelező. 

Németországban is igen sok
magyar autós közlekedik. Itt sza-
bályozás nincs, viszont aki havas-
jeges úton nyári gumival közleke-
dik, az 40 euró, aki a forgalmat
akadályozza, például elakad a
nyári gumival, 80 euró büntetés-
re számíthat. A hólánc használa-
tát táblák szabályozzák. Téli gumi-
nak minősülnek viszont az M+S
és hópihejelzéssel ellátott abron-
csok, melyek esetében a mini-
mális profilmélységnek el kell ér-

nie az 1,6 mm-t. Te-
herautók és autó-
buszok esetében
elegendő csak a
meghajtott tengely-
re téli gumikat fel-
szerelni.

Egyre több honfitársunk indul
síelni Franciaországba, ahol
általánosan nincs erre vonatko-
zóan kötelezettség, ám a hólánc
kötelező tartozéka a személyau-
tóknak, amit azokon az útsza-
kaszokon, ahol ezt táblával jel-
zik, használni is kell. 

Olaszországban időjárástól
függ, az északi részén az or-
szágnak, a sípályákra vezető uta-
kon van, ahol kötelező a téli gu-
mi és a hólánc használata. Az
Aosta-völgyben október 15. és
április 15. között csak ezzel le-
het közlekedni.

Finnországban és az egyko-
ri Balti államokban, úgymint
Lettországban, Litvániában
és Észtországban egységesen
december 1. és március 1. kö-
zött minden járműre kötelező a
téli gumi.

Az észak-európai országok
esetében Svédországban és
Norvégiában a belföldieknek
kötelező a téli gumi és a hólánc,
bár itt vannak olyan utak, ahol a
hazaiak szöges abroncsokat
használnak. A külföldiekkel
szemben a hatóságok elnézőb-
bek, de aki ide indul, az jobban
teszi, ha nem kísérti nyári gumi-
val a szerencséjét.

Belgium, Dánia, Luxem-
burg, Hollandia, Nagy-Britan-
nia, Lengyelország és Orosz-
ország útjain nem kötelező, de
ajánlott a téli gumi és a hólánc.
Luxemburgban tiltott a különbö-
ző tengelyeken az eltérő évsza-
kú abroncsok használata, míg az
orosz tajga útjainak télidőben
megfelelő profilmélységű gumik
és hólánc nélkül nekiindulni
több mint kockázatos vállalko-
zás.

A téli átállást nem érdemes az
utolsó pillanatra hagyni, mert
nincs annál kínosabb, mint ami-
kor befagy a szélvédőmosó, ne-
tán nincs fagyálló a hűtőben,
vagy ami ennél is profánabb, az
akkumulátor fárad el a hideg,
nyirkos reggelre. Végül egy jó ta-
nács: indulás előtt mindenki tá-
jékozódjon az út- és időjárási vi-
szonyokról, felkészült járművel
vágjon neki úti célja eléréséhez.

k.z.t.
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– Hogyan ismerjük
fel a szõke iskolás-
lányt?

– ???

– Amikor a tanár
letörli a táblát, a
lány kiradírozza a
füzetét.

Ne induljunk külföldre téli gumi nélkül

VVan ahol kan ahol kööttelező, máshol ajánloelező, máshol ajánlotttt
A nyugati országok többségében nem kötelezik a személy-
gépkocsi-tulajdonosokat a téli gumi használatára, van ahol
ez a közlekedéskultúra részévé vált, ott ezt biztonsági kér-
désként kezelik. Körképünkben a környező országok sza-
bályozásait vettük górcső alá.
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A fix tarifa bevezetésével egyidejűleg
azonnal felmerült a kérdés, hogyan
számlázzuk azokat a tevékenységeket,

amelyek nem a szorosan vett taxiszolgál-
tatás kategóriájába tartoznak, de a taxisok
időnként ilyeneket is végeznek. Például a
hidegindítás, bikázás, defektszerelés, so-
főrszolgálat. Mondhatjuk, hogy ezekre a te-
vékenységekre megvannak a megfelelő
szakemberek, mégis a nagyobb taxitársasá-
gok utasaik megtartása érdekében extra
feladatokat is elvállalnak. Nyilvánvaló, hogy

ilyen szolgáltatást nem lehet taxiszámlával
rendezni. Egyrészt azért, mert nem taxiszol-
gáltatás, másrészt meg a díjszabása sem
olyan, amit taxaméterrel mérni lehetne. Mi a
teendő? Ki kell bővíteni a vállalkozást olyan
tevékenységi körökkel, amelyek lehetővé te-
szik e munkák elvégzését. 

Mindjárt az ügyintézés elején két akadály-
ba is ütközünk. Egyfelől olyan tevékenysé-
get kell választanunk, ami „belefér” a ked-
vezményes átalányadózás kategóriájába.
Másfelől meg kell küzdenünk a statisztikai
besorolások átláthatatlan dzsungelével.

A személyi jövedelemadó törvény a TE-
SZOR besorolást alkalmazza (TErmékek és
SZolgáltatások Osztályozási Rendszere).
Például a taxiszolgáltatás a TESZOR
49.32.11 számon fut. Ha találunk az áta-
lányadózásra jogosító tevékenységek kö-
zött olyat, ami mondjuk lefedi a „sofőrszol-
gálat” tevékenységet (amikor a megrende-
lőt a saját kocsijával visszük haza), akkor
nyert ügyünk van. Igen ám, de ilyen néven
nem szerepel semmi a lehetőségek között.
Van azonban egy „egyéb máshová nem so-
rolt szárazföldi személyszállítás” megneve-
zés, ami talán megfelel nekünk. Nosza,
kapjuk a klaviatúrát, és jelentsük be az ok-
mányirodánál az új tevékenységi kört. A be-
jelentés során újabb problémával szembe-
sülünk: a vállalkozói nyilvántartás nem a
TESZOR, hanem az ÖVJT besorolást alkal-
mazza (Önálló Vállalkozók Tevékenységi
Jegyzéke). A kettő között van ugyan némi
átfedés, de nincs egyezés. Most a bejelent-
hető tevékenységek között kell keresget-
nünk, és találunk is: ÖVTJ 49.39.09 szá-
mon, „sofőrszolgálat” megnevezéssel. Na
most megfelel ez az „egyéb máshová nem
sorolt szárazföldi személyszállítás”-nak?
Aminek a TESZOR száma 49.39.39. Ha-
sonlít a két szám, de nem egyezik. Vajon
ugyanazt a tevékenységet takarja?  A vá-
laszt egy újabb statisztikai besorolás, a
TEÁOR adja meg  Mindhárom besorolás
első négy számjegye azonos, amely igen
szoros tartalmi összefüggést fejez ki. Az
alap a TEAOR, ezt részletezi tovább a TE-

SZOR és az ÖVTJ. Ezzel rövid statisztikai
tanfolyamunk végetért, ennél mélybben
már nem megyünk bele, ígérem…

Ha a besorolás első négy számjegye
megegyezik, akkor a tevékenységi kör is
azonos, akármilyen megnevezés-változatai
vannak. Tehát nyugodtan bejelenthetjük az
okmányirodánál, hogy „sofőrszolgálat” tevé-
kenységet végzünk, ez „belefér” az átalány-
adózásba, mint „egyéb máshová nem so-
rolt szárazföldi személyszállítás”. 

Na most vegyünk egy nagy levegőt, és
próbáljuk a tevékenységi
körbe beleszuszakolni
azt, amikor lemerült ak-
kumulátoros kocsikat in-
dítunk, vagy defektes ke-
reket cserélünk. Miután
az elméleti részt már elő-
zőleg tisztáztuk, itt köny-

nyű a dolgunk: az átalányadóba belefér a
gépjárműjavítás (TESZOR 45.20), és a be-
jelenthető tevékenységek között is találunk
ilyet: ÖVTJ 45.20.01 Személygépkocsi álta-
lános karbantartás. Tulajdonképpen a
45.20.01-től 08-ig bármi jó. Egy bibi van
még, hogy e tevékenységek mellett a követ-
kező információ került feltüntetésre: „A
gazdasági tevékenység bejelentéshez és
egyes résztevékenysége tevékenységi en-
gedélyhez kötött.” Ami azt jelenti, hogy ki-
zárólag akkor végezhetjük e munkákat, ha
arra jogosító végzettségünk van, például
autószerelő, karosszérialakatos, gumiszere-
lő szakmunkás-bizonyítvány, vagy egyéb
szakirányú felsőfokú végzettség. Az önkor-
mányzat kérni fogja ezt, anélkül elutasítja a
bejelentkezést (a sofőrszolgálathoz nem
szükséges külön papír).

A tevékenységek bővítését kizárólag az
Ügyfélkapun keresztül, a vállalkozásunkat
nyilvántartó okmányirodához benyújtott
elektronikus nyomtatványon jelenthetjük be.
Ha a bejelentés megtörtént, és azt az ok-
mányiroda is visszaigazolta, akkor még min-
dig nem kezdhetünk hozzá munkához; el
kell ugyanis ballagnunk egy nyomtatvány-
boltba, és külön számlatömböket vásárol-
nunk. Talán érthető, hogy a nem taxis tevé-
kenységeket nem számlázhatjuk taxis szám-
latömbbel, és temészetesen a taxaméter-
ben sem szerepelhet az összege. Ezért az-
tán könyvelésünk kicsit bonyolódik, a taxi-
órában lévő bevételek mellett egyéb tétele-
ket is tartalmazni fog. E tételek adózása
megegyezik a taxis bevétel adózásával, vál-
lalkozásunk összbevételébe beleszámít.

Lehet hogy bonyolultnak, meg felesleges
adminisztrációnak tűnik az egész. Hiszen
nem teszünk mást, mint mondjuk bebiká-
zunk egy lemerült aksis autót. Vagy kicseré-
lünk egy defektes kereket. Esetleg haza-
visszük a vállalati buliról az igazgatót a sa-
ját kocsijával, mert ivott néhány pohár bort.
Ám ha ezekért a munkákért pénzt kapunk,
és számlát is állítunk ki róla, akkor érdemes
szabályosan csinálni. 

Nagy Zoltán
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Negyedmillió eurót felejtettek a taxiban

JutJutalmat semalmat sem
fogadott el a sofőr

Becsületes taxisok márpedig vannak.
Néhány hete a németországi Würz-
burgban egy idős nyugdíjas házaspár
taxival utazott, majd mikor kiszálltak, az
autóban felejtették vagyonuk egy ré-
szét. A sofőr, amikor a hátsó ülésen
megtalálta a negyedmillió eurót, egy pil-
lanatig sem gondolkodott, visszavitte a
pénzt a jogos tulajdonosának.

A német nyugdíjas pár Würzburgban az egyik
helyi bankhoz rendelt taxit. Úgy gondolták, az-
zal a jelentős összeggel, amivel haza kívántak
térni, mégsem biztonságos tömegközlekedés-
sel utazni. Negyedmillió eurót vettek maguk-
hoz. A taxis elfuvarozta az idős párt a lakcímük-
re, majd nem sokkal később azt vette észre,
hogy a hátsó ülésen maradt a pár táskája. Meg-
nézte mit is felejtettek nála. Meglátva a renge-
teg – közel 74 millió forint értékű – bankjegyet,
rögvest tudta mit kell tennie. A történtekről a
következőket nyilatkozta: – Teljesen elképed-
tem, hogy valaki így vigyen magával ekkora ösz-
szeget, és ráadásul még el is veszítse – mond-
ta a taxis, aki fél órán belül visszament a házas-
pár otthonához, és átadta a pénzt. Egyetlen
percre sem gondolt arra, hogy eltegye a pénzt,
hiszen az idős házaspárnak óriási bajt jelente-
ne, ha megtartaná – tette hozzá a férfi, aki be-
csületességért jutalmat sem akart elfogadni.

A hír előbb a német, majd a nemzetközi mé-
diát is bejárta. Mint az a hírügynökségi jelenté-
sekből kiderül, a sofőr nem tartotta különleges-
nek tettét, annak ellenére sem, hogy ő maga
sem tartozik a jómódúak közé. A 250 ezer euró
ideig-óráig megváltoztathatta volna életkörül-
ményeit, de mint hangsúlyozta: a becsülete et-
től többet ér!

Cash 

Egy utas odamegy a kisváros vasút-
állomásán az állomásfõnökhöz, és azt
kérdezi tõle:

– Mondja, uram, miért fekszik ez az
állomás fél órányira a várostól?

– Mert azt akartuk, hogy lehetõleg
inkább a sínekhez legyen közel.

* * *
A nemzetközi gyors elsõ osztályú fül-

kéjében egyetlen utas ül. Hirtelen fel-
pattan az ajtó, s egy fegyveres, álarcos
gengszter lép be:

– Gyerünk, adja ide a pénzét! – paran-
csol az utasra.

– De nekem egy megveszekedett va-
sam sincs!

– Akkor miért reszket?
– Mert azt hittem, hogy a kalauz jön.

Ugyanis jegyem sincs...
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Én így számolok
Sokszor közöltünk már mindenféle számítást annak nyomatékosítására,
hogy a taxis bevétele nem egyezik meg a jövedelmével. Ami a
munkavégzés után a brifkóban (vagy a bankszámlán) van, az még közel
sem szabadon elkölthető pénz. Abból még tankolni kell, adót, járulékot,
társasági tagdíjat fizetni, javításra és kocsicserére félretenni. Unalomig
ismert tanácsok. Ami miatt most mégis elővettük, annak oka az, hogy egy
kolléga megosztotta velünk az ő számítási metódusát. Talán kicsit egy-
szerűnek tűnik, de könnyű alkalmazhatóságát éppen egyszerűsége adja.
Balázs a következőképpen számol.

– Havonta 30 napot dolgozom. A bevételemet a következőképpen osz-
tom el a munkanap végén:

• Napi 2000 forint a tagdíj, az havi 60 000
• Napi 2000 forint az adóra és járulékokra, havi 60 000
• Napi 1000 forintot számolok javításokra, vizsgákra, az évente 360 000
• Napi 5000 forint az üzemanyag
Hát körülbelül ennyi. Napi tízezer forint bevételig tulajdonképpen nem

kerestem egy vasat sem. Ha véletlenül ez alatt az összeg alatt végzek,
akkor aznapra veszteséget termeltem. Másnap ezt be kell hoznom. Ha
többlet van, az az enyém, illetve a családé. Ilyen egyszerű…

Ha meghalsz, te nem tudod, hogy halott vagy,
csak a többieknek nehéz.

Ugyanez a helyzet akkor is ha hülye vagy…
* * *

Az öreg székely utazik a vonaton. Ül vele szemben
egy nõ, aki egyszercsak megszólal:

– Elnézést, felhúzná az ablakot? Nagyon hideg
van odakint.

Az öreg szó nélkül felhúzza, majd megkérdezi:
– Na oszt mostmá meleg van odakinn?

A rakodás nem számít parkolásnak

Trükkös bliccelők a fővárosban
A nyitott csomagtartóval várakozó gépjármű vezetőjé-
nek nem kell használati díjat fizetni, mert a rakodás
nem számít parkolásnak. A fővárosban egyre több trük-
kös autós él ezzel a lehetőséggel, hogy elkerülje a Mi-
kulás-csomagot. Úgy tűnik, a Fővárosi Közgyűlés ön-
kormányzati rendeletének hiányossága miatt a bíróság
sem hoz kedvező döntést a parkolótársaságok javára.

Budapesten parkolni nem is olyan egyszerű feladat. Ahol fizető-
övezetek vannak, ott a szemfüles parkolóőrök csapnak le a ma-
gukról vagy az időről megfeledkező gépjárművezetőkre. A ma-
gyar azonban leleményes nemzet, s mindig akadnak olyanok,
akik a kiskapukat keresve, megtalálják azokat. Most úgy próbál-
ják többen elbliccelni a parkolási díjat, hogy a gépjárművük cso-
magtartóját felhajtva hagyják, azt a látszatot keltve, mintha rakod-
nának.  A mindenre elszánt ellenőrök azonban nem intézkednek
ezekkel a gépjárművekkel illetve tulajdonosaikkal szemben.
Mindezt azért tehetik meg, mert a hatályos jogszabály szerint a
rakodás nem minősül várakozásnak, ezért díjat sem kell fizetni
érte. A rakodás addig nem minősül várakozásnak, amíg az folya-
matosan tart. A rakodás időtartamáról azonban nem rendelkezik
a Fővárosi Közgyűlés önkormányzati rendelete.

Puding próbája az evés – tartja a mondás. Az egyik napilap
munkatársai tesztelték is a módszert. Hétköznap, fizetési időn
belül parkoltak a körúton. Felnyitva hagyták a személygépkocsi-
juk csomagtartóját és két órát vártak. Időközben az ellenőrök
többször is elsétáltak a jármű mellett, de sem fényképfelvételt,
sem pedig Mikulás-csomagot nem helyeztek a szélvédőre. Tehát
a módszer használható.

Azt is megtudtuk: ha mégis megbüntetik a felnyitott csomag-
tartóval parkoló autót és az ügy bíróságra kerül, a parkolási tár-
saságnak kell bizonyítania, hogy a szóban forgó gépjárművel
blicceltek, nem a tulajdonosnak.

A teljességhez azonban az is hozzátartozik, a KRESZ szerint
az számít megállásnak, ha a járművel a be- és kiszálláshoz, vagy
a folyamatos fel- és lerakáshoz szükséges ideig, illetőleg – ha a
vezető a járműnél marad – egyéb okból legfeljebb 5 percig egy-
helyben tartózkodnak. Minden egyéb eset várakozásnak minő-
sül, amiért fizetni kell.

A fővárosi parkolási rendelet értelmében ugyanakkor a közúti
várakozóhelyeken tehergépkocsik valóban várakozhatnak díj fize-
tése nélkül, azonban csak 20 percig, ám ezt is a rendeletben le-
írt jelzőtárcsával kell jelezni.

A nyitott csomagtartóval hátrahagyott gépkocsi vagyonvédelmi
szempontból azonban nem igazán kívánatos. Arról nem is szólva,
hogy a KRESZ arról is rendelkezik, a járművet várakozáskor be
kell zárni.

Több szempontból is megfontolandó, hogy ki, hol és mikor tá-
vozik gépjárművétől nyitott csomagtartóval. Egy biztos: a távollét
minden pillanata kockázatos, és nem kimondottan a parkolóőrök
miatt.

k.z.t.

Tisztelt Taxisok Világa Szerkesztősége!

TISZTELT SZERKESZTŐSÉG!
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Az októberi szám több cikkében is
néhányan nagy lelkesedéssel írnak a
szeptemberben életbe lépett taxis
rendeletről. E mellett nem tudok szó
nélkül elmenni, mivel úgy vélem, ki-
csit elhamarkodott dolog egy hónap
után véleményt nyilvánítani, mert a
Rendelet véleményem szerint, szak-
mai és erkölcsi aggályokat is felvet.

A szakmai:
Köztudott, hogy a budapesti taxi-

helyzet gondjainak négy összetevője
volt, miszerint:

1, tarifa
2, létszám
3, drosztok
4, ellenőrzés.
(A taxik színe sohasem okozott

problémát Budapesten.)
A Rendelet a legnagyobb jóindu-

lattal is csak kettőre szolgál megol-
dással. A négy elem bármelyikének
kiemelése szerintem további gondo-
kat fog generálni, mivel nem szűri ki
a tisztességtelenül dolgozó sofőrök
hadát. (Szándékosan nem írtam „kol-
légákat”)

A néma címkiadó rendszer ano-
máliái:

Jelen formájában használata ko-
moly baleseti kockázattal jár (veze-
tés közben az eszköz elvonja a fi-
gyelmet), valamint igazságtalan az,
hogy a címhez legközelebb lévő ép-
pen oda érkező taxi kapja a fuvart,
miközben a megrendelőtől akár alig
5 percnyire, lehet, hogy több kocsi
is órák óta várakozik fuvar nélkül. (Ez

utóbbi alól kivétel a City által hasz-
nált rendszer.)

Az erkölcsi:
Amellett, hogy mindenképpen üd-

vözlendő az az erőfeszítés, hogy 13
év elmúltával a városvezetés végre
foglalkozik a taxisok gondjaival, sem-
miképp sem lehet pozitívumként em-
líteni, hogy egy anyagilag kivérezte-
tett szakmára több százezres, vagy
akár milliós befektetést igénylő elő-
írásokat kényszerítenek rá viszonylag
rövid határidővel, miközben ezt a kö-
zösségi közlekedés állami fenntartás
alá tartozó része nyomokban sem
tudja felmutatni.

És néhány nem szakmai témá-
val kapcsolatos megjegyzés:

Kérlek tolmácsoljátok Drávucz Ist-
vánnak hálás köszönetemet rovatá-
ért, mert a sok taxis-rizsa után (már
bocsánat), az egyetlen üdítő olvas-
mányt biztosítja számomra a lapban.
Ha véletlenül kifogy a versekből, szí-
vesen venném, ha hasonló stílusban
és mélységben, a líra mellett, más
művészeti irányokba is elkalandozna.

Végül: Kedves Pilla!
A hazafi c. filmben Mel Gibson az

amerikai függetlenségi háború mili-
ciájának ezredesét alakítja. A skót
szabadságharcos, William Wallace
életéről a Braveheart c. film szól,
melyet Magyarországon A rettenthe-
tetlen címmel vetítettek.

További minden jót kívánva, üdvöz-
lettel:

Lengyel Miklós, magántaxis
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1. Az ilyen táblával jelzett
helyen tilos előzni?
a) Igen, mindig. 
b) Csak akkor, ha nem látható
be az útkanyarulat. 
c) Csak akkor, ha az úttestre

záróvonal van felfestve. 

2. Elsőbbsége van-e gyalogosnak a jár-
művekkel szemben, ha a villamos-megál-
lóhelynél levő járdasziget és az ahhoz
közelebb eső járda között halad át az
úttesten?

a) Igen.
b) Csak akkor, ha a járdaszigetről a járdára
megy át.
c) Nincs. 

3. Az alábbiak közül mi-
lyen jogosultságot jelez
ez a tábla a taxisnak
azon felül, hogy tájékoz-

tatást ad a lakott terület végéről?
a) Feloldja a többhangú kürttel való hangjel-
zés adásának a tilalmát. 
b) Lehetővé teszi a tompított fényszóró mel-
lett a ködfényszóró, továbbá a hátsó helyzet-
jelző ködlámpa használatát. 
c) Megengedi az 50 km/h sebességnél gyor-
sabb haladást. 

4. Szabályosan várakozik-e a személy-
gépkocsi?

a) Igen, ha a jármű mellett az úttest jobb szé-
léig mérve 3 m szélességű hely marad.
Legfeljebb akkor, ha jármű mellett az úttest
jobb széléig mérve legalább 5,5 m szélessé-
gű hely marad.
Nem. 

5. Ki, illetve mi határozza meg a lovas
kocsin szállítható személyek számát?

a) A KRESZ, mely szerint a kocsin a hajtót is fi-
gyelembe véve legfeljebb 9 személy utazhat. 
b) A kocsi hatósági engedélye, mert a szeké-
ren csak az ott feltüntetett számú személyt sza-
bad szállítani.
c) A hajtó, de kocsin minden utasnak erre a
célra ülőhelyet kell biztosítania. 

6. Folytathatja-e a taxis a
tehergépkocsi előzését,
ha a manővert csak a táb-
la elhagyása után tudja
befejezni?
a) Igen. 
b) Nem.

7. Mit jelez a tábla?
a) Minden jármű közlekedésé-
nek tilalmát. 
b) Minden jármű átmenő for-
galmának a tilalmát. 
c) Az útra mindkét irányból ti-

los behajtani.

8. Ráhajthat-e taxijával a képen látható
villamospályára?

a) Igen. 
b) Csak balra bekanyarodás vagy megfordulás
esetében. 
c) Nem. 

9. Hogyan kell a kéziféket kiengedni?
a)  A kézifékkart a reteszelőgomb benyomása
után a vezető lenyomja. 
b) A kézifékkart a vezető enyhe nyomással le-
nyomja, és közben a kar végén benyomja a
reteszelőgombot.
c) A kézifékkart a vezető megemeli, hüvelykuj-
jával a reteszelőgombot benyomja, majd a ké-
zifékkart ütközésig lenyomja.

10. Mire szolgál a képen látható tábla?

a) Az út közelében elhelyezkedő idegenfor-
galmi szempontból hasznos vagy érdekes lé-
tesítményről ad tájékoztatást.
b) A településen található kórház helyének il-
letve címének feltüntetésére.
c) A település nevének, címerének bemutatá-
sára. 

11. Mikor jó a vezetői ülés beállítása?

a) Ha a tengelykapcsoló pedált padlóig nyom-
va a vezető lába nincs teljesen kinyomva és ki-
nyújtott karja csuklójával érinteni tudja a kor-
mánykerék felső részét. 
b) Ha a tengelykapcsoló pedált padlóig nyom-
va a vezető lába teljesen ki van nyomva, és a
kormánykereket kinyújtott karral tudja forgatni. 
c)  Ha a vezető a kormánykereket 900-os szög-
ben hatott karral tudja forgatni.

12. A táblával jelzett he-
lyen köteles-e a taxis
irányjelző készülékével je-
lezni az út vonalvezetés-
ének követését?
a) Igen.

b) Legfeljebb akkor, ha ennek hiánya a közle-
kedés többi résztvevőjét bizonytalanná tenné.
c) Nem. 

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 46. oldalon találhatók.

19
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Én így számolok
Sokszor közöltünk már mindenféle számítást annak nyomatékosítására,
hogy a taxis bevétele nem egyezik meg a jövedelmével. Ami a
munkavégzés után a brifkóban (vagy a bankszámlán) van, az még közel
sem szabadon elkölthető pénz. Abból még tankolni kell, adót, járulékot,
társasági tagdíjat fizetni, javításra és kocsicserére félretenni. Unalomig
ismert tanácsok. Ami miatt most mégis elővettük, annak oka az, hogy egy
kolléga megosztotta velünk az ő számítási metódusát. Talán kicsit egy-
szerűnek tűnik, de könnyű alkalmazhatóságát éppen egyszerűsége adja.
Balázs a következőképpen számol.

– Havonta 30 napot dolgozom. A bevételemet a következőképpen osz-
tom el a munkanap végén:

• Napi 2000 forint a tagdíj, az havi 60 000
• Napi 2000 forint az adóra és járulékokra, havi 60 000
• Napi 1000 forintot számolok javításokra, vizsgákra, az évente 360 000
• Napi 5000 forint az üzemanyag
Hát körülbelül ennyi. Napi tízezer forint bevételig tulajdonképpen nem

kerestem egy vasat sem. Ha véletlenül ez alatt az összeg alatt végzek,
akkor aznapra veszteséget termeltem. Másnap ezt be kell hoznom. Ha
többlet van, az az enyém, illetve a családé. Ilyen egyszerű…

Ha meghalsz, te nem tudod, hogy halott vagy,
csak a többieknek nehéz.

Ugyanez a helyzet akkor is ha hülye vagy…
* * *

Az öreg székely utazik a vonaton. Ül vele szemben
egy nõ, aki egyszercsak megszólal:

– Elnézést, felhúzná az ablakot? Nagyon hideg
van odakint.

Az öreg szó nélkül felhúzza, majd megkérdezi:
– Na oszt mostmá meleg van odakinn?

A rakodás nem számít parkolásnak

Trükkös bliccelők a fővárosban
A nyitott csomagtartóval várakozó gépjármű vezetőjé-
nek nem kell használati díjat fizetni, mert a rakodás
nem számít parkolásnak. A fővárosban egyre több trük-
kös autós él ezzel a lehetőséggel, hogy elkerülje a Mi-
kulás-csomagot. Úgy tűnik, a Fővárosi Közgyűlés ön-
kormányzati rendeletének hiányossága miatt a bíróság
sem hoz kedvező döntést a parkolótársaságok javára.

Budapesten parkolni nem is olyan egyszerű feladat. Ahol fizető-
övezetek vannak, ott a szemfüles parkolóőrök csapnak le a ma-
gukról vagy az időről megfeledkező gépjárművezetőkre. A ma-
gyar azonban leleményes nemzet, s mindig akadnak olyanok,
akik a kiskapukat keresve, megtalálják azokat. Most úgy próbál-
ják többen elbliccelni a parkolási díjat, hogy a gépjárművük cso-
magtartóját felhajtva hagyják, azt a látszatot keltve, mintha rakod-
nának.  A mindenre elszánt ellenőrök azonban nem intézkednek
ezekkel a gépjárművekkel illetve tulajdonosaikkal szemben.
Mindezt azért tehetik meg, mert a hatályos jogszabály szerint a
rakodás nem minősül várakozásnak, ezért díjat sem kell fizetni
érte. A rakodás addig nem minősül várakozásnak, amíg az folya-
matosan tart. A rakodás időtartamáról azonban nem rendelkezik
a Fővárosi Közgyűlés önkormányzati rendelete.

Puding próbája az evés – tartja a mondás. Az egyik napilap
munkatársai tesztelték is a módszert. Hétköznap, fizetési időn
belül parkoltak a körúton. Felnyitva hagyták a személygépkocsi-
juk csomagtartóját és két órát vártak. Időközben az ellenőrök
többször is elsétáltak a jármű mellett, de sem fényképfelvételt,
sem pedig Mikulás-csomagot nem helyeztek a szélvédőre. Tehát
a módszer használható.

Azt is megtudtuk: ha mégis megbüntetik a felnyitott csomag-
tartóval parkoló autót és az ügy bíróságra kerül, a parkolási tár-
saságnak kell bizonyítania, hogy a szóban forgó gépjárművel
blicceltek, nem a tulajdonosnak.

A teljességhez azonban az is hozzátartozik, a KRESZ szerint
az számít megállásnak, ha a járművel a be- és kiszálláshoz, vagy
a folyamatos fel- és lerakáshoz szükséges ideig, illetőleg – ha a
vezető a járműnél marad – egyéb okból legfeljebb 5 percig egy-
helyben tartózkodnak. Minden egyéb eset várakozásnak minő-
sül, amiért fizetni kell.

A fővárosi parkolási rendelet értelmében ugyanakkor a közúti
várakozóhelyeken tehergépkocsik valóban várakozhatnak díj fize-
tése nélkül, azonban csak 20 percig, ám ezt is a rendeletben le-
írt jelzőtárcsával kell jelezni.

A nyitott csomagtartóval hátrahagyott gépkocsi vagyonvédelmi
szempontból azonban nem igazán kívánatos. Arról nem is szólva,
hogy a KRESZ arról is rendelkezik, a járművet várakozáskor be
kell zárni.

Több szempontból is megfontolandó, hogy ki, hol és mikor tá-
vozik gépjárművétől nyitott csomagtartóval. Egy biztos: a távollét
minden pillanata kockázatos, és nem kimondottan a parkolóőrök
miatt.

k.z.t.

Tisztelt Taxisok Világa Szerkesztősége!

TISZTELT SZERKESZTŐSÉG!
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Az októberi szám több cikkében is
néhányan nagy lelkesedéssel írnak a
szeptemberben életbe lépett taxis
rendeletről. E mellett nem tudok szó
nélkül elmenni, mivel úgy vélem, ki-
csit elhamarkodott dolog egy hónap
után véleményt nyilvánítani, mert a
Rendelet véleményem szerint, szak-
mai és erkölcsi aggályokat is felvet.

A szakmai:
Köztudott, hogy a budapesti taxi-

helyzet gondjainak négy összetevője
volt, miszerint:

1, tarifa
2, létszám
3, drosztok
4, ellenőrzés.
(A taxik színe sohasem okozott

problémát Budapesten.)
A Rendelet a legnagyobb jóindu-

lattal is csak kettőre szolgál megol-
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Jelen formájában használata ko-
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miközben a megrendelőtől akár alig
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és mélységben, a líra mellett, más
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Végül: Kedves Pilla!
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amerikai függetlenségi háború mili-
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Lengyel Miklós, magántaxis
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1. Az ilyen táblával jelzett
helyen tilos előzni?
a) Igen, mindig. 
b) Csak akkor, ha nem látható
be az útkanyarulat. 
c) Csak akkor, ha az úttestre

záróvonal van felfestve. 

2. Elsőbbsége van-e gyalogosnak a jár-
művekkel szemben, ha a villamos-megál-
lóhelynél levő járdasziget és az ahhoz
közelebb eső járda között halad át az
úttesten?

a) Igen.
b) Csak akkor, ha a járdaszigetről a járdára
megy át.
c) Nincs. 

3. Az alábbiak közül mi-
lyen jogosultságot jelez
ez a tábla a taxisnak
azon felül, hogy tájékoz-

tatást ad a lakott terület végéről?
a) Feloldja a többhangú kürttel való hangjel-
zés adásának a tilalmát. 
b) Lehetővé teszi a tompított fényszóró mel-
lett a ködfényszóró, továbbá a hátsó helyzet-
jelző ködlámpa használatát. 
c) Megengedi az 50 km/h sebességnél gyor-
sabb haladást. 

4. Szabályosan várakozik-e a személy-
gépkocsi?

a) Igen, ha a jármű mellett az úttest jobb szé-
léig mérve 3 m szélességű hely marad.
Legfeljebb akkor, ha jármű mellett az úttest
jobb széléig mérve legalább 5,5 m szélessé-
gű hely marad.
Nem. 

5. Ki, illetve mi határozza meg a lovas
kocsin szállítható személyek számát?

a) A KRESZ, mely szerint a kocsin a hajtót is fi-
gyelembe véve legfeljebb 9 személy utazhat. 
b) A kocsi hatósági engedélye, mert a szeké-
ren csak az ott feltüntetett számú személyt sza-
bad szállítani.
c) A hajtó, de kocsin minden utasnak erre a
célra ülőhelyet kell biztosítania. 

6. Folytathatja-e a taxis a
tehergépkocsi előzését,
ha a manővert csak a táb-
la elhagyása után tudja
befejezni?
a) Igen. 
b) Nem.

7. Mit jelez a tábla?
a) Minden jármű közlekedésé-
nek tilalmát. 
b) Minden jármű átmenő for-
galmának a tilalmát. 
c) Az útra mindkét irányból ti-

los behajtani.

8. Ráhajthat-e taxijával a képen látható
villamospályára?

a) Igen. 
b) Csak balra bekanyarodás vagy megfordulás
esetében. 
c) Nem. 

9. Hogyan kell a kéziféket kiengedni?
a)  A kézifékkart a reteszelőgomb benyomása
után a vezető lenyomja. 
b) A kézifékkart a vezető enyhe nyomással le-
nyomja, és közben a kar végén benyomja a
reteszelőgombot.
c) A kézifékkart a vezető megemeli, hüvelykuj-
jával a reteszelőgombot benyomja, majd a ké-
zifékkart ütközésig lenyomja.

10. Mire szolgál a képen látható tábla?

a) Az út közelében elhelyezkedő idegenfor-
galmi szempontból hasznos vagy érdekes lé-
tesítményről ad tájékoztatást.
b) A településen található kórház helyének il-
letve címének feltüntetésére.
c) A település nevének, címerének bemutatá-
sára. 

11. Mikor jó a vezetői ülés beállítása?

a) Ha a tengelykapcsoló pedált padlóig nyom-
va a vezető lába nincs teljesen kinyomva és ki-
nyújtott karja csuklójával érinteni tudja a kor-
mánykerék felső részét. 
b) Ha a tengelykapcsoló pedált padlóig nyom-
va a vezető lába teljesen ki van nyomva, és a
kormánykereket kinyújtott karral tudja forgatni. 
c)  Ha a vezető a kormánykereket 900-os szög-
ben hatott karral tudja forgatni.

12. A táblával jelzett he-
lyen köteles-e a taxis
irányjelző készülékével je-
lezni az út vonalvezetés-
ének követését?
a) Igen.

b) Legfeljebb akkor, ha ennek hiánya a közle-
kedés többi résztvevőjét bizonytalanná tenné.
c) Nem. 

Virágh Sándor

Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ

A helyes megoldások 
a 46. oldalon találhatók.
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Taxis kollégánk
jelezte – természetesen
beszámoltunk róla – dohá-
nyoznak az egészségügyi
(!) dolgozók a
Podmaniczky utcában, a
MÁV kórház (most a Hon-
véd kórház része) melletti
taxiállomáson. Megkeres-
tem a Honvédelmi Miniszté-
rium illetékesét. Válaszuk rö-
vidítve, szerkesztve.
Tekintettel arra, hogy az
egészségügyi intézmény a Magyar
Honvédség Egészségügyi Központ
részeként működik, így beadványát
illetékességből továbbítottam az
MH Egészségügyi Központ pa-
rancsnokának kivizsgálás és meg-
válaszolás céljából.

Dr. Gulyás András 
mérnök ezredes

Igazgató
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HATÓSÁGI HIVATAL
Tehát tovább ment a labda, megér-
kezett az Egészségügyi Központ
válasza is.
Szakközegeim bevonását követően
megállapítom, hogy – a beadvány
tartalmát tekintve – az MH Egész-
ségügyi Központ nem kompetens
az abban kifogásolt tevékenység-
gel összefüggésben. Az említett cí-
men a Vasútegészségügyi
Nonprofit Kiemelten Közhasznú
Kft. ingatlana található. A panaszos
beadvány, valamint mellékleteinek
az érintett Vasútegészségügyi

Nonprofit
Kiemelten Közhasznú Kft. részére
történő megküldésére intézkedem.
Prof. Dr. Grósz Andor orvos dan-
dártábornok
MH Egészségügyi Főnök
O.K. Ők sem tehetnek semmiről. A
következő intézkedik végre, vagy ők
is tovább küldik a kérést?
Felhívtam a dolgozók figyelmét,
hogy a rendelő 5 méteres körzeté-
ben ne dohányozzanak (főleg nem
a taxiállomáson és a Honvédkórház
felőli részen) és inkább a Rendelő-
intézet mellett lévő fizető parkoló
felőli területen dohányozzanak.
Dr. Fónyad Gábor
Orvosigazgató
VASÚTEGÉSZSÉGÜGYI NON-
PROFIT
KIEMELTEN KÖZHASZNÚ KFT
EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
Az ígéret szép szó, reméljük,
betartják… köszönjük a dandártá-
bornokok és orvos igazgatók intéz-
kedését és válaszait. 

Juhász Péter

Megígérték, hogy nem dohányoznak 
A levelezgetés alatt…

…azért még dohányoztak!

Lavina zúdult a közutakra

Traffipax-láncok Mikulásra
December közepéig tart a rendőrség országos koncent-
rált sebességmérő akciója, melynek során autópályákon,
gyorsforgalmi és fő közlekedési utakon sorozatba állítja
traffipaxait a közlekedésrendészet. Mindezt azzal indokol-
ták az akció elrendelői, miszerint a leggyakoribb baleseti
ok a gyorshajtás. Más vélemények szerint a költségvetés-
ben előírt bevétel teljesítése a valódi cél.

Lavina elnevezéssel országos sebesség-ellenőrzési akciót indított
október utolsó hetében a rendőrség. Az akció több mint másfél hó-
napon át, egészen december közepéig tart. Az országos projekt kü-
lönlegessége, hogy nem egyszerűen több elektronikus sebesség-
mérőre számíthatnak az autósok, hanem arra is, hogy ezeket sűrűn
egymást követően állítják fel a rendőrök. A traffipax-láncok átfogják
egy adott út teljes hosszát, vagy annak csak egy meghatározott ré-
szét. Mint az az Országos Rendőr-főkapitányság /ORFK/ közlemé-
nyéből kiderül: a láncszerű ellenőrzésre azért van szükség, mert a
sofőrök a sebességmérő elhagyása után gyakran gyorsabban hajta-
nak a megengedettnél, feltételezve, hogy több kontroll nem várható.
Az egész ország területére kiterjedő ellenőrzés a legforgalmasabb
utak mellett, a gyorsforgalmi úthálózatot is érintheti, heti több alka-
lommal.

Az akció elsősorban a gyorshajtók kiszűrésére és a sebesség-
korlátozások betartatására irányul. A közeljövőben nem csupán a
traffipaxok szaporodnak meg az utak mentén, hanem az úgyneve-
zett kitereléses ellenőrzések is. Utóbbiakra az autópályákon lehet
számítani.

A félreállítások után, mindenekelőtt a biztonsági öv használatát
és a járművezetők ittasságát is nézik az egyenruhások. Nem árt tud-
ni, ha a sofőr vagy az utasok nincsenek bekötve, tízezertől húszezer
forintig terjedő bírságra számíthatnak a vétkesek. Amennyiben az
utasok követik el a szabálysértést, úgy ők kapják meg a bírság befi-
zetéséről szóló csekket.

Ittas járművezetés esetén a Büntetőtörvénykönyv júliusi módosí-
tása óta nincs mérlegelési joga sem az ügyésznek, sem a bírónak.
Az ittas vezetés már önmagában bűncselekménynek minősül. Míg
korábban 0,8 ezrelék fölötti érték számított bűncselekménynek, az
új szabályozás szerint ez lecsökkent 0,5 ezrelékre. Ez utóbbi érték
– egyénenként ugyan változóan – de akár már egyetlen pohár sör-
rel elérhető.

Mint arról korábban magazinunkban is hírt adtunk, tavaly 19,1 mil-
liárd forint bírságot szabtak ki a közlekedési hatóságok, ebből 14,1
milliárdot sikerült érvényesíteni a költségvetés számára. Mindezt az
tette lehetővé, hogy a közigazgatási bírságok – amelyek 30-300
ezer forint közötti összegek – adó módjára is behajthatók azoktól,
akik önként nem tettek eleget a befizetésnek.

Nem tudni, a baleset-megelőzést mennyiben szolgálják ezek az
akciók, ugyanis a statisztikák szerint, a legtöbb szerencsétlenséget
az úgynevezett relatív gyorshajtás okozza. Ebbe beletartozik min-
den olyan sebességtúllépés, amikor a gépjármű vezetője, például
nem az út- és látási viszonyoknak megfelelően vezette gépkocsiját,
ezzel idézve elő a nem kívánt eseményt.

A meghirdetett Látni és látszani! akció részleteire is
odafigyelnek a rend őrei, úgyhogy célszerű a világító-
berendezéseket is szemügyre venni. Az országúti, va-
lamint tompított fényszórók mellett indokolt a ködfény-
lámpák biztonságos üzemelése is.

Mindezek ismeretében a gépjárművezetőknek ér-
demes ezúttal is betartani a közlekedési szabályokat,
hogy a Mikulás ne büntetési csekkekkel, hanem sze-
retetteljes csomagokkal lepje meg a gépjárművezető-
ket.

k.z.t.
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A meghirdetett Látni és látszani! akció részleteire is
odafigyelnek a rend őrei, úgyhogy célszerű a világító-
berendezéseket is szemügyre venni. Az országúti, va-
lamint tompított fényszórók mellett indokolt a ködfény-
lámpák biztonságos üzemelése is.

Mindezek ismeretében a gépjárművezetőknek ér-
demes ezúttal is betartani a közlekedési szabályokat,
hogy a Mikulás ne büntetési csekkekkel, hanem sze-
retetteljes csomagokkal lepje meg a gépjárművezető-
ket.

k.z.t.
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Októberi számunkban beszámoltunk
a 2013-as Haltenberger Samu-díj át-
adásáról. Balogh Sándort (City 237)
már bemutattuk olvasóinknak. Cza-
gány Andrásnéval, a Főtaxi népszerű
diszpécserével készült beszélgeté-
sünket alább olvashatják. Mindkét ki-
tüntetettnek ez úton ismételten gra-
tulálunk! A szerk.

• A Főtaxinál nagyon sokan azt mond-
ják ma is, hogy „a Czagány Kati egyik
lelke volt a diszpécserközpontnak. Ő
mindent tudott a cégről és a fuvarki-
adásról”. Mégis nyugdíjba ment. Nem
hiányzik a nyüzsgés, a kollégák, nem
unalmas otthon lenni?
• Nem! Lehet, hogy furcsán hangzik, de
amióta nyugdíjba mentem, nekem szinte
semmire sincs időm. A gyermekemnek fő-
zök, ő tőlem viszi a kaját. Nagyon család-
centrikus vagyok, így teljes életet tudok élni
otthon is. A már korábban nyugdíjba ment
férjemmel eljárunk horgászni, van egy lakó-
kocsink is, mellyel kirándulgatunk. Együtt
számítógépezünk, vagyis egyáltalán nem
idegenkedünk a komputerektől, ha annak
használata nem kötelező. 
• A taxi nem hiányzik?
• Nem. Mindenki ezt kérdezi, de én lezár-
tam múltamnak ezt a részét. Hazudnék, ha
azt mondanám, nem szerettem itt dolgozni,
de nekem az utolsó időszak már inkább
stresszes teher volt. Minden nap meg kellett
valami újnak felelnem és ez borzasztó fá-
rasztó volt. Azt mondtam, ha egyszer ki tu-
dok innen szakadni, akkor változtatok.
Egyébként hívtak vissza. A nyugdíjas bú-
csúztatómon Szunomár úr azt kérdezte,
hogy mikor jövök vissza? Mondtam, ne hara-
gudjon, de nem jövök. Miért? Mert nem sze-
retnék. Ledolgoztam sok időt, és most már
pihenni akarok. Nem azért, mert el vagyok
fáradva, hanem a gondtalanságot szeretem.
Azt, hogy nem kell időre felkelnem. Fönt va-
gyok én ettől függetlenül, csak önként, és
nem muszáj sehova se sietnem. Ha akarom,
az egész délelőttöm szabad, ha úgy gondo-
lom, egész napra beülök a pedikűröshöz,
vagy a manikűröshöz. Egyszerűen élvezem,
hogy otthon vagyok már több mint egy éve
és nem hinném, hogy meg fogom unni.
• Szaladjunk képzeletben vissza az
időben. Gondolom, eredetileg nem
diszpécsernek tanult…
• Persze hogy nem. Eredetileg az egész-
ségügyben dolgoztam, ápolónő a szakmám.
A Szövetség utcai kórházban az urológián
volt a munkahelyem. Amikor ott elkezdődött
a három műszak, én nem szerettem volna éj-
szaka dolgozni, később sem szerettem. Ne-
kem mindig a nappali nyüzsgés volt érdekes.
Tehát nagyon elkeseredtem, és segítségem-

re összeült a csalá-
di tanács, hogy
hova menjek dol-
gozni. A nővérem
előállt azzal az öt-
lettel, hogy mivel
nekem úgyis jó
b e s z é l ő k é m
van, jól tudok
kommunikálni
az emberekkel,
tehát nézzem
meg, ahol ő
dolgozik, vagy-
is a Főtaxit.
Velük én már
korábban is
k a p c s o l a t -
ban voltam,
mert eljár-
tam a nővé-
remékkel ki-
r á n d u l n i .
Így 1975-ben be-
jöttem a Kerepesi útra, szétnézni. Meg
kell mondjam, riasztó volt. Mintha egy hatal-
mas moziterembe léptem volna be, ahol kö-
rülbelül 40 ember meredt rám. Egy hatalmas
nagy fal teli volt számokkal, villogó lámpák-
kal, és a terem végében, a magaslaton, há-
rom hatalmas diszpécseri asztal helyezke-
dett el. Mintegy felügyelve az egész teret.
Felmentem, mert a nővérem már diszpécser
volt. Ez is rémisztőnek tűnt: ezer gomb volt,
80 telefon, mondtam is: Atya úristen, mi van
itt? Hát ezt én soha nem tudnám átlátni, ke-
zelni. Közben elbeszélgettünk a dolgozók-
kal, akik viszont kedvesen biztattak. Javasol-
ták, egyszer jöjjek be, csak úgy egy fél nap-
ra, hogy érezzem a hely szellemét. Hátha
mégis megtetszik. Hallgattam rájuk, bejöt-
tem és tényleg nagyon érdekes volt. Jó,
mondtam, akkor vágjunk bele. Mi bajom le-
het? Maximum visszamegyek az egészség-
ügybe. Tehát így kerültem ide 1975-ben.

• Telefonosként vagy tanulóként?
• Természetesen tanulóként. Volt egy okta-
tóm, Margit néninek hívták, soha sem felej-
tem el. nagyon agilis, jó fej volt, aki mellé
odaültettek. Ő elkezdte nekem magyarázni
Budapestet. A gond az volt, hogy én nem is-
mertem a várost, ez pedig megijesztett, de
mindjárt kaptunk egy utcajegyzéket, térké-
pet. Ehhez elkezdtük szépen hozzá tanulni a
drosztrendszert, hogy melyik utca hova tar-
tozik, amit bizony föl kellett mondani. Próbál-
tuk a taxiállomások környékén található utcá-
kat memorizálni, hogy a gépkocsivezetőt ne
küldjük el a világ végére. Bár amikor én
rossz drosztra „mentem”, rossz helyről akar-
tam elküldeni a gépkocsivezetőt, az rögtön
tiltakozott, hogy az adott cím messze van. Így
az ember fölül tudta vizsgálni önmagát.

• Mennyi időn be-
lül kellett címre
érni?
• Ez nem volt meg-
szabva. Akkor nem si-
ettek így az emberek,
nem is volt ennyi taxi.
Ha nem jött a megren-
delt autó, a kuncsaft
fölcammogott a lakás-
ba, és újra fölhívott min-
ket. Nem volt stressz. A
légkör családias volt,
annyira jól éreztük ma-
gunkat, hogy egyszerű-
en öröm volt bejönni. Mi
nem úgy jártunk dolgoz-
ni, hogy az valami kelle-
metlen kényszer, amit
ránk erőltettek. Együtt jár-
tunk kirándulni, vásárolni.
Még most is van egy kis
kolléganőm, akinek a lánya
is itt dolgozik. Ő még az én
gyermekem kiságyában
aludt, az én gyermekem ba-
bakocsijában toltuk. Mi nő-
ként többnyire anyák, vagy le-

endő anyák voltunk, így ha kellett, természe-
tesen kisegítettük egymást. Ismétlem, a lég-
kör nagyon családias volt. És hát Csilluska –
Szakál Dénesné – valami csodálatos vezető
volt. Még most is tartjuk a kapcsolatot. Na-
gyon sok főnököt kiszolgáltunk, talán még
megemlíteném Gavacs György nevét, aki tal-
pig úriember volt. Nagyon tudta és értette a
taxizást és e mellett jó gazdasági szakember
is volt. Angyal Lacira is jó szívvel emlékezem,
mert ő is kiváló szakember és jó főnök volt.
Sajnos ő nagyon korán meghalt. 
• Mennyi időn belül került URH-ra?
• A rendszer úgy működött, hogy a megren-
deléseket vagy drosztról, ha nem ment,
URH-ról küldtük. Amikor annyira bedolgoz-
tam magam, hogy kipróbáltak az URH-n, hát
rettentő lámpalázzal kezdtem. Sosem felej-
tem el, az első alkalommal még a mikrofon-
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gombot sem nyomtam meg, annyira izgul-
tam. Előttem egy kupac megrendelőpapír és
én csak mondom, mondom a címeket, de
senki sem válaszol. Az oktatóm szólt nevet-
ve, hogy a gombot is nyomni kell, különben
nem megyek ki. Onnantól kezdve aztán pö-
rögtem ezerrel. Nagyon szerettem URH-zni.
Akkor már 4 csatorna volt, 4 üzemigazgató-
sággal. 
• Úgy tudom, társadalmi munkát is vál-
lalt. Bár szerintem az ifjabb olvasók ezt
a fogalmat már nem is értik…
• Így igaz. Nagyon szerettek a srácok és
mindenféle közösségi feladatba bevontak.
Szakszervezetis lettem, aztán bizalmi,

majd főbizalmi. E mellett bekerültem az ifjú-
sági brigádba is. Nálunk ugyanis nagy bri-
gádélet és több brigád volt. Kijártunk közö-
sen minden sportnapra, a focitól a tekéig
mindenben részt vettünk. Volt főtaxis pó-
lónk, és ezekre a rendezvényekre vittük a

gyermekeinket is. Nagyon jó volt. Aztán
egyszer csak behívtak és mondták, hogy a
Margit néni elmegy nyugdíjba és úgy gon-
dolták, én leszek helyette az oktató. A fel-
adattól megrémültem. Mondtam Csilluská-
nak, hogy én nem tudok még semmit. Én ok-
tatni? Ám a válasz az volt: megy az már ne-

ked, vállald el, és majd
meglátjuk. Még 30 éves sem voltam. Fél-
tem, hogy a rangidősek megesznek, de
tévedtem, sikerült. Volt, hogy egyszerre,
egy sorban 8-10 embert tanítottam.
Egyiktől mentem a másikig, akinek
gondja volt, azzal megbeszéltük. Úgy,
ahogy annak idején engem tanítottak a
központ működéséről. Aztán kitalálták,
hogy legyek diszpécser. Azt is megta-
nultam. Ez már az oktatói időszakom
után volt. Attól fogva egészen a nyugdí-
jazásomig ez volt a feladatom. Ám, ha
jött egy új kolléga, amíg nem tudott ve-
le senki foglalkozni, oda ült mellém és
én magyaráztam neki. Közel 40 évig
dolgoztam a Főtaxinál. 
• Csak nappal dolgozott? Sikerült
megúszni az éjszakát?

• Többnyire csak nappal dolgoztam, illetve
voltak főnökeim, akik úgy gondolták, hogy az
én vehemenciámmal meg lehet reformálni
az éjszakai műszakot. Mert az mindig egy kü-
lön világ volt.  Nagyon ágáltam ellene, de
egy időre beosztott a Veszlényi Gabi. Hát
óriási ováció volt. Az újakat velem riogatták,
hogy majd a Czagány Kati… 
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Októberi számunkban beszámoltunk
a 2013-as Haltenberger Samu-díj át-
adásáról. Balogh Sándort (City 237)
már bemutattuk olvasóinknak. Cza-
gány Andrásnéval, a Főtaxi népszerű
diszpécserével készült beszélgeté-
sünket alább olvashatják. Mindkét ki-
tüntetettnek ez úton ismételten gra-
tulálunk! A szerk.

• A Főtaxinál nagyon sokan azt mond-
ják ma is, hogy „a Czagány Kati egyik
lelke volt a diszpécserközpontnak. Ő
mindent tudott a cégről és a fuvarki-
adásról”. Mégis nyugdíjba ment. Nem
hiányzik a nyüzsgés, a kollégák, nem
unalmas otthon lenni?
• Nem! Lehet, hogy furcsán hangzik, de
amióta nyugdíjba mentem, nekem szinte
semmire sincs időm. A gyermekemnek fő-
zök, ő tőlem viszi a kaját. Nagyon család-
centrikus vagyok, így teljes életet tudok élni
otthon is. A már korábban nyugdíjba ment
férjemmel eljárunk horgászni, van egy lakó-
kocsink is, mellyel kirándulgatunk. Együtt
számítógépezünk, vagyis egyáltalán nem
idegenkedünk a komputerektől, ha annak
használata nem kötelező. 
• A taxi nem hiányzik?
• Nem. Mindenki ezt kérdezi, de én lezár-
tam múltamnak ezt a részét. Hazudnék, ha
azt mondanám, nem szerettem itt dolgozni,
de nekem az utolsó időszak már inkább
stresszes teher volt. Minden nap meg kellett
valami újnak felelnem és ez borzasztó fá-
rasztó volt. Azt mondtam, ha egyszer ki tu-
dok innen szakadni, akkor változtatok.
Egyébként hívtak vissza. A nyugdíjas bú-
csúztatómon Szunomár úr azt kérdezte,
hogy mikor jövök vissza? Mondtam, ne hara-
gudjon, de nem jövök. Miért? Mert nem sze-
retnék. Ledolgoztam sok időt, és most már
pihenni akarok. Nem azért, mert el vagyok
fáradva, hanem a gondtalanságot szeretem.
Azt, hogy nem kell időre felkelnem. Fönt va-
gyok én ettől függetlenül, csak önként, és
nem muszáj sehova se sietnem. Ha akarom,
az egész délelőttöm szabad, ha úgy gondo-
lom, egész napra beülök a pedikűröshöz,
vagy a manikűröshöz. Egyszerűen élvezem,
hogy otthon vagyok már több mint egy éve
és nem hinném, hogy meg fogom unni.
• Szaladjunk képzeletben vissza az
időben. Gondolom, eredetileg nem
diszpécsernek tanult…
• Persze hogy nem. Eredetileg az egész-
ségügyben dolgoztam, ápolónő a szakmám.
A Szövetség utcai kórházban az urológián
volt a munkahelyem. Amikor ott elkezdődött
a három műszak, én nem szerettem volna éj-
szaka dolgozni, később sem szerettem. Ne-
kem mindig a nappali nyüzsgés volt érdekes.
Tehát nagyon elkeseredtem, és segítségem-

re összeült a csalá-
di tanács, hogy
hova menjek dol-
gozni. A nővérem
előállt azzal az öt-
lettel, hogy mivel
nekem úgyis jó
b e s z é l ő k é m
van, jól tudok
kommunikálni
az emberekkel,
tehát nézzem
meg, ahol ő
dolgozik, vagy-
is a Főtaxit.
Velük én már
korábban is
k a p c s o l a t -
ban voltam,
mert eljár-
tam a nővé-
remékkel ki-
r á n d u l n i .
Így 1975-ben be-
jöttem a Kerepesi útra, szétnézni. Meg
kell mondjam, riasztó volt. Mintha egy hatal-
mas moziterembe léptem volna be, ahol kö-
rülbelül 40 ember meredt rám. Egy hatalmas
nagy fal teli volt számokkal, villogó lámpák-
kal, és a terem végében, a magaslaton, há-
rom hatalmas diszpécseri asztal helyezke-
dett el. Mintegy felügyelve az egész teret.
Felmentem, mert a nővérem már diszpécser
volt. Ez is rémisztőnek tűnt: ezer gomb volt,
80 telefon, mondtam is: Atya úristen, mi van
itt? Hát ezt én soha nem tudnám átlátni, ke-
zelni. Közben elbeszélgettünk a dolgozók-
kal, akik viszont kedvesen biztattak. Javasol-
ták, egyszer jöjjek be, csak úgy egy fél nap-
ra, hogy érezzem a hely szellemét. Hátha
mégis megtetszik. Hallgattam rájuk, bejöt-
tem és tényleg nagyon érdekes volt. Jó,
mondtam, akkor vágjunk bele. Mi bajom le-
het? Maximum visszamegyek az egészség-
ügybe. Tehát így kerültem ide 1975-ben.

• Telefonosként vagy tanulóként?
• Természetesen tanulóként. Volt egy okta-
tóm, Margit néninek hívták, soha sem felej-
tem el. nagyon agilis, jó fej volt, aki mellé
odaültettek. Ő elkezdte nekem magyarázni
Budapestet. A gond az volt, hogy én nem is-
mertem a várost, ez pedig megijesztett, de
mindjárt kaptunk egy utcajegyzéket, térké-
pet. Ehhez elkezdtük szépen hozzá tanulni a
drosztrendszert, hogy melyik utca hova tar-
tozik, amit bizony föl kellett mondani. Próbál-
tuk a taxiállomások környékén található utcá-
kat memorizálni, hogy a gépkocsivezetőt ne
küldjük el a világ végére. Bár amikor én
rossz drosztra „mentem”, rossz helyről akar-
tam elküldeni a gépkocsivezetőt, az rögtön
tiltakozott, hogy az adott cím messze van. Így
az ember fölül tudta vizsgálni önmagát.

• Mennyi időn be-
lül kellett címre
érni?
• Ez nem volt meg-
szabva. Akkor nem si-
ettek így az emberek,
nem is volt ennyi taxi.
Ha nem jött a megren-
delt autó, a kuncsaft
fölcammogott a lakás-
ba, és újra fölhívott min-
ket. Nem volt stressz. A
légkör családias volt,
annyira jól éreztük ma-
gunkat, hogy egyszerű-
en öröm volt bejönni. Mi
nem úgy jártunk dolgoz-
ni, hogy az valami kelle-
metlen kényszer, amit
ránk erőltettek. Együtt jár-
tunk kirándulni, vásárolni.
Még most is van egy kis
kolléganőm, akinek a lánya
is itt dolgozik. Ő még az én
gyermekem kiságyában
aludt, az én gyermekem ba-
bakocsijában toltuk. Mi nő-
ként többnyire anyák, vagy le-

endő anyák voltunk, így ha kellett, természe-
tesen kisegítettük egymást. Ismétlem, a lég-
kör nagyon családias volt. És hát Csilluska –
Szakál Dénesné – valami csodálatos vezető
volt. Még most is tartjuk a kapcsolatot. Na-
gyon sok főnököt kiszolgáltunk, talán még
megemlíteném Gavacs György nevét, aki tal-
pig úriember volt. Nagyon tudta és értette a
taxizást és e mellett jó gazdasági szakember
is volt. Angyal Lacira is jó szívvel emlékezem,
mert ő is kiváló szakember és jó főnök volt.
Sajnos ő nagyon korán meghalt. 
• Mennyi időn belül került URH-ra?
• A rendszer úgy működött, hogy a megren-
deléseket vagy drosztról, ha nem ment,
URH-ról küldtük. Amikor annyira bedolgoz-
tam magam, hogy kipróbáltak az URH-n, hát
rettentő lámpalázzal kezdtem. Sosem felej-
tem el, az első alkalommal még a mikrofon-
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gombot sem nyomtam meg, annyira izgul-
tam. Előttem egy kupac megrendelőpapír és
én csak mondom, mondom a címeket, de
senki sem válaszol. Az oktatóm szólt nevet-
ve, hogy a gombot is nyomni kell, különben
nem megyek ki. Onnantól kezdve aztán pö-
rögtem ezerrel. Nagyon szerettem URH-zni.
Akkor már 4 csatorna volt, 4 üzemigazgató-
sággal. 
• Úgy tudom, társadalmi munkát is vál-
lalt. Bár szerintem az ifjabb olvasók ezt
a fogalmat már nem is értik…
• Így igaz. Nagyon szerettek a srácok és
mindenféle közösségi feladatba bevontak.
Szakszervezetis lettem, aztán bizalmi,

majd főbizalmi. E mellett bekerültem az ifjú-
sági brigádba is. Nálunk ugyanis nagy bri-
gádélet és több brigád volt. Kijártunk közö-
sen minden sportnapra, a focitól a tekéig
mindenben részt vettünk. Volt főtaxis pó-
lónk, és ezekre a rendezvényekre vittük a

gyermekeinket is. Nagyon jó volt. Aztán
egyszer csak behívtak és mondták, hogy a
Margit néni elmegy nyugdíjba és úgy gon-
dolták, én leszek helyette az oktató. A fel-
adattól megrémültem. Mondtam Csilluská-
nak, hogy én nem tudok még semmit. Én ok-
tatni? Ám a válasz az volt: megy az már ne-

ked, vállald el, és majd
meglátjuk. Még 30 éves sem voltam. Fél-
tem, hogy a rangidősek megesznek, de
tévedtem, sikerült. Volt, hogy egyszerre,
egy sorban 8-10 embert tanítottam.
Egyiktől mentem a másikig, akinek
gondja volt, azzal megbeszéltük. Úgy,
ahogy annak idején engem tanítottak a
központ működéséről. Aztán kitalálták,
hogy legyek diszpécser. Azt is megta-
nultam. Ez már az oktatói időszakom
után volt. Attól fogva egészen a nyugdí-
jazásomig ez volt a feladatom. Ám, ha
jött egy új kolléga, amíg nem tudott ve-
le senki foglalkozni, oda ült mellém és
én magyaráztam neki. Közel 40 évig
dolgoztam a Főtaxinál. 
• Csak nappal dolgozott? Sikerült
megúszni az éjszakát?

• Többnyire csak nappal dolgoztam, illetve
voltak főnökeim, akik úgy gondolták, hogy az
én vehemenciámmal meg lehet reformálni
az éjszakai műszakot. Mert az mindig egy kü-
lön világ volt.  Nagyon ágáltam ellene, de
egy időre beosztott a Veszlényi Gabi. Hát
óriási ováció volt. Az újakat velem riogatták,
hogy majd a Czagány Kati… 
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• Harapós volt?
• Nem! Csak úgy voltam, hogy
a munka, az munka. A barát-
ság, az meg más. Lehet a ket-
tőt szépen egymás mellett pár-
huzamban csinálni, de első
mindig a munka. Engem na-
gyon sokan a gépkocsiveze-
tők közül nem szerettek,
amíg meg nem ismertek sze-
mélyesen. Sosem voltam az
a gagyogó típus.  Mindig azt
mondtam, én senki miatt
nem fogok a szőnyeg szé-
lén állni…
• Sokan tudják, hogy A
dögkeselyű című film-
ben is szerepelt, ami
egy taxisról szólt. Ebbe ho-
gyan került be?
• A szomszédos gumigyárban voltunk egy
szakszervezeti összejövetelen. Amikor on-
nan visszajöttünk, valamelyik nagyfőnök,
vagy a Gavacs, vagy a Hegyi Géza behozta
a központba a filmeseket. Megengedte ne-
kik, hogy világítsanak nyugodtan, vegyék fel,
amit akarnak. Igen ám, csakhogy a lényeg az
volt, hogy egy körözést kellett a filmeseknek
diszpécserként beolvasni, amit senki sem
vállalt. Csilla akkor rám nézett, és azt mond-
ta: hát majd a Kata odamegy és elmondja.
Nem volt mit tenni, oda ültem és elmondtam,
egy lére. Nagyon jó lett, még pénzt is keres-
tem vele. Mert engem nem kellett külön

szinkronizálni. Be kellett
menni a Lumumba utcai filmgyárba. A szink-
ron-stúdióban ott volt a főszereplő Cserhal-
mi György is. Az volt a feladatom, hogy ami-
kor látom az arcomat, el kell mondanom a
szöveget. Elsőre sikerült. Mondták, profi va-
gyok. Ezt követően a pénztárban kezembe
nyomtak egy szép kis összeget is. Ma már
nem emlékszem, mennyi volt, de arra igen,
hogy jó kis pénz volt akkor. A film egyébként
izgalmasra sikerült, jó színészekkel. Sokan
látták. A nyugdíjas-búcsúztatómon kaptam
egy szép táblát, azon volt a múltam. Benne
Cserhalmi dedikált fényképe, meg az

enyém, amin rajta vagyok,
ahogy mondom a szöveget. Meg a régi köz-
pont. Nagyon aranyosak voltak, hogy meg-
csinálták ezt nekem, ezúton is köszönöm is-
mét. 
• Miután dolgozott a régi diszpécser-
központban és az újat is ismeri, mi a lé-
nyeges különbség a kettő között?
• Lehet, nagyon durván fogalmazok: de ta-
lán az embertelenség. Ezt a kollektívát a
telefonközpontban – bárki volt is a főnök -

soha nem tudta szétrobbantani. Ma
már nem élek itt a lányokkal, a pontos
helyzetet sem ismerem, csak a koráb-
bi évekre tudok emlékezni. Volt egy
olyan áldott jó csapat, hogy bárkire
bármit mondtak, mi soha nem hittük
el. Mindenről személyesen győződ-
tünk meg. Azért ebből a szellemből
még mindig van itt egy kicsi. Bízom
benne, hogy az a három-négy ember,
akit itt hagytam, ezt a szép hagyo-
mányt tovább viszi.
• Köszönöm a beszélgetést, és
még egyszer gratulálok a díjhoz!

-bk- 
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Vidám társaság érkezik a Keleti pálya-
udvar indulási oldalához, akik a Nyíregy-
házára induló vonatot keresik.

– Még nem tolták be! Csak háromne-
gyed óra múlva! – válaszolja az egyik vas-
utas.

A legények beülnek a restibe, és egyik
sört rendelik a másik után.

Letelik a háromnegyed óra, és akkor
rohannak ki a restibõl. Épp hogy sikerül
felkapaszkodniuk az utolsó kocsira. A
harmadik lemarad, ott áll a peronon,

néz a vonat után, és harsogó nevetés-
ben tör ki.

– Mit tud maga ezen nevetni? – kérdezi
az egyik vasutas.

– Hát csak azt, hogy a haverjaim azért
jöttek ki a pályaudvarra hogy engem kikí-
sérjenek!

* * *
Utas a kalauzhoz: – Tessék mondani, ez

a vonat mindenhol megáll?
Válasz: – Miért, maga mindenhol le

akar szállni?
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TToovvábbrábbra isa is
a térfigyelő kamerákról
Az elmúlt hónapokban elcsendesedtek a térfigyelő kamerák által ge-
nerált indulatok. Nem szerepelnek a taxis híradásokban a térfigyelő
kamerák által készített felvételek után befizetett tízezrek. Sajnos, né-
hány taxis kolléga úgy gondolta, már nem is kell figyelni a kamerákra…

Pedig nagyon kell figyelni, azok ugyanúgy működnek, mint régen!
Csak a velük kapcsolatos híreket kiszorították az újságunkból a
taxirendelet által okozott problémák. A sárgítás, az új tarifák… 

Annyi a változás, hogy  a megállási tilalmak kikerültek a közigazgatá-
si bírság köréből. Halkan jegyzem meg, azért Szombathelynek így is
akad munkája bőven…

A térfigyelő kamerák által készített felvételek többnyire a megállásra
és várakozásra vonatkozó szabályok megszegése esetén képezték
közigazgatási hatósági eljárás megindításának az alapját. 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 2012. szep-
tember 1-jén történt módosítása kivette az objektív felelősség
hatálya alól a megállásra és várakozásra vonatkozó szabályok
megsértését, így ezekben az esetekben szabálysértési eljárás
kezdeményezhető.

A jogszabályváltozást követően összesen 106 közigazgatási hatósá-
gi eljárás indult a térfigyelő kamerák által készített felvételek alapján.
A szabálysértési eljárások lefolytatása a területileg illetékes rendőrka-
pitányságok kompetenciájába tartozik.

Dr. Kazmar Enikő 
rendőr hadnagy, szóvivő

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

Emlékeztetőül nézzük meg, hol, mire kell figyelni. A helyszínekben
ne keressünk logikát! Például évek óta háborítatlanul állnak a taxisok
másodikként, vagy a sarkoktól 5 méteren belül a VI. kerületi Nagyme-
ző utcában a Király utca és Andrássy út között. Ugyanakkor rémálom
a Nagymező utcában az Andrássy út és a Podmaniczky utca közötti
szakasz. Ott minden épületben étterem, bár, söröző, vagy diákszálló
van, vagyis fizikailag lehetetlen lenne szabályosan utast felvenni. A ta-
xisok vagy másodikként, vagy a sarkoktól öt méteren belül kénytelenek
megállni, mert minden parkolóhely foglalt. És ilyenkor persze rögtön
jön a harmincezres csekk…

Ami a tragédia, például az Arany János utcai taxiállomás. Volt olyan
kolléga, aki 30 (!) centiméterrel állt meg a droszt előtt, hogy be tudjon
állni a taxiállomásra a negyedik kolléga. Ugyanis elméletileg ennyien
állhatnak meg a taxiállomáson. Ő is megkapta a harmincezres
csekket… 

Most nézzük a listát, ahol figyelni kell a térfigyelő kamerákra napja-
inkban:  

II. kerület
Keleti Károly utca Behajtás BKV útvonalra
Rómer Flóris utca Behajtás BKV útvonalra 

IV. kerület
Árpád út 100. Megállás a járdán

V. kerület
Arany János– Szabálytalan  
Bajcsy-Zsilinszky sarok megállás a droszton 
Arany János– Megállás a bal oldali
Bajcsy-Zsilinszky sarok járdaszigeten
Apáczai Csere János utca 15. Megállási tilalom
Március 15. tér– Megállás a saroktól 
Kéményseprő sarok 5 méteren belül 
Széchenyi tér Záróvonal átlépése 
Veres Pálné utca 8. Megállás másodikként
Ferenciek tere 3. Megállás a buszmegállóban
Szent István körút– Megállás a saroktól 
Honvéd utca sarok 5 méteren belül 
Markó utca–Falk Miksa utca sarok Megállás a saroktól 

5 méteren belül 

Apáczai Csere János utca 4. Megállási tilalom
Só utca 6. Megállási tilalom   
Régi posta utca 5. Megállási tilalom
Apáczai Csere János utca Megállás a  gyalogátkelőhely 
–Vigadó tér előtt
Hold utca  5. Megállás másodikként 
Március 15. tér–Kéményseprő Megállás másodikként
utca sarok
Múzeum körút 1. Megállási tilalom
Nádor utca 32. Megállás másodikként 
Markó utca– Megállás a saroktól 
Széchenyi rakpart sarok 5 méteren belül

VI. kerület
Bajcsy-Zsilinszky–Zichy Jenő Megállási tilalom
Zichy Jenő 1. Megállási tilalom
Bajcsy–Zsilinszky 12. Megállás a kerékpárúton 
Andrássy út 1. Megállási tilalom
Andrássy út 23. Megállás a buszmegállóban 
Nagymező utca 22. Megállási tilalom
Nagymező–Mozsár u. sarok Megállási a saroktól 5 méter  belül
Nagymező–Dessewffy sarok Megállás a saroktól 5 méteren belül
Nagymező–Zichy sarok Megállás a saroktól 5 méteren belül 
Podmaniczky–Szív sarok Megállás a saroktól 5 méteren belül
Podmaniczky utca 1. Megállás trolibuszmegállóban 
Vörösmarty  utca 35. Megállás gyalogátkelőhely 

előtt 5 méter
Csengery–Szófia sarok Megállás saroktól 5 méteren belül 
Andrássy–Rózsa sarok Megállás saroktól 5 méteren belül
Andrássy út 80. Megállási tilalom
Andrássy út–
Liszt Ferenc tér sarok Megállási tilalom
Hajós utca–Dessewffy sarok Megállás a saroktól 5 méteren belül
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• Harapós volt?
• Nem! Csak úgy voltam, hogy
a munka, az munka. A barát-
ság, az meg más. Lehet a ket-
tőt szépen egymás mellett pár-
huzamban csinálni, de első
mindig a munka. Engem na-
gyon sokan a gépkocsiveze-
tők közül nem szerettek,
amíg meg nem ismertek sze-
mélyesen. Sosem voltam az
a gagyogó típus.  Mindig azt
mondtam, én senki miatt
nem fogok a szőnyeg szé-
lén állni…
• Sokan tudják, hogy A
dögkeselyű című film-
ben is szerepelt, ami
egy taxisról szólt. Ebbe ho-
gyan került be?
• A szomszédos gumigyárban voltunk egy
szakszervezeti összejövetelen. Amikor on-
nan visszajöttünk, valamelyik nagyfőnök,
vagy a Gavacs, vagy a Hegyi Géza behozta
a központba a filmeseket. Megengedte ne-
kik, hogy világítsanak nyugodtan, vegyék fel,
amit akarnak. Igen ám, csakhogy a lényeg az
volt, hogy egy körözést kellett a filmeseknek
diszpécserként beolvasni, amit senki sem
vállalt. Csilla akkor rám nézett, és azt mond-
ta: hát majd a Kata odamegy és elmondja.
Nem volt mit tenni, oda ültem és elmondtam,
egy lére. Nagyon jó lett, még pénzt is keres-
tem vele. Mert engem nem kellett külön

szinkronizálni. Be kellett
menni a Lumumba utcai filmgyárba. A szink-
ron-stúdióban ott volt a főszereplő Cserhal-
mi György is. Az volt a feladatom, hogy ami-
kor látom az arcomat, el kell mondanom a
szöveget. Elsőre sikerült. Mondták, profi va-
gyok. Ezt követően a pénztárban kezembe
nyomtak egy szép kis összeget is. Ma már
nem emlékszem, mennyi volt, de arra igen,
hogy jó kis pénz volt akkor. A film egyébként
izgalmasra sikerült, jó színészekkel. Sokan
látták. A nyugdíjas-búcsúztatómon kaptam
egy szép táblát, azon volt a múltam. Benne
Cserhalmi dedikált fényképe, meg az

enyém, amin rajta vagyok,
ahogy mondom a szöveget. Meg a régi köz-
pont. Nagyon aranyosak voltak, hogy meg-
csinálták ezt nekem, ezúton is köszönöm is-
mét. 
• Miután dolgozott a régi diszpécser-
központban és az újat is ismeri, mi a lé-
nyeges különbség a kettő között?
• Lehet, nagyon durván fogalmazok: de ta-
lán az embertelenség. Ezt a kollektívát a
telefonközpontban – bárki volt is a főnök -

soha nem tudta szétrobbantani. Ma
már nem élek itt a lányokkal, a pontos
helyzetet sem ismerem, csak a koráb-
bi évekre tudok emlékezni. Volt egy
olyan áldott jó csapat, hogy bárkire
bármit mondtak, mi soha nem hittük
el. Mindenről személyesen győződ-
tünk meg. Azért ebből a szellemből
még mindig van itt egy kicsi. Bízom
benne, hogy az a három-négy ember,
akit itt hagytam, ezt a szép hagyo-
mányt tovább viszi.
• Köszönöm a beszélgetést, és
még egyszer gratulálok a díjhoz!

-bk- 
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Vidám társaság érkezik a Keleti pálya-
udvar indulási oldalához, akik a Nyíregy-
házára induló vonatot keresik.

– Még nem tolták be! Csak háromne-
gyed óra múlva! – válaszolja az egyik vas-
utas.

A legények beülnek a restibe, és egyik
sört rendelik a másik után.

Letelik a háromnegyed óra, és akkor
rohannak ki a restibõl. Épp hogy sikerül
felkapaszkodniuk az utolsó kocsira. A
harmadik lemarad, ott áll a peronon,

néz a vonat után, és harsogó nevetés-
ben tör ki.

– Mit tud maga ezen nevetni? – kérdezi
az egyik vasutas.

– Hát csak azt, hogy a haverjaim azért
jöttek ki a pályaudvarra hogy engem kikí-
sérjenek!

* * *
Utas a kalauzhoz: – Tessék mondani, ez

a vonat mindenhol megáll?
Válasz: – Miért, maga mindenhol le

akar szállni?
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TToovvábbrábbra isa is
a térfigyelő kamerákról
Az elmúlt hónapokban elcsendesedtek a térfigyelő kamerák által ge-
nerált indulatok. Nem szerepelnek a taxis híradásokban a térfigyelő
kamerák által készített felvételek után befizetett tízezrek. Sajnos, né-
hány taxis kolléga úgy gondolta, már nem is kell figyelni a kamerákra…

Pedig nagyon kell figyelni, azok ugyanúgy működnek, mint régen!
Csak a velük kapcsolatos híreket kiszorították az újságunkból a
taxirendelet által okozott problémák. A sárgítás, az új tarifák… 

Annyi a változás, hogy  a megállási tilalmak kikerültek a közigazgatá-
si bírság köréből. Halkan jegyzem meg, azért Szombathelynek így is
akad munkája bőven…

A térfigyelő kamerák által készített felvételek többnyire a megállásra
és várakozásra vonatkozó szabályok megszegése esetén képezték
közigazgatási hatósági eljárás megindításának az alapját. 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 2012. szep-
tember 1-jén történt módosítása kivette az objektív felelősség
hatálya alól a megállásra és várakozásra vonatkozó szabályok
megsértését, így ezekben az esetekben szabálysértési eljárás
kezdeményezhető.

A jogszabályváltozást követően összesen 106 közigazgatási hatósá-
gi eljárás indult a térfigyelő kamerák által készített felvételek alapján.
A szabálysértési eljárások lefolytatása a területileg illetékes rendőrka-
pitányságok kompetenciájába tartozik.

Dr. Kazmar Enikő 
rendőr hadnagy, szóvivő

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

Emlékeztetőül nézzük meg, hol, mire kell figyelni. A helyszínekben
ne keressünk logikát! Például évek óta háborítatlanul állnak a taxisok
másodikként, vagy a sarkoktól 5 méteren belül a VI. kerületi Nagyme-
ző utcában a Király utca és Andrássy út között. Ugyanakkor rémálom
a Nagymező utcában az Andrássy út és a Podmaniczky utca közötti
szakasz. Ott minden épületben étterem, bár, söröző, vagy diákszálló
van, vagyis fizikailag lehetetlen lenne szabályosan utast felvenni. A ta-
xisok vagy másodikként, vagy a sarkoktól öt méteren belül kénytelenek
megállni, mert minden parkolóhely foglalt. És ilyenkor persze rögtön
jön a harmincezres csekk…

Ami a tragédia, például az Arany János utcai taxiállomás. Volt olyan
kolléga, aki 30 (!) centiméterrel állt meg a droszt előtt, hogy be tudjon
állni a taxiállomásra a negyedik kolléga. Ugyanis elméletileg ennyien
állhatnak meg a taxiállomáson. Ő is megkapta a harmincezres
csekket… 

Most nézzük a listát, ahol figyelni kell a térfigyelő kamerákra napja-
inkban:  

II. kerület
Keleti Károly utca Behajtás BKV útvonalra
Rómer Flóris utca Behajtás BKV útvonalra 

IV. kerület
Árpád út 100. Megállás a járdán

V. kerület
Arany János– Szabálytalan  
Bajcsy-Zsilinszky sarok megállás a droszton 
Arany János– Megállás a bal oldali
Bajcsy-Zsilinszky sarok járdaszigeten
Apáczai Csere János utca 15. Megállási tilalom
Március 15. tér– Megállás a saroktól 
Kéményseprő sarok 5 méteren belül 
Széchenyi tér Záróvonal átlépése 
Veres Pálné utca 8. Megállás másodikként
Ferenciek tere 3. Megállás a buszmegállóban
Szent István körút– Megállás a saroktól 
Honvéd utca sarok 5 méteren belül 
Markó utca–Falk Miksa utca sarok Megállás a saroktól 

5 méteren belül 

Apáczai Csere János utca 4. Megállási tilalom
Só utca 6. Megállási tilalom   
Régi posta utca 5. Megállási tilalom
Apáczai Csere János utca Megállás a  gyalogátkelőhely 
–Vigadó tér előtt
Hold utca  5. Megállás másodikként 
Március 15. tér–Kéményseprő Megállás másodikként
utca sarok
Múzeum körút 1. Megállási tilalom
Nádor utca 32. Megállás másodikként 
Markó utca– Megállás a saroktól 
Széchenyi rakpart sarok 5 méteren belül

VI. kerület
Bajcsy-Zsilinszky–Zichy Jenő Megállási tilalom
Zichy Jenő 1. Megállási tilalom
Bajcsy–Zsilinszky 12. Megállás a kerékpárúton 
Andrássy út 1. Megállási tilalom
Andrássy út 23. Megállás a buszmegállóban 
Nagymező utca 22. Megállási tilalom
Nagymező–Mozsár u. sarok Megállási a saroktól 5 méter  belül
Nagymező–Dessewffy sarok Megállás a saroktól 5 méteren belül
Nagymező–Zichy sarok Megállás a saroktól 5 méteren belül 
Podmaniczky–Szív sarok Megállás a saroktól 5 méteren belül
Podmaniczky utca 1. Megállás trolibuszmegállóban 
Vörösmarty  utca 35. Megállás gyalogátkelőhely 

előtt 5 méter
Csengery–Szófia sarok Megállás saroktól 5 méteren belül 
Andrássy–Rózsa sarok Megállás saroktól 5 méteren belül
Andrássy út 80. Megállási tilalom
Andrássy út–
Liszt Ferenc tér sarok Megállási tilalom
Hajós utca–Dessewffy sarok Megállás a saroktól 5 méteren belül
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Hunyady téri piac Megállás a gyalogátkelőhely előtt 
Teréz körút–Aradi sarok Megállás gyalogátkelőhely előtt 
Bajnok–Kmetty sarok Megállás a saroktól 5 méteren belül
Aradi–Székely Bertalan sarok Megállás a saroktól 5 méteren belül

VII. kerület
Síp utca 1. Megállás a járdán
Madách I.–Rumbach sarok Megállás forgalom elöl

elzárt területen

VIII. kerület
Rákóczi út–Vas utca sarok
Megállás a járdán
Vas utca–Kőfaragó utca sarok
Megállás saroktól 5 méteren belül
Baross utca–József körút sarok
Kanyarodási tilalom  megsértése
Gutenberg tér 4.
Megállás a saroktól 5 méteren belül
Teleki tér 5. Megállás a járdán
Kálvária tér 5.
Megállás másodikként 
Baross utca 100.
Megállás másodikként
Futó utca 3. Megállás a járdán
Illés utca–Dugonics utca sarok
Megállás a saroktól 5 méteren belül
Szentkirályi u.–Mikszáth Kálmán tér
Megállás a saroktól 5 méteren belül 
József körút 82.
Megállás a buszmegállóban 
Vas utca–Bródy Sándor sarok
Megállás a saroktól 5 méteren belül
József körút–József utca  sarok
Megállás a saroktól 5 méteren belül
Mária utca 39.
Megállás gyalogátkelőhely előtt
Illés utca–Práter utca sarok
Megállás a saroktól 5 méteren belül 

X. kerület
Fehér út 1.
Megállás a buszmegállóban 
Gyömrői út–Gyorsforgalmi
Behajtás BKV útvonalra

XI. kerület
Bartók Béla út 43.
Megállási tilalom
Bartók Béla út–Zenta u. sarok
Megállás a saroktól 5 méteren belül 
Bocskai út–Fehérvári út sarok
Megállás a saroktól 5 méteren belül
Október 23. út–Kőrössy József sarok
Megállási tilalom
Bartók Béla út 12.
Megállás a gyalogátkelőhely előtt 
Bartók Béla út–Csiky u. sarok
Megállási tilalom
Irinyi – Karinthy Frigyes sarok
Megállás másodikként

XIV. kerület
Kántorné sétány Megállási tilalom
Állatkerti körút–Kós Károly sétány
Áthaladás a tilos jelzésen
Kerepesi út–Dózsa György út
Áthaladás tilos jelzésen 
Hősök tere–Szépművészeti Múzeum
Megállási tilalom
Ötvenhatosok tere
Megállási tilalom

Dózsa György út 1. Megállás a járdán
Állatkerti körút Megállás másodikként 
Zichy Mihály–Hermina sarok Megállás a saroktól 5 méteren belül

Nagyon figyeljetek ezeken a helyszíneken (is) a közlekedési szabályok
betartására. 
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Taxi és tömegközlekedés
E sokatmondó címmel rendezett fórumot a Budapesti Kereskedelmi
és Iparkamara. Néhány gondolat az elhangzottakból: „Amennyiben
belátják a jogszabályalkotók, hogy a taxi valamilyen formában szer-
vesen kapcsolódik a tömegközlekedéshez (azt kiegészíti, segíti
stb.), akkor a vonatkozó jogszabályokkal segíteniük kell a személy-
szállító forma minél hatékonyabb működését.” „A személytaxi-szol-
gáltatás rendeltetése a közforgalmú tömegközlekedés kiegészítése
azáltal, hogy a tömegközlekedési eszközök igénybevétele helyett
vagy amellett, a menetrendtől eltérő útvonalakon vagy időpontokban
is biztosítsa a felmerülő közlekedési szükségletek teljesítését.” (Idé-
zet az Alkotmánybíróság 782/B/1998 AB határozatának indoklásá-
ból) „Égető feladatok: 
• Meg kell teremteni az előírt hatósági ár (népszerűbb nevén fix ár)

lehetőségét
• Jogot kell adni az önkormányzatoknak, hogy meghatározhassák a

területükön működő taxigépkocsik darabszámát
• A taxiállomások kijelölését közútkezelői feladattá kell minősíteni,

mint a buszmegállók kijelölésének eljárását
• Meg kell erősíteni az önkormányzati ellenőrzés rendszerét és bizto-

sítani kell a kellő szigor lehetőségét a szankcionálás terén
• Meg kell oldani, hogy a repülőtéri taxiállomás mindenki számára el-

érhető legyen és meg kell szüntetni az ott kialakult évtizedes jog-
sértő helyzetet.”

Bécsről Budapesten
A Taxi40100 egyik tulajdonosa és igazgatója, Leopold Müllner októ-
ber végén egy hetet töltött Budapesten azzal a céllal, hogy megis-
merkedjen a fővárosi taxitársaságok vezetőivel, a taxiközpontokkal
és azok működésével. Lapunk kihasználva a lehetőséget rövid be-
szélgetést kezdeményezett Müllner úrral, aki szívesen állt rendelke-
zésünkre. Részletek az interjúból:

Bécsben jelenleg 3700 taxi fut. Számukra valamivel több mint
200 állomást alakítottak ki. Ezek befogadóképessége az összes taxi
darabszámának majdnem fele, vagyis beállóhely kb. 1500 autónak
jut. Vannak bizonyos zónák, ahol csak nappal van forgalom, például
a bíróságok környékén. Ezeken a helyeken éjszaka civilek is parkol-
hatnak a taxiállomásokon, ám reggel 8-tól este 8-ig csak miénk a
megállási lehetőség. Ezeket ún. „időkorlátos” állomásoknak hívjuk. 

– Ezek szerint a létszámot 3700-ban szabályozták Bécsben? 
– Nem. Engedély lenne, de komoly feltételekkel. A vállalkozónak

hitelt érdemlően igazolnia kell fizetőképességét. Továbbá minden
megvásárlandó taxira igazolnia kell előre, hogy azoknak tud-e állan-
dó parkolóhelyet, illetve garázst biztosítani. 

– Hogyan lehet taxivezetői, illetve -vállalkozói engedélyhez jutni? 
– Az engedélyt a Közlekedési Hivatal, mint bécsi hatóság állítja ki

az alábbi feltételekkel:
• 20. életév betöltése, utolsó 5 évben feddhetetlen élet (nem kell iga-

zolni, a Hivatal automatikusan ellenőrzi a büntetlen előéletet, vala-
mint a súlyos, vagy ismétlődő közlekedési kihágásokat)

• Ha a pályázónak nincs bécsi lakhelye, kell egy bécsi taxivállalkozó
igazolása, hogy foglalkoztatni fogja

• Egyéves személygépkocsi vezetői gyakorlat (saját, céges, vagy csa-
ládtag igazolása is lehet)

• Hatórás elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló igazolás
• Szóbeli és írásbeli vizsgán való részvétel, témája a helyismeret,

üzemszervezési rend, tarifa, rádióhasználat, gépjármű-törvény,
KRESZ. 

• Taxis vállalkozó csak az lehet, aki előzőleg legalább három évig fő-
állású taxi-gépkocsivezető volt.

• Bizonyítania kell, hogy a társadalombiztosítónál be van jelentve, és
a megfelelő összegeket befizette

• Igazolnia kell a megfelelő pénzügyi hátteret, nem lehet tartozása,
pozitív szaldójú bankszámlával kell rendelkeznie. 

• Autónként 10 ezer eurós tőkét kell bemutatnia
• Vizsgát kell tennie a vállalkozásokra vonatkozó adó- és egyéb jog-

szabályok ismeretéből
• Számot kell adnia helyismeretből és közlekedési ismeretekből. Ál-

talában egyhetes, negyvenórás tanfolyamon vesznek részt a jelöl-
tek, majd a polgármesteri bizottság előtt vizsgáznak.
– Mi a jellemző, hány autót tart egy vállalkozó általában? 
– A legnagyobb bécsi taxivállalkozónak 250 autója van, az utána

következőnek 100, és kb 1500 olyan taxivállalkozó van, akinek csak
egy autója fut. 

– Ausztriában a taxitarifa milyen módon szabályozott? 
– A városokban – Graz kivételével – mindenhol fix tarifa van. A vá-

rosok közötti helyközi forgalomban az ár szabad. 
– Mennyire tekintik Bécsben a taxit tömegközlekedésnek? 
– Nekünk nagyon sok külön jogosultságunk van a centrumban.

Sok olyan hely van, ahová csak mi mehetünk be. Szerves részei va-
gyunk a városok tömegközlekedésének.

– Milyen főhatósághoz tartozik a taxi? 
– Ausztriában a Közlekedési Minisztériumhoz. Az apróbb kérdé-

sekben a polgármesterek hatáskörébe tartoznak a döntések. Bécs
viszonylatában van a polgármesteri hivatalban egy közigazgatási osz-
tály a tarifamegállapodásra. A hierarchia a hivatalon belül rendezett.

Szerzői jogdíj
Ma már csak mosolygunk rajta, de 20 évvel ezelőtt egészen komo-
lyan kellett foglalkozniuk a taxisoknak a szerzői jogdíj kérdésével.
Hogy jön ez a mi szakmánkhoz? – kérdezheted joggal.

Nos, a Szerzői Jogvédő Hivatal a taxis szakma irányába is próbál-
ta bevezetni a zeneszolgáltatásért fizetendő jogdíjat, mondván, hogy
a taxiban akkor is szól a rádió, amikor utas ül benn, és ez már zene-
szolgáltatásnak minősül. Először mindenki azt hitte, hogy ez valami
vicc, később, miután kiderült, hogy a hatóság véresen komolyan
gondolja, szinte elemi erejű felháborodás tört ki a kollégák között.
Egyöntetűen utasította el a fizetés gondolatát mindenki, annak elle-
nére, hogy végül már szinte csak filléreket követeltek a taxisoktól.
Egy vasat sem! – volt a válasz, és a tiltakozás eredményes volt; jog-
díjat fizetni a taxiban ma sem kell.

Interjú a Piacpárttal
Emlékszik még valaki a Piacpártra? Az akkori kormánypárt, az MDF
képviselői közül néhányan előbb a főként gazdasági kérdésekkel
foglalkozó Monopoly csoportot alapították meg, majd átalakultak Pi-
acpárttá. A párt képviselőivel készített interjút a Taxisok Világa. En-
nek a beszélgetésnek és az ebben az időben előforduló egyéb tár-
gyalásoknak két fontos üzenete van. Egyrészt, hogy annak idején
szóba álltak a taxis szakma képviselőivel a legmagasabb politikai
szinten is (talán élénk volt még a Blokád emléke…), másrészt a kéré-
sekhez való hozzáállás sem volt automatikusan negatív: itt például
támogatták az üzemanyag-áfa visszaigényelhetőséget. Ez persze
még ma sem valósult meg. Igaz, a Piacpárt sincs már sehol…

Erről írt a Taxisok Világa 2003 novemberében

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1993 novemberében

20 éve történt

Két szõlõszem megy a
vasúti síneken. Azt mondja
az egyik:

– Majd én szólok, ha jön
a vonat.

Kis idõ múlva:
– Must.

* * *
János bácsi felmutatja a

vonatjegyét a kalauznak,
mire az így reagál:

– De hiszen ez egy gye-
rekjegy!

János bácsi:
– Na, látja, most derül

ki, hogy milyen nagy ké-
sésben van ez a szerel-
vény!
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Hunyady téri piac Megállás a gyalogátkelőhely előtt 
Teréz körút–Aradi sarok Megállás gyalogátkelőhely előtt 
Bajnok–Kmetty sarok Megállás a saroktól 5 méteren belül
Aradi–Székely Bertalan sarok Megállás a saroktól 5 méteren belül

VII. kerület
Síp utca 1. Megállás a járdán
Madách I.–Rumbach sarok Megállás forgalom elöl

elzárt területen

VIII. kerület
Rákóczi út–Vas utca sarok
Megállás a járdán
Vas utca–Kőfaragó utca sarok
Megállás saroktól 5 méteren belül
Baross utca–József körút sarok
Kanyarodási tilalom  megsértése
Gutenberg tér 4.
Megállás a saroktól 5 méteren belül
Teleki tér 5. Megállás a járdán
Kálvária tér 5.
Megállás másodikként 
Baross utca 100.
Megállás másodikként
Futó utca 3. Megállás a járdán
Illés utca–Dugonics utca sarok
Megállás a saroktól 5 méteren belül
Szentkirályi u.–Mikszáth Kálmán tér
Megállás a saroktól 5 méteren belül 
József körút 82.
Megállás a buszmegállóban 
Vas utca–Bródy Sándor sarok
Megállás a saroktól 5 méteren belül
József körút–József utca  sarok
Megállás a saroktól 5 méteren belül
Mária utca 39.
Megállás gyalogátkelőhely előtt
Illés utca–Práter utca sarok
Megállás a saroktól 5 méteren belül 

X. kerület
Fehér út 1.
Megállás a buszmegállóban 
Gyömrői út–Gyorsforgalmi
Behajtás BKV útvonalra

XI. kerület
Bartók Béla út 43.
Megállási tilalom
Bartók Béla út–Zenta u. sarok
Megállás a saroktól 5 méteren belül 
Bocskai út–Fehérvári út sarok
Megállás a saroktól 5 méteren belül
Október 23. út–Kőrössy József sarok
Megállási tilalom
Bartók Béla út 12.
Megállás a gyalogátkelőhely előtt 
Bartók Béla út–Csiky u. sarok
Megállási tilalom
Irinyi – Karinthy Frigyes sarok
Megállás másodikként

XIV. kerület
Kántorné sétány Megállási tilalom
Állatkerti körút–Kós Károly sétány
Áthaladás a tilos jelzésen
Kerepesi út–Dózsa György út
Áthaladás tilos jelzésen 
Hősök tere–Szépművészeti Múzeum
Megállási tilalom
Ötvenhatosok tere
Megállási tilalom

Dózsa György út 1. Megállás a járdán
Állatkerti körút Megállás másodikként 
Zichy Mihály–Hermina sarok Megállás a saroktól 5 méteren belül

Nagyon figyeljetek ezeken a helyszíneken (is) a közlekedési szabályok
betartására. 
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Taxi és tömegközlekedés
E sokatmondó címmel rendezett fórumot a Budapesti Kereskedelmi
és Iparkamara. Néhány gondolat az elhangzottakból: „Amennyiben
belátják a jogszabályalkotók, hogy a taxi valamilyen formában szer-
vesen kapcsolódik a tömegközlekedéshez (azt kiegészíti, segíti
stb.), akkor a vonatkozó jogszabályokkal segíteniük kell a személy-
szállító forma minél hatékonyabb működését.” „A személytaxi-szol-
gáltatás rendeltetése a közforgalmú tömegközlekedés kiegészítése
azáltal, hogy a tömegközlekedési eszközök igénybevétele helyett
vagy amellett, a menetrendtől eltérő útvonalakon vagy időpontokban
is biztosítsa a felmerülő közlekedési szükségletek teljesítését.” (Idé-
zet az Alkotmánybíróság 782/B/1998 AB határozatának indoklásá-
ból) „Égető feladatok: 
• Meg kell teremteni az előírt hatósági ár (népszerűbb nevén fix ár)

lehetőségét
• Jogot kell adni az önkormányzatoknak, hogy meghatározhassák a

területükön működő taxigépkocsik darabszámát
• A taxiállomások kijelölését közútkezelői feladattá kell minősíteni,

mint a buszmegállók kijelölésének eljárását
• Meg kell erősíteni az önkormányzati ellenőrzés rendszerét és bizto-

sítani kell a kellő szigor lehetőségét a szankcionálás terén
• Meg kell oldani, hogy a repülőtéri taxiállomás mindenki számára el-

érhető legyen és meg kell szüntetni az ott kialakult évtizedes jog-
sértő helyzetet.”

Bécsről Budapesten
A Taxi40100 egyik tulajdonosa és igazgatója, Leopold Müllner októ-
ber végén egy hetet töltött Budapesten azzal a céllal, hogy megis-
merkedjen a fővárosi taxitársaságok vezetőivel, a taxiközpontokkal
és azok működésével. Lapunk kihasználva a lehetőséget rövid be-
szélgetést kezdeményezett Müllner úrral, aki szívesen állt rendelke-
zésünkre. Részletek az interjúból:

Bécsben jelenleg 3700 taxi fut. Számukra valamivel több mint
200 állomást alakítottak ki. Ezek befogadóképessége az összes taxi
darabszámának majdnem fele, vagyis beállóhely kb. 1500 autónak
jut. Vannak bizonyos zónák, ahol csak nappal van forgalom, például
a bíróságok környékén. Ezeken a helyeken éjszaka civilek is parkol-
hatnak a taxiállomásokon, ám reggel 8-tól este 8-ig csak miénk a
megállási lehetőség. Ezeket ún. „időkorlátos” állomásoknak hívjuk. 

– Ezek szerint a létszámot 3700-ban szabályozták Bécsben? 
– Nem. Engedély lenne, de komoly feltételekkel. A vállalkozónak

hitelt érdemlően igazolnia kell fizetőképességét. Továbbá minden
megvásárlandó taxira igazolnia kell előre, hogy azoknak tud-e állan-
dó parkolóhelyet, illetve garázst biztosítani. 

– Hogyan lehet taxivezetői, illetve -vállalkozói engedélyhez jutni? 
– Az engedélyt a Közlekedési Hivatal, mint bécsi hatóság állítja ki

az alábbi feltételekkel:
• 20. életév betöltése, utolsó 5 évben feddhetetlen élet (nem kell iga-

zolni, a Hivatal automatikusan ellenőrzi a büntetlen előéletet, vala-
mint a súlyos, vagy ismétlődő közlekedési kihágásokat)

• Ha a pályázónak nincs bécsi lakhelye, kell egy bécsi taxivállalkozó
igazolása, hogy foglalkoztatni fogja

• Egyéves személygépkocsi vezetői gyakorlat (saját, céges, vagy csa-
ládtag igazolása is lehet)

• Hatórás elsősegélynyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló igazolás
• Szóbeli és írásbeli vizsgán való részvétel, témája a helyismeret,

üzemszervezési rend, tarifa, rádióhasználat, gépjármű-törvény,
KRESZ. 

• Taxis vállalkozó csak az lehet, aki előzőleg legalább három évig fő-
állású taxi-gépkocsivezető volt.

• Bizonyítania kell, hogy a társadalombiztosítónál be van jelentve, és
a megfelelő összegeket befizette

• Igazolnia kell a megfelelő pénzügyi hátteret, nem lehet tartozása,
pozitív szaldójú bankszámlával kell rendelkeznie. 

• Autónként 10 ezer eurós tőkét kell bemutatnia
• Vizsgát kell tennie a vállalkozásokra vonatkozó adó- és egyéb jog-

szabályok ismeretéből
• Számot kell adnia helyismeretből és közlekedési ismeretekből. Ál-

talában egyhetes, negyvenórás tanfolyamon vesznek részt a jelöl-
tek, majd a polgármesteri bizottság előtt vizsgáznak.
– Mi a jellemző, hány autót tart egy vállalkozó általában? 
– A legnagyobb bécsi taxivállalkozónak 250 autója van, az utána

következőnek 100, és kb 1500 olyan taxivállalkozó van, akinek csak
egy autója fut. 

– Ausztriában a taxitarifa milyen módon szabályozott? 
– A városokban – Graz kivételével – mindenhol fix tarifa van. A vá-

rosok közötti helyközi forgalomban az ár szabad. 
– Mennyire tekintik Bécsben a taxit tömegközlekedésnek? 
– Nekünk nagyon sok külön jogosultságunk van a centrumban.

Sok olyan hely van, ahová csak mi mehetünk be. Szerves részei va-
gyunk a városok tömegközlekedésének.

– Milyen főhatósághoz tartozik a taxi? 
– Ausztriában a Közlekedési Minisztériumhoz. Az apróbb kérdé-

sekben a polgármesterek hatáskörébe tartoznak a döntések. Bécs
viszonylatában van a polgármesteri hivatalban egy közigazgatási osz-
tály a tarifamegállapodásra. A hierarchia a hivatalon belül rendezett.

Szerzői jogdíj
Ma már csak mosolygunk rajta, de 20 évvel ezelőtt egészen komo-
lyan kellett foglalkozniuk a taxisoknak a szerzői jogdíj kérdésével.
Hogy jön ez a mi szakmánkhoz? – kérdezheted joggal.

Nos, a Szerzői Jogvédő Hivatal a taxis szakma irányába is próbál-
ta bevezetni a zeneszolgáltatásért fizetendő jogdíjat, mondván, hogy
a taxiban akkor is szól a rádió, amikor utas ül benn, és ez már zene-
szolgáltatásnak minősül. Először mindenki azt hitte, hogy ez valami
vicc, később, miután kiderült, hogy a hatóság véresen komolyan
gondolja, szinte elemi erejű felháborodás tört ki a kollégák között.
Egyöntetűen utasította el a fizetés gondolatát mindenki, annak elle-
nére, hogy végül már szinte csak filléreket követeltek a taxisoktól.
Egy vasat sem! – volt a válasz, és a tiltakozás eredményes volt; jog-
díjat fizetni a taxiban ma sem kell.

Interjú a Piacpárttal
Emlékszik még valaki a Piacpártra? Az akkori kormánypárt, az MDF
képviselői közül néhányan előbb a főként gazdasági kérdésekkel
foglalkozó Monopoly csoportot alapították meg, majd átalakultak Pi-
acpárttá. A párt képviselőivel készített interjút a Taxisok Világa. En-
nek a beszélgetésnek és az ebben az időben előforduló egyéb tár-
gyalásoknak két fontos üzenete van. Egyrészt, hogy annak idején
szóba álltak a taxis szakma képviselőivel a legmagasabb politikai
szinten is (talán élénk volt még a Blokád emléke…), másrészt a kéré-
sekhez való hozzáállás sem volt automatikusan negatív: itt például
támogatták az üzemanyag-áfa visszaigényelhetőséget. Ez persze
még ma sem valósult meg. Igaz, a Piacpárt sincs már sehol…

Erről írt a Taxisok Világa 2003 novemberében

10 éve történt

Erről írt a Taxisok Világa 1993 novemberében

20 éve történt

Két szõlõszem megy a
vasúti síneken. Azt mondja
az egyik:

– Majd én szólok, ha jön
a vonat.

Kis idõ múlva:
– Must.

* * *
János bácsi felmutatja a

vonatjegyét a kalauznak,
mire az így reagál:

– De hiszen ez egy gye-
rekjegy!

János bácsi:
– Na, látja, most derül

ki, hogy milyen nagy ké-
sésben van ez a szerel-
vény!
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„Fizetek, főúr, volt egy feketém,
és egy életem, amit elrontottam én.
Sietek, főúr, nincs már sok idő...”

A mottóbeli dalt a Spitzer Rudiként szüle-
tett Seress Rezső budapesti polgár, a szo-
morú, borongós hangulatú dalok mesteri
zeneszerzője és szövegírója alkotta. Mást
most nem mondunk a hajdani Pest e jel-
legzetes személyiségéről, pedig megérde-
melné, mert ő zenésítette meg a világhírű-
vé vált másik dalt, a Szomorú vasárnap-ot.
A fönt említett „főúr” úgyszintén jellegze-
tes figura, hajdanában így szólították a kis-
kocsmák, kis- és nagy vendéglők és per-
sze a kávéházak főpincérét.

Hát igen, a kávéházak! A „boldog béke-
időkben”, vagyis az első nagy világégés
előtt háromszáz-négyszáz volt ebből az in-
tézményből a fővárosban, s körülbelül
ezerötszáz az egész (akkori) országban.
Ma már tengernyi – persze nem a kávé-
ház, hanem a róluk szóló irodalom. Tanul-
mányok, visszaemlékezések, újságcikkek
méltatták az elmúlt Pest elmúlt emberé-
nek életében elfoglalt helyét, szerepét. No
meg – hogy rovatunk reszortjánál marad-
junk – versek is. 

Ha arra szottyan úri kedvem, hogy éppen
erről olvassak valamit, kedvemre válogatha-
tok. De mostan nem válogatok, mostan cél-
irányosan idézünk Kosztolányi Dezsőtől. Ő
az a költő, regény- és novella- és tárcaíró,
aki talán a legjáratosabb volt ebben a témá-
ban, a pesti kávéházak lényegének, hangu-
latának megragadásában. Tessenek csak
figyelni, még nem a vers jön:

„...a kávéházról beszélek. Ami történik
ezen a földön, itt történik... Az első kávé-
házi törzsvendég Petőfi Sándor volt....
minden kávéházat emléktáblával kell meg-
jelölni. A török fürdő után a magyar kávé-
ház a legelső keleti különlegesség. Itt tölt-
jük el az életünket. A nap minden órájá-
ban, minden világításában ismerjük, mint
más az otthonát... Egy barátom szürke há-
zikabátot tart a kávéházban, de ott tartja a
könyvtárát, az orvosságait, és a pincér
mindennap szó nélkül hozza a neurolinját,
a könyvét felnyitva azon a lapon, ahol teg-
nap abbahagyta... Az angol hallatlan gőg-
gel mondja: »Az én házam az én váram.«
De a pesti ember sem kevesebb önérzet-
tel vetheti vissza: »Az én kávéházam az én
váram.«”(K. D.: Füst – hírlapi cikkek)

Igaz ez akkor is, ha nem minden főváro-
si tehette meg, hogy kedvenc kávéházá-
ban tanyázzon napszám... és most jön az e
havi versünk, Kosztolányi jellegzetes rit-
musában:

Volt költőnknek két kedvenc kávéháza.
Az egyik a New York. Ebbe, úgy a hatva-
nas-hetvenes években még a magamfajta
szegénylegény is betévedhetett alkalman-
ként megbámulni a csavart oszlopos, ko-
pott fényű kétszintes hodályt, szippantani
egyet a kavargó kávé- és szivarfüst illatból,
arcról fölismerni nehány akkori híressé-
get.  Most is üzemel, ritka kávéházi kivétel-
ként. Nem lett belőle bank vagy biztosító-
társaság, Mézes Mackó, kifőzde vagy
McDonald’s. De olyan puccossá vált és
olyan fényességes, hogy még kívülről sem
merek ránézni.

A másik a Baross, amelyet jobban isme-
rek a tenyeremnél. No persze nem a kávé-
házat, – hanem a helyét. Mert mire felnőt-
tem (s így korrekt kávéházi vendéggé érhet-
tem volna) a hajdani kávéház már átlénye-
gült étteremmé és egy része Mézes Mackó-
vá vagy mi a csudává. Hogy hol volt? Hát a
József körút és a mostani Krúdy utca sar-
kán, szemben a József utca elejivel. 

Láttam egy régi fotográfiát, úgy az
1910-es években készülhetett a Baross
kávéház teraszán (mert ez is volt neki). A
terasz átnyúlt a mostani Krúdy utca sarká-
ra. Ottan ült három ember, kettő Girardi-
kalapban egy meg szemöldökig lehajtott
szélű puhakalapban. Ő Kosztolányi De-
zső. Éppen azon a helyen ült, ahol évtize-
dekkel később álldigáltam, egyik lábomat

a falnak támasztva, várván az
éppen aktuális, ám rendsze-
resen késében levőre...

Ma már se Kosztolányi, se
kávéház, sem falhoz támasz-
kodás.

Vajon mi lehet most annak
a kávéháznak a helyén, ahol
költőnkön kívül  rendszere-
sen megfordult Karinthy Fri-
gyes, Móricz Zsigmond, Ba-
bits Mihály, a színész Odry
Árpád és Somlay Arthur, a
festők közül pedig Rippl-Ró-
nai József, Gulácsy Lajos és
Márffy Ödön? Hogy mi, azt
én nem tudom. Mert a szí-
nes képekkel betapétázott
nagy ablaktáblákon átlátni
nem lehet, bemenni meg
ugyebár itt sem merek...

No de: innét egy szöcske-
ugrásnyira üzemelt a Deák
kávéház a József körút és a
Baross utca sarkán. Ide
még én is bejártam, ugyanis
itt sakkozott vagy kártyázott
öreg szomszédunk, az első
világháborús hajdani kato-
natiszt, akit csatatéri érde-
mei elismeréseként a mi fé-
nyes proletár házunkba pot-

tyantott a sokszor bizony kiszámíthatatlan
Sors, és akinek afféle önkéntes futárszol-
gálatot teljesítettem a kávéház és a lakása
között.

Egy számára csöppet sem szép napon
leült törzsasztalához, várván a többi hozzá
hasonló öregurat, rá akart gyújtani szivar-
jára, ám a feje előrebillent és koppant a
kopott asztal üveglapján...

S mi van ma a régi Deák kávéház he-
lyén? Eltalálták: McDonald’s. És hová lett
vagy mivé vált a többi híres-neves kávéház:
az Abbázia, az EMKE, a Centrál, a Japán,
a Valéria... stb.? Némelyik hűlt helyén ott a
kegyeletteljes megemlékezés táblája, ám
soknak még az emléke is elenyészett.

Sic transit Gloria Mundi. Magyarra for-
dítva: Így múlik el a kávéházak (és persze
a világ) dicsősége.
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NEW YORK, TE KÁVÉHÁZ,
AHOL OLY SOKAT ÜLTEM (Részlet)

New York, te kávéház, ahol oly sokat ültem,
hadd nyissam ki az ajtód, leülni még szabad tán,
csak mint a koldusnak, aki pihen a padkán,
s megnézni, mi maradt belőlem és körültem.
E nyári koraestén, hogy még mind vacsoráznak,
meginnék asztalomnál egy langyos, esti kávét,
és mint hívő keresztény, elmondanék egy ávét,
múltán az ifjúságnak s múltán a régi láznak. 

Barátaimról és egy isteni merésű,
vad költőről, aki itt ült vörös ajakkal
meggyszínű mellényben, szuroksötét hajakkal,
melyekbe szikrázott és recsegett a fésű.
Itt ültünk boldogan, s haragos szavainkban
bombák aludtak és egy új kor lelke éledt,
mi rongyos éhesek, lovagjai az éjnek,
mint boldog gyilkosok, mint gyilkosok oly ifjan. 

Mert boldog gyilkosok az óra gyilkolói,
kiknek talentumot egy isteni kegy osztott,
s tétlenül nézik a zöld kávéházi posztót,
melyen fehéren futnak a billiárd golyói.
És boldogok voltunk, mikor a nap lehajlott,
itt a sivár zajban szárnyat kapott a lelkünk, 
és drága nők felé egy-egy verset tereltünk,
a füstből, a fényből egy ártatlan galambot.

Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében
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2013. október 25-én új márkakereskedéssel, a Peugeot M5
Centerrel bővült a 28 márkakereskedésből és 39 márkaszer-
vizből álló Peugeot magyarországi hálózata.

A PEUGEOT igazgatósága azzal a céllal hozta létre ezt a létesít-
ményt, hogy Magyarországon is bővítse reprezentatív kereskedé-
sekből álló hálózatát. A környező országokban működő Peugeot
márkakereskedéshez hasonlóan az a szerepe, hogy bemutassa a

márka teljes körű kereskedelmi és szerviz szolgáltatási kínálatát.
Az új létesítmény kiváló lehetőséget teremt arra is, hogy a Márka
ebben a kereskedésben tesztelje ügyfeleinek ajánlott új szolgál-
tatásait.

A Peugeot M5 Center tagja a világon az egyik legnagyobb
márkakereskedői hálózatnak, amelyet a PSA Csoport birtokol és
üzemeltet. Ennek a 20 országban jelen levő, több mint 350 ke-
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Gasztronómia

Tisztelt kollégák! 
Minden hónapban sokat gondol-
kodom, hogy milyen újdonság
szerepeljen a lapban, mivel az el-
telt évek alatt tetemes mennyisé-
gű receptet ismertettem, s nem
szeretném önmagamat ismételni.
De a sok gondolkodás végén ál-
talában az élet oldja meg a kér-
dést, mivel valahogy mindig adó-
dik valami, amit érdemes megcsi-
nálnom s megörökítenem. 

Nos, most is így történt, drága
Katám eldöntötte, hogy ideje a
konyhát felújítani, s az ötletet tett
követte. Persze nekem jogom
volt erősen és lelkesen bólogat-
ni, és elkezdődött a teljes átala-
kítás. 

Itt most ugorjunk egy nagyot
és mondjuk azt, hogy egyszer
csak kész is lett. Volt nagy öröm,
boldogság. /Meg részemről
megkönnyebbülés/ Tehát, ha a
konyha kész, üzemeljük be! Régi
barátainkat sikerült egy időpont-
ra összeszervezni, s készítettem
egy jó vacsorát, magunknak.

A menüsort ismertetném: az
előétel hideg, pácolt őzpecse-
nye, sült töktallérral, házi fekete-
szeder dzsemmel. Ezt követte a
kapros, gombás, tejfölös borjú-

paprikás, tojásos nokedlival,
majd a befejezés egy könnyű al-
más pite volt.

Ez nem csak hogy jól hang-
zik, hanem a vendégeink sze-
rint is igen finomra sikerült.
Most pedig rátérek a lényeg-
re, ismertetem a borjúpapri-
kás receptjét:

Lehet 5-6 főre számítani
egy kilogramm
borjúhúst, 30
dkg barna csi-
perkegombát,
/de lehet var-
gánya, vagy ró-
kagomba is/.
Kell még némi
libazsír, hagy-
ma, 1-1 papri-
ka, paradi-
csom, só,
bors, egy cso-
kor apróra vá-
gott kapor, tej-
föl, piros papri-
ka.

Az elkészítés
során a libazsíron
párolt hagyma-,
paprika-, paradi-
csom-alapra dob-
juk a felkockázott
borjúhúst, s saját levében párol-
juk, fedő alatt. Mikor teljesen ki-
fehéredett, fűszerezzük, só,

b o r s ,
piros pap-
rika, s itt
lehet bele
resze ln i
1-2 dkg
f r i s s

gyömbért is. Szükség sze-
rint felöntjük némi vízzel, vagy
alaplével és főzzük, kevergetjük.
Mikor már majdnem teljesen
megpuhult, ekkortájt hozzáadjuk

a feldarabolt
gombát, a
csokor kaprot,
s belehabarjuk
a simára kevert
tejfölt is. Ha a
szaft nem len-
ne megfelelő
sűrűségű, úgy
javíthatjuk egy
kanál vízben ol-
dott keményítő-

vel.
A papri-

kás így
kész, most
jöhet a ga-
luska, amit
vagy ve-
szünk ké-
szen, vagy
inkább ke-
v e r ü n k
l isztből ,1

tojással, kis sóval, vízzel. Ha le-
het, apróra szaggassuk a forró
vízbe, majd leszűrés után egy ke-
vés olajon melegítve ráöntjük a
felvert, /2-3/ tojást és készre süt-
jük, gyakori kevergetés mellett.

Készen is vagyunk, jöhet a tá-
lalás és az étkek elfogyasztása.
Hozzá fakanalas jó étvágyat kívá-
nok: 

Soós István City22

Turisztika, Sport és Gasztronómia
Polinger Sándor rovata

Borjúpaprikás to-
jásos nokedlivel

Az elkészült
konyhát avatja 
a szerző

Az előkészítés

Őzpecsenye,
hiodegen tálalva

Peugeot M5 Center 
Új márkakereskedés a Peugeot-hálózatbanÚj márkakereskedés a Peugeot-hálózatban
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„Fizetek, főúr, volt egy feketém,
és egy életem, amit elrontottam én.
Sietek, főúr, nincs már sok idő...”

A mottóbeli dalt a Spitzer Rudiként szüle-
tett Seress Rezső budapesti polgár, a szo-
morú, borongós hangulatú dalok mesteri
zeneszerzője és szövegírója alkotta. Mást
most nem mondunk a hajdani Pest e jel-
legzetes személyiségéről, pedig megérde-
melné, mert ő zenésítette meg a világhírű-
vé vált másik dalt, a Szomorú vasárnap-ot.
A fönt említett „főúr” úgyszintén jellegze-
tes figura, hajdanában így szólították a kis-
kocsmák, kis- és nagy vendéglők és per-
sze a kávéházak főpincérét.

Hát igen, a kávéházak! A „boldog béke-
időkben”, vagyis az első nagy világégés
előtt háromszáz-négyszáz volt ebből az in-
tézményből a fővárosban, s körülbelül
ezerötszáz az egész (akkori) országban.
Ma már tengernyi – persze nem a kávé-
ház, hanem a róluk szóló irodalom. Tanul-
mányok, visszaemlékezések, újságcikkek
méltatták az elmúlt Pest elmúlt emberé-
nek életében elfoglalt helyét, szerepét. No
meg – hogy rovatunk reszortjánál marad-
junk – versek is. 

Ha arra szottyan úri kedvem, hogy éppen
erről olvassak valamit, kedvemre válogatha-
tok. De mostan nem válogatok, mostan cél-
irányosan idézünk Kosztolányi Dezsőtől. Ő
az a költő, regény- és novella- és tárcaíró,
aki talán a legjáratosabb volt ebben a témá-
ban, a pesti kávéházak lényegének, hangu-
latának megragadásában. Tessenek csak
figyelni, még nem a vers jön:

„...a kávéházról beszélek. Ami történik
ezen a földön, itt történik... Az első kávé-
házi törzsvendég Petőfi Sándor volt....
minden kávéházat emléktáblával kell meg-
jelölni. A török fürdő után a magyar kávé-
ház a legelső keleti különlegesség. Itt tölt-
jük el az életünket. A nap minden órájá-
ban, minden világításában ismerjük, mint
más az otthonát... Egy barátom szürke há-
zikabátot tart a kávéházban, de ott tartja a
könyvtárát, az orvosságait, és a pincér
mindennap szó nélkül hozza a neurolinját,
a könyvét felnyitva azon a lapon, ahol teg-
nap abbahagyta... Az angol hallatlan gőg-
gel mondja: »Az én házam az én váram.«
De a pesti ember sem kevesebb önérzet-
tel vetheti vissza: »Az én kávéházam az én
váram.«”(K. D.: Füst – hírlapi cikkek)

Igaz ez akkor is, ha nem minden főváro-
si tehette meg, hogy kedvenc kávéházá-
ban tanyázzon napszám... és most jön az e
havi versünk, Kosztolányi jellegzetes rit-
musában:

Volt költőnknek két kedvenc kávéháza.
Az egyik a New York. Ebbe, úgy a hatva-
nas-hetvenes években még a magamfajta
szegénylegény is betévedhetett alkalman-
ként megbámulni a csavart oszlopos, ko-
pott fényű kétszintes hodályt, szippantani
egyet a kavargó kávé- és szivarfüst illatból,
arcról fölismerni nehány akkori híressé-
get.  Most is üzemel, ritka kávéházi kivétel-
ként. Nem lett belőle bank vagy biztosító-
társaság, Mézes Mackó, kifőzde vagy
McDonald’s. De olyan puccossá vált és
olyan fényességes, hogy még kívülről sem
merek ránézni.

A másik a Baross, amelyet jobban isme-
rek a tenyeremnél. No persze nem a kávé-
házat, – hanem a helyét. Mert mire felnőt-
tem (s így korrekt kávéházi vendéggé érhet-
tem volna) a hajdani kávéház már átlénye-
gült étteremmé és egy része Mézes Mackó-
vá vagy mi a csudává. Hogy hol volt? Hát a
József körút és a mostani Krúdy utca sar-
kán, szemben a József utca elejivel. 

Láttam egy régi fotográfiát, úgy az
1910-es években készülhetett a Baross
kávéház teraszán (mert ez is volt neki). A
terasz átnyúlt a mostani Krúdy utca sarká-
ra. Ottan ült három ember, kettő Girardi-
kalapban egy meg szemöldökig lehajtott
szélű puhakalapban. Ő Kosztolányi De-
zső. Éppen azon a helyen ült, ahol évtize-
dekkel később álldigáltam, egyik lábomat

a falnak támasztva, várván az
éppen aktuális, ám rendsze-
resen késében levőre...

Ma már se Kosztolányi, se
kávéház, sem falhoz támasz-
kodás.

Vajon mi lehet most annak
a kávéháznak a helyén, ahol
költőnkön kívül  rendszere-
sen megfordult Karinthy Fri-
gyes, Móricz Zsigmond, Ba-
bits Mihály, a színész Odry
Árpád és Somlay Arthur, a
festők közül pedig Rippl-Ró-
nai József, Gulácsy Lajos és
Márffy Ödön? Hogy mi, azt
én nem tudom. Mert a szí-
nes képekkel betapétázott
nagy ablaktáblákon átlátni
nem lehet, bemenni meg
ugyebár itt sem merek...

No de: innét egy szöcske-
ugrásnyira üzemelt a Deák
kávéház a József körút és a
Baross utca sarkán. Ide
még én is bejártam, ugyanis
itt sakkozott vagy kártyázott
öreg szomszédunk, az első
világháborús hajdani kato-
natiszt, akit csatatéri érde-
mei elismeréseként a mi fé-
nyes proletár házunkba pot-

tyantott a sokszor bizony kiszámíthatatlan
Sors, és akinek afféle önkéntes futárszol-
gálatot teljesítettem a kávéház és a lakása
között.

Egy számára csöppet sem szép napon
leült törzsasztalához, várván a többi hozzá
hasonló öregurat, rá akart gyújtani szivar-
jára, ám a feje előrebillent és koppant a
kopott asztal üveglapján...

S mi van ma a régi Deák kávéház he-
lyén? Eltalálták: McDonald’s. És hová lett
vagy mivé vált a többi híres-neves kávéház:
az Abbázia, az EMKE, a Centrál, a Japán,
a Valéria... stb.? Némelyik hűlt helyén ott a
kegyeletteljes megemlékezés táblája, ám
soknak még az emléke is elenyészett.

Sic transit Gloria Mundi. Magyarra for-
dítva: Így múlik el a kávéházak (és persze
a világ) dicsősége.
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NEW YORK, TE KÁVÉHÁZ,
AHOL OLY SOKAT ÜLTEM (Részlet)

New York, te kávéház, ahol oly sokat ültem,
hadd nyissam ki az ajtód, leülni még szabad tán,
csak mint a koldusnak, aki pihen a padkán,
s megnézni, mi maradt belőlem és körültem.
E nyári koraestén, hogy még mind vacsoráznak,
meginnék asztalomnál egy langyos, esti kávét,
és mint hívő keresztény, elmondanék egy ávét,
múltán az ifjúságnak s múltán a régi láznak. 

Barátaimról és egy isteni merésű,
vad költőről, aki itt ült vörös ajakkal
meggyszínű mellényben, szuroksötét hajakkal,
melyekbe szikrázott és recsegett a fésű.
Itt ültünk boldogan, s haragos szavainkban
bombák aludtak és egy új kor lelke éledt,
mi rongyos éhesek, lovagjai az éjnek,
mint boldog gyilkosok, mint gyilkosok oly ifjan. 

Mert boldog gyilkosok az óra gyilkolói,
kiknek talentumot egy isteni kegy osztott,
s tétlenül nézik a zöld kávéházi posztót,
melyen fehéren futnak a billiárd golyói.
És boldogok voltunk, mikor a nap lehajlott,
itt a sivár zajban szárnyat kapott a lelkünk, 
és drága nők felé egy-egy verset tereltünk,
a füstből, a fényből egy ártatlan galambot.

Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében
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2013. október 25-én új márkakereskedéssel, a Peugeot M5
Centerrel bővült a 28 márkakereskedésből és 39 márkaszer-
vizből álló Peugeot magyarországi hálózata.

A PEUGEOT igazgatósága azzal a céllal hozta létre ezt a létesít-
ményt, hogy Magyarországon is bővítse reprezentatív kereskedé-
sekből álló hálózatát. A környező országokban működő Peugeot
márkakereskedéshez hasonlóan az a szerepe, hogy bemutassa a

márka teljes körű kereskedelmi és szerviz szolgáltatási kínálatát.
Az új létesítmény kiváló lehetőséget teremt arra is, hogy a Márka
ebben a kereskedésben tesztelje ügyfeleinek ajánlott új szolgál-
tatásait.

A Peugeot M5 Center tagja a világon az egyik legnagyobb
márkakereskedői hálózatnak, amelyet a PSA Csoport birtokol és
üzemeltet. Ennek a 20 országban jelen levő, több mint 350 ke-
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Gasztronómia

Tisztelt kollégák! 
Minden hónapban sokat gondol-
kodom, hogy milyen újdonság
szerepeljen a lapban, mivel az el-
telt évek alatt tetemes mennyisé-
gű receptet ismertettem, s nem
szeretném önmagamat ismételni.
De a sok gondolkodás végén ál-
talában az élet oldja meg a kér-
dést, mivel valahogy mindig adó-
dik valami, amit érdemes megcsi-
nálnom s megörökítenem. 

Nos, most is így történt, drága
Katám eldöntötte, hogy ideje a
konyhát felújítani, s az ötletet tett
követte. Persze nekem jogom
volt erősen és lelkesen bólogat-
ni, és elkezdődött a teljes átala-
kítás. 

Itt most ugorjunk egy nagyot
és mondjuk azt, hogy egyszer
csak kész is lett. Volt nagy öröm,
boldogság. /Meg részemről
megkönnyebbülés/ Tehát, ha a
konyha kész, üzemeljük be! Régi
barátainkat sikerült egy időpont-
ra összeszervezni, s készítettem
egy jó vacsorát, magunknak.

A menüsort ismertetném: az
előétel hideg, pácolt őzpecse-
nye, sült töktallérral, házi fekete-
szeder dzsemmel. Ezt követte a
kapros, gombás, tejfölös borjú-

paprikás, tojásos nokedlival,
majd a befejezés egy könnyű al-
más pite volt.

Ez nem csak hogy jól hang-
zik, hanem a vendégeink sze-
rint is igen finomra sikerült.
Most pedig rátérek a lényeg-
re, ismertetem a borjúpapri-
kás receptjét:

Lehet 5-6 főre számítani
egy kilogramm
borjúhúst, 30
dkg barna csi-
perkegombát,
/de lehet var-
gánya, vagy ró-
kagomba is/.
Kell még némi
libazsír, hagy-
ma, 1-1 papri-
ka, paradi-
csom, só,
bors, egy cso-
kor apróra vá-
gott kapor, tej-
föl, piros papri-
ka.

Az elkészítés
során a libazsíron
párolt hagyma-,
paprika-, paradi-
csom-alapra dob-
juk a felkockázott
borjúhúst, s saját levében párol-
juk, fedő alatt. Mikor teljesen ki-
fehéredett, fűszerezzük, só,

b o r s ,
piros pap-
rika, s itt
lehet bele
resze ln i
1-2 dkg
f r i s s

gyömbért is. Szükség sze-
rint felöntjük némi vízzel, vagy
alaplével és főzzük, kevergetjük.
Mikor már majdnem teljesen
megpuhult, ekkortájt hozzáadjuk

a feldarabolt
gombát, a
csokor kaprot,
s belehabarjuk
a simára kevert
tejfölt is. Ha a
szaft nem len-
ne megfelelő
sűrűségű, úgy
javíthatjuk egy
kanál vízben ol-
dott keményítő-

vel.
A papri-

kás így
kész, most
jöhet a ga-
luska, amit
vagy ve-
szünk ké-
szen, vagy
inkább ke-
v e r ü n k
l isztből ,1

tojással, kis sóval, vízzel. Ha le-
het, apróra szaggassuk a forró
vízbe, majd leszűrés után egy ke-
vés olajon melegítve ráöntjük a
felvert, /2-3/ tojást és készre süt-
jük, gyakori kevergetés mellett.

Készen is vagyunk, jöhet a tá-
lalás és az étkek elfogyasztása.
Hozzá fakanalas jó étvágyat kívá-
nok: 

Soós István City22

Turisztika, Sport és Gasztronómia
Polinger Sándor rovata

Borjúpaprikás to-
jásos nokedlivel

Az elkészült
konyhát avatja 
a szerző

Az előkészítés

Őzpecsenye,
hiodegen tálalva

Peugeot M5 Center 
Új márkakereskedés a Peugeot-hálózatbanÚj márkakereskedés a Peugeot-hálózatban
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reskedésből álló hálózatnak a célja, hogy kereskedelmi és szerviz
szolgáltatások terén referenciaként képviselje a Peugeot márka új
szolgáltatásait, magas színvonalú szakértelemmel és minőséggel
megoldást kínáljon az ügyfélelvárásokra. Erőssége a kulturális sok-
színűség, a többéves világszintű tapasztalat, több mint 15.000 em-
ber szaktudása, amelynek köszönhetően már bizonyított a nem ép-
pen könnyű jelenlegi gazdasági környezetben.

Az M5 Center 2003-ban nyitotta meg kapuit Budapesten, a Nagy-
kőrösi úton az M5 kivezető szakaszán. A létesítmény 10 éves évfor-
dulóján a Peugeot modellek forgalmazásával és szervizelésével bő-
vül a márkakereskedés tevékenysége.

A Peugeot M5 Center 550 négyzetméteres bemutatótermében a
Peugeot teljes modell kínálata megtekinthető. A korszerű, ISO 9001
minősítéssel rendelkező, a legutolsó környezetvédelmi előírásoknak
is megfelelő műhely több mint 1300 m2-en vállalja a Peugeot model-
lek teljes körű szervizelését.

A műhely összesen 34 szerelőállással rendelkezik, karosszéria és
fényező műhelyt is beleértve. A legkorszerűbb kézi, és általános
szerszámokkal, valamint speciális célszerszámmal felszerelve,
márkafüggetlen javításokat is el tudnak végezni. 

Külön, elválasztott állásokon biztosítják az autók mosását, ezek
belső tisztítását, autókozmetikát. 
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Glasgow-ból Edin-
burgh felé száguld a
gyorsvonat. A fülkéket
járva a kalauz egy skótra
bukkan, akinek nemcsak
hogy jegye nincs, de fi-
zetni sem akar. Szó szót
követ, s a vasutas annyira
felbõszül a potyautas
makacsságán, hogy a ro-
bogó vonat ablakán kiha-
jítja annak bõröndjét. Er-
re már a skót is kijön a
sodrából:

– Hallja, ez azért már
mégis sok! Nem elég,
hogy engem megbüntet,
még a fiamat is kidobja
az ablakon?

* * *
A vonaton két férfi ül

egymással szemben. Az
egyik panaszkodik a má-
siknak, hogy õ rosszul
érzi magát, ha háttal kell
ülnie a menetiránynak. A
másik udvariasan fel-
ajánlja, hogy cseréljenek
helyet. A vonat elindul,
az udvarias utas pedig
lehányja a másikat.

– Ember! Miért nem
mondta, hogy maga is
rosszul lesz, ha háttal ül
a menetiránynak?

– Gondoltam, inkább
én hányjam le magát,
mint maga engem.

CsalókCsalók
a kép

!a kép
!

Ez egy taxiállomás az I. kerületi Pau-
ler utcában. De hol vannak a taxiállo-
más-ellenőrök? Sehol Tóth Tibor

Kérések és köszönetek 
a taxiállomásokkal kapcsolatban

XXII. Nagytétényi út
K. T. kollégánk vette észre, hogy nagyon keskeny a Nagytétényi út. A „Taxiál-
lomás” felfestésen is látszik, ha a taxis szabályosan áll meg a taxiállomáson,
akkor biztosan elviszi a viszszapillantó tükrét a BKV autóbusz. Jó lenne a ta-
xiállomást beljebb helyezni. 
XVIII. Béke tér

Hiába van kiírva 4 férőhely, a 16 méter hosszú taxiállomáson, fizikailag nem
fér el négy taxi. Jó lenne, a taxiállomás utáni buszmegállót hátrébb helyezni,
utána pedig meghosszabbítani a taxiállomást. Juhász Péter

XVIII. Béke tér: 4 taxi szerepel a táblán,

de már a harmadik is kilóg a sorból
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Tisztelt Kollégák!
Gondolom, nem vagyok egyedül, mikor azt
írom, hogy nagyon szeretem a nyarat, a nap-
sütést, a szép hosszú napokat. Valahogy
mindig korábban felébredek, s szeretem
meglesni hajnalban a napfelkeltét, melyet el
is csíptem az év leghosszabb napján is, reg-
gel öt óra előtt. Csak néztem,  éreztem me-

legét, s már azon gondolkod-
t a m ,

mi-
kor is kell elkezdenem a köte-

lező bográcsgulyást a társaságnak, hogy
időben készen legyek. Végül is persze meg-
lett minden, jó is volt, de nem kell ezt részle-
teznem, sokszor volt róla szó, a bogrács az
hangulat, társaság kérdése, és szinte min-
denki el tudja készíteni, ahogy szereti.

Most inkább némi inspiráció hatására egy
szezonális ételt említenék, csak egy kicsit
másképpen.

Ez pedig egy lecsó lenne, ahogy én sze-
retem. Az elkészítéssel sem töltöm a sorokat
feleslegesen, a lényege az, hogy amikor a le-
csó félkész, akkor hámozott és kockára vá-

gott padlizsánt adok hozzá, s addig párolom,
kavargatom, amíg üvegessé válik, s így meg-
puhul. Mivel pecsenyekacsa-májat is kapni
kedvező áron, pl. a Bosnyák téri piacon, így
azt pedig pirítottam hozzá kevés kacsazsí-
ron, majd kissé sóztam, borsoztam, piros
paprikáztam, s így tálaltam a lecsó mellé. És
ez olyan jó, hogy ehetnénk akár reggel vagy
délben is, egy jó hideg fröccs igen illik hoz-
zá a meleg nyári napokon. 

Készítsd el Te is, fakanalas jó étvágyat kí-
vánok hozzá:

Soós István City 22

Tarhonyás kacsapörkölt
Az ötlet csak félig az enyém, a másik ré-
szét olvastam és készen vettem. Arra
gondoltam olyan ételt mutatok be, ami
megfelel a hagyományoknak, mégis új.

A történet ott kezdődött, hogy véletlen
odakeveredtem a XIII. kerületi Tátra utcai
henteshez. Fantasztikus üzlet. Tiszta, gyö-
nyörű bolt, friss felvágottakkal és egy elké-
pesztően gazdag pecsenye-pulttal. El lehet
képzelni milyen, ha frissen sütött rántott
borjúláb is kapható… 

Itt reggeliztem frissen
sütött kacsaszárnytőt ko-
vászos uborkával. Az él-
mény elragadta a fantázi-
ámat, ugyanis kicsit ké-
sőbb olvastam valamelyik
napilap mellékletében,
hogy a csirkeszárny-pör-
költ tarhonyával milyen fi-
nom. Rögtön jött az ötlet,
mi lenne, ha ezt kacsa-
szárnytőből készítenénk
el, szívvel, májjal, zúzával
felturbózva? A gasztro-
nómiai szempontokon
túl – gondolom, nem va-
gyok egyedül – a pénz
is számít. Csóróság
van. Ezt a kitűnő ételt
kb. 3000 Ft-ból ki le-

het hozni, 4-6 személyre.
Nézzük a hozzávalókat 6
személyre:

2 kg kacsaszárnytő
0,5 kg kacsaszív, máj

tisztítva, laskára vágva
0,5 kg kacsa- v. libazú-

za tisztítva, összevágva
0,2 kg kacsazsír
0,2 l száraz fehérbor
1 marék újhagyma ösz-

szevágva
2 fej hagyma összevág-

va
1 fej fokhagyma aprítva

25 dkg tarhonya
2-3 szál friss rozmaring
őrölt bors
só
4-5 db bogyiszlói paprika összevágva
1 db zöld hegyes paprika összevágva
1-2 db krumpli
1 csokor petrezselyem
0,5 kg kovászos uborka
2 dkg piros őrölt paprika
Evés közben és a végén szorgosan für-

dessétek a kacsát száraz, hideg rose-borral,
vagy jéghideg sörrel. Az elkészítés nem egy-
szerű, vannak pillanatok, amikor nagyon oda
kell figyelni! Bográcsban, szabad tűzön ké-
szítsük. Előző nap, vagy néhány órával főzés
előtt sóval, borssal, olívaolajjal pácoljuk a
szárnytőket. Hirtelen tűzön megpörköljük,
majd elszíneződés után rádobjuk a fokhagy-
mát, felengedjük kevés vízzel és közepesen
puhára pároljuk, közben a vizet pótoljuk, ha
szükséges. Ez kb. egy óra. Ha a víz elpárol-
gott és a szárnytövek zsírjára sültek, kiszed-
jük és letakarva félretesszük. A hozzávalók-
ból a kacsazsíron jó csípős lecsót készítünk,
erre rádobjuk a szívet, zúzát, megszórjuk a
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Turisztika, Sport és Gasztronómia
Polinger Sándor rovata

A nyári szezon kötelező
kelléke a bogrács

Lecsó kacsamájjal
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fűszerekkel, fokhagymával stb., és félpuhára
főzzük. Beletesszük a pecsenyére sütött ka-
csahúst és hozzáöntjük a száraz fehérbort,
és puhítjuk tovább. Gyakran rázogatjuk. Köz-
ben egy serpenyőben megpirítjuk a tarho-
nyát, beletesszük a kockára vágott krumplit,
majd az egészet a pörköltbe öntjük a fellas-
kázott májjal együtt. Annyi húslét vagy vizet
öntsünk rá, hogy legalább kétujjnyira ellepje.
Ha kell, sózzuk, fűszerezzük utána, és gyako-
ri rázogatás mellett 30-35 percig lassú tűzön
rotyogtassuk. Ha egy kicsit lekap, nem baj,
de leégnie nem szabad. Ne keverjük, csak a
bográcsot rázogassuk. Akkor van kész, ha
slambucosan puffog, és ha a tarhonya besű-
rűsödött és fogpuhára főtt.

Amikor úgy gondoljátok elkészült, hajtsátok
el a tűzről és legalább egy negyed órát pihen-

tessétek, majd szórjátok meg frissen vágott
petrezselyemmel. Kovászos uborka jár hozzá.

Csak kanállal és kézzel-lábbal szabad en-
ni, hogy a fületek is szaftos legyen!

Jó étvágyat! 

Sport
„Mouniz-jelenség” Ez egy fantasztikus pali.
Szimpatikus, következetes, mentálisan erős,
és a riportjaiból kiderül, képzett, intelligens,
beszélni tudó szuggesztív ember.

Ez az együttes erő, ami szárnyaltatja a Fra-
dit, pedig csak közepes képességű csapat.
Akaratlanul is eszembe jut a hatvanas évek
holland futballja. A mienk rendre elbukott a
végjáték előtt, míg a holland futball leigázta
a világot. Igaz, VB-t nem nyert, s ebben ha-
sonlít a mi aranycsapatunkhoz, de így is a vi-

lág legjobb futballját játszották. Képessége-
it tekintve a mi csapatunk semmivel sem volt
rosszabb a hollandnál. Albert és Crouyff két
világklasszis. A mi Flórink alaptudás tekinte-
tében minimum egyenlő volt a hollanddal,
sőt szerintem Albert sokoldalúbban futballo-
zott, mégis méltán lett sikeresebb Joann
Crouyff. Miért is? Azért, mert a „Mouniz-
jelenség” rá is jellemző volt. Az akarati ténye-
ző, a céltudatosság, a fizikai erő a javára
döntötte el a mérleg nyelvét.

Azt gondolom, a mai Fradi egy kicsit „fel-
pumpálva” a jövő sikercsapata lehet. Azt sze-
retném, ha nekünk is lenne egy Manchester
Unitedünk és Mouniz személyében pedig
egy Fergussonunk, tartson ez kb. 15 évig.
Akkor a magyar foci is sikeres lesz.

City231 Sanyi
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Felborul a szekér, a
székely fiú leül a ki-
borult széna mellé,
minek siesse el a dol-
got, rágyújt egy pi-
pára. Arra megy a
komája, leül melléje,
az is rágyújt egy

füstülõre. Hát így pi-
pázgatnak, mikor a
koma kiveszi a pipát
a szájábul, oszt
mögszólal:

– Fölborút?
Hát erre a fiú is ki-

veszi a szájából a pi-

pát, s válaszol emí-
gyen:

– Föl a.
Méregeti a koma a

szekeret, aztán kér-
di:

– Kéne-é segítség?
Vállat ránt a fiú:

– Kén biz a.
Szippant egyet a

koma:
– Híjjak segítsé-

get?
Füst kieresztve:
– Híjjá.
Újabb szippantás:

– Apád jó lesz?
Füst ki, vállrántás.
– Jó biz a.
Szipp, kérdés:
– Oszt hun van ü

most?
Füst, felelet:
– A szekír alatt.

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

Várjuk üzeneteiket, ötleteiket, kérdéseiket, véleményeiket.
Látogassa mmeeggúú jjuu ll tt   honlapunkat: www.taxisokvilaga.hu
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BUDAPEST TAXI  1102 Budapest, Kôrösi Csoma Sándor út 40. I. emelet 119. Kapukód: 119. Kulcs: 4333
Telefon: 4-333-333, telefax: 4-333-330, e-mail: taxi@bptaxi.hu

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

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

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

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

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

és sikerekben  gazdag          Új Évet kívánunk 

           minden Taxis                         Kollégának!

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

A Mobil Taxi csapata

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zástól olyan fáradtak lettünk,

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

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

Taxiból kamionba 3. rész

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

Bika a hegyoldalban

Nizza felé

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

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

Már a vámosok is itt állnak meg

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

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

A legnagyobb probléma most számunkra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tudják Önök, hány kolléga
dolgozik agyvérzés, infarktus
után? 

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

Szakmai részletekről most

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

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

Megérkezett az első válasz:

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

Dr. Komáromi Endre 
divízióvezető

Forgalombiztonság, Taxi 
és Parkolásszervező Divízió

Köszönjük a választ. Várjuk a kö-
vetkező választ… 

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

Lehet, hogy túl fiatal vagyok?
Vagy túl öreg…

Juhász Péter

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

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

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

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

vagy!
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Tájékoztatás a fizetési kedvezmények szabályait érin-
tő változásokról

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

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

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

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

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

NAV tájékoztatók

DEBREDEBRECENCEN

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

E-mail:
fonixtaxi@fonixtaxi.hu

Cím:
4025 Debrecen

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

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

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

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

ha több pénzt és nyugodtabb munkakörülményeket akarsz magadnak, akkor 

gyere a Budapest Taxihoz dolgozni!

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

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

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

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

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

idômérôtôl, aki visszaél a beosztásával, vagy kivételezik valakivel!

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

–  ingyenes hétvégék kéthetente és lényegesen kevesebb tagdíj 
a másodállásosoknak!

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

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

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

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

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

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

XIII. Margitsziget 

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

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

XXII. Nagytétényi út – Rózsakert utca sa-
rok

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

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

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

* * *
– Plátói szerelem = kí-

vülrõl nyalogatni a lek-
város üveget.

* * *

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

Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban

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

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

HH íívvdd  bb iizzaa lloommmmaall
II lldd iikkóó tt

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

vagy hagyhatsz üzenetet a 
vermesi@citromail.hu 

e-mail címen is.

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

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

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

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

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

Margitsziget. Tessék komolyan venni 
a változásra figyelmeztető jelzőcetlit

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

XXII. Nagytétényi út Tréfás kezek elfor-
gatták a kiegészítő jelzőtáblát. Kérjük
visszaforgatni
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Üzemanyagárak, 2013 (Ft/liter)

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz
Január 410 430 252
Február 414 423 266
Március 431 435 271
Április 442 439 271
Május 438 438 272
Június 409 416 279
Július 414 418 279

Augusztus 414 420 279

Szeptember 427 428 279

Október 434 439 279

November 410 428 279

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

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

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

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

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

www.nav.gov.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

műnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt jármű-

nél 45%

Idõszak Százalék
2011.12.21 – 2012.08.28 7,00%

2012.08.29 – 2012.09.25 6,75%

2012.09.26 – 2012.10.30 6,50%

2012.10.31 – 2012.11.27 6,25%

2012.11.28 – 2012.12.19 6,00%

2012.12.20 – 2013.01.29 5,75%

2013.01.30 – 2013.02.26 5,50%

2013.02.27 – 2013.03.26 5,25%

2013.03.27 – 2013.04.23 5,00%

2013.04.24 – 2013.05.28 4,75%

2013.05.29 – 2013.06.25 4,50%

2013.06.26 – 2013.07.23 4,25%

2013.07.24 – 2013.08.27 4,00%

2013.08.28 – 2013.09.24 3,80%

2013.09.25 – 2013.10.29 3,60%

2013.10.30-tól 3,40%

www.mnb.hu
Az adó- és járulékbevallások saját kezdeményezésbõl tör-
ténõ utólagos módosítása (önrevízió) következtében
fennálló különbözet után a jegybanki alapkamatnak meg-
felelõ pótlékot kell fizetni. Határidõn túli adó- és járulékfi-
zetés esetén az adóhatóság késedelmi pótlékként a min-
denkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel.

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA

Megnevezés eladási ár
Taxisok Világa Magazin 480.-
Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 5.800.-tól
Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.800.-
Egyéb bevallások, kérelmek (táppénz, részletfizetés, 
fellebbezés, stb.) 2.800.-
Könyvelés, adatrögzítés 3.800.-tól
Elektronikus havi járulékbevallások 1.800.-tól
Taxióra önírós- és hõ papírszalagok 160.-tõl 
Taxis brifkók, pénztárcák 1.200.-tól
Az új taxirendelettel kapcsolatos engedélyszám 
öntapadós, vagy mágneses 900.-tól.-
Védõfólia szabadjelzõ, antenna alá 200.-
Mágnesfóliázás cm2-ként 2.- 
Laminálás A/4-ig 350.-tõl

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

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.
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reskedésből álló hálózatnak a célja, hogy kereskedelmi és szerviz
szolgáltatások terén referenciaként képviselje a Peugeot márka új
szolgáltatásait, magas színvonalú szakértelemmel és minőséggel
megoldást kínáljon az ügyfélelvárásokra. Erőssége a kulturális sok-
színűség, a többéves világszintű tapasztalat, több mint 15.000 em-
ber szaktudása, amelynek köszönhetően már bizonyított a nem ép-
pen könnyű jelenlegi gazdasági környezetben.

Az M5 Center 2003-ban nyitotta meg kapuit Budapesten, a Nagy-
kőrösi úton az M5 kivezető szakaszán. A létesítmény 10 éves évfor-
dulóján a Peugeot modellek forgalmazásával és szervizelésével bő-
vül a márkakereskedés tevékenysége.

A Peugeot M5 Center 550 négyzetméteres bemutatótermében a
Peugeot teljes modell kínálata megtekinthető. A korszerű, ISO 9001
minősítéssel rendelkező, a legutolsó környezetvédelmi előírásoknak
is megfelelő műhely több mint 1300 m2-en vállalja a Peugeot model-
lek teljes körű szervizelését.

A műhely összesen 34 szerelőállással rendelkezik, karosszéria és
fényező műhelyt is beleértve. A legkorszerűbb kézi, és általános
szerszámokkal, valamint speciális célszerszámmal felszerelve,
márkafüggetlen javításokat is el tudnak végezni. 

Külön, elválasztott állásokon biztosítják az autók mosását, ezek
belső tisztítását, autókozmetikát. 
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Glasgow-ból Edin-
burgh felé száguld a
gyorsvonat. A fülkéket
járva a kalauz egy skótra
bukkan, akinek nemcsak
hogy jegye nincs, de fi-
zetni sem akar. Szó szót
követ, s a vasutas annyira
felbõszül a potyautas
makacsságán, hogy a ro-
bogó vonat ablakán kiha-
jítja annak bõröndjét. Er-
re már a skót is kijön a
sodrából:

– Hallja, ez azért már
mégis sok! Nem elég,
hogy engem megbüntet,
még a fiamat is kidobja
az ablakon?

* * *
A vonaton két férfi ül

egymással szemben. Az
egyik panaszkodik a má-
siknak, hogy õ rosszul
érzi magát, ha háttal kell
ülnie a menetiránynak. A
másik udvariasan fel-
ajánlja, hogy cseréljenek
helyet. A vonat elindul,
az udvarias utas pedig
lehányja a másikat.

– Ember! Miért nem
mondta, hogy maga is
rosszul lesz, ha háttal ül
a menetiránynak?

– Gondoltam, inkább
én hányjam le magát,
mint maga engem.

CsalókCsalók
a kép

!a kép
!

Ez egy taxiállomás az I. kerületi Pau-
ler utcában. De hol vannak a taxiállo-
más-ellenőrök? Sehol Tóth Tibor

Kérések és köszönetek 
a taxiállomásokkal kapcsolatban

XXII. Nagytétényi út
K. T. kollégánk vette észre, hogy nagyon keskeny a Nagytétényi út. A „Taxiál-
lomás” felfestésen is látszik, ha a taxis szabályosan áll meg a taxiállomáson,
akkor biztosan elviszi a viszszapillantó tükrét a BKV autóbusz. Jó lenne a ta-
xiállomást beljebb helyezni. 
XVIII. Béke tér

Hiába van kiírva 4 férőhely, a 16 méter hosszú taxiállomáson, fizikailag nem
fér el négy taxi. Jó lenne, a taxiállomás utáni buszmegállót hátrébb helyezni,
utána pedig meghosszabbítani a taxiállomást. Juhász Péter

XVIII. Béke tér: 4 taxi szerepel a táblán,

de már a harmadik is kilóg a sorból
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Üzemanyagárak, 2013 (Ft/liter)

Idõszak benzin gázolaj LPG autógáz
Január 410 430 252
Február 414 423 266
Március 431 435 271
Április 442 439 271
Május 438 438 272
Június 409 416 279
Július 414 418 279

Augusztus 414 420 279

Szeptember 427 428 279

Október 434 439 279

November 410 428 279

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

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

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

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

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

www.nav.gov.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

műnél 35%
– hidraulikus sebességváltóval szerelt jármű-

nél 45%

Idõszak Százalék
2011.12.21 – 2012.08.28 7,00%

2012.08.29 – 2012.09.25 6,75%

2012.09.26 – 2012.10.30 6,50%

2012.10.31 – 2012.11.27 6,25%

2012.11.28 – 2012.12.19 6,00%

2012.12.20 – 2013.01.29 5,75%

2013.01.30 – 2013.02.26 5,50%

2013.02.27 – 2013.03.26 5,25%

2013.03.27 – 2013.04.23 5,00%

2013.04.24 – 2013.05.28 4,75%

2013.05.29 – 2013.06.25 4,50%

2013.06.26 – 2013.07.23 4,25%

2013.07.24 – 2013.08.27 4,00%

2013.08.28 – 2013.09.24 3,80%

2013.09.25 – 2013.10.29 3,60%

2013.10.30-tól 3,40%

www.mnb.hu
Az adó- és járulékbevallások saját kezdeményezésbõl tör-
ténõ utólagos módosítása (önrevízió) következtében
fennálló különbözet után a jegybanki alapkamatnak meg-
felelõ pótlékot kell fizetni. Határidõn túli adó- és járulékfi-
zetés esetén az adóhatóság késedelmi pótlékként a min-
denkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel.

A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA

Megnevezés eladási ár
Taxisok Világa Magazin 480.-
Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése 5.800.-tól
Iparûzési adó bevallás elkészítése 2.800.-
Egyéb bevallások, kérelmek (táppénz, részletfizetés, 
fellebbezés, stb.) 2.800.-
Könyvelés, adatrögzítés 3.800.-tól
Elektronikus havi járulékbevallások 1.800.-tól
Taxióra önírós- és hõ papírszalagok 160.-tõl 
Taxis brifkók, pénztárcák 1.200.-tól
Az új taxirendelettel kapcsolatos engedélyszám 
öntapadós, vagy mágneses 900.-tól.-
Védõfólia szabadjelzõ, antenna alá 200.-
Mágnesfóliázás cm2-ként 2.- 
Laminálás A/4-ig 350.-tõl

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

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.
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Fizetendő legkisebb járulékok 2013.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

NOVEMBER

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 ellátás-
ban vagy rehabilitációs ellátásban ré-
szesül

• 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-jétől
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-je előtti
időszakra ez az adókedvezmény nem
érvényesíthető. 2012. július 1-je utáni
időszakra önrevízióval módosíthatóak a
hibásan beküldött bevallások.

(2011. évi CLVI. Törvény egyes adó-
törvények és azzal összefüggő egyéb
törvények módosításáról 462/A. §.)

A KATA befizetési határ-
ideje főállású- másodos-
és nyugdíj melletti vállal-
kozók esetén egyaránt
a tárgyhónapot követő
hó 12-e. Ügyelni kell ar-
ra, hogy a negyedév
utolsó napján 100 ezer
forintot meghaladó tar-
tozás ne legyen a folyó-
számlán, mert ez a KA-
TA jogosultság azonnali
visszavonásával jár.

(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.

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.

• A fõvárosi taxirendeletnek megfelelõ külsõ és belsõ megje-
lenés, az elõírt tartozékok megléte (POS-terminál, szabad-
jelzõ), mûszaki megfelelõség

Budapesti 
Közlekedési 
Központ
Taxidroszt iroda

Budapest VIII., 
Asztalos Sándor u. 16.

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 Közlekedési
Hatóság 

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

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

Nyitva tartás:  
Hétfõn és szerdán 

08.00–15.00
Kedden és csütörtökön

08.00–12.00
Pénteken 08.00–11.00

December 12. • Előző havi járulékok be-
vallása és befizetése
• Előző havi KATA befizetése
December 31. • Negyedév utolsó napja.

Ezen a napon a KATA adózóknak nem lehet 100 ezer forint
feletti tartozásuk!

Fontos 
határidõk

A járulékok befizetési határide-
je főállásúaknál és munkavi-
szony melletti vállalkozóknál

a tárgyhónapot követő 
hónap 12-e.

Nyugdíj melletti vállalkozók já-
rulékaikat – a vonatkozó jog-
szabály szerint – negyedéven-

ként, a tárgynegyedévet követő
hó 12-ig fizetik. 
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Fizetendő legkisebb járulékok 2013.                            hónapra

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

KATA-S VÁLLALKOZÓ

MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

NOVEMBER

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 ellátás-
ban vagy rehabilitációs ellátásban ré-
szesül

• 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-jétől
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-je előtti
időszakra ez az adókedvezmény nem
érvényesíthető. 2012. július 1-je utáni
időszakra önrevízióval módosíthatóak a
hibásan beküldött bevallások.

(2011. évi CLVI. Törvény egyes adó-
törvények és azzal összefüggő egyéb
törvények módosításáról 462/A. §.)

A KATA befizetési határ-
ideje főállású- másodos-
és nyugdíj melletti vállal-
kozók esetén egyaránt
a tárgyhónapot követő
hó 12-e. Ügyelni kell ar-
ra, hogy a negyedév
utolsó napján 100 ezer
forintot meghaladó tar-
tozás ne legyen a folyó-
számlán, mert ez a KA-
TA jogosultság azonnali
visszavonásával jár.

(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.

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.

• A fõvárosi taxirendeletnek megfelelõ külsõ és belsõ megje-
lenés, az elõírt tartozékok megléte (POS-terminál, szabad-
jelzõ), mûszaki megfelelõség

Budapesti 
Közlekedési 
Központ
Taxidroszt iroda

Budapest VIII., 
Asztalos Sándor u. 16.

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 Közlekedési
Hatóság 

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

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

Nyitva tartás:  
Hétfõn és szerdán 

08.00–15.00
Kedden és csütörtökön

08.00–12.00
Pénteken 08.00–11.00

December 12. • Előző havi járulékok be-
vallása és befizetése
• Előző havi KATA befizetése
December 31. • Negyedév utolsó napja.

Ezen a napon a KATA adózóknak nem lehet 100 ezer forint
feletti tartozásuk!

Fontos 
határidõk

A járulékok befizetési határide-
je főállásúaknál és munkavi-
szony melletti vállalkozóknál

a tárgyhónapot követő 
hónap 12-e.

Nyugdíj melletti vállalkozók já-
rulékaikat – a vonatkozó jog-
szabály szerint – negyedéven-

ként, a tárgynegyedévet követő
hó 12-ig fizetik. 
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Budapesti 
Kereskedelmi 
és Iparkamara 
1016 Budapest 
Krisztina krt 99. 
Tel.: (06-1) 488-2000

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

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 9.00 - 15.00
Kedd: 9.00 - 13.00
Szerda: 9.00 - 15.00
Csütörtök: 9.00 - 13.00
Péntek: 9.00 - 12.00

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

Kamarai hozzájárulás befizetése: 

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

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 9.00 - 15.00
Kedd: 9.00 - 15.00
Szerda: 9.00 - 15.00
Csütörtök: 9.00 - 15.00
Péntek: 9.00 - 12.00 

Pest megyei 
taxiengedély ügyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság  

1141 Budapest Komócsy u. 17-19.
Tel.: 460-2201

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

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig 
07.30-15.30 

Pénteken 
07.30-12.30

Taxis alkalmi munkában
Időnként előfordul, hogy a taxis vállalkozó ideiglenesen nem tud dol-
gozni kocsijával. Ennek oka lehet egy hosszabb időigényű fődarab-
szerviz, vagy baleset utáni javítás. Az is előfordul, hogy a taxis azért
kényszerül más autóján dolgozni, mert saját kocsija javítására egyszerű-
en nincs elég pénze. A közelmúltban több kolléga is szembesült az au-
tomata váltó meghibásodásából eredő 5-600 ezer forintos költségek-
kel. Ilyenkor nincs más lehetőség, be kell társulni valakihez, és idegen
kocsin dolgozni néhány napig, hétig. Lehetőleg persze szabályosan –
és ez egyre nehezebb.

Nem saját autón dolgozni kétféle módon lehetséges: saját vál-
lalkozásban, vagy alkalmazottként. A saját vállalkozás csak hosszabb tá-
von éri meg más kocsijával, hiszen taxiengedélyt kell kiváltani az adott
autóra és a taxaméterbe is a saját adatainkat kell beprogramozni. Ha
csak néhány napról van szó, egyszerűbbnek tűnik az alkalmazotti forma.
Ennek egyik ága az alkalmi munka, aminek bejelentése és adminisztrá-
ciója elég bonyolult, ugyanakkor mind a munkaadó, mind a munkaválla-
ló részéről anyagilag a legolcsóbb megoldás. Ez a fajta munkavállalás
az ún. „egyszerűsített foglalkoztatás” körébe tartozik, melynek előírása-
it a 2010. évi LXXV. Törvény tartalmazza.

Alkalmi munka: a munkáltató és a munkavállaló között 
a) összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és 
b) egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári na-

pig, és 
c) egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig 
létesített, határozott időre szóló munkaviszony. 
Fontos, hogy az egyéni vagy társas vállalkozó, ha főállású alkalma-

zottja nincs, legfeljebb egy alkalmi munkavállalót foglalkoztathat.
Egyszerűsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony a felek

szóbeli megállapodása alapján, a munkáltató bejelentési kötelezettsé-
gének teljesítésével keletkezik. 

Egyszerűsített foglalkoztatás céljából munkaviszonyt a törvény mel-
léklete szerinti szerződés megkötésével lehet létesíteni, bejelentési kö-
telezettség teljesítése mellett. Szerződésminta letülthető a NAV honlap-
járól („Letöltések-egyéb> Adatlapok, igazolások, meghatalmazás min-
ták”) 

Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszonyra  a
kötelező legkisebb munkabérről és a garantált bérminimumról szóló kü-

lön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni. A teljes munkaidőben
foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kö-
telező legkisebb összege (minimálbér) 2013. január 1-jétől havibér al-
kalmazása esetén 98 000 forint. 

A munkáltató által fizetendő közteher mértéke a munkaviszony min-
den naptári napjára munkavállalónként alkalmi munka esetén 1000 fo-
rint. 

A közteher megfizetésével nem terheli 
a) a munkáltatót szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájáru-

lás, egészségügyi hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás, valamint
az Szja tv-ben a munkáltatóra előírt adóelőleg-levonási kötelezettség, 

b) a munkavállalót nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási és munkaerő-
piaci járulékfizetési, egészségügyi hozzájárulás-fizetési és személyi jö-
vedelemadóelőleg-fizetési kötelezettség. 

A munkáltatónak a közteher-fizetési kötelezettségét  a tárgyhónapot
követő hónap 12-éig 

a NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher befizetések
10032000-06057763 beszedési számlára kell teljesíteni. 

A munkáltató bejelentési kötelezettségét – választása szerint – elekt-
ronikus úton (ügyfélkapu), vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül
teljesítheti. 

A bejelentés papíron, postai úton vagy személyesen történő benyúj-
tására nincs lehetőség!

Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltató az illetékes elsőfo-
kú állami adóhatóságnak a munkavégzés megkezdése előtt köteles be-
jelenteni 

a) a munkavállaló nevét, 
b) a munkáltató adószámát, 
c) a munkavállaló adóazonosító jelét és TAJ számát, 
d) az egyszerűsített foglalkoztatás jellegét (mezőgazdasági, turiszti-

kai idénymunka, alkalmi munka, filmipari statiszta), 
e) a munkaviszony napjainak számát, 
A munkáltató az adatokat a munkavégzés megkezdése előtt kö-

teles bejelenteni. 
A munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő bevallá-

si kötelezettségét elektronikus úton havonta a 1308-as számú nyomtat-
ványon, a tárgyhót követő hó 12. napjáig köteles teljesíteni. 

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott magánsze-
mély számára a munkáltató olyan bizonylatot köteles kiállítani és a kifi-
zetéskor átadni, amelyből kitűnik a magánszemély bevételének teljes
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összege és jogcíme, ugyanakkor nem kell alkalmazni a törvény azon
előírását, hogy a munkáltató az elszámolási évet követő év január 31-
éig összesített igazolást ad a magánszemélynek.

Abban az estben, ha az egyszerűsített foglalkoztatás keretében al-

kalmazott munkavállalóval összefüggésben tételes összegű közter-
het fizet a munkáltató, akkor a munkavállaló nyugellátásra, baleseti
egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra szerez
jogosultságot, de például táppénzre nem.

35

Hosszú autósor várakozik a sorompó elõtt. Egyre töb-
ben dudálnak türelmetlenül. A bakter megunja, kijön a
házból, és méltatlankodva odaszól az autósoknak:

– Mit idegeskednek? Hát tehetek én arról, hogy a vo-
nat két órát késik?

VI. Káldy Gyula utca

Megfordult az utca egyirányúsága. Végre. Ezt már többször kértük,
mert nem volt logikus, hogy a két egymás melletti utca (Káldy Gyu-
la, illetve a Székely Mihály utca) ugyanabba az irányba egyirányú.
Most a Nagymező utca felől a Paulay Ede  utca középső részének
eléréséhez nem kell elmenni a Károly körútig.
XI. Gellért rakpart

A tömegközlekedésnek, a BKV-buszoknak lett elsőbbségük a Gel-
lért tér előtt, nagyon figyeljünk oda a változásra. Szerencsére a for-
galmirend-változást többször, precízen mutatják. 
III. Kiscelli út
Jobbkezes lett az eddig védett útvonal, sajnos. Figyeljünk azokra,
akik a régi forgalmi rend szerint, elsőbbségük tudatában „ezerrel”
hajtanak. 

XIV. Kolumbusz utca
Folytatódik a tendencia, ezt az utcát is kettévágták, középről kifelé
lett egyirányú, hogy ne lehessen rajta végigdöngetni. Az elmúlt
években már több ilyen változást láthattunk a fővárosban és több
helyről is beszámoltam, ahol végül visszaállították az eredeti forgal-
mi rendet. Juhász Péter

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

XIV. Kolumbusz utca: Nagy-
méretű jelzőtábla mutatja az
új forgalmi rendet

XIV. Kolumbusz u.: Kerékpá-
rosok itt – is – mehetnek a
forgalommal szemben

VI. Káldy Gyula utca: Az utca
egyirányúsága megfordult

XI. Gellért rak-
part: A BKV-nak
lett elsőbbsége
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Budapesti 
Kereskedelmi 
és Iparkamara 
1016 Budapest 
Krisztina krt 99. 
Tel.: (06-1) 488-2000

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

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 9.00 - 15.00
Kedd: 9.00 - 13.00
Szerda: 9.00 - 15.00
Csütörtök: 9.00 - 13.00
Péntek: 9.00 - 12.00

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

Kamarai hozzájárulás befizetése: 

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

Ügyfélfogadás: 

Hétfõ: 9.00 - 15.00
Kedd: 9.00 - 15.00
Szerda: 9.00 - 15.00
Csütörtök: 9.00 - 15.00
Péntek: 9.00 - 12.00 

Pest megyei 
taxiengedély ügyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság  

1141 Budapest Komócsy u. 17-19.
Tel.: 460-2201

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

Nyitva tartás:  

Hétfõtõl csütörtökig 
07.30-15.30 

Pénteken 
07.30-12.30

Taxis alkalmi munkában
Időnként előfordul, hogy a taxis vállalkozó ideiglenesen nem tud dol-
gozni kocsijával. Ennek oka lehet egy hosszabb időigényű fődarab-
szerviz, vagy baleset utáni javítás. Az is előfordul, hogy a taxis azért
kényszerül más autóján dolgozni, mert saját kocsija javítására egyszerű-
en nincs elég pénze. A közelmúltban több kolléga is szembesült az au-
tomata váltó meghibásodásából eredő 5-600 ezer forintos költségek-
kel. Ilyenkor nincs más lehetőség, be kell társulni valakihez, és idegen
kocsin dolgozni néhány napig, hétig. Lehetőleg persze szabályosan –
és ez egyre nehezebb.

Nem saját autón dolgozni kétféle módon lehetséges: saját vál-
lalkozásban, vagy alkalmazottként. A saját vállalkozás csak hosszabb tá-
von éri meg más kocsijával, hiszen taxiengedélyt kell kiváltani az adott
autóra és a taxaméterbe is a saját adatainkat kell beprogramozni. Ha
csak néhány napról van szó, egyszerűbbnek tűnik az alkalmazotti forma.
Ennek egyik ága az alkalmi munka, aminek bejelentése és adminisztrá-
ciója elég bonyolult, ugyanakkor mind a munkaadó, mind a munkaválla-
ló részéről anyagilag a legolcsóbb megoldás. Ez a fajta munkavállalás
az ún. „egyszerűsített foglalkoztatás” körébe tartozik, melynek előírása-
it a 2010. évi LXXV. Törvény tartalmazza.

Alkalmi munka: a munkáltató és a munkavállaló között 
a) összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és 
b) egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári na-

pig, és 
c) egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig 
létesített, határozott időre szóló munkaviszony. 
Fontos, hogy az egyéni vagy társas vállalkozó, ha főállású alkalma-

zottja nincs, legfeljebb egy alkalmi munkavállalót foglalkoztathat.
Egyszerűsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony a felek

szóbeli megállapodása alapján, a munkáltató bejelentési kötelezettsé-
gének teljesítésével keletkezik. 

Egyszerűsített foglalkoztatás céljából munkaviszonyt a törvény mel-
léklete szerinti szerződés megkötésével lehet létesíteni, bejelentési kö-
telezettség teljesítése mellett. Szerződésminta letülthető a NAV honlap-
járól („Letöltések-egyéb> Adatlapok, igazolások, meghatalmazás min-
ták”) 

Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszonyra  a
kötelező legkisebb munkabérről és a garantált bérminimumról szóló kü-

lön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni. A teljes munkaidőben
foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kö-
telező legkisebb összege (minimálbér) 2013. január 1-jétől havibér al-
kalmazása esetén 98 000 forint. 

A munkáltató által fizetendő közteher mértéke a munkaviszony min-
den naptári napjára munkavállalónként alkalmi munka esetén 1000 fo-
rint. 

A közteher megfizetésével nem terheli 
a) a munkáltatót szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájáru-

lás, egészségügyi hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás, valamint
az Szja tv-ben a munkáltatóra előírt adóelőleg-levonási kötelezettség, 

b) a munkavállalót nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási és munkaerő-
piaci járulékfizetési, egészségügyi hozzájárulás-fizetési és személyi jö-
vedelemadóelőleg-fizetési kötelezettség. 

A munkáltatónak a közteher-fizetési kötelezettségét  a tárgyhónapot
követő hónap 12-éig 

a NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher befizetések
10032000-06057763 beszedési számlára kell teljesíteni. 

A munkáltató bejelentési kötelezettségét – választása szerint – elekt-
ronikus úton (ügyfélkapu), vagy telefonos ügyfélszolgálaton keresztül
teljesítheti. 

A bejelentés papíron, postai úton vagy személyesen történő benyúj-
tására nincs lehetőség!

Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltató az illetékes elsőfo-
kú állami adóhatóságnak a munkavégzés megkezdése előtt köteles be-
jelenteni 

a) a munkavállaló nevét, 
b) a munkáltató adószámát, 
c) a munkavállaló adóazonosító jelét és TAJ számát, 
d) az egyszerűsített foglalkoztatás jellegét (mezőgazdasági, turiszti-

kai idénymunka, alkalmi munka, filmipari statiszta), 
e) a munkaviszony napjainak számát, 
A munkáltató az adatokat a munkavégzés megkezdése előtt kö-

teles bejelenteni. 
A munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő bevallá-

si kötelezettségét elektronikus úton havonta a 1308-as számú nyomtat-
ványon, a tárgyhót követő hó 12. napjáig köteles teljesíteni. 

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztatott magánsze-
mély számára a munkáltató olyan bizonylatot köteles kiállítani és a kifi-
zetéskor átadni, amelyből kitűnik a magánszemély bevételének teljes
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összege és jogcíme, ugyanakkor nem kell alkalmazni a törvény azon
előírását, hogy a munkáltató az elszámolási évet követő év január 31-
éig összesített igazolást ad a magánszemélynek.

Abban az estben, ha az egyszerűsített foglalkoztatás keretében al-

kalmazott munkavállalóval összefüggésben tételes összegű közter-
het fizet a munkáltató, akkor a munkavállaló nyugellátásra, baleseti
egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra szerez
jogosultságot, de például táppénzre nem.
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Hosszú autósor várakozik a sorompó elõtt. Egyre töb-
ben dudálnak türelmetlenül. A bakter megunja, kijön a
házból, és méltatlankodva odaszól az autósoknak:

– Mit idegeskednek? Hát tehetek én arról, hogy a vo-
nat két órát késik?

VI. Káldy Gyula utca

Megfordult az utca egyirányúsága. Végre. Ezt már többször kértük,
mert nem volt logikus, hogy a két egymás melletti utca (Káldy Gyu-
la, illetve a Székely Mihály utca) ugyanabba az irányba egyirányú.
Most a Nagymező utca felől a Paulay Ede  utca középső részének
eléréséhez nem kell elmenni a Károly körútig.
XI. Gellért rakpart

A tömegközlekedésnek, a BKV-buszoknak lett elsőbbségük a Gel-
lért tér előtt, nagyon figyeljünk oda a változásra. Szerencsére a for-
galmirend-változást többször, precízen mutatják. 
III. Kiscelli út
Jobbkezes lett az eddig védett útvonal, sajnos. Figyeljünk azokra,
akik a régi forgalmi rend szerint, elsőbbségük tudatában „ezerrel”
hajtanak. 

XIV. Kolumbusz utca
Folytatódik a tendencia, ezt az utcát is kettévágták, középről kifelé
lett egyirányú, hogy ne lehessen rajta végigdöngetni. Az elmúlt
években már több ilyen változást láthattunk a fővárosban és több
helyről is beszámoltam, ahol végül visszaállították az eredeti forgal-
mi rendet. Juhász Péter

FForor galmirgalmir end-vend-v áltált ozásokozások

XIV. Kolumbusz utca: Nagy-
méretű jelzőtábla mutatja az
új forgalmi rendet

XIV. Kolumbusz u.: Kerékpá-
rosok itt – is – mehetnek a
forgalommal szemben

VI. Káldy Gyula utca: Az utca
egyirányúsága megfordult

XI. Gellért rak-
part: A BKV-nak
lett elsőbbsége
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I. Krisztina körút 99. épülettel szemben

!Már egy éve is jeleztük, hogy fa lombjai takarják az „Elsőbbség-
adás kötelező jelzőtáblát. Sajnos nem történt intézkedés…

• A gallyazással kapcsolatban intézkedtünk. 
II. Tölgyfa utca 28.

!Precízen felfestették, hogyan kell várakozni, a „Megállni tilos” táb-
la hatálya alatt. Kérjük a jelzőtáblát előbbre helyezni. 

• A helyszínen lévő jelzőtábla áthelyezéséről intézkedtünk. 
IX. Üllői út – Ecseri sarok

!Tévedésből sokan elindulnak egyenesen a
tilosban, amikor jobbra zöld lesz a jelzőlám-

pa. Jó lenne egy kiegészítő jelzőlámpát kihe-
lyezni, mint a következő sarkon a Pöttyös utcá-
nál. 
• A villamosok és kerékpárosok miatt a hely-
zet nem azonos a Pöttyös utcaival, ezért nem
lehet ugyanazt a megoldást alkalmazni. Az egyenesek jelzésének
erősítésére az egyenes sávok jobb oldalán, az átfeszítést tartó osz-
lopra is felszerelünk egy, az egyeneseknek szóló jelzőt.
VI. Vörösmarty 22.

!Sokan nem a felfestés szerint állnak ferdén a járdára, mert ha a
felfestés szerint állnának, akkor a jármű vége „belógna” a forgal-

mi sávba. Kérjük a felfestést módosítani. 
• A VI. kerületben az Önkormányzat kezeli és üzemelteti a parkolás-
ra vonatkozó forgalomtechnikai eszközöket, forgalomtechnikai jele-
ket és zóna táblákat. Észrevételét továbbítottuk.
VI. Király 82. 

!A gyalogátkelőhely előtt keretbe foglalták a forgalom elől elzárt te-
rületet. A felfestés egy része elkopott, már csak a keret látszik.

Most olyan, mint egy parkolóhely. Kérjük a felfestést pótolni. 
• A burkolati jel csak megerősítette a KRESZ szabály alapján ér-
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Taxisok kérései, közlekedésszervezők válaszai

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

Juhász Péter (a Lámpafelelõs) rovata

IX. Üllői út: Jó lenne egy
kiegészítő jelzőlámpa

VI. Király utca:
A felfestés
olyan, mintha
ott parkolóhely
lenne

VI. Vörösmarty
utca: Ha szabá-
lyosan áll a veze-
tő, a jármű vége
belóg a forgalmi
sávba

II. Tölgyfa utca: Parkolóhely,
ahol tilos megállni

I. Krisztina krt.: Semmit sem
látni a jelzőtáblából
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vényben lévő megállási tilalmat, - a „kijelölt gyalogátkelőhely” előtti 5
méteren belül tilos megállni – mely burkolatjel festés nélkül is érvé-
nyes. 
III. Lajos utca 99.

!Kidöntötték a „Kikerülési irány” jelzőtáblát. Kérjük visszaállítani
eredeti helyzetébe. 

• A jelzőtábla visszahelyezéséről intézkedtünk. 
XI. Bocskai utca 134. 

!„Megállni tilos, kivéve Rendőrség” jelzőtábla van a jelzett helyszí-
nen. Nos, ilyen jelzőtáblát még ők sem tehetnek ki. Kérjük lecse-

rélni a KRESZ könyvben engedélyezett jelzőtáblára. 
• A „Megállni tilos” jelzőtábla lecserélésre kerül „Várakozni tilos” jel-
zőtáblára.
IX. Illatos 9.

!Kidöntötték a „Gyalogátkelőhely” jelzőtáblát, kérjük helyreállítani. 
• A jelzőtáblát helyreállítottuk
XI. Fehérvári út – Galvani sarok 

!Egy BKV jelzőtábla takarja a forgalomirányító jelzőtáblát. Kérjük a
jelzőtáblát áthelyezni. 

• A megállóhely tábla áthelyezését kezdeményezzük a BKV Zrt.-nél 
II. Rügy utca

!A Balogh Ádám utca felől érkezve, egy lépcsőben folytatódik az
utca. Jó lenne egy korláttal jelezni, hogy itt vége az útnak.

• Az utca elején kint van a „Zsákutca” jelzőtábla. Az utca végén,
jobb oldalon van egy támfal, amely jól észlelhető. A kialakításból is
látszik, hogy az út egy kapuhoz vezet. Bal oldalon a lépcső is jól ész-
revehető. Itt korlát elhelyezése csak a gyalogosok közlekedését aka-
dályozná, mivel a lépcső 1,5 méter széles.

Továbbra is várom a kollégák kéréseit, kérdéseit Budapest közleke-
désével kapcsolatban. Aki be akar jelölni az iwiw-en, vagy a face-
book-on – így könnyebb a kapcsolattartás – elég csak a „Lámpafe-
lelős”-t beírni.

Juhász Péter
SMS: 06209247645

E-mail: lampafelelos@freemail.hu
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R e s z k e t e g
anyóka kérdi a
vasutastól:

– Nem fog meg-
rázni az áram, ha
rálépek a sínre?

– Dehogyis, né-
ni kérem. Csak ar-
ra vigyázzon,
hogy a másik lá-
ba ne érje közben
a felsõ vezetéket.

* * *
A síneken bal-

lag egy részeg!
Jön a vonat le-
vágja a lábait! A
részeg elkezd kia-
bálni:

– Jajj a lábam,
jajj a lábam!

Arra megy a
bakter és megkér-
di:

– Mit kiabálsz
ember, nincs is lá-
bad!!!!

III. Lajos utca: Földön fekszik
egy nagyon fontos jelzőtábla

XI. Fehérvári út: BKV
jelzőtábla takarja a
forgalomirányító jel-
zőlámpát

XI. Bocskai utca:
Ilyen táblakom-
binációt még a
rendőrség sem
tehet ki

IX. lllatos út:  Kidöntötték a
Gyalogátkelőhely jelzőtáblát
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Átalányadózás KATA után

Az átalányadózás következő adóévre történő
választásáról vagy annak megszüntetéséről
már működő adózók esetében az előző évre
benyújtott adóbevallásban lehet nyilatkozni az
Szja tv.hatálya alá tartozóknak. 

Ez a nyilatkozat a visszavonásig érvényes.
Az az egyéni vállalkozó, aki átalányadózást al-
kalmaz és azt megszünteti vagy arra való jogo-
sultsága megszűnik, ismételten átalányadó-
zást a feltételek fennállása esetén is csak
akkor választhat, ha a megszűnés (meg-
szüntetés) évét követően legalább 4 adó-
év eltelt. Ez a szabály vonatkozik arra is,
aki a jövedelem átalányban történő meg-
állapítása helyett a KATA-t választotta.

Forrás: NAV  3. sz.Információs  füzet
16.oldal

http://www.nav.gov.hu/data/cms281401/
3._IF_Egyeni_vall._fuzet_2013.pdf

Szja-kedvezmény súlyosan 
fogyatékos személyeknek

A személyi jövedelemadó törvény 40. §-a alap-
ján, a súlyosan fogyatékos személyek csök-
kenthetik az összevont adóalapjuk adóját. A
kedvezmény mértéke – a fogyatékos álla-
pot kezdő napjának hónapjától ezen állapot
fennállása alatt – az adóév első napján érvé-
nyes minimálbér 5 százaléka, azaz 2013-ban
havi 4900 forint.

Három csoportba sorolhatók az adócsök-

kentésre jogosult súlyosan fogyatékos szemé-
lyek (megjegyezzük, hogy ezeknek a fo-
gyatékosságoknak némelyike nem gátol-
ja meg, a taxis vállalkozás gyakorlását!):

1.) Az adókedvezmény igénybevétele szem-
pontjából súlyosan fogyatékosságnak minősü-
lő betegségekben szenvedőkről a 335/2009.
(XII. 29.) kormányrendelet szól. A kormányren-
delet számos adókedvezményre jogosító fo-
gyatékosságot és betegséget sorol fel, töb-
bek között a végtaghiányt, a vérképzőrendszer
rosszindulatú betegségeit, súlyos szervi káro-
sodással járó immunbetegségeket, zsírsav
anyagcsere rendellenességeit, laktóz intole-
ranciát, szénhidrát anyagcsere rendelle-
nességeit, művesekezelést, idült légzési
elégtelenséget, a szív veleszületett rendelle-
nességeit, inzulin-dependens cukorbeteg-
séget, illetve az inzulin-dependens cukorbe-

NAV-információk

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

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

Az új központ alkalmas a 
2013. Szeptember 1.-i változásoknak 

 és a kollégák kényelmesebb, gyorsabb
 kiszolgálására alakítottuk ki.

RÚj helyre költözött a
1144 Budapest,

Gvadányi út 67/b.

06-1  5-888-888
06-20 5-888-888
06-30 5-888-888
06-70 5-888-888

Új telefonszámaink:

Nálunk dolgozó kollégák a szomszédságunkban lévő 
benzinkúton állandó kedvezménnyel tankolhatnak.
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tegséget szövődményekkel, vagy a nem-
inzulin-dependens cukorbetegséget comával
stb.

2.) Súlyosan fogyatékosként csökkentheti
az adóját a fogyatékossági támogatásban ré-
szesülő személy.

3.) Továbbá súlyosan fogyatékosnak minő-
sül, és ezáltal csökkentheti az adóját az is, aki
rokkantsági járadékot kap.

A fenti kormányrendeletben foglalt betegsé-
gek, illetve fogyatékosságok fennállását a be-
tegnek igazolnia kell. Az igazolást a szakambu-
lancia vagy kórházi osztály szakorvosa, illetve a
szakorvosi dokumentáció alapján a beteg vá-
lasztott háziorvosa állíthatja ki. Az igazolást nem
kell beküldeni az adóhatósághoz, de meg kell
őrizni az adójogi elévülési határidőig végéig.

Ha a szakorvosok azt állapítják meg, hogy
az adott fogyatékosság végleges, akkor szak-
ambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa,
vagy a beteg háziorvosa végleges igazolást ál-
lít ki. Egyéb esetben a súlyos fogyatékosságot
megalapozó betegségről, illetve fogyatékos-
ságról ideiglenes igazolást kap a beteg, amit
évente újra meg kell kérnie.

Az adócsökkentés igénybevételére jogosító
igazolás tartalmazza:
– a súlyosan fogyatékos személy természetes

személyazonosító adatait, lakóhelyét, adó-
azonosító jelét;

– az igazolás kiállítását megalapozó szakorvo-
si dokumentáció kiadásának dátumát;

– a súlyos fogyatékosság véglegességének
vagy ideiglenes jellegének megállapítását;

– ideiglenes igazolás kiállítása esetén az iga-
zolás hatályának megállapítását;

– az igazolás kiállításának dátumát.
A fenti orvosi igazolás nélkül veheti igénybe

az adókedvezményt a rokkantsági járadékban
részesülő személy, valamint a fogyatékossági
támogatásra jogosult. A fogyatékossági támo-
gatásban részesülő esetében a fogyatékossá-
gi támogatást megállapító határozat alapozza
meg az adókedvezményt.

A kedvezmény a személyi jövedelemadó be-
vallásban érvényesíthető.

Egyéni vállalkozók 
nyugdíjjogosultsága

Az egyéni vállalkozók, az egykori kisiparosok
nyugdíjjogosultsági szabályai eltérnek a mun-
kaviszonyos biztosítottakétól.

Az egyéni vállalkozó (ideértve az 1990. évi
V. törvény hatályba lépésekor kisiparosként,
magánkereskedőként, kisipari, magánkereske-
dői igazolvány alapján főfoglalkozású vállalko-
zói tevékenységet folytató személyt is) biztosí-
tással járó jogviszonyának kizárólag azon idő-
tartamát lehet szolgálati időként elfogadni,

amely alatt a vállalkozó a jogviszony fennállása
alatt hatályos jogszabályokban meghatározott
típusú és mértékű járulékot fizetett.

Nyugdíj megállapításánál a nyugdíjbiztosítá-
si igazgatóság megkeresi az illetékes adóható-
ságot annak igazolására, hogy a vállalkozónak
van-e nyugdíjbiztosítási, illetve nyugdíjjárulék
tartozása. Továbbá arra is adatszolgáltatást
kell kérni, hogy a vállalkozónak elévült, illetve a
behajthatatlanság miatt törölt járuléktartozása
van-e, és az elévülés, illetve a behajthatatlan-
ság miatti törlés 2009. december 31-ét köve-
tően következett-e be.

A nyugellátás összegének módosítására
csak a tartozás teljes összegének megfizeté-
sét követően kerülhet sor. Akkor is így kell el-
járni, ha a NAV a nyugdíjas kérelmére a tarto-
zás összegét mérsékli vagy elengedi. Ilyenkor
is a tartozás teljes – fennmaradó – összegé-
nek megfizetését követően fogják a NAV által
eredetileg közölt, járulékfizetéssel nem fede-
zett időtartamot beszámítani.

A tartozás utólagos – a nyugdíj megállapítá-
sa utáni – megfizetése esetén az így meghosz-
szabbodott szolgálati időt legkorábban a befi-
zetés napját magában foglaló naptári hónap
első napjától lehet figyelembe venni.

Egyéni vállalkozók 
cégautóadója

Sokan kényszerülnek egyéni vállalkozóként
megélni, ám tanácstalanok, amikor az adósza-
bályok dzsungelével szembesülnek, pedig már
a bejelentkezéskor fontos, adózást érintő dön-
téseket kell hozniuk.

Az első kérdés az áfát érinti. Erről viszony-
lag egyszerűen lehet dönteni, hiszen hatmillió
forintot meg nem haladó éves bevétel alatt ala-
nyi adómentesség választható.

A következő az átalányadó vagy a KATA vá-
lasztásának lehetősége. Jól meg kell fontol-
nunk a döntést, mert érvényessége az egész
adóévre szól.

A közterhek szempontjából az a fő kérdés,
hogy a bevételből mennyi a jövedelem. Az
„aranyszabályt” általában mindenki ismeri: a
jövedelem a bevételnek a törvény szerint elis-
mert költséggel csökkentett része, illetve –
meghatározott körben és feltételek mellett – a
bevétel átalányban meghatározott költséggel
csökkentett része. Taxis vállalkozóknál ez utób-
bi adózási forma dominál.

A fő kérdést tehát az dönti el, hogy mennyi
költséget lehet a bevételből levonni. A tétele-
sen, igazoltan elszámolható költségeket a sze-
mélyi jövedelemadóról szóló törvény 1. számú
melléklete sorolja fel. Ezek közül az önfoglal-
koztató, kevéssé anyagigényes tevékenységet
folytató, például taxis szolgáltatásokat nyújtó

egyéni vállalkozók esetében leginkább
jellemző költségek a személygépkocsi
használattal kapcsolatos kiadások.

Az egyéni vállalkozók személygépko-
csi-használattal összefüggő költségei-
nek elszámolása tételes adózás esetén a
következők figyelembevételével történ-
het:
– Kiküldetési rendelvénnyel, illetve mun-

kába járás címén az egyéni vállalkozó
saját maga számára költségtérítést
nem számolhat el.

– Személygépkocsi után értékcsökkenési le-
írást csak a személygépkocsit bérbeadó
vagy személyszállító tevékenységet folytató
egyéni vállalkozó (taxis) számolhat el (ha a
személygépkocsit más célra részben sem
használja, és üzleti nyilvántartásai ezt egyér-
telműen alátámasztják)

– Útnyilvántartás alapján üzemanyag-költség a
szolgáltatás során teljesített kilométerekre a
normával számított mennyiség és a NAV ál-
tal havonta közzétett üzemanyagár, vagy
számlával igazolt üzemanyag-vásárlás ese-
tén a számlázott ár szerint vehető figyelem-
be (de a fogyasztási norma ez esetben sem
léphető túl). A személygépkocsi fenntartásá-
nak, javításának és felújításának költsége
számlával történő igazolás alapján, a szol-
gáltatásban teljesített kilométerek arányá-
ban számolható el. Megjegyzendő, hogy a
vállalkozás érdekében megtett utak az üres
kilométerek is, hiszen a taxis címre gurul,
utast keres, esetleg szervizbe megy, vagy
vállalkozásának ügyeit intézi. Az elszámolás
alapja tehát a taxaméter „összes kilométer”
adata. Saját tulajdonú személygépkocsi
esetében (ideértve a házastárs tulajdoná-
ban lévőt is) az üzemanyagköltségen kívül
minden más költség (átalányamortizáció,
fenntartás, javítás, felújítás) igazolása he-
lyett, az adóév egészére választható a kilo-
méterenkénti 9 forint általános személygép-
kocsi-normaköltség elszámolása.
Az előzőek szerint történő költségelszámo-

lás azzal jár, hogy a személygépkocsi magán-
személy tulajdonosának (aki többnyire az
egyéni vállalkozó, vagy a házastársa, de bér-
lés vagy szívességi használat esetén más ma-
gánszemély is lehet), cégautóadót kell fizet-
nie. A cégautóadó éves mértéke a személy-
gépkocsi kW-ban kifejezett teljesítményétől
és környezetvédelmi osztály-jelzésétől függő-
en 92 400 forinttól 528 000 forintig terjedő
éves összegig terjedhet. Érdemes tehát elő-
zetes számításokat végezni, hogy a költségek
tételes elszámolásával megállapított jövede-
lem közterheinek és a cégautóadónak (amely
saját személygépkocsi esetében költségként
ugyan elszámolható) megfizetésével jár-e job-
ban az egyéni vállalkozó, vagy akkor, ha elte-
kint a személygépkocsi-használat költségei-
nek tételes elszámolásától, és inkább más
adózási módot választ, amelyben nem kell
cégautóadót fizetni.

Megoldás lehet a szakmánkban általánosan
alkalmazott átalányadózás, vagy a kisadózó
vállalkozások tételes adójának (KATA) válasz-
tása. A KATÁ-t azonban csak meghatározott
esetekben lehet választani, és csak akkor ér-
demes, ha kevesebb, mint a tényleges jövede-
lem kimutatása esetén fizetendő közterhek ös-
szege, illetve, akkor, ha a könyvelés és egyéb
adminisztráció aránytalan megterhelést jelent
a vállalkozó számára.

A fenti információk közlésének időpont-
ja 2013. október 8. Előfordulhat, hogy a jo-
gi háttér megváltozása miatt az információ
már nem időszerű. A leírtak hitelességéért
és pontosságáért szerkesztőségünk min-
dent megtesz, de betartásuk következmé-
nyeiért felelősséget nem vállal.

Vidéki állomáson
kérdi egy utas a vas-
utast:

– Mondja, melyik
vonattal lehet a leg-
gyorsabban Buda-
pestre jutni? 

– A gyorsvonat öt
perc múlva érkezik,
a személyvonat pe-

dig másfél óra múl-
va. Én mégis azt ta-
nácsolnám, hogy a
személlyel menjen!

– Miért? Az las-
sabb is, késõbb is
jön!

– Igen, de a gyors-
vonat nem áll meg
nálunk!
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tegséget szövődményekkel, vagy a nem-
inzulin-dependens cukorbetegséget comával
stb.

2.) Súlyosan fogyatékosként csökkentheti
az adóját a fogyatékossági támogatásban ré-
szesülő személy.

3.) Továbbá súlyosan fogyatékosnak minő-
sül, és ezáltal csökkentheti az adóját az is, aki
rokkantsági járadékot kap.

A fenti kormányrendeletben foglalt betegsé-
gek, illetve fogyatékosságok fennállását a be-
tegnek igazolnia kell. Az igazolást a szakambu-
lancia vagy kórházi osztály szakorvosa, illetve a
szakorvosi dokumentáció alapján a beteg vá-
lasztott háziorvosa állíthatja ki. Az igazolást nem
kell beküldeni az adóhatósághoz, de meg kell
őrizni az adójogi elévülési határidőig végéig.

Ha a szakorvosok azt állapítják meg, hogy
az adott fogyatékosság végleges, akkor szak-
ambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa,
vagy a beteg háziorvosa végleges igazolást ál-
lít ki. Egyéb esetben a súlyos fogyatékosságot
megalapozó betegségről, illetve fogyatékos-
ságról ideiglenes igazolást kap a beteg, amit
évente újra meg kell kérnie.

Az adócsökkentés igénybevételére jogosító
igazolás tartalmazza:
– a súlyosan fogyatékos személy természetes

személyazonosító adatait, lakóhelyét, adó-
azonosító jelét;

– az igazolás kiállítását megalapozó szakorvo-
si dokumentáció kiadásának dátumát;

– a súlyos fogyatékosság véglegességének
vagy ideiglenes jellegének megállapítását;

– ideiglenes igazolás kiállítása esetén az iga-
zolás hatályának megállapítását;

– az igazolás kiállításának dátumát.
A fenti orvosi igazolás nélkül veheti igénybe

az adókedvezményt a rokkantsági járadékban
részesülő személy, valamint a fogyatékossági
támogatásra jogosult. A fogyatékossági támo-
gatásban részesülő esetében a fogyatékossá-
gi támogatást megállapító határozat alapozza
meg az adókedvezményt.

A kedvezmény a személyi jövedelemadó be-
vallásban érvényesíthető.

Egyéni vállalkozók 
nyugdíjjogosultsága

Az egyéni vállalkozók, az egykori kisiparosok
nyugdíjjogosultsági szabályai eltérnek a mun-
kaviszonyos biztosítottakétól.

Az egyéni vállalkozó (ideértve az 1990. évi
V. törvény hatályba lépésekor kisiparosként,
magánkereskedőként, kisipari, magánkereske-
dői igazolvány alapján főfoglalkozású vállalko-
zói tevékenységet folytató személyt is) biztosí-
tással járó jogviszonyának kizárólag azon idő-
tartamát lehet szolgálati időként elfogadni,

amely alatt a vállalkozó a jogviszony fennállása
alatt hatályos jogszabályokban meghatározott
típusú és mértékű járulékot fizetett.

Nyugdíj megállapításánál a nyugdíjbiztosítá-
si igazgatóság megkeresi az illetékes adóható-
ságot annak igazolására, hogy a vállalkozónak
van-e nyugdíjbiztosítási, illetve nyugdíjjárulék
tartozása. Továbbá arra is adatszolgáltatást
kell kérni, hogy a vállalkozónak elévült, illetve a
behajthatatlanság miatt törölt járuléktartozása
van-e, és az elévülés, illetve a behajthatatlan-
ság miatti törlés 2009. december 31-ét köve-
tően következett-e be.

A nyugellátás összegének módosítására
csak a tartozás teljes összegének megfizeté-
sét követően kerülhet sor. Akkor is így kell el-
járni, ha a NAV a nyugdíjas kérelmére a tarto-
zás összegét mérsékli vagy elengedi. Ilyenkor
is a tartozás teljes – fennmaradó – összegé-
nek megfizetését követően fogják a NAV által
eredetileg közölt, járulékfizetéssel nem fede-
zett időtartamot beszámítani.

A tartozás utólagos – a nyugdíj megállapítá-
sa utáni – megfizetése esetén az így meghosz-
szabbodott szolgálati időt legkorábban a befi-
zetés napját magában foglaló naptári hónap
első napjától lehet figyelembe venni.

Egyéni vállalkozók 
cégautóadója

Sokan kényszerülnek egyéni vállalkozóként
megélni, ám tanácstalanok, amikor az adósza-
bályok dzsungelével szembesülnek, pedig már
a bejelentkezéskor fontos, adózást érintő dön-
téseket kell hozniuk.

Az első kérdés az áfát érinti. Erről viszony-
lag egyszerűen lehet dönteni, hiszen hatmillió
forintot meg nem haladó éves bevétel alatt ala-
nyi adómentesség választható.

A következő az átalányadó vagy a KATA vá-
lasztásának lehetősége. Jól meg kell fontol-
nunk a döntést, mert érvényessége az egész
adóévre szól.

A közterhek szempontjából az a fő kérdés,
hogy a bevételből mennyi a jövedelem. Az
„aranyszabályt” általában mindenki ismeri: a
jövedelem a bevételnek a törvény szerint elis-
mert költséggel csökkentett része, illetve –
meghatározott körben és feltételek mellett – a
bevétel átalányban meghatározott költséggel
csökkentett része. Taxis vállalkozóknál ez utób-
bi adózási forma dominál.

A fő kérdést tehát az dönti el, hogy mennyi
költséget lehet a bevételből levonni. A tétele-
sen, igazoltan elszámolható költségeket a sze-
mélyi jövedelemadóról szóló törvény 1. számú
melléklete sorolja fel. Ezek közül az önfoglal-
koztató, kevéssé anyagigényes tevékenységet
folytató, például taxis szolgáltatásokat nyújtó

egyéni vállalkozók esetében leginkább
jellemző költségek a személygépkocsi
használattal kapcsolatos kiadások.

Az egyéni vállalkozók személygépko-
csi-használattal összefüggő költségei-
nek elszámolása tételes adózás esetén a
következők figyelembevételével történ-
het:
– Kiküldetési rendelvénnyel, illetve mun-

kába járás címén az egyéni vállalkozó
saját maga számára költségtérítést
nem számolhat el.

– Személygépkocsi után értékcsökkenési le-
írást csak a személygépkocsit bérbeadó
vagy személyszállító tevékenységet folytató
egyéni vállalkozó (taxis) számolhat el (ha a
személygépkocsit más célra részben sem
használja, és üzleti nyilvántartásai ezt egyér-
telműen alátámasztják)

– Útnyilvántartás alapján üzemanyag-költség a
szolgáltatás során teljesített kilométerekre a
normával számított mennyiség és a NAV ál-
tal havonta közzétett üzemanyagár, vagy
számlával igazolt üzemanyag-vásárlás ese-
tén a számlázott ár szerint vehető figyelem-
be (de a fogyasztási norma ez esetben sem
léphető túl). A személygépkocsi fenntartásá-
nak, javításának és felújításának költsége
számlával történő igazolás alapján, a szol-
gáltatásban teljesített kilométerek arányá-
ban számolható el. Megjegyzendő, hogy a
vállalkozás érdekében megtett utak az üres
kilométerek is, hiszen a taxis címre gurul,
utast keres, esetleg szervizbe megy, vagy
vállalkozásának ügyeit intézi. Az elszámolás
alapja tehát a taxaméter „összes kilométer”
adata. Saját tulajdonú személygépkocsi
esetében (ideértve a házastárs tulajdoná-
ban lévőt is) az üzemanyagköltségen kívül
minden más költség (átalányamortizáció,
fenntartás, javítás, felújítás) igazolása he-
lyett, az adóév egészére választható a kilo-
méterenkénti 9 forint általános személygép-
kocsi-normaköltség elszámolása.
Az előzőek szerint történő költségelszámo-

lás azzal jár, hogy a személygépkocsi magán-
személy tulajdonosának (aki többnyire az
egyéni vállalkozó, vagy a házastársa, de bér-
lés vagy szívességi használat esetén más ma-
gánszemély is lehet), cégautóadót kell fizet-
nie. A cégautóadó éves mértéke a személy-
gépkocsi kW-ban kifejezett teljesítményétől
és környezetvédelmi osztály-jelzésétől függő-
en 92 400 forinttól 528 000 forintig terjedő
éves összegig terjedhet. Érdemes tehát elő-
zetes számításokat végezni, hogy a költségek
tételes elszámolásával megállapított jövede-
lem közterheinek és a cégautóadónak (amely
saját személygépkocsi esetében költségként
ugyan elszámolható) megfizetésével jár-e job-
ban az egyéni vállalkozó, vagy akkor, ha elte-
kint a személygépkocsi-használat költségei-
nek tételes elszámolásától, és inkább más
adózási módot választ, amelyben nem kell
cégautóadót fizetni.

Megoldás lehet a szakmánkban általánosan
alkalmazott átalányadózás, vagy a kisadózó
vállalkozások tételes adójának (KATA) válasz-
tása. A KATÁ-t azonban csak meghatározott
esetekben lehet választani, és csak akkor ér-
demes, ha kevesebb, mint a tényleges jövede-
lem kimutatása esetén fizetendő közterhek ös-
szege, illetve, akkor, ha a könyvelés és egyéb
adminisztráció aránytalan megterhelést jelent
a vállalkozó számára.

A fenti információk közlésének időpont-
ja 2013. október 8. Előfordulhat, hogy a jo-
gi háttér megváltozása miatt az információ
már nem időszerű. A leírtak hitelességéért
és pontosságáért szerkesztőségünk min-
dent megtesz, de betartásuk következmé-
nyeiért felelősséget nem vállal.

Vidéki állomáson
kérdi egy utas a vas-
utast:

– Mondja, melyik
vonattal lehet a leg-
gyorsabban Buda-
pestre jutni? 

– A gyorsvonat öt
perc múlva érkezik,
a személyvonat pe-

dig másfél óra múl-
va. Én mégis azt ta-
nácsolnám, hogy a
személlyel menjen!

– Miért? Az las-
sabb is, késõbb is
jön!

– Igen, de a gyors-
vonat nem áll meg
nálunk!
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Muszáj...
AZ ADÓFOLYÓSZÁMLÁT FOLYAMATOSAN ELLENŐRIZNI

ADÓIGAZOLÁSOKAT KÉRNI

NAPRAKÉSZEN KÖNYVELNI

VÁLTOZÁSJELENTŐKET KÜLDENI

MINDEN ÉVBEN ADÓZÁSI FORMÁT VÁLASZTANI

AZ ADÓHATÓSÁGGAL ELEKTRONIKUS ÚTON KOMMUNIKÁLNI

BEVALLÁSOKAT HATÁRIDŐRE BEKÜLDENI

NAV LEVELEKTŐL RETTEGNI

Vagy:

KÖNYVELŐT FOGLALKOZTATNI.

Nyári pihe-
nés és nya-

ralás közben az
ember nem gon-
dol a munkára.
Persze embere
v á l o g a t j a …
„Kivettük” az

egy hónapra tervezett szabadságot, ennyi jár
minden kamionsofőrnek, de „természete-
sen” fizetés nélkül. Nekünk májusban kellett
szabira menni, majd lesz még két hetünk au-
gusztusban.

Sokat nem kellett töprengenünk, hogy hol
töltsük el szabadidőnket, mert már előre
megbeszéltük… élvezzük az otthon-t. Csodá-
latos érzés ám, hogy reggel a fürdőszobá-
ban azonnal forró vízzel lehet zuhanyozni, és
az a bizonyos kis helyiség is pár méter távol-
ságra van…

Eme „csodás” dolgok figyelembevételével
otthon, a kertben szemléltük csendesen a vi-
lágot, már amikor Laura – az immáron négy
évessé növekedett unoka-kisasszony – bé-
kén hagyta a mamát és a papát, és nem ost-
romolt olyan kérdésekkel, hogy „mikor lehet
már esküvősdit játszani Dénessel, akibe ő
változatlanul szerelmes”…, és nem reklamál-
ta a hozott édesség és babák mennyiségét…

Mint minden nagyszülő, rettenetesen él-
veztük a napfelkeltétől napestig tartó élénk
társadalmi életet, amelyet Laura tökéletesen
biztosított, mert ha éppen nem volt a kertben
csak hat vendéggyerek, ő gondoskodott,
hogy ne unatkozzunk és hívott még hármat.

A szabadság nyolcadik napján Istvánnal
egyszerre álltunk fel a kerti székből, és egy-
szerre mondtuk ki: mennyi van még hátra eb-
ből a „szabadságból”, mert már igencsak jó
lenne úton lenni. Hogy nem vagyunk normá-
lisak, azt régen elkönyvelte a család, de erre
azért nem gondolt volna senki…

Nem húzom tovább a dolgot, a tízedik na-
pon felhívtuk a főnököt, miszerint: nincs-e va-
lami tennivaló, mert igencsak „viszket a tal-
punk”. És a Cég igazgatóhelyettese – lenyel-
ve lesújtó véleményét, mely szerint nem hor-
dott hátán a jó öreg Föld két ilyen viszketeg-
ségben szenvedő kofát – ennyit mondott:
hát gyertek, ha annyira nem bírtok magatok-
kal. De nehogy megbánjátok, mert most so-
kan vannak szabadságon, nem lehet válogat-
ni, oda mentek, ahova a fuvarfeladat megkö-
veteli, de útlevelet is hozzatok…

Mentünk. Azonnal. A kíváncsiságtól nem
láttunk félig se, de kérdezni nem akar-

tunk, mert hát ugye „mindegy, hogy hová,
csak valahová”…

Szombaton reggel megérkeztünk a telep-
helyre – szerencsére a jó öreg Pierre hűen
megvárt bennünket, azaz ott állt, ahová leál-
lítottuk – és bepakoltuk a cuccokat a meg-

szokott helyekre. Mivel most három hétre ké-
szültünk – a Főnök elmondta előre, három
hét után haza kell mennünk egy hétre – nem
is volt olyan rengeteg holmink.

A kamion tiszta, az ágyak felhúzva, a ru-
hák, kaja elpakolva, indulhatunk is. Az irattar-
tóban megtalálható a menetlevél és a fuvar-
feladattal kapcsolatos összes utasítás.

Felkészültem. És kinyitottam az irattartót,
és elolvastam a menetlevélen a lerakóhely
címét, és megnémultam!!! Szótlanul és sá-
padtan átnyújtottam Istvánnak.

Törökország. Hogy miért nem maradtunk
a fenekünkön nyugton… még vagy egy

hétig. István vállat vont, és foghegyről odave-
tette: voltam már vagy tizenhat-harminchat al-
kalommal, mit izgulsz? És különben képzeld
el: törökül tudok! (És tényleg tud, nem úgy
mint franciául, amikor ki kell menni a
sorompón… később kiderült, azt hittem esz-
méletem vesztem a meglepetéstől!)

Az útvonal a kamionozás egyik leg-
hosszabb és legszebb útvonala. Most aztán
tényleg készítsenek maguk mellé teát és ap-
rósüteményt, dőljenek hátra a kényelmes ka-
rosszékben és úgy olvassák ezt a kelleme-
sen-kellemetlenül, de feledhetetlenül és
megismételhetetlenül képtelen utazást. 

Először is az útvonal: Bécs-Hegyeshalom-
Budapest-Szeged-Nagyatád-Kolozsvár-
Székelyföld-Bukarest-Giurgu-Szófia – aztán
végre Kapikule – Isztambul. Úgy „alsó han-
gon is” kb. 2200 km. Magamban csendesen
szitkozódtam, miszerint miért nem napoz-
tunk még otthon, inkább hallgatnám a gye-
rekzsivajt és egyéb dolgokat, de most már
nincs visszakozás, indulás.

Fájdalom, nem lehet megállni sem Buda-
pesten, sem Szegeden amit felettébb sajná-
lok, mert a Tisza-parti Halászcsárdában főzik
az univerzum legjobb halászlevét, ráadásul ott
muzsikál a világ legnagyobb prímásai közül az
egyik, Kecskés Sándor barátom, akinek min-
dig ígérem, hogy megyünk, de csak ígérem.
Első komolyabb megállási lehetőség Kolozs-
vár.  

Régen jártam erre. Harminc évvel ezelőtt,
és természetesen személyautóval. Ami-

kor a városba vezető lejtőn lefelé gurult a ka-
mion, és megláttam a feliratot „Cluj”, össze-
szorult a szívem és elsírtam magam a gyö-
nyörűségtől. Mert újból itt vagyok, és újra lá-
tom a nekem mindig oly kedves tájakat. A he-
gyeket és a zöld dombok oldalát, ahol ép-
pen úgy legeltetik a marhacsordákat, mint
régen, és a kis falvakon átvezető utakon olya-
nok a kékre festett házikók, mint annak ide-
jén. A kispadokon kint ülnek a szalmakala-
pos bácsikák, megbökik a kalap szélét kö-
szönésképpen, és integetnek a csoportok-
ba verődött  asszonyok, kezükben a másna-
pi főznivalóval, megállva egy jóízű pletykálko-

dásra. A gyerekek kitartóan integetnek a ma-
gyar rendszám láttán és csapatba verődve
szaladnak mellettünk. 

Könnyeimen át látom a Békás-szorost
és elképzelem hogy nyílik fent a havasi gyo-
pár. A gyorsfolyású kristálypatakban feltehe-
tően még mindig rejtőznek pisztrángok, mint
annak idején… sőt eszembe jut egy fekete-
szemű szurtos kisfiú, aki – úgy harminc évvel
ezelőtt – odasündörgött mellénk, és így
szólt, minden előzetes bevezetés nélkül,
csak úgy könnyedén, szinte hanyagul: „aztán
hozzak-é egy igazi havasi gyopárt a kisasz-
szonnak onnan fölülrő’?” Hiába tiltakoztunk,
mint a zerge,  ügyesen mászott a sziklák kö-
zött, miközben mi életéért aggódva lentről
lestük minden mozdulatát. Pár perc múlva a
maszatos kis kézben ott volt a havasi
gyopár… pár lejért és csokoládéért… és ra-
gyogott a két bogárszem az örömtől és büsz-
keségtől.

István látja, hogy itt otthon vagyok. Feled-
ve a mindenkori kötelesség béklyóit, itt is,
ott is meg-megállunk. Aztán nyelem a köny-
nyeket Korondon… és végig a Székelyföld
útjain. 

Korond egyik legnevezetesebb és legré-
gibb fazekas-dinasztiája a Józsa-család.

Már harmincvalahány évvel ezelőtt is elvará-
zsoltak a kékre-fehérre festett és színes kor-
sók és tálak, már akkor sem tudtam válogat-
ni a több száz égetett és mázas tál, kancsó,
falitányér és egyéb szépséges dolog között.
Most sem tudom, hova kapjak, mit csodál-
jak, merre lépjek.

A Fő út tele emberekkel, a keramikusmű-
vészet páratlan darabjai vetekszenek egy-
mással a turisták kegyeiért. Német autóbusz
áll a parkolóban, a buszvezető türelmetlenül
dudál. De mindhiába. A Wolfgangok és
Heidik megrakodva a sok kinccsel, csigalas-
súsággal araszolgatnak a busz felé, hátha ta-
lálnak még valami utánozhatatlanul egyedi
dolgot, amit haza lehet vinni.

Aztán úgy megpakolják a buszt, hogy
még egy szúnyog elférne benne… Elégedet-
ten nevetgélnek, és a vezető megkönnyeb-
bülve kanyarodik az útra.
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Taxiból kamionba 9. rész

ErErdélyi utdélyi utazásazás

A Békás-szoros
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Nem tudom, ti
hogy vagytok
vele, de én imá-
dom a tengert,
meg a hajókat,
meg a kikötőt,
meg minden
olyan dolgot,

ami ezzel kapcsolatos. Ergo: minden ki- és
behajózást kegyetlenül élvezek, még akkor
is ha várakozni kell sokszor egy-két órát,
ameddig megjön a hajó. 

Persze a legelső „hajókázást” soha nem
felejtem el – két éve is van annak már –, ami-
kor Trelleborgba evezett velünk a Tom
Sawyer nevét viselő tízemeletes csodahajó.
Ezt a történetet annak idején meg is írtam.
Akkor még mindenen ámultam és bámultam,
még a lift létezése is csodálattal töltött el. Az-
óta már más szemmel nézem a kikötőt, és a
hajózás minden mozzanata megszokottá vált. 

De figyeljétek csak, hogyan működik egy
ilyen hatalmas behajózási „attrakció”? 

Mi majdnem minden alkalommal Calais-
ból hajózunk át Doverbe (ritka kivétel Dun-
kerque). A két francia kikötő szinte egymás

mellett van (53 km a kettő közötti távolság),
de nem mindegy, hogy melyik társaság csó-
nakjával közlekedünk. A „D.F.D.S.” több mint
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Taxiból kamionba 12. rész

Egy behajEgy behajózás tózás törörténeténettee

A taxikat, a taxi-
sokat az URH-kód alapján azonosítjuk.
Az új, sárgított taxikon viszont nincsenek
kint az URH-kódok, ezért kértem a taxiren-
delet módosítását. A nemleges válasz, rövi-
dítve, szerkesztve, kiemelve a lényeget. 

Az egyes fuvarszervezők kérésé-
re terveztük az URH-kódok meg-
jelenítésének lehetőségét, ami
ma már szükségtelen. A taxiren-
delet teljes körű szabályozást ír
elő a járművek külső
megjelenésére vonat-
kozóan, ami nem tar-
talmazza az URH-kó-
dok megjelenítésének
lehetőségét.

A taxirendelet sza-
bályozza a szolgálatok
fuvarközvetítésre al-
kalmazott rendszeré-
nek előírásait, amely al-
kalmazása mellett szük-
ségtelen az URH-kódok
rendszerben tartása. A
rendszer alkalmas a hely-
adatok alapján történő jár-
mű-azonosításra és a blue-
tooth headset alkalmazásá-
val hang továbbítására is.

Utas-fogyasztóvédelmi
szempontból szintén nincs je-
lentősége, mert Társaságunk
részére nincs lehetőség en-
nek az adatnak a nyilvántar-
tására, illetve jogi vélemények

figyelembevételével a Főváros jogalko-
tása során ilyen újabb azonosítót nem
írhat elő rendeletében. 

Tekintettel arra, hogy az azonosító előírá-

sa jogellenesen nem valósulhat meg, illetve
az egységesség a szolgálatokhoz nem tar-
tozó taxik esetében nem jelent egyebet,
mint új számot, szakmailag

nem támogat-
ható az azonosítók megjelenítésének

preferálása.
Magyarországon hatósági jelzésként a

rendszám fogadható el, és teszi beazono-
síthatóvá a taxikat is. Az URH-kódok helyett
javasoljuk az egyedi azonosító jelet magá-
ban foglaló taxirendszám használatát. 

Lieb Judit
Ügyfélszolgálati vezető

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT

Köszönjük a választ.
Juhász Péter

URH-kódok, itt is…

Ezentúl nem írhatjuk ki az URH-kódokat a taxikra

…meg itt is

Itt már nincsenek URH-kó-
dok! És nem is lesznek…

Dover – Királyi Kikötő
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Muszáj...
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MINDEN ÉVBEN ADÓZÁSI FORMÁT VÁLASZTANI

AZ ADÓHATÓSÁGGAL ELEKTRONIKUS ÚTON KOMMUNIKÁLNI
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Vagy:

KÖNYVELŐT FOGLALKOZTATNI.

Nyári pihe-
nés és nya-

ralás közben az
ember nem gon-
dol a munkára.
Persze embere
v á l o g a t j a …
„Kivettük” az

egy hónapra tervezett szabadságot, ennyi jár
minden kamionsofőrnek, de „természete-
sen” fizetés nélkül. Nekünk májusban kellett
szabira menni, majd lesz még két hetünk au-
gusztusban.

Sokat nem kellett töprengenünk, hogy hol
töltsük el szabadidőnket, mert már előre
megbeszéltük… élvezzük az otthon-t. Csodá-
latos érzés ám, hogy reggel a fürdőszobá-
ban azonnal forró vízzel lehet zuhanyozni, és
az a bizonyos kis helyiség is pár méter távol-
ságra van…

Eme „csodás” dolgok figyelembevételével
otthon, a kertben szemléltük csendesen a vi-
lágot, már amikor Laura – az immáron négy
évessé növekedett unoka-kisasszony – bé-
kén hagyta a mamát és a papát, és nem ost-
romolt olyan kérdésekkel, hogy „mikor lehet
már esküvősdit játszani Dénessel, akibe ő
változatlanul szerelmes”…, és nem reklamál-
ta a hozott édesség és babák mennyiségét…

Mint minden nagyszülő, rettenetesen él-
veztük a napfelkeltétől napestig tartó élénk
társadalmi életet, amelyet Laura tökéletesen
biztosított, mert ha éppen nem volt a kertben
csak hat vendéggyerek, ő gondoskodott,
hogy ne unatkozzunk és hívott még hármat.

A szabadság nyolcadik napján Istvánnal
egyszerre álltunk fel a kerti székből, és egy-
szerre mondtuk ki: mennyi van még hátra eb-
ből a „szabadságból”, mert már igencsak jó
lenne úton lenni. Hogy nem vagyunk normá-
lisak, azt régen elkönyvelte a család, de erre
azért nem gondolt volna senki…

Nem húzom tovább a dolgot, a tízedik na-
pon felhívtuk a főnököt, miszerint: nincs-e va-
lami tennivaló, mert igencsak „viszket a tal-
punk”. És a Cég igazgatóhelyettese – lenyel-
ve lesújtó véleményét, mely szerint nem hor-
dott hátán a jó öreg Föld két ilyen viszketeg-
ségben szenvedő kofát – ennyit mondott:
hát gyertek, ha annyira nem bírtok magatok-
kal. De nehogy megbánjátok, mert most so-
kan vannak szabadságon, nem lehet válogat-
ni, oda mentek, ahova a fuvarfeladat megkö-
veteli, de útlevelet is hozzatok…

Mentünk. Azonnal. A kíváncsiságtól nem
láttunk félig se, de kérdezni nem akar-

tunk, mert hát ugye „mindegy, hogy hová,
csak valahová”…

Szombaton reggel megérkeztünk a telep-
helyre – szerencsére a jó öreg Pierre hűen
megvárt bennünket, azaz ott állt, ahová leál-
lítottuk – és bepakoltuk a cuccokat a meg-

szokott helyekre. Mivel most három hétre ké-
szültünk – a Főnök elmondta előre, három
hét után haza kell mennünk egy hétre – nem
is volt olyan rengeteg holmink.

A kamion tiszta, az ágyak felhúzva, a ru-
hák, kaja elpakolva, indulhatunk is. Az irattar-
tóban megtalálható a menetlevél és a fuvar-
feladattal kapcsolatos összes utasítás.

Felkészültem. És kinyitottam az irattartót,
és elolvastam a menetlevélen a lerakóhely
címét, és megnémultam!!! Szótlanul és sá-
padtan átnyújtottam Istvánnak.

Törökország. Hogy miért nem maradtunk
a fenekünkön nyugton… még vagy egy

hétig. István vállat vont, és foghegyről odave-
tette: voltam már vagy tizenhat-harminchat al-
kalommal, mit izgulsz? És különben képzeld
el: törökül tudok! (És tényleg tud, nem úgy
mint franciául, amikor ki kell menni a
sorompón… később kiderült, azt hittem esz-
méletem vesztem a meglepetéstől!)

Az útvonal a kamionozás egyik leg-
hosszabb és legszebb útvonala. Most aztán
tényleg készítsenek maguk mellé teát és ap-
rósüteményt, dőljenek hátra a kényelmes ka-
rosszékben és úgy olvassák ezt a kelleme-
sen-kellemetlenül, de feledhetetlenül és
megismételhetetlenül képtelen utazást. 

Először is az útvonal: Bécs-Hegyeshalom-
Budapest-Szeged-Nagyatád-Kolozsvár-
Székelyföld-Bukarest-Giurgu-Szófia – aztán
végre Kapikule – Isztambul. Úgy „alsó han-
gon is” kb. 2200 km. Magamban csendesen
szitkozódtam, miszerint miért nem napoz-
tunk még otthon, inkább hallgatnám a gye-
rekzsivajt és egyéb dolgokat, de most már
nincs visszakozás, indulás.

Fájdalom, nem lehet megállni sem Buda-
pesten, sem Szegeden amit felettébb sajná-
lok, mert a Tisza-parti Halászcsárdában főzik
az univerzum legjobb halászlevét, ráadásul ott
muzsikál a világ legnagyobb prímásai közül az
egyik, Kecskés Sándor barátom, akinek min-
dig ígérem, hogy megyünk, de csak ígérem.
Első komolyabb megállási lehetőség Kolozs-
vár.  

Régen jártam erre. Harminc évvel ezelőtt,
és természetesen személyautóval. Ami-

kor a városba vezető lejtőn lefelé gurult a ka-
mion, és megláttam a feliratot „Cluj”, össze-
szorult a szívem és elsírtam magam a gyö-
nyörűségtől. Mert újból itt vagyok, és újra lá-
tom a nekem mindig oly kedves tájakat. A he-
gyeket és a zöld dombok oldalát, ahol ép-
pen úgy legeltetik a marhacsordákat, mint
régen, és a kis falvakon átvezető utakon olya-
nok a kékre festett házikók, mint annak ide-
jén. A kispadokon kint ülnek a szalmakala-
pos bácsikák, megbökik a kalap szélét kö-
szönésképpen, és integetnek a csoportok-
ba verődött  asszonyok, kezükben a másna-
pi főznivalóval, megállva egy jóízű pletykálko-

dásra. A gyerekek kitartóan integetnek a ma-
gyar rendszám láttán és csapatba verődve
szaladnak mellettünk. 

Könnyeimen át látom a Békás-szorost
és elképzelem hogy nyílik fent a havasi gyo-
pár. A gyorsfolyású kristálypatakban feltehe-
tően még mindig rejtőznek pisztrángok, mint
annak idején… sőt eszembe jut egy fekete-
szemű szurtos kisfiú, aki – úgy harminc évvel
ezelőtt – odasündörgött mellénk, és így
szólt, minden előzetes bevezetés nélkül,
csak úgy könnyedén, szinte hanyagul: „aztán
hozzak-é egy igazi havasi gyopárt a kisasz-
szonnak onnan fölülrő’?” Hiába tiltakoztunk,
mint a zerge,  ügyesen mászott a sziklák kö-
zött, miközben mi életéért aggódva lentről
lestük minden mozdulatát. Pár perc múlva a
maszatos kis kézben ott volt a havasi
gyopár… pár lejért és csokoládéért… és ra-
gyogott a két bogárszem az örömtől és büsz-
keségtől.

István látja, hogy itt otthon vagyok. Feled-
ve a mindenkori kötelesség béklyóit, itt is,
ott is meg-megállunk. Aztán nyelem a köny-
nyeket Korondon… és végig a Székelyföld
útjain. 

Korond egyik legnevezetesebb és legré-
gibb fazekas-dinasztiája a Józsa-család.

Már harmincvalahány évvel ezelőtt is elvará-
zsoltak a kékre-fehérre festett és színes kor-
sók és tálak, már akkor sem tudtam válogat-
ni a több száz égetett és mázas tál, kancsó,
falitányér és egyéb szépséges dolog között.
Most sem tudom, hova kapjak, mit csodál-
jak, merre lépjek.

A Fő út tele emberekkel, a keramikusmű-
vészet páratlan darabjai vetekszenek egy-
mással a turisták kegyeiért. Német autóbusz
áll a parkolóban, a buszvezető türelmetlenül
dudál. De mindhiába. A Wolfgangok és
Heidik megrakodva a sok kinccsel, csigalas-
súsággal araszolgatnak a busz felé, hátha ta-
lálnak még valami utánozhatatlanul egyedi
dolgot, amit haza lehet vinni.

Aztán úgy megpakolják a buszt, hogy
még egy szúnyog elférne benne… Elégedet-
ten nevetgélnek, és a vezető megkönnyeb-
bülve kanyarodik az útra.

43

Pilla jelentiPilla jelenti

Taxiból kamionba 9. rész

ErErdélyi utdélyi utazásazás

A Békás-szoros
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Nem tudom, ti
hogy vagytok
vele, de én imá-
dom a tengert,
meg a hajókat,
meg a kikötőt,
meg minden
olyan dolgot,

ami ezzel kapcsolatos. Ergo: minden ki- és
behajózást kegyetlenül élvezek, még akkor
is ha várakozni kell sokszor egy-két órát,
ameddig megjön a hajó. 

Persze a legelső „hajókázást” soha nem
felejtem el – két éve is van annak már –, ami-
kor Trelleborgba evezett velünk a Tom
Sawyer nevét viselő tízemeletes csodahajó.
Ezt a történetet annak idején meg is írtam.
Akkor még mindenen ámultam és bámultam,
még a lift létezése is csodálattal töltött el. Az-
óta már más szemmel nézem a kikötőt, és a
hajózás minden mozzanata megszokottá vált. 

De figyeljétek csak, hogyan működik egy
ilyen hatalmas behajózási „attrakció”? 

Mi majdnem minden alkalommal Calais-
ból hajózunk át Doverbe (ritka kivétel Dun-
kerque). A két francia kikötő szinte egymás

mellett van (53 km a kettő közötti távolság),
de nem mindegy, hogy melyik társaság csó-
nakjával közlekedünk. A „D.F.D.S.” több mint
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Taxiból kamionba 12. rész

Egy behajEgy behajózás tózás törörténeténettee

A taxikat, a taxi-
sokat az URH-kód alapján azonosítjuk.
Az új, sárgított taxikon viszont nincsenek
kint az URH-kódok, ezért kértem a taxiren-
delet módosítását. A nemleges válasz, rövi-
dítve, szerkesztve, kiemelve a lényeget. 

Az egyes fuvarszervezők kérésé-
re terveztük az URH-kódok meg-
jelenítésének lehetőségét, ami
ma már szükségtelen. A taxiren-
delet teljes körű szabályozást ír
elő a járművek külső
megjelenésére vonat-
kozóan, ami nem tar-
talmazza az URH-kó-
dok megjelenítésének
lehetőségét.

A taxirendelet sza-
bályozza a szolgálatok
fuvarközvetítésre al-
kalmazott rendszeré-
nek előírásait, amely al-
kalmazása mellett szük-
ségtelen az URH-kódok
rendszerben tartása. A
rendszer alkalmas a hely-
adatok alapján történő jár-
mű-azonosításra és a blue-
tooth headset alkalmazásá-
val hang továbbítására is.

Utas-fogyasztóvédelmi
szempontból szintén nincs je-
lentősége, mert Társaságunk
részére nincs lehetőség en-
nek az adatnak a nyilvántar-
tására, illetve jogi vélemények

figyelembevételével a Főváros jogalko-
tása során ilyen újabb azonosítót nem
írhat elő rendeletében. 

Tekintettel arra, hogy az azonosító előírá-

sa jogellenesen nem valósulhat meg, illetve
az egységesség a szolgálatokhoz nem tar-
tozó taxik esetében nem jelent egyebet,
mint új számot, szakmailag

nem támogat-
ható az azonosítók megjelenítésének

preferálása.
Magyarországon hatósági jelzésként a

rendszám fogadható el, és teszi beazono-
síthatóvá a taxikat is. Az URH-kódok helyett
javasoljuk az egyedi azonosító jelet magá-
ban foglaló taxirendszám használatát. 

Lieb Judit
Ügyfélszolgálati vezető

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT

Köszönjük a választ.
Juhász Péter

URH-kódok, itt is…

Ezentúl nem írhatjuk ki az URH-kódokat a taxikra

…meg itt is

Itt már nincsenek URH-kó-
dok! És nem is lesznek…

Dover – Királyi Kikötő
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két órán keresztül evickél a vízen, míg a
P&O  szinte átrepül – röpke másfél óra alatt
– az angol partokra. Hogy miért e siet-
ség? Mert általában időre
kell felérni a lerakóhelyre
– felfelé megyünk az an-
gol utakon, azért írom,
hogy felérni – és minden
perc számít. Nos, vissza a
kikötőbe és a hajókhoz, de
előtte egy kis tájékoztató:

Az angolok rettenetesen
őrzik határaikat, ezért az
esetleges bevándorlók mi-
att leírhatatlanul szigorú el-
lenőrzésen megyünk ke-
resztül. A brit törvény ugyan-
is úgy szól, hogy minden be-
érkező idegen – természe-
tesen a nem EU-tag orszá-
gokból érkezőkről van szó –
kettőezer

font letelepedési
segélyt kap, amint jelentkezik a hatóságok-
nál. A regisztrációt követően megkapja a
fontocskákat és megvan a kiindulási alap…

…és mit csinál a bevándorló? Felmarkolja
a 2000 fontot és visszamegy a túlpartra, a
franciákhoz, hollandokhoz, belgákhoz.
Ugyanis Anglia rettenetesen drága ország,
eszméletlenül magasak a megélhetés költ-
ségei. Egy háromszobás összkomfortos ház
bérleti díja 450 font, fűtés és világítás nélkül.
Egy félkilós kenyér (toast) 0,75 font, egy do-

boz cigaretta általában 5 font. (A megkapott
kétezer font a harmadik világból érkező
emigráns otthoni, egy évi keresete…)

És az angol nem fizeti túl az idegent, az át-
lagórabér 8 font, a havi átlagkereset 1200
font. Hangsúlyozom, nem angol állampolgá-
roknak!

Aztán a bevándor-
ló egy év múlva –
mert csak évente
egyszer jár ez a
pénz – újra átszökik,
és kezdődik az
egész elölről. Tehát
irtózatosan kemény
a kikötőben az el-
lenőrzés. Minden
kocsinak át kell
haladnia a röntge-
nen, amely

kimutatja, hogy
tartózkodik-e illegális személy a

kamionban. A röntgen után be kell állni egy
hangárszerű építménybe, ahol még egy külön
átvizsgálás következik, ez a CO-vizsgálat (az
emberi szervezet által kibocsátott CO-t méri),
és itt ki kell szállnunk a fülkéből. Ugyanis elhe-
lyeznek a kamionon egy mozgásérzékelőt. Ha
valaki csak a kisujját mozdítja, már érzékeli a
műszer. Ha sóhajt, azt is…

Mindezek után jön a kutyuskás-vizsgálat.
Okos, értelmes jószágok ezek a kutyák, és
nemcsak a kábítószert, hanem minden egye-
bet „felfedeznek” (a rejtőzködő személyeket

is). A kutyák szimatolnak, azután a hivatalos
okmányok – személyi igazolvány, fuvarlevél,
referenciaszámok, esetleges ADR. szállít-
mány – ellenőrzése, mindkét oldalon. Szóval
először a francia, majd az angol hatóságok
„szaglásznak”. Ha minden simán ment, be-
állhatunk a százvalahány sor valamelyikébe,

ahol elveszik a már
előzőleg kiállított
hajójegyeket. An-
gol és francia a
társalgási nyelv,
másképpen „nem
értenek”. A jegye-
ket megkaptuk, raj-
ta egy sorszám,
mely szerint melyik
– az aszfaltra felfes-
tett, számmal jelölt
– sorba kell beáll-
nunk. Egyébként 1-
től 533-ig terjed a
sávok száma. Előt-
tünk, mögöttünk,
mellettünk kamionok.
Jó szorosan, hogy a
tükrök, oldalfalak
szinte egymásba ér-
nek. Aztán ásítozás,
várakozás, unatko-
zás, vagy esetleg ki-
szállunk és nézzük a
tengert, etetjük a si-
rályokat, ameddig
fel nem tűnik a lát-
határon a hajó, ami
„betolat” a dokkba,
és elkezdenek
özönleni kifelé a ki-
sebb és nagyobb

járművek. Gurul-
nak kifelé a
rampákról las-
san, gyorsan,
kinek-kinek vér-
mérséklete és
gyakorlata sze-
rint. Közben a
„ tengerészek”
akik ma már nem
csíkos pólót visel-
nek és nem lóg pi-
pa a szájukban,
előkészítik a követ-

kező transzport behajózását. A kamionok
hajózhatnak be először. Itt centiméteres
pontossággal kell beállni a matrózok által
meghatározott helyre. Nem könnyű feladat,
de megoldható.  Mikor már minden kamion
a helyén áll, fel kell menni a sofőröknek kü-
lön fenntartott helyre, a 9. emeletre. Itt talál-
ható az étterem, a zuhanyzó, kávézó, és
internet-hozzáférési lehetőség is van. Elő-
ször az ebéd vagy vacsora. Az étteremben –
mint egy önkiszolgáló étteremben Pesten –
tálcák és tányérok, majd a pultnál kikérhe-
ted, amit szeretnél. Sajnos ez nem a svéd-
asztalos változat, mint a Speed Line-on, de
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Egy mai modern matróz. A tükörben lát-
ható milyen szorosan állnak a kamionok

A „Lordok Házán” egy emlék-
tábla, sajnos én nem értemA „Lordok Háza” köz-

vetlenül a parton

A márványoszlopok 

A lépcsőház…

ujtaxi.qxd  11/13/13 09:00  Page 44

mégiscsak főtt kaja, és van csirkecomb meg
rántott hal, aztán valami sült hús meg hasáb-
burgonya. Különösebben nem dob fel a do-
log. Igaz, ha francia a hajó személyzete, igen
finom dolgok is előfordulhatnak. Legutóbb
például garnélarákot ehettem madeira-már-
tásszerű szószban, rizzsel, finom volt. Utána
a zuhany élvezete következik. Itt is remek
dolgom van, mert ameddig Istvánnak leg-
többször sorba kell állnia az élvezetéért –
sok a sofőr, kevés a zuhanykabin – addig ne-
kem, mint az esetek többségében egyetlen
női sofőrnek, rendelkezésemre áll a teljesen
üres női öltöző-tusoló. 

Eme „hétköznapi ügyek” elintézése után
mindenki arra tekereg, amerre akar, egyálta-
lán nem kötelező a fenntartott helyen marad-
ni. Én általában a vámmentes shopban töl-
töm az időt (no meg a pénzemet), Istvánom
nagy örömére…

Sajnos a behajózások alkalmával, kötele-
ző a fedélzetre felmenni, a balesetek elkerü-
lése miatt, biztonsági okokból. Mi néha azért
ellébecoljuk azt a dolgot, mert kihasználjuk
az időt egy kis alvásra. Egyszer előfordult,
hogy majdnem fennmaradtunk a hajón…
ugyanis olyan fáradtak voltunk, hogy még a
hangosbemondót sem hallottuk meg, aki kö-
zölte a „kedves utasokkal”, igyekezzenek a
le- és kijáratokhoz, mert a hajó tíz percen be-
lül partot ér. Mi simán aludtunk, és a matróz
kopogtatására pattantunk fel, amikor már az
összes előttünk álló kamion elhagyta a hajót.
Szerencsére nem lett belőle baj, utolsók vol-
tunk egyébként is…

Meg kell említeni, hogy utálom ha ADR-es
árut viszünk, azaz veszélyes árut. De van elő-
nye is, ugyanis külön és legelsőnek hajózha-
tunk be, nincs sorbaállás és variációs lehe-
tőség.

A hajó két végén – azaz az első két-három
és az utolsónak felhajtó két-három – kamiono-
kat karvastagságú láncokkal rögzítik a matró-
zok. Fejükön védősisak, fülükön zajvédő, és
URH-, vagy talán CB-rádiókon keresztül be-
szélnek egymással. Annyira modern már ez a
hajókázás, hogy leginkább valami modern na-
vigációs-számítógépes játékhoz tudnám ha-
sonlítani. Az emeleten nincs kilincs,
vagy ilyen hétköznapi dolog, amivel
az ajtót ki lehet nyitni, hogy bemen-
jünk a Drivers-Road-ra. A jegyünkön
lévő vonalkóddal lehet az elektromos
ajtón át közlekedni. Hallatlan moder-
nizáció, de a zuhanyozóban csak an-
gol szabvány szerinti konnektorok
vannak, nehogy hajat tudjak szárítani
„európai” hajszárítómmal. 

A kifelé haladás a kikötőből az
A20-as útra kissé nyakatekert, rövid-
ke út. A kikötőn belül talán kettő ki-
lométer sincs, de magasra épített
drótkerítésen belül kell áthaladni a
felfestett úton. Itt még kikaphatják a
kamiont egy utolsó ellenőrzésre, mi-
szerint lopakodott-e fel valaki – már
a hajón, ameddig mi fent tartózkod-
tunk az emeleten – rossz szándék-
kal, vagy nem csempészünk esetleg

több kiló ezt-azt a Királyság területére. Ha ki-
hívnak kontrollra, akkor mindent ellenőriz-
nek. A kabint is. Ha minden rendben volt,
mehetünk tovább.

Doverban már ismerősek a Fehér sziklák,
és a kikötő hangulata, illata. Megszerettem
Angliát, már örömmel érkezem. Az angol
mentalitás – már többször írtam – teljesen
más, mint amit mi megszoktunk, egy kis túl-
zással mondhatnám azt is, hogy elég kitenni
az indexet, nem kell a tükröt sem figyelni, és
már lehet kanyarodni. Már valóban nem tu-
dom, hányadszor hajózunk át, de van valami,
amin még ma is minden alkalommal elcso-
dálkozom: a kikötőből kifelé – és persze a
befelé vezetőn úton is – a három sávot egy-
mástól elválasztó felfestés nem a megszo-
kott fehér szaggatott sáv, hanem különböző
színű kis fényvisszaverők világítják meg a kö-
vetendő utat. Nagyon ötletes és hatalmas
segítség. Ezen az úton – egyébként M20 –
Ashfordig, mint a kergebirkák úgy rohannak
az autók. Az az érzésem, be akarják hozni a
hajón töltött időt. 90-102 km/óra a tempó,
pedig elég veszélyes ez a szakasz. Hegyes-
völgyes, és ami még fontos szempont, állan-
dóan javítanak rajta valamit. Folyamatos az
útlezárás. De az angolok rendesek, mert elő-
re, több mérfölddel előtte (ugye itt mérföld-
ben számolunk) ki van írva: útlezárás, tere-
lés, kerülőutat használj, stb.  Amit nem értek:
állandóak az útjavítások, elterelések, az uta-
kon a pepecselések. Van olyan útszakasz,
amit több mint öt éve építgetnek (mintha ott-
hon lennénk). De mielőtt rákanyarodnánk az
M20-asra, ránk köszön a „Lordok Háza” hó-
fehér falaival, és elvárja, hogy üdvözöljem. 

Minden alkalommal megteszem, és be is
mutatom nektek. Ez a csodálatos – még mai
szemmel nézve is előkelő – épület közvetle-
nül a tengerparton a kikötő mellett épült. Va-
lamikor valóban a lordok és más előkelősé-
gek kényelmét és szórakozását szolgálta. És
csak „urak” léphettek be, nő be nem tehette
a lábát. Ma már különböző – főleg a hajózás-
sal és logisztikával foglalkozó – cégek irodá-
it foglalja magába. De belül tetten éri az em-
ber a régi világot, az elegancia, az építésze-
ti megoldások finomsága értékálló és mint

ilyen, megmaradt. Nézzék csak, milyen ele-
gánsan finom ívű a korlát a lépcsőházban! A
„Lordok Házá”-ban természetesen lift is van,
de akkor nem csodálhattam volna meg a mí-
ves lépcsőkorlátokat és nem kukkanthattam
volna be a folyosókra, ahol az irodákat talál-
hatjuk. Hatalmas ez az épület belülről is,
egy-egy irodahelyiség kb. 50-60 négyzetmé-
ter, és még ma is fellelhetők a múltat idéző
tárgyak. Itt felejtették például a neobarokk
jellegű fotelt az egyik váróhelyiségben, és
láttam egy-két régi újságtartót, esernyőtar-
tót, sőt egy gyertyakoppintót is, valamint
brokát sötétítőfüggöny lóg az egyik iroda ab-
laka előtt, eltakarva a kintről bezúduló nap-
fényt. Sajnálom, hogy egy ilyen szép épület
ennyire nemtörődöm módon válik majd fele-
désbe. Én biztosan szállodát alakítottam vol-
na ki belőle, talán azért, hogy megőrizzem
jellegét és fenntarthassam hangulatát. De
mivel engem nem kérdeztek, hát ez van…

A British Múzeumba – mivel felújítás alatt
van – vittünk járólapokat. Volt pár szabad
óránk, így sétálgattunk a belvárosban. Csak
itt láttunk magamutogató, feltűnési viszke-
tegségben szenvedő emberkéket, lila-zöld
hajjal és egyéb finomságokkal. Ugyanakkor
itt találkoztunk a 30 fok melegben is öltönyt
és keménykalapot(!) viselő angol üzletembe-
rekkel, elmaradhatatlan esernyőiket karju-
kon lóbálva. Hihetetlen látvány volt, de valós.
A „lunch time” szent és sérthetetlen dolog.
Az igazi angol ebédidőben minden egyéb el-
foglaltságot abbahagy, és kollégáival közö-
sen fogyasztja el az ebédet. Láttunk rakodó-
munkásokat együtt ebédelni cégük kerti asz-
talánál, és láttunk az ügynökségen dolgozó
urakat és hölgyeket, akik eldobván a számí-
tógép egerét, szinte futva hagyták el az iro-
dát, hogy kedvenc kis éttermecskéjük aszta-
lánál lazítsanak egy kicsit. Angliában a mun-
kaidő általában reggel 7-től este 7-ig tart. (A
Belvárosban nem tudom…)

Ennyit Angliáról és az angolokról. Ha teheti-
tek, látogassák meg a Szigetországot, én
most tovább utazom. Legközelebbi hely
ugyanis – végre megint – Itália, pontosabban
Genova. Ráadásul utána vissza Anglia, de
Svájcon keresztül. Ugye, tovább olvassátok…?
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A fiatal pap nagyon izgult az elsõ miséje
elõtt, a püspök ezt észrevette és azt taná-
csolta neki, hogy  mielõtt megkezdi a mi-
sét, tegyen egy kis vodkát a vizespohárba,
hogy megnyugodjon. A jól sikerült mise
után a fiatal pap egy levelet kapott a püs-
pöktõl:

Kedves Fiam!
Gratulálok misédhez és örülök hogy

megfogadtad tanácsomat, van azonban né-
hány megjegyzésem:

– Abból a pohárból kis kortyokat kell in-
ni, nem pedig egyszerre felhajtani.

– Azt mondtam hogy tegyél egy kis vod-
kát a vízbe és nem fordítva.

– A vizespohárba nem teszünk se jégkoc-
kát, se citromszeletet.

– A Bibliát nem használjuk pohártartó-
nak.

– 10 parancsolat van és nem 12.
– 12 Apostol van és nem 10.
– Amikor a keresztrõl beszélsz, nem

mondhatod hogy: – Az a nagy T az oltáron.
– Júdást nem hívhatod köcsögnek.
– Az Atya, Fiú, Szentlélek nem az Öreg, a

Srác és a Szellem!
– Nem szép a Pápát Keresztpapának hív-

ni.
– A fáraó számûzte a zsidókat, és nem el-

küldte õket a p…ba.
– A szentelt vizet áldásra használjuk, nem

arra hogy a tarkód lehûtsd vele.
– Mindig legyen rajtad alsógatya, pláne

ha a csuháddal legyezed magad.
– Aki melletted ült és piros-szoknyás

transzvesztitának hívtad – az én voltam.
– Végül is ezenkívül minden rendben

volt. Áldásom Rád.
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két órán keresztül evickél a vízen, míg a
P&O  szinte átrepül – röpke másfél óra alatt
– az angol partokra. Hogy miért e siet-
ség? Mert általában időre
kell felérni a lerakóhelyre
– felfelé megyünk az an-
gol utakon, azért írom,
hogy felérni – és minden
perc számít. Nos, vissza a
kikötőbe és a hajókhoz, de
előtte egy kis tájékoztató:

Az angolok rettenetesen
őrzik határaikat, ezért az
esetleges bevándorlók mi-
att leírhatatlanul szigorú el-
lenőrzésen megyünk ke-
resztül. A brit törvény ugyan-
is úgy szól, hogy minden be-
érkező idegen – természe-
tesen a nem EU-tag orszá-
gokból érkezőkről van szó –
kettőezer

font letelepedési
segélyt kap, amint jelentkezik a hatóságok-
nál. A regisztrációt követően megkapja a
fontocskákat és megvan a kiindulási alap…

…és mit csinál a bevándorló? Felmarkolja
a 2000 fontot és visszamegy a túlpartra, a
franciákhoz, hollandokhoz, belgákhoz.
Ugyanis Anglia rettenetesen drága ország,
eszméletlenül magasak a megélhetés költ-
ségei. Egy háromszobás összkomfortos ház
bérleti díja 450 font, fűtés és világítás nélkül.
Egy félkilós kenyér (toast) 0,75 font, egy do-

boz cigaretta általában 5 font. (A megkapott
kétezer font a harmadik világból érkező
emigráns otthoni, egy évi keresete…)

És az angol nem fizeti túl az idegent, az át-
lagórabér 8 font, a havi átlagkereset 1200
font. Hangsúlyozom, nem angol állampolgá-
roknak!

Aztán a bevándor-
ló egy év múlva –
mert csak évente
egyszer jár ez a
pénz – újra átszökik,
és kezdődik az
egész elölről. Tehát
irtózatosan kemény
a kikötőben az el-
lenőrzés. Minden
kocsinak át kell
haladnia a röntge-
nen, amely

kimutatja, hogy
tartózkodik-e illegális személy a

kamionban. A röntgen után be kell állni egy
hangárszerű építménybe, ahol még egy külön
átvizsgálás következik, ez a CO-vizsgálat (az
emberi szervezet által kibocsátott CO-t méri),
és itt ki kell szállnunk a fülkéből. Ugyanis elhe-
lyeznek a kamionon egy mozgásérzékelőt. Ha
valaki csak a kisujját mozdítja, már érzékeli a
műszer. Ha sóhajt, azt is…

Mindezek után jön a kutyuskás-vizsgálat.
Okos, értelmes jószágok ezek a kutyák, és
nemcsak a kábítószert, hanem minden egye-
bet „felfedeznek” (a rejtőzködő személyeket

is). A kutyák szimatolnak, azután a hivatalos
okmányok – személyi igazolvány, fuvarlevél,
referenciaszámok, esetleges ADR. szállít-
mány – ellenőrzése, mindkét oldalon. Szóval
először a francia, majd az angol hatóságok
„szaglásznak”. Ha minden simán ment, be-
állhatunk a százvalahány sor valamelyikébe,

ahol elveszik a már
előzőleg kiállított
hajójegyeket. An-
gol és francia a
társalgási nyelv,
másképpen „nem
értenek”. A jegye-
ket megkaptuk, raj-
ta egy sorszám,
mely szerint melyik
– az aszfaltra felfes-
tett, számmal jelölt
– sorba kell beáll-
nunk. Egyébként 1-
től 533-ig terjed a
sávok száma. Előt-
tünk, mögöttünk,
mellettünk kamionok.
Jó szorosan, hogy a
tükrök, oldalfalak
szinte egymásba ér-
nek. Aztán ásítozás,
várakozás, unatko-
zás, vagy esetleg ki-
szállunk és nézzük a
tengert, etetjük a si-
rályokat, ameddig
fel nem tűnik a lát-
határon a hajó, ami
„betolat” a dokkba,
és elkezdenek
özönleni kifelé a ki-
sebb és nagyobb

járművek. Gurul-
nak kifelé a
rampákról las-
san, gyorsan,
kinek-kinek vér-
mérséklete és
gyakorlata sze-
rint. Közben a
„ tengerészek”
akik ma már nem
csíkos pólót visel-
nek és nem lóg pi-
pa a szájukban,
előkészítik a követ-

kező transzport behajózását. A kamionok
hajózhatnak be először. Itt centiméteres
pontossággal kell beállni a matrózok által
meghatározott helyre. Nem könnyű feladat,
de megoldható.  Mikor már minden kamion
a helyén áll, fel kell menni a sofőröknek kü-
lön fenntartott helyre, a 9. emeletre. Itt talál-
ható az étterem, a zuhanyzó, kávézó, és
internet-hozzáférési lehetőség is van. Elő-
ször az ebéd vagy vacsora. Az étteremben –
mint egy önkiszolgáló étteremben Pesten –
tálcák és tányérok, majd a pultnál kikérhe-
ted, amit szeretnél. Sajnos ez nem a svéd-
asztalos változat, mint a Speed Line-on, de
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Egy mai modern matróz. A tükörben lát-
ható milyen szorosan állnak a kamionok

A „Lordok Házán” egy emlék-
tábla, sajnos én nem értemA „Lordok Háza” köz-

vetlenül a parton

A márványoszlopok 

A lépcsőház…
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mégiscsak főtt kaja, és van csirkecomb meg
rántott hal, aztán valami sült hús meg hasáb-
burgonya. Különösebben nem dob fel a do-
log. Igaz, ha francia a hajó személyzete, igen
finom dolgok is előfordulhatnak. Legutóbb
például garnélarákot ehettem madeira-már-
tásszerű szószban, rizzsel, finom volt. Utána
a zuhany élvezete következik. Itt is remek
dolgom van, mert ameddig Istvánnak leg-
többször sorba kell állnia az élvezetéért –
sok a sofőr, kevés a zuhanykabin – addig ne-
kem, mint az esetek többségében egyetlen
női sofőrnek, rendelkezésemre áll a teljesen
üres női öltöző-tusoló. 

Eme „hétköznapi ügyek” elintézése után
mindenki arra tekereg, amerre akar, egyálta-
lán nem kötelező a fenntartott helyen marad-
ni. Én általában a vámmentes shopban töl-
töm az időt (no meg a pénzemet), Istvánom
nagy örömére…

Sajnos a behajózások alkalmával, kötele-
ző a fedélzetre felmenni, a balesetek elkerü-
lése miatt, biztonsági okokból. Mi néha azért
ellébecoljuk azt a dolgot, mert kihasználjuk
az időt egy kis alvásra. Egyszer előfordult,
hogy majdnem fennmaradtunk a hajón…
ugyanis olyan fáradtak voltunk, hogy még a
hangosbemondót sem hallottuk meg, aki kö-
zölte a „kedves utasokkal”, igyekezzenek a
le- és kijáratokhoz, mert a hajó tíz percen be-
lül partot ér. Mi simán aludtunk, és a matróz
kopogtatására pattantunk fel, amikor már az
összes előttünk álló kamion elhagyta a hajót.
Szerencsére nem lett belőle baj, utolsók vol-
tunk egyébként is…

Meg kell említeni, hogy utálom ha ADR-es
árut viszünk, azaz veszélyes árut. De van elő-
nye is, ugyanis külön és legelsőnek hajózha-
tunk be, nincs sorbaállás és variációs lehe-
tőség.

A hajó két végén – azaz az első két-három
és az utolsónak felhajtó két-három – kamiono-
kat karvastagságú láncokkal rögzítik a matró-
zok. Fejükön védősisak, fülükön zajvédő, és
URH-, vagy talán CB-rádiókon keresztül be-
szélnek egymással. Annyira modern már ez a
hajókázás, hogy leginkább valami modern na-
vigációs-számítógépes játékhoz tudnám ha-
sonlítani. Az emeleten nincs kilincs,
vagy ilyen hétköznapi dolog, amivel
az ajtót ki lehet nyitni, hogy bemen-
jünk a Drivers-Road-ra. A jegyünkön
lévő vonalkóddal lehet az elektromos
ajtón át közlekedni. Hallatlan moder-
nizáció, de a zuhanyozóban csak an-
gol szabvány szerinti konnektorok
vannak, nehogy hajat tudjak szárítani
„európai” hajszárítómmal. 

A kifelé haladás a kikötőből az
A20-as útra kissé nyakatekert, rövid-
ke út. A kikötőn belül talán kettő ki-
lométer sincs, de magasra épített
drótkerítésen belül kell áthaladni a
felfestett úton. Itt még kikaphatják a
kamiont egy utolsó ellenőrzésre, mi-
szerint lopakodott-e fel valaki – már
a hajón, ameddig mi fent tartózkod-
tunk az emeleten – rossz szándék-
kal, vagy nem csempészünk esetleg

több kiló ezt-azt a Királyság területére. Ha ki-
hívnak kontrollra, akkor mindent ellenőriz-
nek. A kabint is. Ha minden rendben volt,
mehetünk tovább.

Doverban már ismerősek a Fehér sziklák,
és a kikötő hangulata, illata. Megszerettem
Angliát, már örömmel érkezem. Az angol
mentalitás – már többször írtam – teljesen
más, mint amit mi megszoktunk, egy kis túl-
zással mondhatnám azt is, hogy elég kitenni
az indexet, nem kell a tükröt sem figyelni, és
már lehet kanyarodni. Már valóban nem tu-
dom, hányadszor hajózunk át, de van valami,
amin még ma is minden alkalommal elcso-
dálkozom: a kikötőből kifelé – és persze a
befelé vezetőn úton is – a három sávot egy-
mástól elválasztó felfestés nem a megszo-
kott fehér szaggatott sáv, hanem különböző
színű kis fényvisszaverők világítják meg a kö-
vetendő utat. Nagyon ötletes és hatalmas
segítség. Ezen az úton – egyébként M20 –
Ashfordig, mint a kergebirkák úgy rohannak
az autók. Az az érzésem, be akarják hozni a
hajón töltött időt. 90-102 km/óra a tempó,
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re, több mérfölddel előtte (ugye itt mérföld-
ben számolunk) ki van írva: útlezárás, tere-
lés, kerülőutat használj, stb.  Amit nem értek:
állandóak az útjavítások, elterelések, az uta-
kon a pepecselések. Van olyan útszakasz,
amit több mint öt éve építgetnek (mintha ott-
hon lennénk). De mielőtt rákanyarodnánk az
M20-asra, ránk köszön a „Lordok Háza” hó-
fehér falaival, és elvárja, hogy üdvözöljem. 

Minden alkalommal megteszem, és be is
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1. Helyes a „B” válasz. A tábla jelentése; „Ve-
szélyes útkanyarulat balra”. Ilyen táblával jelzik a
sík úton lévő enyhe, ún. kiflikanyarulatot is, ahol az
előzés – a vonatkozó feltételek megléte esetén –
nem tiltott. Előzni a be nem látható útkanyarulat-
ban tilos.
2. Helyes a „C” válasz. A villamos-megállóhely-
nél levő járdasziget és az ahhoz közelebb eső jár-
da között a járművezetőknek a gyalogosokra foko-
zottan kell vigyázniuk, de részükre elsőbbséget
nem kell adniuk.
3. Helyes a „C” válasz. A tábla jelentése; „La-
kott terület vége”. A taxi a települést elhagyva –
egyéb jelzés hiányában – 50 km/h-nál gyorsabban
is haladhat.

4. Helyes a „B” válasz. Egyirányú
forgalmú úton az úttest bal szélén –
ha közúti jelzésből más nem követke-
zik – meg szabad állni, ha a jármű

mellett az úttest jobb széléig mérve legalább 5,5
m szélességű hely marad.
5. Helyes a „C” válasz. A lovas kocsin szállítha-
tó személyek számát a hajtó határozza meg, mivel
erre vonatkozóan a KRESZ-nek nincs rendelkezé-
se. A hajtónak azonban minden utas részére ülő-
helyet kell biztosítania. 
6. Helyes a „B” válasz. A tábla jelentése; „Előz-
ni tilos”. A jelzőtábla hatálya alá eső útszakaszon
az előzést nemcsak megkezdeni, hanem a már ko-
rábban megkezdett előzést tovább folytatni is tilos.  
7. Helyes a „C” válasz. A tábla jelentése; „Mind-
két irányból tilos behajtani”. 
8. Helyes a „C” válasz. A képen látható helyen,
az úttest közepén egymás mellett lévő villamosvá-

gányokat záróvonallal választják el a többi jármű
közlekedésére szolgáló forgalmi sávoktól. 
9. Helyes a „C” válasz. A kéziféket a vezető úgy
oldja, hogy a kart először felfelé húzza, majd be-
nyomja a rögzítő gombot és a kézifékkart ütközé-
sig lenyomja.
10. Helyes az „A” válasz. A tábla idegenforgal-
mi nevezetességről tájékoztat. Az ilyen – egyedi,
képi ábrázolású – jelzés az utak körzetében levő
térségek, települések, természeti, kulturális és épí-
tészeti értékek informatív bemutatására szolgál.   
11. Helyes az „A” válasz. Az ülés beállítása ak-
kor jó, ha a vezető kényelmesen ülve minden keze-
lő-berendezést elér és biztonságosan tudja azokat
működtetni. 
12. Helyes a „C” válasz. Nem változtat irány a
jármű, amelyik követi a kanyargós út vonalvezetés-
ét. Természetesen a vezetőnek ilyen esetben irány-
jelzést nem kell adnia.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

A mikor a pénzügyi kormányzat „ki-
találta” a kötelező nyugtaadást,
egy célja volt vele: hogy ne lehes-

sen eltüntetni a vállalkozások bevéte-
leit. Ha a kereskedő vagy szolgáltató
ad egy nyugtát, és azt a vevő el is vi-
szi, bármikor ellenőrizhetővé válik,
hogy azt a bizonyos bevételt vajon tar-
talmazza-e  könyvelése. Később, a
pénztárgépek kötelező használatával
ez a kontroll még erősebbé vált. 

Idővel a taxisok is beálltak a sorba:
most már évtizedes az adattárolós,
nyugtaadós taxaméter kötelező hasz-
nálata – minden bevételnek nyoma
van. Még jobban árnyalta a képet a
taxicsekkek, taxikártyák, különböző
készpénzhelyettesítő eszközök elterje-
dése. Ezeket társaságunk tartotta nyil-
ván, kifizette a taxist, elszámolt az
utassal, aztán az egész cuccot irattár-
ba helyezte. Mégpedig a jelenlegi
számviteli törvény előírásainak megfe-
lelően legalább öt évre. 

Néhány éve már az adóhatóság is
nyilvántartja, milyen számlatömböket
vásároltunk. Nagyon vigyázzunk ezek-
re a tömbökre akár üres, akár betelt
állapotában, mert elvesztésük esetén
brutális büntetést kockáztatunk (né-
hány hónapja írtunk egy példát, ami-
kor a taxis kolléga a megvásárolt
számlatömbjeit úgy, ahogy volt, üres
állapotban elvesztette, ez egy ellenőr-
zés során kiderült, másfél milliós bír-
ságot kapott!) Tehát számlát adunk az
utasnak, ő nyilván elszámolja a cégé-
nél, amely aztán ezt legalább öt évig
megőrzi – rajta nevünkkel, címünkkel,
adószámunkkal. 

POS-terminálunk van, az utas kár-
tyával fizet: az adatokat megőrzi taxa-
méterünk, terminálunk és a bank rend-
szere. Évekig. És akkor erre jön még
ráadásul az úgynevezett „fedett ellen-
őrzés” elve. Az utas beszáll, utazik, fi-
zet. Nem fedi fel magát, csak ellenőrzi
a megfelelő tarifát, meg hogy kapott-e
nyugtát. Néhány nap múlva pedig jön
az ajánlott levél a Határozattal: sze-
rencsés esetben mindent rendben ta-

lált. Egyesek szerint ezeknél a fedett
ellenőröknél még rejtett kamera is
van, de ezt én kétlem…

A számítástechnika és a tárolókapa-
citás elképesztő fejlődése ma már le-
hetővé teszi, hogy életünk minden as-
pektusa nyomon követhető legyen. A
GPS tudja, hogy éppen hol vagyunk. A
telefonunk tudja, hol vagyunk, kivel
beszélünk és ő hol van, továbbá, hogy
mit beszélünk (lásd lehallgatási bot-
rány), kinek milyen sms-t és emailt
írunk. A mindenféle pontgyűjtő kártyá-
ink használatával kiválóan feltérképez-
hetők vásárlási szokásaink, a bank-
számláink számot adnak pénzügyi
helyzetünkről, hiteleinről és megtaka-
rításainkról, a Facebook meg tudja, ki-
ket ismerünk, és mik a legtitkosabb
vágyaink. Botorság lenne azt gondol-
ni, hogy pont az adóhivatal nincs tisz-
tában tényleges bevételeinkkel. Vagy
fogalmazzunk úgy: pontosan tisztában
lehetne, ha akarná.

De vajon mibe kerül nekünk mind-
ez? Mennyi adót kell fizetnünk bevéte-
leink, illetve azok növekedése nyo-
mán?

A taxisok nagy része az átalányadó-
zó kategóriába tartozik. Ez az adófaj-
ta a mi tevékenységi körünkben úgy
számol, hogy a teljes bevétel 80%-a
költség, 20%-a jövedelem. A jövedel-
mekre pedig – bármely módon is adó-
zunk – egységesen 16% az adókulcs.
Egy kis matek: a bevétel 20 százaléká-
nak 16 százaléka, az a bevételhez vi-
szonyitva 3,2%. (20x16/100) Ha tehát
csinálunk egy ezer forintos bevételt,
abból 32 forint az adó. Vagy nézzük
fuvaronként: Egy 450 forintos alapdíj-
ból nem egészen 15 forint adót kell fi-
zetnünk. Egy kilométer díjából, 280 fo-
rintból  kilenc forintot. Igen, tudom,
hogy a bevételt más tételek is terhe-
lik, persze ez így van, de azért mégis-
csak számoljunk: mondjuk van egy

5000 forintos fuvarunk. Megtettük, el-
végeztük a munkát, kifizetjük a rá eső
költségeket (üzemanyag stb.) Ezen
felül kell még fizetnünk utána 160 fo-
rint adót. Egyesek szerint bizonyos
módon lehet törölni a fuvart a taxiórá-
ból, ám ezt én kétlem. De ha lehetne
is: megéri 160 forintért idegeskedni? 

Felmerülhet persze, hogy na jó, de
a járulékok! Azok magasak! Igen, való-
ban. Egy főállású egyéni vállalkozó a
minimálbére után 2013-ban több mint
52 ezer forint járulékot fizet. Ez a járu-
lék azonban nem emelkedik egészen
addig, míg bevételünk által meghatá-
rozott jövedelmünk nem lépi túl a mi-
nimálbért. Jelenleg 98.000 forintot ha-
vonta. 1.176.000 forintot évente. Hogy
mikor lépjük ezt át? Egyszerű a számí-
tás: ha bevételünk 20%-a a jövedelem,
akkor jövedelmünk ötszöröse a bevé-
telünk. Ha jövedelmünk egy évben
1.176.000 forint, akkor ennek ötszörö-
se 5.880.000 Ft. Vagyis ennél a bevé-
telnél érnénk el ténylegesen a mini-
málbér összegét és e felett már való-
ban növekednének a járulékaink is.
Addig azonban nem! Addig csak az
adó növekszik. A 3,2% adó. Gondol-
kodjunk egy kicsit másképp mint ed-
dig. A jelenlegi fix tarifa olyan mérté-
kű, hogy egyszerűen megéri vele dol-
gozni. Végre nem a veszteségeinket
szaporítjuk, hanem tényleges nyere-
ség keletkezik. Megtehetjük, hogy ki-
csit több bevételre tervezünk. Egy tár-
sasági taxis simán meg tud csinálni
havonta 200 ezer forint bevételt. Mi
lenne, ha ezentúl 300 ezret csinálna?
Kis odafigyeléssel megtehető. Mennyi
adótöbbletet jelentene ez? Miután a
minimálbér utáni járulékainkat minden-
képpen ki kell fizetni, tényleges több-
letként csak a személyi jövedelemadó
jelentkezik. Amint fentebb már kiszá-
mítottuk, ez a bevételhez viszonyítva
3,2%, százezer forintnál tehát 3200 Ft.
Szerintem ennyit megér, hogy úgy le-
gyen több a jövedelmünk, hogy köz-
ben nyugodtan aludjunk…

Nagy Zoltán

A bevétel nyomai
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1. Helyes a „B” válasz. A tábla jelentése; „Ve-
szélyes útkanyarulat balra”. Ilyen táblával jelzik a
sík úton lévő enyhe, ún. kiflikanyarulatot is, ahol az
előzés – a vonatkozó feltételek megléte esetén –
nem tiltott. Előzni a be nem látható útkanyarulat-
ban tilos.
2. Helyes a „C” válasz. A villamos-megállóhely-
nél levő járdasziget és az ahhoz közelebb eső jár-
da között a járművezetőknek a gyalogosokra foko-
zottan kell vigyázniuk, de részükre elsőbbséget
nem kell adniuk.
3. Helyes a „C” válasz. A tábla jelentése; „La-
kott terület vége”. A taxi a települést elhagyva –
egyéb jelzés hiányában – 50 km/h-nál gyorsabban
is haladhat.

4. Helyes a „B” válasz. Egyirányú
forgalmú úton az úttest bal szélén –
ha közúti jelzésből más nem követke-
zik – meg szabad állni, ha a jármű

mellett az úttest jobb széléig mérve legalább 5,5
m szélességű hely marad.
5. Helyes a „C” válasz. A lovas kocsin szállítha-
tó személyek számát a hajtó határozza meg, mivel
erre vonatkozóan a KRESZ-nek nincs rendelkezé-
se. A hajtónak azonban minden utas részére ülő-
helyet kell biztosítania. 
6. Helyes a „B” válasz. A tábla jelentése; „Előz-
ni tilos”. A jelzőtábla hatálya alá eső útszakaszon
az előzést nemcsak megkezdeni, hanem a már ko-
rábban megkezdett előzést tovább folytatni is tilos.  
7. Helyes a „C” válasz. A tábla jelentése; „Mind-
két irányból tilos behajtani”. 
8. Helyes a „C” válasz. A képen látható helyen,
az úttest közepén egymás mellett lévő villamosvá-

gányokat záróvonallal választják el a többi jármű
közlekedésére szolgáló forgalmi sávoktól. 
9. Helyes a „C” válasz. A kéziféket a vezető úgy
oldja, hogy a kart először felfelé húzza, majd be-
nyomja a rögzítő gombot és a kézifékkart ütközé-
sig lenyomja.
10. Helyes az „A” válasz. A tábla idegenforgal-
mi nevezetességről tájékoztat. Az ilyen – egyedi,
képi ábrázolású – jelzés az utak körzetében levő
térségek, települések, természeti, kulturális és épí-
tészeti értékek informatív bemutatására szolgál.   
11. Helyes az „A” válasz. Az ülés beállítása ak-
kor jó, ha a vezető kényelmesen ülve minden keze-
lő-berendezést elér és biztonságosan tudja azokat
működtetni. 
12. Helyes a „C” válasz. Nem változtat irány a
jármű, amelyik követi a kanyargós út vonalvezetés-
ét. Természetesen a vezetőnek ilyen esetben irány-
jelzést nem kell adnia.

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése

A mikor a pénzügyi kormányzat „ki-
találta” a kötelező nyugtaadást,
egy célja volt vele: hogy ne lehes-

sen eltüntetni a vállalkozások bevéte-
leit. Ha a kereskedő vagy szolgáltató
ad egy nyugtát, és azt a vevő el is vi-
szi, bármikor ellenőrizhetővé válik,
hogy azt a bizonyos bevételt vajon tar-
talmazza-e  könyvelése. Később, a
pénztárgépek kötelező használatával
ez a kontroll még erősebbé vált. 

Idővel a taxisok is beálltak a sorba:
most már évtizedes az adattárolós,
nyugtaadós taxaméter kötelező hasz-
nálata – minden bevételnek nyoma
van. Még jobban árnyalta a képet a
taxicsekkek, taxikártyák, különböző
készpénzhelyettesítő eszközök elterje-
dése. Ezeket társaságunk tartotta nyil-
ván, kifizette a taxist, elszámolt az
utassal, aztán az egész cuccot irattár-
ba helyezte. Mégpedig a jelenlegi
számviteli törvény előírásainak megfe-
lelően legalább öt évre. 

Néhány éve már az adóhatóság is
nyilvántartja, milyen számlatömböket
vásároltunk. Nagyon vigyázzunk ezek-
re a tömbökre akár üres, akár betelt
állapotában, mert elvesztésük esetén
brutális büntetést kockáztatunk (né-
hány hónapja írtunk egy példát, ami-
kor a taxis kolléga a megvásárolt
számlatömbjeit úgy, ahogy volt, üres
állapotban elvesztette, ez egy ellenőr-
zés során kiderült, másfél milliós bír-
ságot kapott!) Tehát számlát adunk az
utasnak, ő nyilván elszámolja a cégé-
nél, amely aztán ezt legalább öt évig
megőrzi – rajta nevünkkel, címünkkel,
adószámunkkal. 

POS-terminálunk van, az utas kár-
tyával fizet: az adatokat megőrzi taxa-
méterünk, terminálunk és a bank rend-
szere. Évekig. És akkor erre jön még
ráadásul az úgynevezett „fedett ellen-
őrzés” elve. Az utas beszáll, utazik, fi-
zet. Nem fedi fel magát, csak ellenőrzi
a megfelelő tarifát, meg hogy kapott-e
nyugtát. Néhány nap múlva pedig jön
az ajánlott levél a Határozattal: sze-
rencsés esetben mindent rendben ta-

lált. Egyesek szerint ezeknél a fedett
ellenőröknél még rejtett kamera is
van, de ezt én kétlem…

A számítástechnika és a tárolókapa-
citás elképesztő fejlődése ma már le-
hetővé teszi, hogy életünk minden as-
pektusa nyomon követhető legyen. A
GPS tudja, hogy éppen hol vagyunk. A
telefonunk tudja, hol vagyunk, kivel
beszélünk és ő hol van, továbbá, hogy
mit beszélünk (lásd lehallgatási bot-
rány), kinek milyen sms-t és emailt
írunk. A mindenféle pontgyűjtő kártyá-
ink használatával kiválóan feltérképez-
hetők vásárlási szokásaink, a bank-
számláink számot adnak pénzügyi
helyzetünkről, hiteleinről és megtaka-
rításainkról, a Facebook meg tudja, ki-
ket ismerünk, és mik a legtitkosabb
vágyaink. Botorság lenne azt gondol-
ni, hogy pont az adóhivatal nincs tisz-
tában tényleges bevételeinkkel. Vagy
fogalmazzunk úgy: pontosan tisztában
lehetne, ha akarná.

De vajon mibe kerül nekünk mind-
ez? Mennyi adót kell fizetnünk bevéte-
leink, illetve azok növekedése nyo-
mán?

A taxisok nagy része az átalányadó-
zó kategóriába tartozik. Ez az adófaj-
ta a mi tevékenységi körünkben úgy
számol, hogy a teljes bevétel 80%-a
költség, 20%-a jövedelem. A jövedel-
mekre pedig – bármely módon is adó-
zunk – egységesen 16% az adókulcs.
Egy kis matek: a bevétel 20 százaléká-
nak 16 százaléka, az a bevételhez vi-
szonyitva 3,2%. (20x16/100) Ha tehát
csinálunk egy ezer forintos bevételt,
abból 32 forint az adó. Vagy nézzük
fuvaronként: Egy 450 forintos alapdíj-
ból nem egészen 15 forint adót kell fi-
zetnünk. Egy kilométer díjából, 280 fo-
rintból  kilenc forintot. Igen, tudom,
hogy a bevételt más tételek is terhe-
lik, persze ez így van, de azért mégis-
csak számoljunk: mondjuk van egy

5000 forintos fuvarunk. Megtettük, el-
végeztük a munkát, kifizetjük a rá eső
költségeket (üzemanyag stb.) Ezen
felül kell még fizetnünk utána 160 fo-
rint adót. Egyesek szerint bizonyos
módon lehet törölni a fuvart a taxiórá-
ból, ám ezt én kétlem. De ha lehetne
is: megéri 160 forintért idegeskedni? 

Felmerülhet persze, hogy na jó, de
a járulékok! Azok magasak! Igen, való-
ban. Egy főállású egyéni vállalkozó a
minimálbére után 2013-ban több mint
52 ezer forint járulékot fizet. Ez a járu-
lék azonban nem emelkedik egészen
addig, míg bevételünk által meghatá-
rozott jövedelmünk nem lépi túl a mi-
nimálbért. Jelenleg 98.000 forintot ha-
vonta. 1.176.000 forintot évente. Hogy
mikor lépjük ezt át? Egyszerű a számí-
tás: ha bevételünk 20%-a a jövedelem,
akkor jövedelmünk ötszöröse a bevé-
telünk. Ha jövedelmünk egy évben
1.176.000 forint, akkor ennek ötszörö-
se 5.880.000 Ft. Vagyis ennél a bevé-
telnél érnénk el ténylegesen a mini-
málbér összegét és e felett már való-
ban növekednének a járulékaink is.
Addig azonban nem! Addig csak az
adó növekszik. A 3,2% adó. Gondol-
kodjunk egy kicsit másképp mint ed-
dig. A jelenlegi fix tarifa olyan mérté-
kű, hogy egyszerűen megéri vele dol-
gozni. Végre nem a veszteségeinket
szaporítjuk, hanem tényleges nyere-
ség keletkezik. Megtehetjük, hogy ki-
csit több bevételre tervezünk. Egy tár-
sasági taxis simán meg tud csinálni
havonta 200 ezer forint bevételt. Mi
lenne, ha ezentúl 300 ezret csinálna?
Kis odafigyeléssel megtehető. Mennyi
adótöbbletet jelentene ez? Miután a
minimálbér utáni járulékainkat minden-
képpen ki kell fizetni, tényleges több-
letként csak a személyi jövedelemadó
jelentkezik. Amint fentebb már kiszá-
mítottuk, ez a bevételhez viszonyítva
3,2%, százezer forintnál tehát 3200 Ft.
Szerintem ennyit megér, hogy úgy le-
gyen több a jövedelmünk, hogy köz-
ben nyugodtan aludjunk…

Nagy Zoltán

A bevétel nyomai
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EGÉSZAZ VILÁG
BELEFÉR

*A feltüntetett önerő a Citroën Finanszírozás változó kamatozású forint alapú nyíltvégű pénzügyi lízing ajánlata. Az ajánlat 20% önerő be� zetése mellett 60 hó futamidőre 5% maradványértékkel lett kalkulálva (THM: 10,52%), 
és az új Citroën Grand C4 Picasso e-HDi 90 Airdream ETG6 7 üléses verziójára vonatkozik. Ajánlatunk 2013. december 31-ig történő megrendelés esetén érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses 
ajánlatnak, továbbá a Citroën fenntartja a kondíciók változtatásának jogát. Az akció részleteiről érdeklődjön a www.citroen.hu oldalon és a résztvevő Citroën márkakereskedésekben. A kép illusztráció. A Citroën Grand C4 Picasso 
e-HDi 90 Airdream ETG6 vegyes fogyasztása: 3,8 l/100 km, CO2-kibocsátása: 98 g/km.

www.citroen.hu

Technológia és térélmény akár 7 személy részére is! Az új Citroën Grand C4 Picasso-ban a szegmens legnagyobb térkínálata és 
a rekordméretű (645 literről 700 literig bővíthető) csomagtér akár 7 személy számára nyújt kiemelkedően kényelmes és biztonságos 
utazást. Már az alap kiviteli szinten is a kényelmi és biztonsági szolgáltatások gazdag kínálatával találkozhat, mint például a 2 zónás 
manuális klíma, a tempomat, a bőrbevonatú kormánykerék vagy a 7 colos érintőképernyő. A vadonatúj, moduláris padlólemeznek 
köszönhetően az új Citroën Grand C4 Picasso ráadásul mintegy 100 kg-mal könnyebb is, így 100 km-en adott esetben 3,8 liter 
üzemanyaggal is beéri.
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ÚJ CITROËN GRAND C4 PICASSO 
TECHNOSPACE 

7 ÜLÉSSEL
20% ÖNERŐVEL 

NETTÓ 74 597 FT/HÓ*
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