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Zafira sárgában készletről

akár 4.099.000 Ft-ért!*

OPEL TAXI

TAXIBAN IS UTAZUNK!
Különleges ajánlatok taxisok részére!
Újítson az Opellel! A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett fővárosi rendelet a budapesti taxisok életében gyökeres változást idézett elő. 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 készlet erejéig vagy visszavonásig valamint, a megvásárolni kívánt gépkocsi meghatározott minimum megtartási feltételei mellett érvényes. A részletekről
kérjük, érdeklődjön az akcióban részt vevő Opel márkakereskedésekben.
Az ár ajánlott fogyasztói ár.

opel.hu
Kombinált használat esetén a Zafira átlagfogyasztása: 5,1-7,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 134-168 g/km, változattól
és forgalmi viszonyoktól függően. További részletekért és konkrét árajánlatokért forduljon az Opel márkakereskedésekhez. A kép illusztráció.
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Több százezres pénzbírság már biztos

Pénzügyőrre támadt a taxis
Az ellenőrzéseknek se szeri, se száma, amelyből a taxisok sem maradhatnak ki. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal /NAV/ munkatársai az elmúlt hónapokban minden egyes akciójuk során a személyszállítókat is górcső alá
vonták, amit nem mindenki viselt kellő türelemmel. Legutóbb július 31-én
Nyíregyházán az egyik fuvarozónál elszakadt a cérna, olyasmire ragadtatta magát, amiért több százezres bírságra számíthat, de tettéért akár szabadságvesztésre is ítélhetik.

Szűkszavú hírügynökségi jelentés számolt jon. A büntetés mértéke attól is függ, mibe a 2014. július 31-én történt incidens- lyen sérülést szenvedett az intézkedő szeről. Mint arról Dávid Zoltán, a NAV mély, valamint az is befolyással bír a végSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vám- és ső elbírálásra, a taxis milyen előélettel renPénzügyőri Igazgatóságának sajtórefe- delkezik. Ha eddig nem került összeütrense tájékoztatta a Magyar Távirati Irodát
/MTI/: Civil ruhás pénzügyőrök
számla- és nyugtaadási kötelezettség teljesítésére vonatkozó ellenőrzéseket végeztben
tek a taxisoknál. Egyik esetamit az éle
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lenőrzés történt, a taxis elinhibázni fog
attól, hogy
dult járművével, az éppen inard
Elbert Hubb
tézkedő vámost pedig több
méteren keresztül magával
húzta és sérüléseket okozott
neki. A pénzügyőrnek végül siközésbe a törvénnyel, akkor is felkerült megállítania a mozgó járművet, függesztett szabadságvesztésre számítmajd a további tettlegesség megelőzése hat, hiszen a hivatalos személyt fokozott
érdekében megbilincselte az agresszív jogi védelem illeti meg.
gépkocsivezetőt – ismertette a sajtórefeMindezek ismeretében célszerű elviselrens.
ni azokat az ellenőrzéseket, intézkedéseArról nem szól a jelentés, miszerint az ket is, amelyek nem igazán tetszenek az
okozott sérülés nyolc napon belül vagy érintetteknek.
azon túl gyógyuló. Ez is meghatározza a
k.z.t.
várható büntetés mértékét. Az erőszakos
taxisofőr ellen az adóigazgatási eljárás
mellett, hivatalos személy elleni erőszak
és közúti veszélyeztetés miatt is eljárás indult. A számlaadási kötelezettség elmulasztásáért önmagában több százezer forintos bírságra számíthat az önmagáról
megfeledkező vállalkozó. A hivatalos személy elleni erőszakot a büntető törvénykönyv /Btk/ súlyosan bünteti. A jogszabály imigyen rendelkezik:
Btk. 310. § (1) Aki hivatalos vagy külföldi hivatalos személyt
a) jogszerű eljárásában erőszakkal vagy
fenyegetéssel akadályoz,
b) jogszerű eljárásában erőszakkal vagy
fenyegetéssel intézkedésre kényszerít,
vagy
c) eljárása alatt, illetve emiatt bántalmaz,
bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő.
A pénzügyőr hivatalos személynek minősül, a taxis viselkedése pedig hivatalból
üldözendő, tehát feljelentést sem kell tennie a vámosnak, hogy az eljárás elindul-
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City Taxi Teniszverseny

T
Az idén júniusban
került megrendezésre a már hagyományosnak számító,
City Taxi Sportegyesület által megszervezett teniszverseny.
Két szombaton is
sikerült megmozgatni a kollégákat,
mert 14-én volt az
egyéni, és 21-én a
páros játék.
Minden a megszokott kerékvágásban zajlott, a
helyszín a fantasztikus minőségű pályákkal ren-

delkező, Park Teniszcentrum (köszönjük a szuper segítséget mindenkinek) és a már
megszokott támogató a Fehérsport Teniszbolt volt.
(fehersport.com) Köszönjük.
A játék nagyon magas
színvonalon zajlott, lévén a
kollégák többsége heti
rendszerességgel többször
is teniszezik.
A csoportmérkőzések
után a továbbjutottak egyenes kieséses rendszerben
kerültek a döntőbe.
Az egyénit a végig na-
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gyon motiváltan és koncentráltan játszó
Karcsi (734) nyerte a végére kicsit elfáradt, bár remek szurkolói támogatást élvező Tibor (861) ellen.
A páros játék is a papírformának megfelelően alakult, bár többen meglepetésre számítottak. A győzelmet imponáló játékkal a Karcsi (734) és Feri (478) párosa nyerte a kissé idegesnek tűnő Balázs
(90) és Tibor (861) ellen.
Remek hangulatban teltek ezek a
szombatok, jó tenisz, kellemes idő, finom
kaják, szuper hangulat, remek mozgás.
Kell ennél több? IGEN!!! Szeptemberben újra verseny!
Gyerünk teniszezni!
Sporttársi üdvözlettel:
Kupás Ferenc

Taxisból személyszállító?

(2) Személygépkocsis személyszállító engedély
- az (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével
- annak a vállalkozásnak adható,
a) amely az (1) bekezdésben előírtak meglétét
Azért az nem olyan egyszerű…
vállalkozói igazolvánnyal, vagy egyéni vállalkozói
A fővárosi taxirendelet komoly kihívás elé állította a budapesti taxisonyilvántartási számmal, létesítő okirattal, az (1) bekezdés szerinti
kat. Sárgára kell fóliázni az autót, POS/terminált beszerezni, ennek
tevékenység végzésére jogosult vállalkozással kötött írásbeli
kapcsán bankszámlát nyitni, társasághoz tartozóknak új fuvarkiadási
szerződéssel igazolja;
módszerhez alkalmazkodni, tabletet kezelni. Esetleg még az autót is ki
b) amely a 12. § (2)-(4) bekezdéseiben foglaltak kivételével teljesíti
kell cserélni, ha nem most, hát jövő júniusig, mert már nem felel meg
az e rendeletben a személytaxi-szolgáltatásra előírt feltételeket;
a feltételeknek. Komoly dilemma ezzel kapcsolatban az is, hogy érdec) amelynek személygépkocsis személyszállító engedélye vagy taximes-e néhány hónapra sárgítani, vagy inkább előrehozni a kocsicseengedélye nem áll visszavonás hatálya alatt.
rét. Ezeknek a feltételeknek a teljesítése szinte mindenkinél egyetlen
(3) A személygépkocsis személyszállító engedélyt a közlekedési
dologtól függ, ez pedig a pénz. Van most erre pénzem? Kapok hitelt?
hatóság kérelemre, a vállalkozás nevére, a gépkocsi rendszámára adNemsokára nyugdíjba megyek, vagy már nyugdíjas vagyok, érdemes
ja ki. Az engedélyben fel kell tüntetni az engedély sorszámát, a
tovább csinálni?
szakmai vezető nevét, a vállalkozás székhelyét, telephelyét, a személyVannak, akik nagy nehézségek árán, fogcsikorgatva, de kigazdálgépkocsihoz minősítő vizsgálat alapján kiadott igazolólap azonosító
kodják a taxizás folytatásához szükséges összegeket, hiszen ez az éle- számát, valamint azt, hogy a vállalkozás az (1) bekezdés szerinti
mely tevékenységhez kapcsolódóan láthat el személygépkotük. Mások kiskapukat keresnek…
csis személyszállító szolgáltatást.
Az egyik ilyen népszerű „menekülési út” a személygépkocsis sze(4) A személygépkocsis személyszállító engedély adataiban bekömélyszállítás. A vállalkozást lehet módosítani vagy kiegészíteni, az auvetkezett változásokra és az engedély leadására az 5/A. § (12) bekeztót néhány nap alatt át lehet minősíteni, aztán hajrá! Vannak állandó
désében foglaltakat, az engedély visszavonására – ideértve az engeutasok, azok úgy is engem hívnak, meg majd hirdetek az interneten.
Egy csomót spórolok, nem kell sárgítani, nem kell taxióra meg szabad- délyezett tevékenységtől eltérő működést is – az 5/A. § (13)-(14) bekezdéseiben foglaltakat kell alkalmazni.
jelző, nem fizetek drosztdíjat meg csapattagságot, csupa öröm az
(5) Ha a kérelmező a kérelemhez vállalkozói igazolványát, vagy
élet! Ja, nem mehetek a buszsávban, na bumm! Nem mehetek be a
szűkebb belvárosba, meg a Várba, és Ferihegyen is gondjaim lesznek, egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, társasági szerződését vagy
alapító okiratát nem csatolja, és a jogi személy létrejötte nyilvántartásmindez nem érdekes, ha kevesebb a kiadás.
ba vételhez kötött, a közlekedési hatóság – az ügy elbírálásához szükA személygépkocsis személyszállítást ugyanaz az – immár 26 éves
séges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi a nyilvántartást vezető
– MT rendelet szabályozza, mint a taxizást. A 89/1988 MT rendeletet
szervet.”
az évek során már igen sokszor módosították, kikerült belőle a
A legutóbbi változásokat vastagított betűkkel kiemeltem. Véleméteherfuvarozás és a buszos közlekedés, ma már sokkal rövidebb, mint
nyem szerint igen fontos módosítások kerültek a rendeletbe. Egyakár pár éve. Mindazonáltal elavultnak tekinthető. Egyébként ez az a
részt az eddigi előírásokat most már írásbeli szerződéssel kell igazoljogszabály, amit az évek óta készülő személyszállítási kormányrendeni, másrészt az engedélybe is bevezetik majd azt a tevékenységet,
let lenne hivatott kiváltani. Az MT rendelet legutóbbi módosítása, ami
amelyhez kapcsolódik a személygépkocsis személyszállítás. Önállóéppen lapunk megjelenéskor, augusztus 18-án lép hatályba, néhány
an tehát nem reklámozható a szolgáltatás (hacsak a vállalkozónak
pontosítás mellett éppen a személygépkocsis személyszállítással fognincs mellette egy szállodalánca, vagy légitársasága…), hanem a fellalkozik. Mégpedig olyan módon, hogy a feltételek szigorodnak. E válsorolt tevékenységeket végző céghez csatlakozva, vele szerződve.
lalkozás szabályait az idézett rendelet 5/B paragrafusa szabályozza a
Hogy nézhet ki ez a gyakorlatban? Köthető írásos szerződés valakövetkezők szerint:
„5/B. § (1) Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás kizárólag mely légitársasággal, vagy egyenesen a repülőtérrel utasok transzfer
szállítására. Lehet csatlakozni szállodákhoz a hotel saját vendégeinek
szálláshely-hasznosítási, idegenforgalmi, turisztikai, sport, kulturális,
fuvarozására. Köthető szerződés utazási irodával, sportegyesülettel,
oktatási, vasúti, vízi, légi utasszállítási tevékenységhez kapcsolódó
kulturális intézménnyel az ő saját ügyfeleik szállítására. De nem vészemélyszállítás végzésére, továbbá rendezvények szervezésére jogogezhető taxiszolgáltatás, nem lehet saját fuvar, nem hirdethető telefosult vállalkozás keretében, a közlekedési hatóság engedélyével (a tonos megrendelés lehetősége önállóan. Összefoglalva: a személygépvábbiakban: személygépkocsis személyszállító engedély) végezhető.
kocsis személyszállító nem lehet taxis! Ezt a tevékenységet a közeljöA személygépkocsis személyszállító engedély taxigépkocsira
vőben kiemelten fogják ellenőrizni, éppen a rendelet szigorítása kapnem adható ki és az személytaxi-szolgáltatás végzésére nem
csán.
jogosít.
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Vizsgálják a lehetőséget

Saját taxitársaságot alapíthat a főváros?
Június végén, egy tudósítás félmondatából vált ismertté, hogy a Fővárosi Közgyűlés taxisokat érintő előterjesztést fogadott el. Szabó György képviselő urat, a javaslat előterjesztőjét megkerestük kérdéseinkkel, aki ígéretéhez híven rendelkezésünkre állt. A kérdéseket
és a válaszokat az elhangzottak alapján közreadjuk.

• Megtudhatjuk, mi van a fővárosi közgyűlés által elfogadott előterjesztés mögött?
• Nagyon röviden: a naponta
engem rendszeresen megkeresők levelei, illetve telefonhívásai. Ezek között jellemzően egy
közvetlen sérelem, vagy egy
probléma ismétlődése jelenik

meg. Az „ismerősökön” túl vannak új bejelentkezők is, akik eddig magukban, vagy csak szűk
körben panaszkodtak. Ám a közelmúlt tapasztalatai okán nagy
elszántsággal keresnek egy intézkedni is képes meghallgatót.
Nincs ebben semmi különös,
ha csak az nem, hogy a taxisok
által felvetett témák ismétlőd-

Döbbenet!
Szabadjelző, TAXI-matrica, és kész a TAXI. Ezt nyilván taxis vezeti. Aki a fényképezést látván a középső ujját mutatta. Kérdezhetnénk, mikor lesz vége ennek a rémálomnak, de nem teszszük. Egyre többen szolgáltatnak engedélyek nélkül. Lassan elmegyógyászhoz küldik azt, aki beszerez minden papírt, vesz
egy jó drága autót és fizet a drosztokért is.
Közel egy éve jelent meg kép a Nyugatinál drosztoló Merciről, aki azóta be is sárgította autóját. De ugyanazok, ugyanúgy szolgáltatnak a Honvéd kórháznál is.
Naponta tucatnyi fényképet lehetne készíteni a szabadjelzőszerű tetődíszekről, az internetes hirdetésekről. Ám ma már kijelenthető, ezt következmények nélkül lehet csinálni. A 600 ezres bírság nyilván csak a mi megnyugtatásunkra lett bedobva,
mert az előbb említett eseteket is figyelembe véve, már több
száz milliósra duzzadt volna a „kollégák” büntetése, ami ugye
sületlenség. Ők a mi kárunkra szolgáltatnak, miközben minket
ellenőriznek, büntetnek…
Név és cím a szerkesztőségben
A fényképen nehezen olvasható feliratok szerint: taxi

A rendszám fehér, a szabadjelzőn a taxi szó, oldalán taxi felirat a Belvárosban. Persze a hivatalos
emberek nem látták. Sajnos Budapesten biztosan
percek alatt találkozhatunk egy fehér rendszámos, taxinak látszó járművel, ami persze nem az…

nek. Nézzünk néhányat ezek
közül: létszámkorlát alkalmazása, áfa-visszaigénylés, a kötelező pacsipénz megszüntetése, a
drosztfoglalókkal, engedély
nélkül fuvarozókkal szembeni
hatékony fellépés, a kívülről érkezők és a taxinak látszók kiszűrése, vagy az ellenőrzés kibővítése, kontra szűkítése. Öszszességében a kiszolgáltatottság felszámolása, a „rend” alkalmazása egységesen és mindenkire nézve. Mindez a sorrend felcserélésével újra és újra megjelenik az engem megkeresők javaslataiban. Visszatérve kérdésére, javaslatom közvetlen kiváltó okai közül kettőt
említek: elől a fuvarszervezők
megfelelőségét és a velük szerződésben lévő taxisok létbizonytalanságát, a másodikként
pedig az Ubert. Nézze, nagyon
sokáig a politika magára hagyta
ezt a fontos szolgáltatási területet, és több mint egy évtizedes
káosz lett belőle. Ezen változtatott a tavaly elfogadott fővárosi
taxirendelet, mely határozottan
a rend irányába tereli a taxiszolgáltatást. Ezt senki sem vitatja,
sőt bizton állíthatom, a taxisok
és fuvarszervezők jelentős
többsége támogatja. Képviselőként folyamatában foglalkozom
a problémákkal, és itt nyomatékosan ismétlem meg, hogy folyamatában követem a történéseket, és ígéretemnek megfelelően cselekszem. Még egy rövid mondat, miszerint az elfogadott határozat arról szól, hogy a
főpolgármester vizsgáltassa
meg annak a lehetőségét, hogy
lehet-e száz százalékban fővárosi tulajdonú taxis fuvarszervező céget alapítani. Nem többről, és nem kevesebbről.
• Az elfogadott javaslatában
úgy fogalmazott, hogy „a fővárosban működő taxi fuvarszervező társaságok mellett
igény van olyan társaságra,
amely az utazóközönség, a
taxis egyéni vállalkozók és a
főváros számára is kiszámítható”. Mi a baj a fuvarszervező társaságokkal?

Szabó György
• Nekem semmi bajom velük. Az
egyéni vállalkozók panaszkodnak
rájuk, és naponta. Elmondásuk
szerint például nem mindenről
kapnak számlát, és olyanért is fizettetnek velük, amiért nem kellene. Ezek részleteiről inkább az
érintetteket javaslom megkérdezni. Az viszont már a jogalkotónak
is fontos, hogy a taxirendelet minden pontja teljesüljön. Itt pedig
vannak hiányosságok. Az elmúlt
időszak ellenőrzései révén több
cég esetében állapítottak meg a
hatóságok hiányosságokat, melyek az egyéni vállalkozók, a tényleges taxisok szolgáltatásvégzését hátrányosan befolyásolták. A
bekövetkezett, és a szerződött taxisoknak bizonytalanságot okozó
helyzet ismétlődhet, ezért hasznos és megalapozott lenne egy
fővárosi tulajdonú fuvarszervező
cég, ahol elméletileg ilyen szituáció nem alakulhat ki.
• Mint írta, panaszkodnak az
utasok is. Szerkesztőségünk
ugyanakkor jelentős panaszcsökkenésről értesült. Mire
alapozza az állítását?
• Alapvetés, miszerint egy értelmetlen haláleset is sok, de az ismétlődés elfogadhatatlan. Amikor ilyen történik, és ráadásul
többször, akkor be kell avatkozni. Nézze, naponta sok információ érkezik hozzám, és sajnos
ezek között rendre kapok továbbított utaspanaszokat is. Lehet,
hogy némileg kevesebb van belőlük a korábbiaknál, ezt nem tudom megítélni, de nem is feladatom. A kifogásolt alkalmazások
– nevezzük őket trükköknek – viszont állandók, sőt egyeseknél
egyszerűen szokás. Nézzünk néhányat közülük: például a megtett út több mint a valóságos,
vagy: „Tetszik majd kérni számlát, mert akkor többe kerül?” Aztán mindig többe is kerül! Többségük azonban nem kap szám-
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lát, nyugtát sem, ha meg igen,
akkor az véletlenül nem hiteles.
Az sem ritka, hogy semmit sem
kapnak. Még a visszajárót sem.
Említést kell tenni a főváros frekventált területein naponta tapasztaltakról is. Érdekes módon
egyre többen mindaddig utasra
várnak a droszton, amíg valaki
„free the car? kérdést nem kap.
Ez esetben rögtön szabaddá válik a taxi és vele az egyébként kötelező fix tarifa is. Tudja, igen felbosszantottak január elején a
nagykövetségek figyelmeztetései állampolgáraik felé a fővárosi taxisokkal kapcsolatban. E
szerint a helyzet Budapesten változatlan, ezért az idelátogatók
óvakodjanak e szolgáltatás
igénybe vételekor. Aztán szomorúan lehiggadtam, bár fájó volt
ez a kritika az új taxirendelet érvénybe lépését követően. Tehát

sajnos vannak panaszok szép
számmal. Így tovább kell menni
a megkezdett úton.
• Ezek súlyos problémák,
aminek okozói – ismereteim
szerint – jelentős kisebbségben vannak a szolgáltatók
között. Velük szemben az ellenőrzésre
jogosultaknak
kellene hatékonyan fellépni.
Szerintem az ezzel foglalkozó munkatársak név és rendszám szerint ismerik az érintetteket, de a jogszabályok
nem teszik lehetővé számukra az érdemi fellépést. De
térjünk előterjesztése másik
megnevezett részére. Nevezetesen a főváros számára is
kiszámítható taxitársaságra.
Mit takar ez az igény, mi a
baj a jelenlegi szisztémával?
• Valóban, a főváros számára a
kiszámíthatóságról beszéltem,
és nem állítottam,
hogy a jelenlegi nem
jó. Vannak hibák,
köztük kifejezetten
fájók is, de az irány
Megjelentek a főváros utcáin a fehér
jó. Az új rendelet egy
rendszámos, sárgított autók. A magyaráév alatt nem összezat egyszerű. A taxis kollégák vesznek
hasonlíthatóan jobb
egy autót, besárgítják, és amíg viszik vizshelyzetet eredmégára – ami akár több nap várakozás –,
nyezett
mindenki
közlekednek a fehér rendszámmal. Azonszámára, mint amiban néhány „kolléga” már hetek óta így
lyen volt.
furikázik. És közben utasokat szállít!
• Ez esetben miItt – sajnos – már más a helyzet! Soért lenne jó a vákan rájöttek a fehérrendszámos „kollérosvezetésnek, és
személy szerint
gák” közül arra, jobban kapnak fuvart, ha
önnek egy fővárosárga az autójuk.
si fuvarszervező
Megéri az a „kis” befektetés! A hazai
társaság?
lakossággal egyetemben egyre több kül• Az előző gondolaföldi tudja, hogy Budapesten sárga a taxi. Más színűbe már be sem akar ülni! Ezt tot folytatva az viszont beleérthető az
használják ki a leleményes „taxisok”!
állításomba, hogy a
Ólálkodnak a pályaudvarok környékén,
jelen helyzet nem felkóricálnak a belvárosban, előbb-utóbb letétlenül ideális. Az
intik őket! Hasonló a helyzet a repülőtéelőzőekben adott váren. A repülőtér első számú taxis szolgállaszaim alapján ön
tatója bevezette, hogy fehér ingben, fekesem, és az egyéni
te nadrágban kell szolgáltatni a repülőtévállalkozók sem állítren. Mit tesz egyre több csarnokban
hatják, hogy elértük
utasra vadászó „mezítlábas”? Szintén fea csúcsot. Amennyiben ez így van, akkor
hér inget és fekete nadrágot vesz fel
munka közben, ezzel próbálja megtévesz- ez az állapot nem jó
a fővárosnak, és neteni a kedves utast, hogy ő is ahhoz a
kem sem. De nézzük
csapathoz tartozik! Elmondásuk szerint a
közebbről, hogy mi
repülőtér terminálja előtt várakozó taxik
nem ideális a városmár előrendelésre várnak, azokra az utavezetésnek a jelensokra, akik már a repülőgépen lefoglalják
ben. A taxiszolgála taxikat. Szabad taxisok már csak a tertatás a fővárosi közminálon belül találhatók. Tehát lelemélekedés szerves rényesek a „kollégák”. Vajon az illetések
sze, amelyben az elmikor lesznek ilyen leleményesek? A taximéletileg Budapessokat, taxikat ellenőrző apparátus mikor
ten élő lakosok a törlesz ilyen rugalmas? Mikor fognak lépést
vényeknek és a rentartani a „kollégákkal”?
deleteknek megfeleNév és cím a szerkesztőségben lően személyszállítá-

Már ők is sárgítanak…

A kaszárnyában csörög a
telefon. A kiskatona felveszi:
– Melyik barom telefonál
már megint?
– Tudja maga, kivel beszél?
– kérdezi a hang.
– Nem – felel a kiskatona. –
Kivel?
si szolgáltatási tevékenységre
vállalkoznak. A feltételeket betartva az itt élőket, és az ide érkezőket gyorsan, kényelmesen a
kívánt helyről az utazás végpontjáig szállítják. Mindez megélhetést jelent a szolgáltatást végzőknek, bevételt eredményez a
fővárosnak, miközben az utas is
elégedett. Ideális esetben mindenki azt kapja, amire szerződött, vállalkozott. Amennyiben ez
olajozottan működik, mindenki
boldog. Ha nem, akkor ezt olajozottá kell tenni. Ettől a ponttól
még távol állunk, bár eddig is
nagy utat jártunk be. Folytatva a
gondolatot, most a rendelet
megszületésével úrrá lettünk a
káoszon, de még meglehetősen
sok helyen akadozik a gépezet.
A már említett hibákat nem ismétlem, de maradt itt még bőven feladat. Ezek állnak a javaslat háttérben.
• A taxisok és a politikusok
sok esetben másképp látják
ugyanazt a problémát. A kollégák a miértekre és a válaszokra kíváncsiak, ez esetben arra, hogy most féljenek
vagy örüljenek az előterjesztésnek? Értük vagy ellenük
akarnak tenni a politikusok?
Eddig ugyanis minden „jó ötlet” nekik került pénzbe.
• Hmmm. Hirtelen és egyszerre
– csípőből – sok választ tudnék
adni felvetéseire, de inkább nem
teszem. A fuvarszervezők ún.
franchise szerződéseket kötnek
egyéni vállalkozókkal, aminek
keretében a beérkezett fuvarigényeket számukra kiközvetítik.
Mindemellett cégekkel, hivatalokkal általános szerződéseket
kötnek, meg leegyszerűsítve fűvel-fával, hogy a biztos fuvarokból a lehető legtöbb náluk legyen. A sok megkötött szerződésre sok alvállalkozó jelentkezik be. Aztán egyszer csak –
nem tudni miért – csődközeli
helyzetbe kerül a fuvarszervező,
így bevonásra kerül az engedélye, és az egyéni vállalkozók
munka nélkül maradnak. Állnak
az utcán, és körözve fuvarra vadásznak. Az meg kevés van, aminél több kell, mert a csekkek
meg a kocsi és a család, meg

– Kovács ezredessel!
– Kovács ezredes, és maga
tudja, kivel beszél?
– Nem.
– Akkor mázlim van – sóhajt a kiskatona, és csendben
leteszi a kagylót.
minden, és pont most stb. Nos,
ez az egyik valódi bizonytalanság. Gondolja meg, a rendelet
előtt még „húszonsok” fuvarszervező volt Budapesten, most
meg már tíz alatt van a számuk.
Ám a taxisok sem tizenéves egyházi kórustagok, már bocsánat a
kifejezésért. Ők ugyanis, ha dolguk akad, azt intézik. Nekik
ugyanis nincs hivatalos munkaidejük. Nem érdekli őket a fuvarszervező bevállalt kötelezettsége meg a szerződései, mennek
saját ügyet intézni, meg telelni
meg nyaralni, meg ahova kedvük
tartja. Nem ritka, a „gyorsan bejelentkezem, megcsinálok két
kanyart, és jövök” mondat. Ez a
másik bizonytalanság, amihez
még hozzá kell adni a kialakult
szokásjogokat, melyek egy része alapjában elfogadhatatlan.
Aztán ezekhez jön még az ágazatra is jellemző technikai forradalom, az okostelefonok elképesztő fejlődése és ebből adódóan az alkalmazások széles körű fejlődése. Ezek közül ma az
egyik alkalmazás az összes vállalkozást ellehetetlenítheti. Megfelelő törvények és rendeletek
nélkül a fuvarszervezők és egyéni vállalkozók együtt fognak szipogni, hogy a csúnya politikusok
hagyták őket, meg a családjaikat
tönkremenni. Mert azt azért senki sem gondolhatja komolyan,
hogy egy fuvarszervező is eredményesen fel tudná venni a harcot a kibernetikus rendszerekkel
szemben, ami lássuk be, a politikusoknak sem biztos, hogy sikerülni fog. Valóban kellenek tehát
az ügy megoldásához a jó ötletek, amelyek a fuvarszervezőknek és a taxisoknak is biztosíthatják a hosszú távú tervezhetőséget. E helyen még szólni kell
egy időzített bombáról, ami
megint csak a taxisokról szól.
Dolgoznak szép számmal olyanok, akik érdemi pihenés nélkül
vannak az utcán napokig, és
időnként egy kicsit alszanak a
kocsijukban. Ebbe még belegondolni is rossz és bizony nagyon finoman fogalmazva: ez
sem jó. De emlékezzünk közösen, több hónapon keresztül az
általam javasolt és a közgyűlés
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vesebb lenne. Megint
csak ismétlem magam:
javaslatom a lehetőség
vizsgálatáról szól, és
nem a holnap lesz-ről.
És még egy fontos tényről szólnom kell, mégpedig most. Magam egy
képviselő vagyok a jelenlegi 34-ből. Egy, a véleményformálók között.
Hangsúlyozom,
egy.
Egy, aki a kaotikus állapotok megváltoztatása
érdekében szólt, és tett
is több látható javaslatot.
Meg olyanokat is, amelyek ma már nem láthatók, mert az elfogadott
rendelet részei. És ez így
van jól. De szabad még
egy gondolatot?
jelző,
• Parancsoljon…
ez sem szabad
n a
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• Azért szólnom kell az
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, csak annak
jármű sem taxi
is, hogy tiszta legyen a
kép. Tudja, én belevalóbbnak ismertem meg a
Kollégánk kommentár nélkül küldte a képet a szerkesztőségünknek. De
taxisokat még anno,
mi lehetne a kommentár? Ugyanaz évek óta! A fővárosi szigorítás óta
most meg gyátömegével (!) lepték el Budapestet a fehér rendszámos „kollégák”. Szermoltalanoknak
kesztőségünk hetekkel ezelőtt ismét megkereste a témával kapcsolatlátom őket. Persze együtt meg
ban a Nemzeti Közlekedési Hatóságot, azóta is várjuk a választ…
egymás között,
meg a neten tudidegen autók állnak háborí- sok feladatuk van, de azt is látni
ják mondani a magukét, tatlanul. A tőlünk néhány ki- kell, hogy joghézagok vannak a
Feleségemet szívvel műtötték, és kontrollde nem látom az utcán lométerre lévő Bécsben egy törvényben. Ennek rendezése a
ra kellett menni a Városmajor úti kórházba.
az aktivitásukat. Nem lá- elmebeteg sem merne meg- kormányzó pártok dolga és feleKisnyugdíjasok vagyunk, s a Déli pályaudtom az erőt akkor, ami- állni a taxiállomáson, mert lőssége a parlamentben. Ami
varig elmentünk metróval, onnét a 32 fokor látják az idegeneket nagyon szigorúan és szinte miatt a taxisok többsége lázong,
kos melegben és egy hónapos gyengeálruhában, és nem tesz- rögtön megbüntetnék. Buda- az a taxinak látszók egyre gyaraséggel, taxival szerettünk volna felmenni a
nek ellenük semmit. pesten csak a taxis lehet podó száma, de mivel hivatalokórházba.
Nem szólnak nekik, hibás…
Két taxi állt benn, odamentünk az elsősan nem taxik, így a BKK és a
csak zsörtölődnek, ami- • Végre eljutottunk a lényeghez. Közterület-felügyelet nem ellenhöz, és megkérdeztük, mennyiért visz fel
kor kizárják őket egyes Ön hozta szóba az önbírásko- őrizheti tevékenységüket, és
bennünket.
drosztokról. És akkor is dást, miközben én nem erre utal- nem is járhatnak el velük szemVálasz: én nagyon drága vagyok, meg
lapítanak, amikor be kel- tam. De akkor most egyértelmű- ben.
csak rendelésre állok ki, de a kollégám ollene vállalni a bizonyí- en leszögezem, nem lehet, és
De a taxisok és az érdekképvicsó.
tást. Amikor azt kellene nem ismétlődhet meg, hogy a seletek jelezhetik az ismétlődéKépzeljék, ő 2800 Ft-ért már hajlandó
mondani, igen, így tör- taxis a szolgáltatás végzése so- seket, a rendszámokat, a helyszífelvinni.
tént.
rán bárkivel szemben is tettlege- neket, és bizony be kell, be kelleMiután elhűltünk, ajánlotta, menjünk ki a
• Az önbíráskodást a sen lépjen fel. Ami az elmúlt idő- ne vállalni személyükben a bizofőútra, ott olcsóbbak a taxik.
törvény bünteti, így ben megtörtént, az igen súlyos, nyítást. Erről beszéltem korábMindezt tették gúnyos mosollyal, még a
ezt nem lehet a taxi- elfogadhatatlan, és tűrhetetlen. ban, és nem az önbíráskodásról,
feleségem könnyei sem hatották meg
soktól elvárni. A fel- Az ilyen személyekkel szemben meg a mindenkire egyformán érőket.
adatot annak kellene úgy kell eljárni, mint az Ebola-ví- vényes rend megteremtéséről.
Képzeljék, ilyen kollégáik is vannak, sajelvégezni, akinek erre russal fertőzöttekkel. A többség
nos nem írtuk fel a rendszámokat.
Folytatás a 10. oldalon
jogosultsága van, és érdekét kell nézni, ami
Leállítottunk egy taxit, akit megkértem,
ráadásul kifejezetten nem azt jelenti, hogy az
vigyen el minket. Ő udvariasan mondta,
– Alkalmi ivó vagyok. Minden
ezért fizetik. Neveze- eljárást nem kell lefolyhogy ez csak természetes, és mindezért
tesen a rendőrség- tatni. A megtörténtek na- alkalom tökéletesen megfelel...
kért 500 Ft-ot.
nek, és/vagy a hason- gyon sokat ártottak az
***
Kérem önöket, valahol jelezzék, hogy
ló jogokkal felruhá- amúgy sem a népszerű– Olvasok egy könyvet az antiilyen embertelen kollégáik vannak.
zott
közterület-fel- ségi lista elején lévő taxi- gravitációról. Nem tudom letenHa magára ismer a két taxis, javaslom
ügyeletnek. Na, ők soknak, úgyhogy itt na- ni...
nekik: szégyelljék magukat mélységesen!
évek óta csak a taxi- gyon határozott feladata
***
Az élet kegyetlenségükért, embertelensokkal szemben lép- van sokaknak. Igennel
– A feleségem olyan kis ügyetségükért remélem megfizet nekik kamanek fel, sokszor bi- válaszolok viszont arra a
tostul.
zony indokolhatatlan felvetésére, hogy a ható- len néha. A múltkor például felKöszönöm.
keménységgel, mi- ságoknak, a törvényileg repedt a szája, pedig csak a TV-t
Név és cím a szerkesztőségben
közben a drosztokon jogosultaknak nagyon akarta elkapcsolni a meccsrõl…!
által elfogadott sárga szín miatt
tiltakoztak a taxisok, most meg
már az is sárga, ami nem kéne,
hogy az legyen. Van is belőle
számtalan probléma, meg hiszti
az interneten. No, meg a plexifal
és a belső kamera, ami megint
sokakat ingerel. Most ez a fő ellenség, meg általa én. De csak
egy kolléga legyen, aki ennek hiánya miatt esik áldozatul, máris
más lesz a megítélés. Bár ebben sem vagyok bizonyos, mert
még a biztonsági öv sem divat a
taxisoknál. Az áldozatok pedig
nem beszélnek, a többiek meg
gyorsan felejtenek. A belső kamera is egyértelműen a taxist védi, vagy védheti bármilyen vitás
helyzetben. Vegyes ez a torta.
Folytassam még?
• Igazából ezt a részét már
ne, bár gondolom, maradtak
még érvei. De akkor térjünk
vissza a javaslatára. Mit oldana meg egy fővárosi fuvarszervező cég?
• Megoldani semmit sem oldana meg, de a kockázat biztos ke-

Újabb és újabb fehér
rendszámos „taxi”
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Folytatás a 8. oldalról
Nézze, ez szakmai kérdés, és
akarva-akaratlanul politikai térre jutunk. Igen, jobbikos képviselőként megszállottan és ismétlődően mondom/mondjuk,
legyen rend. Történjen meg a
törvények betartása, még akkor is, ha nem feltétlenül jók.
Arra vannak az országgyűlési
képviselők, hogy a törvények
jók legyenek, az alkalmazók
pedig, hogy szóljanak, ha hiba
van. Mi a közgyűlésben a törvények adta lehetőségek alapján rendeletekre adunk be javaslatot, és tesszük meg mindazt, amit ma még ellenzékből
megtehetünk. Ehhez képest itt
a fővárosban kifejezetten jók
az eredményeink. Idekapcsolódik, ezért erről még szólnom
kell: kezdeményezésemre megvalósult a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságán a bejelentővonal, amire
hetente 3-4 hívás érkezik taxisoktól. Ez szomorúan kevés,

és jellemzően az is névtelenül
érkezik. Pedig az ötezer feletti
taxisengedély-szám alapján az
lenne a szerencsés, ha jelentősen szaporodnának a bejelentések. A taxisok – mint a főváros mindig nyitott szemei –
folyamatos jelenlétével és aktív
szerepvállalásával, nagyságrendekkel csökkenhetne a
bűncselekmények száma, köztük a közterületi rongálások, a
graffitik száma, ami pedig mindenkinek az érdeke. Amikor ez
ismétlődően megvalósulna,
akkor a taxisok társadalmi elismertsége is látványosan javulna. Ez is közös érdek lenne.
• Köszönöm a tájékoztatást!
• Én köszönöm a lehetőséget,
és kívánok mindenkinek mielőbbi ébredést, alapos tájékozódást, biztonságos hazaérkezést, valamint kiszámítható
jövőt.
-kó-

Civil autók a taxiállomásainkon
(sokadik rész)

Civil autók a fizetős taxiállomásokon
Kollégánktól kaptuk a képet az Erzsébet téri taxiállomásról. Éppen
nincsenek taxisok a drosztokon, „természetesen” rögtön leparkol
egy civil autó, mert nincs következménye. Ugyanígy leparkolna az
autóbusz vagy a trolibusz megállóban? Dehogy! Az ugye szabálysértés lenne, amit a fővárosban büntetnek.
Feltehetnénk a kérdést: hol vannak a rendőrök, a BKK-ellenőrök?
Erre a kérdésre 25 éve nincs válasz…

Balaton-átúszás 2014

Fábián Márton vagyok (City 799-es, Fábián Attila fia), a Vasas SC 15 éves vízilabdázója. Idén már másodszor úsztam át a
Balatont. Úszótársammal, Jagoschitz Rékával már nagyon vártuk az átúszás reggelét.
Korai kelés után izgatottan szálltunk fel a
Szigliget névre keresztelt kompra, ami a
rajthoz vitt. Szerencsére az időjárás is nekünk kedvezett. Idén is nagy élmény volt
átúszni a Balatont, ha lesz lehetőségem, jövőre is szívesen megismételném.
Gratulálok mindkét fiatalnak és a többi
úszónak is:
Jagoschitz Réka
Dus Ernő
Kiss Péter
Varsányi László City 136
Szabó Zoltán Levente
City 488

A City Taxi Sportegyesület szervezésében idén immáron 7. alkalommal vettünk részt a Balaton-átúszáson. Kis csapatunk barátokkal, családtagokkal kiegészülve fél 9-kor csobbant a 25 fokos vízbe. Ideális körülmények között tettük meg az 5,2 km-es távot. Mindenki jó érzéssel, egy sikeres sportteljesítmény után tért haza. A két legfiatalabb résztvevő
szavait idézem, abban bízva, hogy kedvet kaptok ti
is a Balaton átúszására:
A Sozsin Wado Karate Egyesület tagjaként már
sok versenyen vettem részt. Viszont a Balaton-átúszásra nem úgy tekintettem, mint egy versenyre,
hanem mint egy lehetőségre. Ez a lehetőség nem
más volt, mint, hogy én is része legyek azoknak a
karatékáknak, akik elmondhatják magukról, hogy átúszták a Balatont. Nekem nem az számított, hogy
minél gyorsabban, hanem, hogy Édesapámmal
együtt tudjak átérni a szemközti partra. Nagyon jó
élmény marad, nem csak maga az úszás, hanem az
utazás, az ebéd, és még a várakozás is.
Kiss Bence 18 éves

t2k a5.in

Irány a Pole...

Tarts velünk!

A jelentkező
minőségi szolgáltatókat,
várólista alapján értesítjük.
.
Fax: +36 1 235 5404
www.6x6taxi.hu
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F or galmir end-v ált ozások
I. Pauler utca

Levették az „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblát, így „jobbkezes” a tér közepén lévő szakasz. Figyeljünk azokra, akik nem figyelnek a forgalmirend-változásra.
...a figyelmeztetés jogos

I. Pauler utca: Kikerült ismét a forgalmirend-változásra figyelmeztető tábla, ugyanis megfordult
az egyirányúság ezen a szakaszon

Visszaforgatták az utca egyirányúságát az Alagút utca és Pauler
utca között. A magyarázat egyszerű. Szerintem a kerületi közlekedésszervezőknek valamit csinálni kell – ezért kapják a fizetésüket –, így időnként megforgatják egyik-másik utca egyirányúságát. Majd fél év múlva mindent vissza…

V. Irányi utca

V. Irányi utca: Kikerült a Mackósajt, erre jelzőtábla is figyelmeztet

I. Dísz tér

I. Disz tér: Nincs már elsőbbségadási kötelezettség...

Eddig végig elsőbbséggel rendelkezett ez a belvárosi utca. Korábban a Molnár utca sarkot tették „jobbkezessé”, most meg
„Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla került ki a Károlyi utca (korábbi nevén Károlyi Mihály utca) saroknál.
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VIII. Magdolna utca
...erre külön is figyelmeztetnek

VIII. Magdolna utca: Itt is egy forgalmirend-változásra figyelmeztető tábla, mert megfordult az
utca egyirányúsága

I. Lánchíd utca
I. Lánchíd u.: Lezárták Buda egyik
legforgalmasabb útvonalát

Hasonlóképpen sok más utcához, (VIII. Práter utca, VIII. Bródy
Sándor utca) ezt az utcát is „kettévágták”. Középről, a Karácsony Sándor utcától lett egyirányú „kifelé”, mindkét irányban.
Elképzelhető, hogy majd itt is visszacsinálnak mindent, mint a
XIII. kerületi Pozsonyi úton, vagy az I. kerületi Pauler utcában…

XX. Nyáry Pál utca

Egyre több utcát aszfaltoznak le Pesterzsébeten (is). Azonban
az örvendetes ténnyel sok esetben balesetveszélyes helyzet alakul ki. Ugyanis sokan megszokták éveken keresztül, hogy elsőbbséggel rendelkeznek, ha a szilárd burkolatú úton, „főúton”
haladnak. Most viszont ezek a kereszteződések „jobbkezessé”
váltak, esetenként a „mellékutak”, a volt földutak kapnak elsőbbséget a jobbkéz-szabály miatt.

Átépítés miatt lezárták Buda egyik legfontosabb útvonalát. A hírek szerint csillapított forgalmú övezet lesz, ahol csak a tömegközlekedés haladhat. Az információk szerint a taxik is használhatják majd. Az ígéret szép szó. Volt ahol nem tartották be az
ígéretet…

V. Erzsébet tér

XXI. Nyáry Pál utca: Végre leaszfaltozták a mellékutcákat...

V. Erzsébet tér: Végre eltűnt egy szégyenfolt
Tulajdonképpen nem forgalmirend-változás, hanem forgalomtechnikai változás történt a napokban. Végre eltávolították a
süllyedő-emelkedő oszlopot, amelyen igen sok jármű, köztük taxik is fennakadtak. Amúgy az oszlopnak „nagy értelme” volt, azt
megakadályozandó, hogy az „idegen” autók ne mehessenek a
Bécsi utca felől a József Attila utca felé. Mit tettek az „idegenek”? Elmentek jobbra, majd 20 méter múlva megfordultak
szabályosan a Kempinski hotel előtt, és kikerülték az oszlopot…
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V. Zoltán utca

Ugyanakkor, forgalomtechnikai okokból szintén megfordították
a Széchenyi utca egyirányúságát a Széchenyi rakpart irányából
a Nádor utca felé.

V. Zoltán u.: Megfordult
az utca egyirányúsága

X. Vaspálya utca

A Liget tér felé haladva buszsávot alakítottak ki egy hosszabb
szakaszon, az úttest jobb oldalán, így a taxik is minden további
nélkül használhatják. Köszönet.

XIX. Nádasdy utca

A Kossuth tér átépítése és a Széchenyi rakpart végének lezárása miatt meg kellett fordítani az utca egyirányúságát, különben
nem lehetett volna megközelíteni a Széchenyi rakpart egy részét. Így a Zoltán utca a Nádor utca felől egyirányú a Széchenyi
rakpart felé.

V. Széchenyi utca

XIX. Nádasdy utca: Jelzőlámpás csomópontot
alakítottak ki az utca végén

V. Széchenyi utca: Ez az utca
is pont fordítva egyirányú

Nagyon balesetveszélyes volt a Nádasdy – Hofherr Albert utca
Kispesten. A főútvonal kanyarodott, a főútvonalon pedig autóbusz közlekedik. Nagyon vigyázzunk akkor, amikor nem működik a jelzőlámpa, mert a főútvonal már nem kanyarodik, a
Hofherr Albert útnak lett elsőbbsége.
Juhász Péter
A székely bácsi ül a szekéren. Egyszer csak megállnak a lovak. A bácsi jól
odasóz nekik:
– Gyííí!
A lovak meg sem moccannak. A bácsi újra odacsap az ostorral:
– Gyííí!

A lovak megint nem
mozdulnak. A bácsi leszáll
a bakról, elõremegy a lovakhoz, és észreveszi,
hogy közvetlenül a lovak
elõtt egy óriási szakadék
tátong. Erre visszamászik
a bakra és így szól:
– Helyesbítek: Hóóó!

Csak kevesen tudnak róla

Egy év alatt elévülhet a követelés
Több okból ragadtam tollat. Egyrészről mivel a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban Ptk.) nagyon fontos változásairól tapasztalataim szerint kevesen tudnak, másrészről, mert nap mint nap tapasztaljuk a tájékozatlanságot a kárrendezési, biztosítási, és biztosításkötési folyamatokban.

Kezdjük az elejéről. Megtörténik egy személyi sérülés nélküli – koccanásos – káresemény és keletkezik a másik félnél X
ezer Ft anyagi kár. (A kár nagysága semmilyen szempontból nem mérvadó.)
Amennyiben van kötelező gépjármű felelősség-biztosításunk (van, hiszen kötelező) és a baleset bekövetkezési körülményei tisztázottak, a károkozó felelősségét
nyilatkozatban és a kárbejelentő lapon elismerte, elmegyünk az adott károkozó felelősségi biztosítójához (vagy egy olyan

szervizbe, ahol a kárfelvétel megoldott)
és megtesszük az első lépést. Vagyis a
kárbejelentést a különféle nyomtatványok
kitöltésével. Máris egy jó tanács: mielőtt
leadnánk az ún. kék-sárga kárbejelentő
eredeti példányát, egy fénymásolata mindig maradjon nálunk!
Jobb esetben van az adott biztosítónak
irodája. Rosszabb esetben csak egy központi telefonszáma, amelyen bejelentve
az esetet, kárszámot kapunk, és várunk a
kárszakértő jelentkezésére, amely nem

ritkán lehet 1–8 munkanap is. Addig dolgozni nem tudunk, várjuk a szakértőt, akinek jegyzőkönyve után elkezdhetjük a javítást, majd a teljes kárigényt benyújthatjuk a biztosítóhoz. Amennyiben nekünk
okozták a kárt, akkor is érdemes figyelni,
de cascós károk esetében különösképpen. Ugyanis a Ptk. változása nyomán a
polgári kárrendezés elévülési határideje
– bár az a törvényben előírt módon 5, illetve a veszélyes üzemi károkra (mint a
közlekedés és ezen belül a taxi) 3 év lenne, ha nem tett volna olyan kitételt az új
törvény, hogy ez ettől eltérő is lehet.
Nos, a biztosítótársaságok kivétel
nélkül kapva kaptak az alkalmon és
1 évre módosították a vagyoni károk
elévülési határidejét! Ezt onnan tudhat-
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juk meg, ha az adott biztosító honlapjára
fellépve újra megnézzük a legfrissebb dátumú üzleti szabályzatot, vagy ha új biztosítást
kötünk, már „apró betűs” részként is a szerződés részeként szerepel ez a tény.
Az időszámítás a baleset napjától indul,
és ketyeg az idő…
Soknak tűnhet az egy év, de ha abból indulunk ki, hogy a biztosítói levelezések, az
elismerő nyilatkozat újbóli beszerzése, irataink másolatainak beadása, a kifizetési jogalap vizsgálata közben felmerült egyéb iratok beszerzése (pl. rendőrségi határozat, bírósági végzés, szakértői vélemények stb. )
időközben szükségessé válhat, ismerve az
ügyintézési egyéb határidőket, még akár
idő szűkébe is kerülhetünk. Nem feltételezve szándékosságot, a biztosítótársaságok
időhúzásos taktikája akár eredményre is vezethet. Nevezetesen: elévülés címén a kárkifizetés megtagadását eredményezheti.
Ezért is ajánlatos, hogy már a kárrendezés első szakaszában minden lehetséges
iratot, nyilatkozatot, helyszíni anyagot átadjunk a biztosító vagy képviselője részére,
hogy a kifizetési jogalap vizsgálata mielőbb
lezáródjon. Amennyiben ez megtörténik, a
biztosítónak 15 napja van a kárösszeg kifizetésére.
Ugyanakkor érdekes patthelyzetet látok,

amikor egy szükséges rendőri intézkedés
után a biztosító – jogerős határozat vagy bírósági végzés hiányában – nem fog tudni
lépni. Az illetékes sokszor közli, hogy őt
nem kötelezi a végzés vagy határozat semmire sem. Attól függetlenül döntenek a felelősség és a kárkifizetés megosztása tekintetében. A jogerős rendőrségi határozat, ha
minden balul sül el, és a károkozó minden
jogorvoslati lehetőségét kihasznál, szinte
biztosan nem lesz meg 1 év, azaz az elévülési idő alatt.
Más.
Amennyiben mi okoztuk a kárt, ennek
megfelelően a bónusz besorolásunk kettővel kerül hátrébb sorolásra, míg egy balesetmentesen teljesített év után egyet lépünk feljebb. Sokan nem tudják, de kisebb
káresemények esetén, amikor a biztosító –
kötelezően – kiértesít arról, hogy mennyi
anyagi kárt fizettek ki a vétlen félnek, lehetőség van a lap alján található csekken vagy
utalással az okozott kár megtérítésére a biztosító felé. Így a károkozás a bónusz besorolásunkat nem fogja hátrányosan érinteni.
A besorolási díj emelkedéséről érdemes alkuszunknál vagy személyes kapcsolattartónknál érdeklődni. Például az A00-ról való
váltás malus 2-re az éves díjban több tízezer forint hátrányt jelenthet egy taxisnak a

Így sikerült
„Látom, tesókám, persze hogy látom, valami nem stimmel, de hát így volt a rajzokon. A drága mérnök úr ide tervezte. Én még örültem is neki, mert itt igen puha volt a föld, könnyű
volt ásni. Hogy nem tudnak bemenni nagyobb autóval? Ez már nem az én dolgom! Meg egy
kis séta amúgy sem árt a Nagyságos uraknak! Megizzadtunk, mire ezt a bazi nagy oszlopot
idetettük. Sikongatott a nép, hogy tegyük arrább, de a rossebb emelje meg még egyszer!”
Helyszín: XIV. Hermina út 45.

következő biztosítási évben. (Tehát esetleg
inkább megéri kifizetni egy 30 ezer forintos
kárt, mintsem, hogy a következő évben 5060 ezerrel emelkedjen a KGFB díjunk. Nem
beszélve arról, ha van cascónk, annak is
hátrébb ugrik a besorolása és díjemelkedés lesz e téren is.)
Ne próbáljunk meg
nem valós adatokat közölni a biztosítókkal a
bónusz besorolásunkat
illetően, mert a KNYRrendszerbe feltöltött
adatokból hamar kiderül a turpisság, és nem
fogjuk magunkat jól
érezni, ha a biztosító lekérve az előzményeket
drágább díjakat állapít
meg.
Ha már a biztosításoknál tartunk: sokan most
váltanak autót, sárgítanak, és nem árt, ha tisztában vannak egy-két olyan
jelentős dologgal, amelynek sokszor nem tulajdonítunk különösebb fontosságot. Tehát: ha a szalonban vagy kereskedőnél kötöd meg a köteleződ
és/vagy casco biztosításod, figyelj arra, mit írsz
alá. Több esetben tapasztaltuk, hogy a taxis azt hiszi, hogy „ez csak egy sétálójegy”,
ami a forgalomba helyezéshez kell, aztán
majd ha egy „igazit” kötsz, ezt törlik: hát
NEM! Egy évre le leszel kötve, ha aláírtad
az ajánlatot. Nincs olyan, hogy majd utána
kötsz egy jobbat, jobb tarifával, jobb szolgáltatási ajánlattal! Nem teheti kötelezővé
egyetlen kereskedő sem, hogy csak nála
köthetsz gépjármű-biztosítást! Ha már van
alvázszámod, keresd fel személyes alkuszod, kapcsolattartód, esetleg valamelyik
kolléga által ajánlott szakembert, és nála
érdeklődj a díjak után. Hidd el, biztosítási
alkuszként mondom, jelentős pénzt, időt és
idegeskedést spórolsz meg magadnak és
kapcsolattartódnak, ha eleve vele kötöd a
biztosítást, nem beszélve az adminisztratív
hibák lehetőségéről.
Adatváltozás: mindenkinek tudnia kell,
hogy fehér rendszámos forgalmival, vagy
csak alvázszámmal megkötött kötelező és
casco biztosításodban, amennyiben adatváltozás áll be, 5 napon belül köteles vagy
bejelenteni azt, így a sárga rendszám, forgalmiengedély-számváltozás, színváltozás,
taxi üzemmód (!)-ra váltást. Sok gondot és
bajt előzhetsz meg azzal, ha ezeket betartod! Amennyiben csekkes befizetést választottál, és a szerződés kötésétől 30 napon
belül nem érkezik meg a befizetési csekk,
sajnos utána kell menned, vagy más módon
kell a befizetést eszközölnöd, pl. banki utalással. Ha elfelejted, vagy azt mondod, a
biztosító nem küldte, így az az ő gondjuk,
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tévedsz! A 60. nap után díj-nemfizetéssel
megszűnik a szerződésed, és utána a fedezetlenségi díjak jönnek. Ráadásul a biztosítási törvény értelmében csak ahhoz a biztosítóhoz kötheted vissza a köteleződet, ahol
az megszűnt, és a törvény értelmében

onnan már 1 éves díjat kér előre jogszerűen a biztosító! Taxis vagy, kint az
utcán néha a nap 16–24 órájában, gondolkodj előre….

Ugyanígy fontos tény, hogy autód „sárga
lett”. A fóliával bevont karosszéria-elem,
már biztosítási szempontból is az ún. „különleges fényezés” kategóriába kerül, amelyet be kell jelenteni. A kárrendezési folyamatban viszont a biztosító
meg fogja téríteni a karosszéria-elem, annak
alap fényezése, és a fóliával történő bevonás
költségét is.
A hazai biztosítók közül így is csak néhány
vállalja a TAXI biztosítását. Akkor is nem egy
esetben 100–300%
pótdíjjal, mint különlegesen veszélyes üzemét. A cascóról már
nem is beszélve. Ezen
biztosítások jószerivel
4-5 biztosítóra szűkítik
le a teret, és a magánember általi használati
díjhoz képest jelentősen drágább összegért. Kérdezhetném,
hogy miért e hátrányos megkülönböztetés a taxis szakmával
szemben? Amikor például egy B10-ben lévő taxigépjármű-vezető
min. 10 éve nem okozott sajáthibás kárt. A
választ a biztosítók tudhatják, mi csak találgatunk, vélelmezhetünk, de minek?

A változás szele
Jön a taxisok réme, az UBER! – riogatnak minket különböző médiák. De tulajdonképpen mi történik? És kell-e félnünk?
Az UBER egy olyan rendszer (pontosabban rendszerek egyike),
amely GPS helymeghatározás és okostelefonos applikáción keresztül összehozza az utazni szándékozót a fuvarozóval. Ami a mi
szempontunkból veszélyes, az két dolog: egyrészt a fuvart elvállaló
a hírek szerint nem szükségképpen taxis, másrészt egy sokmilliárd
dolláros cégről beszélünk, amellyel nehéz lesz szembe menni. Persze bízhatunk abban (bízzunk is!), hogy a hazai szabályozás ezt a
„vállalkozást” ilyen formában nem engedi. Bízhatunk abban, hogy
ha már százezreket kellett éppen most beruházni vállalkozásunkba
– legalábbis Budapesten –, akkor majd „nem hagyják”, hogy ez a
befektetés kárba vesszen. Igaz, hogy évek óta várat magára a díj ellenében történő személyszállítást szabályozó kormányrendelet, de
talán most, talán éppen ezért hamarosan megszületik. Mégpedig
olyan formában, ahogy nekünk a legjobb. De mi van, ha nem? Vagy
mi van, ha másképp? A változás szele most talán éppen a mi szakmánk körül fújdogál…
A taxizás, mint szakma, ha nem számítjuk ide a lóvontatta konflist, alig több, mint száz éve létezik. Sőt, tulajdonképpen az első Otto-motoros gépkocsi is csak 128
éves! „Fiatal” szakma a miénk, ha a történelmi távlatokat tekintjük. A világ első – taxaméterrel felszerelt –
benzines taxija 1897-ben kezdte meg működését a németországi Stuttgartban, majd két évvel később Párizsban, és 1907-ben New Yorkban. Érdekesség, hogy már
akkor sárga színűek voltak a New York-i taxik a „láthatóság maximalizálása” érdekében.

Sokan tudják, sokan nem: a személytaxiszolgáltatás vagyoni biztosítékának biztosítására is gondolnod kell (taxis kezesi fedezetigazolás). Megszűnt cégnél van több
száz biztosítás, és csak a sárgítás alkalmával kezdesz el majd kapkodni, mert e nélkül
bizony nem megy. Nem beszélve egy BKK
ellenőrzésről.
Végül két jó tanács és ajánlás: az elévülési idővel kapcsolatosan nagy előnnyel indul
az, aki a baleset után a személyes iratokon
és kitöltött bejelentő lapokon kívül oda tud
tenni képviselete által egy komplett helyszínelési anyagot – lásd
www.traffic-control.hu
– amely társaság kivonuló helyszínelő
szolgáltatása mindenki számára elérhetővé
vált – és ezáltal jelentősen kevesebb esélyt
adunk a biztosítónak az időhúzásra.
A másik, a gépjármű-biztosítások terén a
Traffic Control Kft. által képviselt biztosítási
független alkusz mára több száz taxiszerződés folyamatos karbantartásával, kötésével,
a buktatók ismeretével jelentős tudás birtokában van, így ha váltanál, évfordulód jön,
indexáló leveled érkezett, új autót vásárolsz,
jelentkezz be egy tanácsadás erejéig, hallgasd meg véleményemet, biztosítási ajánlatainkat. Nekünk a te (Ön) érdeked és a korrekt üzletmenet a legfontosabb. Biztosítási
szolgáltatásunk INGYENES.
Érdeklődni Illés Jánosnál – akár hétvégén is napközben – a +36/30/3923293 számon lehet, mindkét szolgáltatással kapcsolatban.
i-ksz

Hazánkban már az ezerkilencszázas évek elején megjelent a
géperejű bérfuvarozás. De ugorjunk néhány évtizedet: a hatvanashetvenes években, amikor az utcán vadásztuk az utast, értő szemmel kellett megállapítani, hogy az illető szállítható-e. Később a CBrádióval irányítottuk egymást, mindenki képben volt, hogy éppen mi
történik a városban. Név nélkül, anonim beszélhettünk – hol van
traffipax, ellenőrzés, merre menjünk és mit kerüljünk el. A címek felvétele úgy történt, hogy torkunk szakadtából ordítottuk a CB-számunkat, hogy meghalljon a diszpécser.
Jeleztük egymásnak, hogy „kiöntött az Opera”, vagy „utasok a
lépcsőn”, esetleg „megjött a porszívó” (fiatalok kedvéért a fordítások: vége az előadásnak az Operaházban, taxit várnak a vendégek,
a repülőtéren utasok várnak – akkor még csak a Ferihegy 1 létezett, a legendás lépcsősorral, a „porszívó” pedig a Keletibe érkezett moszkvai vonat volt – szinte mindenki kezében ott volt a Rakéta porszívó…)
Aztán jött az URH, ott már nagyobb fegyelem kellett – a kóddal
beazonosítható volt a taxis. A címek felvételekor már nem kellett
beszélni: egy nyomás a jelentkezés, másik nyomás a visszaigazo-
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bulijainak elmaradhatatlan kelléke vagy a Terta. Említhetjük az első
sztereómagnót a Tesla B100-ast, és álmaink netovábbja volt a műszaki bizományiban időnként beszerezhető Rewox. Később jöttek a
kazettás magnók, amelyek még gyorsabban elavultak. Ezek nem valami őskori szerkezetek, ezek fiatalkorunk naponta használt készülékei! Ma már múzeumban vannak…
A mai 50-es, 60-as korosztálynak biztosan volt lemezjátszója.
Még emlékszem az első Lenco-ra, egy Zsiguli árának egytizedéért
vettem. Hallgat még valaki egyáltalán hanglemezt? Mármint nem
háttérként, hanem úgy magában. Boldogult ifjúkoromban, amikor
nemigen lehetett hozzájutni külföldi lemezekhez, csak indiai meg
jugoszláv kalózmásolatokhoz, nagy kincs és öröm volt az is. Megvettem, hazavittem, aztán leültem hallgatni a félkilós fejhallgatóval
(na jó, ha nem volt otthon senki, akkor hangszórókon bömbölt…)
közben forgattam a borítót, olvastam a dalszövegeket, néztem a képeket, kívülről tudtam a legtöbb együttes tagjainak nevét, de még a
hangmérnökét is. Maga a lemezhallgatás volt a program, nem valami háttérzene más tevékenység mellett. A CD-nél már megkopott a
varázs, azt a lejátszót már lehetett programozni, volt távirányítója
nem kellett mellette lenni és törődni vele. Mert a bakelitben ez volt
a lényeg. A törődés! Megtisztítani a lemezt, időnként finom ecsettel
leszedni az összegyűlt szöszöket a hangszedőről, a tűről. Ha lejárt
az egyik oldal, akkor megfordítani. Időnként eljutott a Beatles egy
eredeti brit Apple records-on, na azt „ronggyá” hallgattuk. Ma már
CD sem kell, a zenék digitálisan tárolódnak, akár több ezer is egy
tízdekás telefonban.
A hetvenes évek végén, nyolcvanas évek elején az akkori „Négy
rabló” Volán büfében mindennapos esti program volt a videózás.
Amikor kicsit csökkent a munka inzenzitása, akkor összegyűltünk,
és megnéztünk egy nyugatról becsempészett akciófilmet magyar
alámondással. A mai napig emlékszem a „Végső visszaszámlálás”
címűre, Kirk Douglas-szel, és a még fiatal Martin Sheen-nel. Tudod,
az volt az, amikor egy atommeghajtású anyahajó valahogy
visszakeveredik az időben a második világháborúba, a
Gyilkosság nacionalista indítékból?
Pearl Harbor elleni támadás előestéjére. Vagy ötször
megnéztem. Aztán hajnal felé bezárt ajtók mellett más jellegű filmeket is néztünk…
Apámnak a mai napig több száz darabos VHS videokazetta-gyűjteménye van, nagy becsben tartja. Mások szerint
Az izraeli rendőrség elfogott egy férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy
viszont az már csak egy nagy kupac nehezen kezelhető
még májusban, tizenhét késszúrással végzett áldozatával. A nyomoveszélyes hulladék…
zati iratok szerint nem bizonyított, hogy a 36 esztendős arab taxisoMa a világhálóról azt tölthetünk le, amit akarunk. HD mifőr származása miatt végzett 20 éves leány utasával. A kegyetlen
nőségben, Hi-Fi hanggal, újradigitalizálva nézhetjük a vigyilkosságról a napokban tájékoztatta a hatóság a nyilvánosságot.
lág filmgyártásának remekeit szobánk magányában. De az
izgalom, az újdonság varázsa, az együttlét élménye már
Az izraeli rendőrség elfogott egy szélt. Feltehetően tisztában van tettéeltűnt…
észak-izraeli arab faluból származó ta- nek következményeivel. Az emberöléMi van még, amit unokáink már nem fognak látni? Pélxisofőrt, akit két hónappal ezelőtti bru- séért akár tényleges életfogytiglani
dául
a telefonfülke. Nem felejtem a mai napig, amikor a
tális gyilkossággal gyanúsítanak. A hi- börtönbüntetésre is számíthat, figyeNépszínház utcában egy akkor még „bunkofonnak” nevevatalos tájékoztatás szerint a húsz lembe véve a különös kegyetlenséget,
zett hasábfa méretű mobillal villogott egy „újgazdag”, töréves Seli Dadon tizenhét késszúrás mint minősítő körülményt. Ha azt is beténetesen éppen egy telefonfülke mellett állva. Egy arra
nyomait viselő holttestét május elsején vallja, hogy származása miatt végzett a
tántorgó helybeli szeszkazán meg nem állta meg, hogy
találták meg az ipartelep parkolójában. fiatal leánnyal, biztosan a kiszabható
oda ne szóljon neki: – Ha telefonálsz, mennyé’ be a fülkéA bűncselekmény gyanúsítottját már legsúlyosabb büntetésre számíthat.
be, bammeg!
A találgatások között megtalálható a
június 16.-án őrizetbe vette a hatóság,
Nem csak hogy a telefonfülke fog eltűnni, véleményem
de a rendőrség csak a napokban hoz- szexuális eredetű indíték is, csakhogy
szerint
a vezetékes telefonnak és vezetékes internetnek is
ta nyilvánosságra a nyomozás eredmé- erre utaló nyomot vagy körülményt
meg vannak számlálva a napjai. Elképesztően gyors a fejnem rögzítettek a szakértők a helyszínyét.
lődés a betárcsázós 28, meg 56 kilobites modemektől a
Az állásinterjúra utazó lányt, a 36 nelés során. A nyilvánosságra hozott
több megabites mobilinternetig. Sok ezerszeres az adatátéves arab taxisofőr ölte meg, a rendőr- információk „csupán” a tizenhét késviteli sebességnövekedés! És ez a fejlődés mindössze 20
ség szerint egyelőre meg nem határoz- szúrásra hagyatkoznak, arról nem száév alatt ment végbe, az első 28,8 kilobites modemek
ható indítékból, de a Sin Bét belbizton- molnak be, hogy az áldozat testét dula1994-ben jelentek meg. Kelenföldön, ahol felszállok a vosági szolgálat szerint valószínűleg na- kodásra, erőszakra utaló nyomokat tanatra hazafelé menet, az aluljáróban egy néni mindenféle
láltak-e. Egy biztos: a tettes hosszú évcionalista indíttatásból.
kacatot árul egy földre terített pokrócon. Közte egy 28
Az elfogott férfit előbb őrizetbe vet- tizedekre a rács mögött marad, ha egykilobites modemet is. Vajon mire gondol, ki fogja azt megték, majd elrendelték előzetes letartóz- általán megússza az életfogytiglani
venni? Ha egyáltalán tudja, mi az…?
tatását. A gyanúsított beismerte a gyil- szabadságvesztést.
A világ változik, és változunk benne mi is. Néhány évvel
kosságot, ám valós indítékáról nem beCash
ezelőtt, amikor az elektronikus bevallásokat kötelezővé tetlás. Problémamentes utasok esetén akár némán végigdolgozható
volt a nap.
Ma már még inkább elszemélytelenedett a kapcsolat. A tablet/okostelefon jelzi hol vagyunk, az utas helyéhez számítógép rendel hozzá, a készülék pittyeg, mi indulunk. Ez már olyan gépies…
És akkor jön az UBER és társai. Már nem kell CB, URH, már
nem kell diszpécser, hovatovább már taxi sem szükséges. Már
nem kell taxis, akinek a kisujjában van a város, ismeri a kerülőutakat és ismeri az utasok rigolyáit. Bizonyos feltételek mellett bárki
beszállhat a rendszerbe, az utast és az autót (majdnem azt írtam,
hogy taxit…) számítógép köti össze, az útvonalat GPS rajzolja ki, és
még beszél is ha kell, a fizetés elektronikusan kártyával történik,
mindenki jól jár. Az utazni kívánó azért, mert az eddigiekhez képest
tízszeres, százszoros a választék, viszont esetleg olcsóbb az ár. Az
utast szállító azért, mert egy kis plusz bevételhez jut, ha már autója
van. A szervező cég meg azért, mert bevételét tovább növelheti.
Mindenki jól jár, csak a taxis nem. Akit éppen napjainkban kényszerítenek több százezres kiadásokra, hogy megfeleljen a feltételeknek. Amely feltételek lehet, hogy néhány év múlva okafogyottá válnak…
Lehet, hogy eltűnik egy szakma? Vagy a perifériára szorul? Mint
ahogy eltűnt a fazekas, a kádár, a drótos? De nézzünk „frissebben”
megszűnt tevékenységeket. Például akar valaki manapság filmet vásárolni a fényképezőgépbe? Filmet előhívatni? Hol van ma már a
Forte, az Orwo, meg a többi egykoron nagynevű gyártó, szolgáltató, akiknek ma már a nevét is elfelejtettük. A digitális fényképezés
előretörése úgy elsöpörte őket, mintha sohasem lettek volna. Pedig mindössze néhány évtizede a fotóipar milliárdos üzlet volt.
De vizsgálhatjuk a hangrögzítés kérdését is. Akinek volt szalagos
magnója, még emlékezhet a szalagok márkájára. A menő volt a
Maxell, a BASF, vagy az első hazai márka az Ozafon. És a készülékek, amire rátettük: például a Mambo magnó, a hatvanas évek házi-
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ték, több taxis kolléga azzal „dicsekedett”, hogy ő azt sem tudja,
hol kell bekapcsolni a számítógépet. Ma már ők is rákényszerültek,
hogy profi módon kezeljék az okostelefont, a tabletet. Pedig a
szakma öregszik. Egy tagdíjfizetésnél végignézve a folyosón csupa
ősz fejet látni.
Feltehetjük a kérdést, hogy miért pont most történnek ezek a változások, miért éppen most fenyegeti foglalkozásunk létét valami új.
Szerintem nincs ebben semmi csoda. Vegyünk egy példát a múltból. 1982-ben engedélyezték először a magántaxik működését (abban az időben taxihiány volt, az utas állt a droszton félórákig, nem a
taxis…). Talán a jogalkotó sem gondolt arra, hogy szinte azonnal társaságokba szerveződnek a taxisok. Már az első évben megalakult a
Buda- és a City taxi. Volt is minden bajuk a hatóságoknak, hogy valami szervezett formába próbálják belegyömöszölni az akkor már
több száz fős csapatokat – ne feledjük, még „a szocializmust építettük” -, így lett először KIOSZ Fuvarszervező iroda, majd kisszövetkezet a társulásokból. De vajon mi tette lehetővé e csapatok
spontán megalakulását? Minden bizonnyal az, hogy szerencsésen
találkozott a lehetőség a technikai fejlődéssel: ez időben terjedtek
el hazánkban a CB-rádiók. E nélkül esélyünk sem lett volna csopor-

tokba szerveződni, hiszen az állami URH-rendszerek elérése lehetetlen volt akkoriban, autótelefont meg csak a James Bond-filmekben láthattunk.
Szerintem napjainkban hasonló a helyzet. A GPS alapú helymeghatározás ma már 5-10 méteres pontossággal működik polgári alkalmazásokban is, az okostelefonok elterjedtsége pedig éppen azon a
szinten áll, amire már érdemes komolyabb applikációkat készíteni.
Igen, a technológia fejlődése eljutott egy olyan pontra, amikor minden összeállt ahhoz, hogy ezek a rendszerek működni tudjanak.
Nemzetközi statisztikák szerint egy átlagos személygépkocsi élettartalmának 95 százalékát állással tölti. Vagyis parkol. 24 órából
23-at! Az UBER, és a hasonló „car sharing” megoldások, a BlaBla
Car, a Lyft, az Enjoy, a WunderCar és a többiek nyilván ezt az
arányt fogják világszerte javítani.
Akkor most aggódjunk? Szerintem egyelőre ne. Lehet, hogy az
egész fenti eszmefuttatásom téves. Ha azonban idővel mégis elterjed nálunk ez a rendszer, az nem holnap lesz. Talán még csak nem
is az elkövetkezendő egy-két évben. Mindenesetre a taxis szakmát
unokáimnak már nem ajánlanám…
Nagy Zoltán

Kérések és köszönetek a taxiállomásokkal kapcsolatban
IX. Lechner Ödön fasor
IX. Lechner Ödön fasor: Nem lehet a taxiállomáson megállni

XI. Etele tér
XI. Etele tér: Adott egy új taxiállomás, tessék birtokba venni
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Taxis kolléga már évekkel ezelőtt jelezte, hogy teljesen értelmetlen
ez a taxiállomás, hiszen nincs útburkolati jel felfestés, de nem is lehet! Ugyanis ez az autóbuszok visszaforduló helye, ezért itt még
megállni sem szabad! Erre figyelmeztetnek a jelenlegi felfestések…

IX. Nagyvárad tér
IX. Nagyvárad tér: Hiányzik a felfestés az előbbre
helyezett taxiállomásnál

voéle

meg-

vel
tet-

Autóbusz-megállót alakítottak ki, „természetesen” megint a taxiállomás volt útban. Sebaj. A taxiállomást előrébb helyezték, de ott jelenleg nincs útburkolati jel, így most mindenki megáll. Kérjük felfesteni a hiányzó útburkolati jeleket.

Új taxiállomást alakítottak ki az autóbusz-végállomáson, köszönet
érte. Jó lenne, ha a taxisok is birtokba vennék. Főleg akkor, amikor
a felső, a pályaudvar előtti taxiállomás tele van. Az új jelszó itt is:
szétszóródni!

Kamarai hozzájárulások behajtása
Behajtás indulhat azok ellen, akik
nem fizették be a kamarai hozzájárulást. Mint lapunkban már
többször közöltük, ezt a díjat
2012 óta minden évben meg kell
fizetniük a vállalkozóknak, vállalkozásoknak.
A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara főtitkára elmondta:
2013-ban az 5000 forintos kötelező díjat mintegy 600 ezer vállalkozás fizette meg, erre az évre
azonban csak 440 ezer befizetést regisztráltak. A befizetéseket
a vállalkozásoknak minden év

március 31-ig kell teljesíteniük.
Az eljárás szerint a hátralékkal
rendelkezőknél mindig a legkorábbi elmaradást írják jóvá, vagyis
aki az idén fizetett, de tavaly nem,
annál az ez évi befizetést 2013-ra
számolják el.
A budapesti és a megyei kamarák eddig 15 ezer esetben intézkedtek a behajtás elrendeléséről.
A behajtást az adóhatóság végzi.
A hátralékos összeg először az
adózó adófolyószámláján jelenik
meg, rögtön egy 5000 Ft-os eljárási díjjal megfejelve.
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XI. Őrmező

XIV. Örs Vezér tere

XI. Őrmező: Szabályosan megközelíthető a taxiállomás

Taxis kolléga jelezte, hogy fizikailag nem lehet megközelíteni az új
taxiállomást, hiszen oda csak BKK járművek haladhatnak be. A
BKK jelzőtábla valóban félreérthető helyen van, de az a jelzőtábla
csak a parkoló jobb oldalára vonatkozik. A tér bal oldalán kialakított
taxiállomást akadálytalanul megközelíthetjük.

XI. Aliz utca
XI. Alíz utca: Hiába az
új drosztok, nem lehet
őket használni, mert
nincs felfestés

XIV. Örs vezér tere: Az
autóbuszok elköltöztek, kérjük visszahelyezni a taxiállomást

Ideiglenesen autóbusz-végállomást alakítottak ki a taxiállomásunkon, de az időközben elköltözött, jó lenne visszakapni a korábbi taxiállomást.

XXII. Nagytétényi út
XXII. Nagytétényi út: Évek óta
jelezzük, valaki
megfordítrotta a
kiegészítő jelzőtáblát

Taxiállomásokat alakítottak ki az utca mindkét oldalán, az új irodaházak előtt, köszönet érte. Azonban egyiket sem lehet használni,
mert egyiknél sincs útburkolati felfestés.
Csinos fiatalasszony panaszkodik az orvosnál.
Nincs megelégedve a férje
szexuális étvágyával.
– Nos, kedves asszonyom,
itt ez a kapszula, ezt vacsora
elõtt adja be a férjének!
Másnap megint ott ül a
hölgy az orvosnál.
– Nos, asszonyom, hatott
a szer? – kérdi az orvos.
– Beadtam a férjemnek
vacsora elõtt, ahogyan ön
javasolta.
– És?
– Hát, a levesnél már nagyon izgatott volt. A máso-

dik fogásnál már alig lehetett bírni vele. Aztán gyorsan felhörpintette a kávéját,
elkapott, felrakott az asztalra, a fogával letépte a bugyimat és azonmód háromszor a magáévá tett.
– Hát, ez csodálatos, aszszonyom – lelkendezik az
orvos –, pont erre vágyott,
nem?
– De, tulajdonképpen igen
– válaszol bizonytalanul az
asszonyka. – Viszont ez volt
a kedvenc vendéglõnk és
oda többet nem mehetünk…

XXII. Nagytétényi út: Taxis
kolléga nem mer itt megállni. Te kockáztatnál?
Apróságnak tűnik, de minden apróság fontos lehet. Évek óta jelezzük, hogy valaki elforgatta a férőhely kiegészítő jelzőtáblát. Évek
óta nem jártak arra a BKK szakemberei? Pedig, állítólag rendszeresen minden taxiállomást leellenőriznek. A másik gond viszont nagyobb. A taxiállomás közel van a forgalmi sávhoz, ezt taxis kolléga
korábban már jelezte. Nem mer beállni a drosztra, fél a BKV autóbuszoktól. Jó lenne a taxiállomást kijjebb helyezni, hely lenne erre
bőven.
Juhász Péter
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Itt is jöhetnek szembe a kerékpárosok
Jogosan kérdezik a taxis kollégák, miért
van „Elsőbbségadás kötelező!” jelzőtábla
a VII. kerületi Kertész utcában? Ott,
ahonnan nem is jöhet autó? A magyarázat egyszerű. Kerékpáros jöhet… Neki viszont elsőbbséget kell adni a „főútvonal”,
a Király utca részére. Egyre több utcában

mehetnek a kerékpárosok a forgalommal
szemben az egyirányú utcákban.
Halkan jegyzem meg, igazából csak(!)
ott mehetnének, ahol ezt a jelzőtáblák
megengedik. Ettől függetlenül, nyugodtan tekerik a bringát mindenhol. Járdán,
villamospályán stb. A buszsávban is csak

ott mehetnének, ahol ezt útburkolati jelek
megengedik!
De hát ezzel se nagyon törődnek, ahogy
rendszeresen figyelmen kívül hagyják a
forgalomirányító jelzőlámpákat is, ahogy
nincsenek tekintettel a gyalogátkelőhelyen
áthaladó gyalogosokra. Majd, mi autósok
vigyázunk rájuk, ha sörözés/borozás/ után
hazafelé indulnak…
Juhász Péter
Egy férfi kap egy ingyenjegyet a
foci világbajnokság döntõjére. Sajnos a jegy a stadion legtávolabbi helyére szól, ahonnan semmit sem lát.
A félidõben észreveszi, hogy a pályához közel van egy üres szék. Odatolakszik, és megkérdezi az üres hely
mellett ülõ férfitõl:
– Uram, szabad ez a hely?
– Igen, ez a feleségem helye, de
nem tudott eljönni. Tudja, 30 éve nõsültem, de ez az elsõ alkalom, hogy
egyedül jöttem.
– És nem tudott hívni helyette egy
rokont vagy barátot?
– Sajnos nem, mindenki az asszony
temetésén van…
***
– Ha valaki tud pálinkát ingyen
vagy annál kicsit olcsóbban, az szóljon!
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Tudod vagy tippelsz?
KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI KRESZ-TOTÓ
1. Bekanyarodhat-e jármûvével a nyíllal jelzett irányban,
ha igen, akkor
miért?
a) Igen, mert csak
a balra fordulás
tiltott.
b) Igen, mert a
második utca már
egy új keresztezõdésnek számít.
c) Nem.

b) Csak akkor, ha utast szállít.
c) Nem.
5. Kötelezõ-e a taxin a távolsági fényszóró a használata?
a) Bizonyos esetekben igen.
b) Csak éjszaka, lakott területen kívül, hogy
felismerhetõvé váljanak a jármû elõtt a 150200 m-re lévõ akadályok is.
c) Nem.

Juhász Péter

2. Szállíthat-e a személygépkocsi jobb
elsõ ülésén 3. életévét még be nem töltött gyermeket a jármû szokásos haladási irányával ellentétes irányban beszerelt gyermekbiztonsági rendszerben?
a) Csak akkor, ha az üléshez légzsákot nem
szereltek fel, vagy a légzsák mûködésbe lépését elõzetesen megakadályozták.
b) Csak akkor, ha a gyermek, illetve a gyermekülés védelmére biztonságos középsõ és
oldallégzsák is szolgál.
c) Nem.
3. Szállíthat-e a taxija jobb elsõ ülésén
egy 3. életévét még be nem töltött elõre nézõ gyermeket?
a) Legfeljebb
a becsatolt
biztonsági
övvel rögzített felnõtt
utas ölében.
b) Csak gyermekbiztonsági
rendszerben rögzítve, aminek
módját a gyermeküléshez adott kötelezõ
használati útmutató tartalmazza.
c) Nem.
4. Köteles-e a taxi vezetõje a biztonsági
öv becsatolásával rögzíteni magát?

a) Általában igen, kivéve, ha az autó taxi
üzemmódban utast szállít, vagy ha orvosi
igazolással rendelkezik, hogy számára a biztonsági öv egészségi okból hátrányos.

6.Vezethet-e kerékpárt olyan személy,
akinek szervezetében szeszesital fogyasztásából származó alkohol van?
a) Igen, de
ilyen esetben is esetben képesnek kell lennie a bicikli
biztonságos
vezetésre.
b) Általában
igen, kivéve a fõútvonalon való kerékpározás esetét.
c) Nem.

9. Az alábbiak közül hol tilos taxival
hátrafelé menni?
a) Hídon.
b) Villamos járdasziget mentén.
c) Vasúti átjáróban.
10. Hogyan juthat el a
táblával megjelölt útszakaszon lévõ címhez?
a) Csak gyalogosan.
b) Fokozott figyelemmel és
legalább 10 km/h-ra mérsékelt sebességgel.
c) Taxival csak az útszakasz másik vége felõl.
11. Figyelnie kell-e az autóbusz vezetõjének arra, hogy kanyarodáskor a jármû
eleje ne nyúljon a járda fölé?

7. Hol kell haladnia az úton, ha az úttest
keskenyebb két forgalmi sávnál?
a) Igen.
b) Csak ott, ahol ez a gyalogosok közlekedését veszélyeztetné.
c) Nem.
12. Közlekedhetnek-e gyalogosok a képen látható lakott területen kívüli úton,
ha igen, akkor hol?
a) Két kerékkel folytonosan az útpadkán.
b) Az úttesten, s csak a szembejövõ forgalom esetén kell kölcsönösen az útpadkára
húzódniuk.
c) Az ilyen út mindig egyirányú, ezért szembejövõ jármûre nem kell számítania.
8. Számíthat-e arra, hogy a másik útról
érkezõ jármû vezetõje elsõbbséget fog
adni az Ön autójának?
a) Igen.
b) Nem.
a) Az út szélén, egy sorban a menetirány
szerinti jobb oldalon.
b) Az út szélén, egy sorban a menetirány
szerinti bal oldalon.
c) Nem.
Virágh Sándor
A helyes megoldások
a 44. oldalon találhatók.
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A Budapest Taxi egészen más üzleti szellemiséggel mûködik, mint
amit
eddig természetesnek és megváltoztathatatlannak véltél!
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– Pénteken este egy igazán nagyot nevettem – kezdi az
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a szomszéd, ó istenem milyen nagyokat nevettünk
együtt.
2/12/14 2:16 PM
özlekedési
Vasárnap meg egy partin voltunk. Nyolc pár, képzelheted,
kor, amikor

úr!

ozóhe

Szórak

Békés, boldog

és sikerekben gazdag
minden Taxis

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

DEBRE CEN

E-mail:
A Mobilfonixtaxi@fonixtaxi.hu
Taxi csapata
Cím:
4025 Debrecen
Arany János u. 32.

ház

zt…

Iroda

mii más?

Karácsonyi
Egyre
bővülÜnnepeket
a lista
NAV
tájékoztatók
Új Évet kívánunk
Kollégának!

ujtaxi.qxd

8/13/14 08:13

Page 25

a

t,
y és
ző

ül a

yt.
a

ül

K

,
Ha-

)

on )
ötlerozváyéni

eyelmöt
.

ztül
ráon-

fokhagymát, a barna cukrot, és üvegesre dinszteljük. Amikor kész félretesszük.
RASE hirdetes_februar_TABLET
nyertes_2014
Külön kitérnék a paprika
készítésére. A paprikát parázson, kissé
füstösen
2014.
janu r 28.készítjük.
10:16:52 Amikor megráncosodott, megpuhult, meghámozzuk
és felkockázzuk. Akkor jó, ha kicsit megbarnul és a fogpiszkáló könynyen belemegy. Ezután a dinsztelt szalonnás, sonkás alapra rátesszük
a felkockázott pacalt és a körmöt, hozzáadunk még 3-4 csapott evőkanál édesnemes kalocsai piros paprikát, kevés abalével, 1-2 dl fehérborral néhány percig rotyogtatjuk. Vigyázni kell, hogy folyamatosan rövid
lén tartsuk, mert ez már a végjáték. Ekkor tesszük bele a paradicsomot, csicseriborsót, a sültpaprikát, a zöld és a száraz fűszereket, meg
egy kis fokhagymát, a bort ízlés szerint, és lassú tűzön készre főzzük.
Az eddig elvégzett jó munka jutalma egy kőkemény törköly vagy szilva pálinka, ami előkészíti a helyet a spanyol pacalnak.
A kóstolás és kóstoltatás most is kötelező! Ízlés szerint lehet erősíteni. Kenyérrel tálaljuk. Legvégül a bátrabbaknak, kísérletező kedvűeknek ajánlom figyelmükbe az erős, savanyú paprikát. Kóstoljátok meg
az eredetit, és amikor repetáztok, keverjetek bele ízlés szerint az öszszevágott savanyú, erős paprikából. Így egy szenzációs édes, erős, savanyú, sós ízkombinációt kapunk! Ezt az ízkavalkádot nem fogjátok elfelejteni. Nekem nagyon bejött mind a kettő.
Egy valamire nem gondoltam: a pacal spanyol módra jobban úszik,
mint a hal, csak nem vízben, hanem vörösborban. Saját gondozásomban igen hamar elfogyott 2 liter szekszárdi. Próbáljátok ki Ti is!
Tisztelettel: City 231 Sanyi

Tisztelt Kollégák!

Folytatva előző havi témámat, ami a mongol birkavágásról szólt, nos a
birka egyik combját megkaptam, hogy abból egy jó magyaros birkapörköltet főzzek.
Az alapanyagok adottak voltak, de a legfontosabb kelléket még Magyarországról vittem, ez a piros paprika volt. Tehát következett a húsaprítás, majd egy jó pörköltalap készítés hagymával, fokhagymával. Ebbe került a hús, a só, a bors, a paprika, továbbá kevés víz és hadd rotyogjon.

Amíg elkészült,
beszélgetés, sörözés, a többiek
meg horgásztak,
hogy kifogják a
halászlének valót.
Most itt egy kicsit elidőznék a
táj leírásánál. A
hely, ahol voltunk,
Hentij megyében, egy Binder
nevű hely közelében, az Onon folyó partján található. Ez a környék volt valaha
Dzsingisz kán
szülőföldje, ahol
Temüdzsin néven
látta meg a napvilágot. A környék
csodálatos, s a foÁtkelés a folyón
lyó vize olyan tiszta, hogy inni lehet
belőle. Ezt meg is
tettük. A halászlét is ezzel a vízzel készítettem, a belőle kifogott halból.
A horgászok igazán értékelik az ilyen gyors folyású, vad vizeket, igen
sok a rablóhal benne. Fogható linok, tajmen, pisztráng villantóval.
Nos, a fiúk fogtak is, s ebből készült egy jó halászlé, úgy, ahogy a vízi
emberek is készítik. 5 dolog kell hozzá: hal, víz, hagyma, só, paprika.
Itt megint jó szolgálatot tett a magyar piros paprika, s rotyogott a
bográcsban a hal, pattogott a tűz. Itt is megosztanék érdekességet veletek: a mongol pusztákon, ahol esetleg nincs elég fa, nem esnek kétségbe, ha nincs fa a tűzrakáshoz. Mindenfelé található megszáradt
Az Onon folyó fentről
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Sa
Főzöm a halászlét

Horgászat a Ononban
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A halat a leveshez fogták

Halászlé tálalva

Kóstolgattam, mi
hiányozhat még

Készül a birka

Taxisok, Taxi cégek ﬁgyelem!
Még nincs bankkártyás ﬁzetésre lehetőség taxijában?

Válasszon minket!
Szerezze be Ön is most kedvező feltételekkel a PAX típusú mobil POS terminálokat!

Bankkártya elfogadása
(Mastercard, Visa, Amex)

Paypass kártya elfogadása
1 év garancia a készülékre

Nagyobb tétel esetén kérje egyedi
ajánlatunkat!
Infó: arajanlat@compuworx.hu
Tel.: 06 (20) 923-22-14

2000 Ft
kupon
A mellékelt kupon felhasználásával további
2.000 Ft. kedvezményre jogosulhat!

T

marhatrágya /mongol neve „argal”/, ami igen jól ég.
Ezt gyűjtik össze tüzelőnek, s használják télen-nyáron. Szóval a halászlé igen jó lett, ízletes volt benne a fehér húsú rablóhal, amit ismét
csak megöntöztünk némi mongol vodkával.
Most pedig az emlékezést lezárva, házi lekvár főzéssel múlatom időmet. Következő receptemig fakanalas jó étvágyat kívánok:
Soós István City 22

Megígérték,
teljesítették…
Legutóbb jeleztem, a Budapesti
Közlekedési
Központ illetékese megígérte,
hogy – többek
között – az újonnan elkészült kőbányai Jászberényi úti BKK-sávot
használhatják a
taxisok. Megígérték, teljesítették.
Ezentúl mi is
használhatjuk az
eddigi BKK-sávokat. Köszönet
érte!
Juhász Péter
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Sajnos…

Továbbra sem bilincselnek

A taxisok örömmel tapasztalják, hogy Józsefvárosban gyakorlatilag
megtisztultak a taxiállomások a civil autóktól. A magyarázat egyszerű. A józsefvárosi közterület-felügyelet munkatársai évek óta lebilincselik a taxiállomásokon megálló civil autókat.
Természetesen megkerestem kérésemmel a főváros belső részének – Belváros–Lipótváros, Terézváros, Erzsébetváros, Ferencváros – polgármestereit, hogy ott is bilincseljék le a taxiállomásokon
megálló civil autókat! Akit egyszer lebilincselnek, az nagyon tisztelni fogja a taxiállomás jelzőtáblát. Azt a választ kaptam, hogy erre
csak a Fővárosi Közte-

rület- felügyeletnek, új nevükön, Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnak van jogosultsága. Megkerestem őket is…
Válaszuk rövidítve, szerkesztve, kiemelés tőlem. (J. P.)
Folytatás a 29. oldalon
Tömegével állnak a
civil autók a taxiállomásokon, erről évek
óta folyamatosan beszámolunk

i

Üdítő példa a Józsefvárosban lebilincselik
a taxiállomásokon parkoló civil autókat
Civil autó a IX. Lónyay utcai
taxiállomáson. Kollégánk
betelefonált az ügyleletre...

ász-

idő-

y 22

…

A kivétel erősíti a szabályt.
A napokban a VII. Károly
krt.-on is lebilincseltek egy
autót a taxiállomáson
Az indok egyértelmű, civil autónak tilos itt parkolni

...majd néhány perc múlva jöttek is a járőrök és büntettek

ujt

Vannak, akik tudják, hogy:
• A BTI több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik taxis szakmai területen.
• A Taxisok Világa adózási szakcikkeit és táblázatait mi készítjük.
• Adószakmai munkákért felelősséget vállalunk.
• Nálunk nem kell előre bejelentkezni. Nyitvatartási időben akkor jössz, amikor tudsz
(egyéb időpontot meg megbeszélhetünk telefonon…)
• Anyagleadás éjjel-nappal lehetséges az irodaház portáján elhelyezett postafiók útján.
• Választhatsz, hogy csak az elektronikus bevallásaidat szeretnéd ránk bízni, vagy komplett szolgáltatást kívánsz. Te határozhatod meg, mennyit szánsz ügyviteledre.
• A teljeskörű díj teljeskörű szolgáltatást takar. Nálunk nincsenek rejtett költségek.
• Bármikor naprakész felvilágosítást adunk adófolyószámlád állásáról. Rendelkezésedre
állunk akkor is, ha csak kérdezni akarsz…
• A köztartozások befizetése parancsoló szükségletté vált. Segítünk elkészíteni a fizetési
könnyítésre irányuló kérelmeket, beadványokat
• Ma már a táppénzes napok bejelentése is csak az ÁNYK programmal kezelhető elektronikus nyomtatványon lehetséges – kitöltjük neked
• Egy főfoglalkozású taxis vállalkozónak évente minimálisan 15 különböző bevallást kell
beküldenie, túlnyomó részét elektronikusan. Ha Budapesten dolgozik, de nem itt lakik,
akkor 16-ot. Ha tételes adózó akkor 18-at, vagy 19-et. Ha emellett alkalmazottat is tart,
akkor 31-et…

Vannak, akik mindezt nem tudják.
Nekik készítettük a hirdetést…
Könyvelés * Elektronikus bevallások * Járuléknyilvántartás * Iparűzési adó
Cégautó adó * Teljeskörű vállalkozói ügyvitel * Non-stop anyagleadás
Csekkes, átutalásos fizetési lehetőségek
bti@taxicentrum.hu
BTI TAXI CENTRUM
1119 Budapest, Vahot u. 6. * Tel.: 06-1-229-3736
Mobil: 06-30-989-4279 * Nagy Zoltán * Nyitva tartás: H-Cs 10-16-ig, P 10-14-ig
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Folytatás a 27. oldalról
A főváros területén üzemeltetett taxidrosztok ellenőrzése – néhány
kivételtől eltekintve – a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság illetékességébe tartozik, amelyet az üzemeltető Budapesti
Közlekedési Központ Forgalombiztonság, Taxi, Parkolásgazdálkodás és Teherforgalmi Divízió ellenőreivel közösen végez folyamatosan. Az ellenőrzések során a 2014. január 1. és március 31. közötti
időszakban munkatársaim 211 esetben intézkedtek taxiállomáson
szabálysértés miatt.
A taxiállomást mindig útburkolati jellel kell jelölni. Azokon az állomásokon, ahol az útburkolati jelzések hiányoznak, a közterület-felügyelők azok pótlásáig intézkedést nem
kezdeményezhetnek.
Ilyen esetekben jelzéssel élünk az állomás kezelője felé. A taxiállomáson jogosulatlan gépjárművekkel történő várakozás kerékbilinccsel történő szankcionálását a kerékbilincs alkalmazásáról szóló
rendelet külön nem tiltja, azonban a tapasztalatok alapján az ilyen
helyen történő kerékbilincs alkalmazás hosszabb időre ellehetetleníti egy-egy forgalmasabb taxiállomás használatát. A taxiállomásokon a szabálysértő magángépjárművek kerékbilinccsel történő
(akár napokig tartó) rögzítését ezért szakmai szempontok alapján
nem tartom indokoltnak.
Miklós István
Szolgálati igazgatóhelyettes
FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATI
RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG
Köszönjük a választ. Azóta több „közterület-felügyelővel” beszéltem,
ők is azon az állásponton vannak, mint főnökeik, nagyobb bajt okoznának, ha lebilincselnék a civil autókat. Viszont javasolják a telefonos jelzést a központi ügyfélszolgálatra. A munkatársak kimennek a
helyszínre, ha bejelentést kapnak a taxiállomáson várakozó civil autókról.
A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság taxiállomásokkal
is foglalkozó telefonos ügyfélszolgálata a következő telefonon érhető el:

06/1/787-0069

Juhász Péter

Rágógumi
a taxiállomáson
Taxisunk betolatott egy taxiállomásra, nyitotta az ajtót és kilépett.
Bár ne tette volna! Ezt már ő is érezte, amikor belelépett a
ragacsba… Minden bizonnyal egy kollégája volt „tettes”. Csak
annyi a kérés, ne köpjük ki a rágógumit a taxiállomáson (se)!
Milyen boldog az a taxis, aki azt tapasztalja, hogy a kedves
utas a taxiban a hátsó ülésre, vagy a hátsó ajtóra ragasztja a rágógumit. A következő utas meg beleül, vagy rákönyököl. Ugyanaz a helyzet a kiköpött rágógumival! Valakinek kellemetlenséget
okozunk. Nagy kellemetlenséget!
Figyeljünk egymásra.
Tóth Tibor
(Szerkesztőségi megjegyzés: Különböző trükkök vannak a rágógumik eltávolítására a taxiban. A legfontosabb, hogy ne essünk
pánikba és ne kezdjük el késsel kapargatni! Kezdésként kérjünk
segítséget az URH-csatornán. Az egyik lehetőség, hogy „lefagyasztjuk” a rágógumit, például jégkockákkal. Utána a „megfagyott” rágógumit már egy tömbben (!) ki tudjuk emelni. Természetesen a jégkocka után „nedves” lesz az ülés, de könnyebb kiszárítani az üléseket, mint ollóval kivágni a rágógumi-foltokat…
Ez csak egy ötlet, a kollégák biztosan többet is ismernek az
URH-csatornán).

Továbbra is közfeladatot ellátó személy a taxis

Álhírek, tévhitek
Időről időre felröppennek hírek és álhírek, amelyek hangulatot gerjesztenek, és kellemetlen érzéseket válthatnak ki az
érintettekből. Legutóbb például azzal keresték meg szerkesztőségünket: igaz-e, hogy a taxisok kikerültek a közfeladatot
ellátó személyek köréből? Utánajártunk, hogyan is fogalmaz
erről a jogszabály.

A közfeladatot ellátó személy fokozott jogi védelem alatt áll munkavégzése során. Éveken keresztül ebbe a körbe nem tartoztak bele a taxisok, míg
végre 1999. március 1-jétől sikerült azt jogszabály-módosítással elérni,
hogy rájuk is kiterjedjen ennek hatálya. A büntető törvénykönyv /Btk./ felsorolja, kik is tartoznak ebbe a körbe.
Btk./ 459. § (1) E törvény alkalmazásában
12. közfeladatot ellátó személy:
a) a Magyar Honvédség szolgálati feladatot teljesítő katonája,
b) a polgári védelmi szervezetbe beosztott és polgári védelmi szolgálatot teljesítő személy,
c) a polgárőr a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól
szóló törvényben meghatározott tevékenységének ellátása során,
d) az egyházi személy és a vallási tevékenységet végző szervezet vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagja,
e) a bírósági vagy más hatósági eljárásban a védő, a jogi képviselő, a
szakértő, és a hivatalos személynek nem minősülő kézbesítési végrehajtó,
f) az egészségügyi dolgozó és az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más személy az egészségügyről
szóló törvényben meghatározott esetekben,
g) az állami mentőszolgálat, valamint a mentésre feljogosított más szervezet tagja a mentéssel és betegszállítással összefüggésben,
h) az önkormányzati és a létesítményi tűzoltóság, valamint az önkéntes
tűzoltó egyesület tagja a tűzoltási és műszaki mentési feladatainak
ellátása során,
i) a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott esetben a
pedagógus, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott esetben a felsőoktatási intézmény oktatója, tanára és tudományos kutatója,
j) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
törvényben meghatározott munkakörben foglalkoztatott személy e tevékenységének gyakorlása során,
k) az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet
tagja az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló
törvényben meghatározott tevékenysége körében,
l) a hivatásos vadász a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a
vadászatról szóló törvényben meghatározott tevékenysége körében,
m) a halászati őr a halászatról és a horgászatról szóló törvényben meghatározott tevékenysége körében,
n) a közösségi közlekedési eszközt működtető gazdálkodó
szervezetnél végrehajtói feladatot ellátó személy e tevékenysége során,
o) az egyetemes postai szolgáltatónál ügyfélkapcsolati feladatot ellátó
személy e tevékenysége során.
Tény és való, az n.) pontban megfogalmazottak nem nevesítik a taxisofőrt ebben a formában, de mondjuk a postást sem. A 2012. évi XLI. törvény, amely a közösségi közlekedésen belül a személyszállítási szolgáltatásokról szól, kimondja:
2. § E törvény alkalmazásában:
31. személytaxi: olyan gépjármű, amellyel a közlekedési hatóság személyszállító tevékenység végzését engedélyezte, és amellyel a végzett
szolgáltatást bárki azonos feltételek mellett igénybe veheti.
E törvényi meghatározás értelmező rendelkezései között megtalálható a
taxi, mint a közösségi közlekedés fogalomkörébe tartozó szolgáltatási kör.
Ennél ékesebb bizonyíték nem kell arra, hogy továbbra is közfeladatot ellátó személy a taxis, amikor az autójában ülve a munkáját végzi. A fokozott
jogi védelem erre az időszakra vonatkozik.
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A bírósági, törvényszéki ítélkezési gyakorlatot átlapozva, a közelmúltban is több határozat született, amelyben a vádlott azért kapott
súlyosabb elmarasztalást, mert taxist támadott meg. Korábban magazinunkban is beszámoltunk az esetről: Első fokon 14 hónap
börtönbüntetéssel sújtotta a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság azt a férfit, aki 2014. március 22-én késsel fenyegetett
egy taxist. A vádlott Szegeden szállt be a taxiba, előbb az algyői
hídig, majd Vásárhelyre, végül Mártélyra akarta magát vitetni. A taxis oda már nem akarta elszállítani, ezért késsel fenyegette meg
utasa. A sofőr kiugrott a kocsiból, a vádlott elhajtott a gépjárművel.
A rendőrök a Tisza-töltésen fogták el a menekülő M. Lászlót. Ezzel

azonban nem volt vége az eseményeknek, mivel az előállított a hódmezővásárhelyi rendőrkapitányság épületében, mielőtt a szegedi
rendőrkapitányság fogdájába vitték volna, megpróbált megszökni.
Az ügyészség erőszakkal, élet és testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel, felfegyverkezve elkövetett jármű önkényes elvétele és
fogolyszökés bűntettével vádolta meg a férfit, aki esetében, mivel
közfeladatot ellátó személyt támadott meg, a bíróság ezt súlyosbító körülményként vette figyelembe és gyorsított eljárásban 14 hónap börtönbüntetést szabott ki M. Lászlóra.
Ez is azt igazolja, miszerint a fokozott büntetőjogi védelem a bíróság napi gyakorlatában is tetten érhető.
k.z.t.
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Figyelem! Szerkesztõségünk e-mail címe
taxisokvilaga@taxisokvilaga.hu
Várjuk üzeneteiket, ötleteiket, kérdéseiket, véleményeiket.
Látogassa m e g ú j u l t honlapunkat: www.taxisokvilaga.hu
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Erről írt a Taxisok Világa 2004 augusztusában

10 éve történt

„… Szabadnap, pihenő természetesen még mindig nem jöhetett szóba. Belekerült a mókuskerékbe, végül már kizárólag azért dolgozott,
hogy befizethesse befizetnivalóit. Rövid éjszakai pihenése alatt sárga csekkek halmazaival, szúrós tekintetű bankárokkal álmodott. De
nem adta fel! Őrajta nem tudnak kifogni! Tud ő dolgozni!
Az infarktus kora hajnalban érte. Éppen indult volna, hogy a reggeli repteres fuvarokból elcsíphessen egyet. A feszítő fájdalom váratlanul érkezett, szerencséje volt, hogy a család egy tagja a szokásoktól eltérően már szintén ébren volt. A mentő gyorsan megérkezett és beszállította a klinikára. Végig eszméletén volt. Ezúttal azonban nem az adósságaival volt elfoglalva, hanem csak azzal törődött,
hogy egyenletesen és folyamatosan lélegezzen…
A harmadik napon a családtagok után a kollégák is megérkeztek
látogatóba. Megilletődve nézték a rengeteg műszert, a villódzó monitorokat, a csöveket és drótokat, amelyek kollégájuk testén tekeregtek. Próbáltak viccelődni, mondtak pár biztató szót, aztán zavart
mosollyal arcukon gyorsan elköszöntek. Még sok csekket kell ebben a hónapban is befizetniük…”

V

20 éve történt

Összeállítás a taxitarifákról

A hajtás ára
Tanulságos írás jelent meg lapunkban tíz évvel ezelőtt egy olyan kollágáról, aki erejét meghaladó beruházásba kezdett, aztán mindennél
fontosabbnak tartotta, hogy pénzügyei rendben legyenek. A cikk végéből idézünk:

alami érthetetlen optimizmustól vezérelve évek óta meggyőződésem,
hogy a betartandó szabályoknak
van valami értelme. Beleértve a közlekedés
szabályait is. A közúti ellenőrzések – és büntetések – kapcsán azonban úgy tűnik, hogy a
hatóságok csak az előírások szövegét, és
nem annak szellemét vizsgálják. Vagyis intézkedésük során nem merül fel a „miért” kérdése. Miért született az a bizonyos szabály? Mi
az oka? Mit szeretne elérni, esetleg elkerülni? Mondok néhány példát:
Buszmegállóban megállni tilos. Miért?
Mert ha jön a busz, akkor zavarjuk a tömegközlekedés folyamatosságát. Egyszerű, érthető, logikus. Mármint az lenne, ha a hatóság is
így értelmezné. De nem ezt teszi. Megbünteti
a taxist, ha hajnal kettőkor megáll a buszmegállóban harminc másodpercre, hogy felvegye,
vagy kitegye utasát. Abban a buszmegállóban, ahová egyébként csak három óra múlva,
reggel 5-kor érkezik az első busz. Jogos a
büntetés? Elvileg igen, mert a taxis megszegett egy szabályt. Van értelme, közlekedésbiztonsági jelentősége, nevelő célzata a büntetésnek? Nincs, mert a taxis nem zavart senkit, csak a munkáját végezte. Ebben az esetben egyszerű pénzbeszedés történt…
Harminc kilométer/órás sebességkorlátozó
tábla egy adott útszakaszon. Miért? Mert
ezen a részen iskola van, a gyerekbalesetek
elkerülését egy ilyen korlátozással szükséges
biztosítani. Na de nyári vakáció alatt? Este tízkor? Nyugodjunk meg, a fényképező autó akkor is ott lesz. Pénzbeszedés…
Egyébként megfigyelhető, hogy a traffipaxokat általában olyan helyekre telepítik, ahol
az út vonalvezetése, minősége szinte csábít a
nagyobb sebességre. Egyik remek példa volt

Erről írt a Taxisok Világa 1994 augusztusában

A Taxisok Világa időről időre megkísérel teljes képet adni a budapesti taxitársaságok által alkalmazott tarifákról. Az 1994. júliusi állapot szerint a társaságok telefonos tarifája 50 és 60 Ft között mozgott kilométerenként, míg az utcai tarifa értéke már igen nagy eltéréseket mutatott. Ebben az időben a legalacsonyabb díj 46 Ft/km volt,
a legmagasabb pedig 100 Ft/km.
Az alapdíjak tekintetében a 30 Ft a jellemző, de néhány társaság
még a 20 Ft-os összeget alkalmazta. A tarifák ebben az időszakban
annyira eltértek egymástól, hogy senkinek sem jutott eszébe árkartellt emlegetni…

Tájékoztató a gázautóról
1994-ben még újdonságszámba ment a nem sokkal azelőtt engedélyezett gázüzem a taxiknál. Sok volt a kérdés, amikre a Taxisok Világa igyekezett korrekt válaszokat beszerezni. Megtudhattuk például,
hogy az autógáz ára 44 Ft/liter (oh, boldog emlékezetű kilencvenes
évek…), továbbá azt, hogy az autó gázból 5-10 százalékkal fogyaszt
többet. Megnyugodhattunk, hogy az ENSZ-EGB engedéllyel rendelkező gáz-szettek háromszorosan vannak biztosítva, így ütközés esetén biztonságosabbnak tekinthetők, mint bármely egyéb üzemmód.
Nem is beszélve arról, hogy az átalakítás ára kb 18 ezer kilométer
után megtérül, ezt követően pedig már tényleges hasznot is hoz
használójának.

Miért?

a Ferihegy 2 előtti útszakasz (állítólag már
megoldódott), ahol néhány száz méteren ötvennel kellett menni, mert „lakott területnek”
minősült az út a búza és kukoricatáblák között. Ott kit érhet baleset, néhány kóbor nyuszin kívül? De mondjuk, ha valaki a Dohány
utcában száguldozik nyolcvannal, az tényleg
balesetveszélyes! Csak ott senki sem méri…
Gyakori eset még az útjavítások befejezése után „kinnfelejtett” sebességkorlátozó
táblák esete. Nyilván be kell tartani a korlátozást akkor is, ha már nincs semmi néven nevezendő értelme. Legalábbis a szabálysértési hatóság így minősíti, amikor kioktató válaszlevelében azt írja a renitens autósnak,
hogy nincs joga felülbírálni a közlekedési jelzések célját és értelmét. Jó, fogadjuk el,
hogy neki nincs. Na de a rendőrnek sincs?
Nem inkább feljegyzést kellene írnia a feleslegesen kinnfelejtett jelzésekről és intézkednie az eltávolításukról, nem pedig büntetnie?
Költői kérdés volt…
A közelmúltban még az országos sajtóban
is szerepelt az a parkolási ügy, melyről lapunk is hírt adott. Egy személygépkocsi egy
belvárosi utcában olyan módon várakozott,
hogy a parkolást jelző segédvonalról egy kicsit, mintegy 20 centit kilógott. Persze rögtön
megkapta a kerékbilincset. De miért is? Milyen szabályt szegett? A KRESZ 18. paragrafusa foglalkozik az útburkolati jelekkel. Ennek
a vonatkozó pontja így szól: „j) várakozóhely
(155-156. ábra); az egy gépkocsi várakozására szolgáló helyet jelöli meg;”. Ha valaki úgy
áll be, hogy két autó helyét is elfoglalja, akkor

legfeljebb figyelmetlen, vagy bunkó. De szabályt nem sértett, hiszen ott szabad várakozni, az a hely azért van!
Ha valamit tilos átlépni, akkor a KRESZ is
egyértelműen fogalmaz, mint például a záróvonal esetében: „a záróvonalat járművel sem
átlépni, sem érinteni nem szabad”
Apropó, kerékbilincs. Vajon mi indokolja
ennek a személyes szabadság korlátozását
okozó eljárásnak a használatát? Véleményem
szerint egyetlen dolog: az azonnali pénzbeszedés. Eltérően egy büntetéstől, amit a polgár vagy befizet, vagy nem, a kerékbilincselés
díját azonnal rendezni kell, különben nem tud
továbbmenni. Na és mikor használnak kerékbilincset? Ha az autós szabálytalan helyen várakozik. Miért szabálytalan az adott helyen a
várakozás? Mert esetleg balesetveszélyes.
Mit old meg a kerékbilincs? Ezt a balesetveszélyt konzerválja! Vajon ki lenne a felelős, ha
akkor történne egy baleset a szabálytalanul
várakozó miatt, amikor ő már elment volna, de
a kerékbilincs miatt ezt nem tehette? Szintén
költői kérdés volt…
– Feltettem néhány képet a
Facebookra, szerinted milyenek?
– Szarok!
– Jó, de utána majd megnézed…?
***
– Gazsi bácsi, most megmérem a
vérnyomását...
– De hát a múlt héten mérte,
doktor úr!
– És akkor mennyi volt?
– 1000 forint, de most nincs pénzem!
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Üzemanyagárak, 2014 (Ft/liter)
Idõszak
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus

benzin
408
404
407
417
415
423
418
430

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

gázolaj
428
426
426
434
426
428
423
432

LPG autógáz
273
277
277
277
277
275
268
270

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

A BTI kínálata
Taxicentrum Információs és Szolgáltató Iroda
1119 Budapest, Vahot u. 6. Tel.: 229-3736 Mobil: 30/989-4279
E-mail: bti@taxicentrum.hu Web: www.taxicentrum.hu
Nyitva tartás: hétfõ–csütörtök 10.00–16.00-ig, péntek 10.00–14.00-ig.
Az adóbevallási idõszak alatt bõvített nyitva tartással!

Megnevezés

Taxisok Világa Magazin
Személyi jövedelemadó bevallás elkészítése
Iparûzési adó bevallás elkészítése

eladási ár

480.5.800.-tól
2.400.-

Egyéb bevallások, kérelmek
(táppénz, részletfizetés, fellebbezés stb.)

1.800.- tól

Könyvelés, adatrögzítés

3.600.-tól

Elektronikus havi járulékbevallások

1.800.-tól

Taxióra önírós- és hõ papírszalagok

150.-tõl

Taxis brifkók, pénztárcák

3.200.-tól

Az új fõvárosi taxirendelettel kapcsolatos kellékek

900.-tól.-

Védõfólia szabadjelzõ, antenna alá
Mágnesfóliázás cm2-ként
Laminálás A/4-ig

200.2.350.-tõl

Az árak 2014. január 1-jétõl visszavonásig érvényesek. Az áfa összegét tartalmazzák.

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

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

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

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

kilométer
kilométer
kilométer
kilométer
kilométer

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

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

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

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

kilométer
kilométer
kilométer
kilométer

Az autógázzal üzemelő tiszta gázüzemű, valamint kettős
üzemű gépkocsi alapnorma-átalány mértékét – a benzinüzemű gépkocsi alapnorma-átalány alapján liter/100 kilométerben meghatározott alapnormaérték – továbbá
• cseppfolyós propán-bután gázüzem (LPG) esetén 1,2
(liter/liter) értékű,
• földgáz (CNG, LNG) üzem esetén 0,8 (Nm3/liter) értékű módosító tényező szorzataként kell megállapítani.
www.nav.gov.hu
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A JEGYBANKI ALAPKAMAT ALAKULÁSA
Idõszak
2012.12.20 – 2013.01.29
2013.01.30 – 2013.02.26
2013.02.27 – 2013.03.26
2013.03.27 – 2013.04.23
2013.04.24 – 2013.05.28
2013.05.29 – 2013.06.25
2013.06.26 – 2013.07.23
2013.07.24 – 2013.08.27
2013.08.28 – 2013.09.24
2013.09.25 – 2013.10.29
2013.10.30 – 2013.11.26
2013.11.27 – 2013.12.17
2013.12.18 – 2014.01.21
2014.01.22 – 2014.02.17
2014.02.18 – 2014.03.25
2014.03.26 – 2014.04.29
2014.04.30 – 2014.05.27
2014.05.28 – 2014.06.24
2014.06.25 – 2014.07.22
2014.07.23-tól

Százalék
5,75%
5,50%
5,25%
5,00%
4,75%
4,50%
4,25%
4,00%
3,80%
3,60%
3,40%
3,20%
3,00%
2,85%
2,70%
2,60%
2,50%
2,40%
2,30%
2,10%

ww.mnb.hu
Az adó- és járulékbevallások saját kezdeményezésbõl történõ utólagos módosítása (önrevízió) következtében
fennálló különbözet után a jegybanki alapkamatnak megfelelõ pótlékot kell fizetni. Határidõn túli adó- és járulékfizetés esetén az adóhatóság késedelmi pótlékként a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel.
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Fizetendő legkisebb járulékok 2014. AUGUSZTUS hónapra
MINIMÁLBÉR ALKALMAZÁSA ESETÉN

ájus
n al-

FÕFOGLALKOZÁSÚ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ

ssze-

olás-

a be-

er
er
er
er
er

ke a

er
er
er
er

ettős
üzeéter-

A tárgyhónapban
érvényes
minimálbér

101 500 Ft
Adónem kód
Költségvetési

számla

elnevezése

Költségvetési
számla száma
Költségkénti
elszámolhatóság

Egészségbiztosítási
és munkaerõ-piaci
járulék
A minimálbér
másfélszeresének
(152 250 Ft)
8,5%-a

Szociális
hozzájárulási
adó
A minimálbér
1,125-szörösének
(114 188 Ft)
27%-a

A minimálbér
(101 500 Ft)
10%-a

10 150 Ft

12 942 Ft

30 831 Ft

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

258
NAV Szociális
hozzájárulási
adó beszedési
számla

10032000-06057749

10032000-06056236

10032000-06055912

Nem számolható el
költségként

Nem számolható el
költségként

A teljes befizetett
összeg elszámolható

(Tényleges öregségi nyugdíjkorhatárt elért)

NYUGDÍJ MELLETTI VÁLLALKOZÓ

1,2

Egészségügyi Szolgáltatási Járulék

érté-

v.hu

Járulékok alapja:

ék
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Adónem kód
Költségvetési
számla elnevezése

hu
ören
gékn-

Nyugdíjjárulék

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

Nyugdíjjárulék

6810 Ft/hó

Járulékalap 10%-a

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

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

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

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

10032000-06056229

10032000-06056236

Teljes befizetett összeg

Nem elszámolható

Költségvetési
számla száma
Költségkénti
elszámolhatóság

A járulékok befizetési határideje fõállásúaknál
és munkaviszony melletti vállalkozóknál
a tárgyhónapot követõ hónap 12-e.

Nyugdíj melletti vállalkozók járulékaikat – a vonatkozó jogszabály szerint – negyedévenként (kivéve KATA-sok!),
a tárgynegyedévet követõ hó 12-ig fizetik.

KATA-S VÁLLALKOZÓ
Fõfoglalkozású
Tételes összegek
Adónem kód
Költségvetési számla
elnevezése
Költségvetési számla száma

50 000 Ft/hó
288
NAV Kisadózó vállalkozások
tételes adója bevételi számla
10032000-01076349

*Nem kötelezõ, választható adózási forma.
A KATA befizetési határideje fõállású- másodos- és nyugdíj melletti
vállalkozók esetén egyaránt a tárgyhónapot követõ hó 12-e. Ügyel-

Munkaviszony
vagy nyugdíj melletti

KATA PLUSZ*

25 000 Ft/hó

75 000 Ft/hó

288
NAV Kisadózó vállalkozások
tételes adója bevételi számla
10032000-01076349

288
NAV Kisadózó vállalkozások
tételes adója bevételi számla
10032000-01076349

ni kell arra, hogy a negyedév utolsó napján 100 ezer forintot meghaladó tartozás ne legyen a folyószámlán, mert ez a KATA jogosultság
azonnali visszavonásával jár.
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Fontos
határidõk

SZEPTEMBER 15.
• Iparûzési adó második félévi

elõlege

SZEPTEMBER 12.
• Havi járulékbevallás és befizetés
• KATA befizetés

• KATA-IPA adózók iparûzési

adó második féléves része
• Gépjármûadó második fél-

éves része

– Nagy az én bûnöm, rabbi!
Megcsaltam a feleségem. Bûnbocsánatot kérek.
– Hmm, és hányszor?
– De rabbi, én bûnbocsánatot
kérni jöttem és nem hencegni.
***
A csõd szélén áll Krausz. Vevõ
jön:
– Van egy vég vászna?
– Vásznam nincs, végem van.

Fõpolgármesteri
Szolgáltatások:
Hivatal
• Bejelentkezés az iparûzési adó hatálya alá.
Adó Fõosztály
• Felvilágosítás, adózási nyomtatványok igénylése, azok kitöltési szaÜgyfélszolgálati Iroda bályainak tisztázása. Kitöltött nyomtatványok és más beadványok
Budapest, V. ker.
Bárczy István u. 1-3.
Tel.: 411-7000
(központi szám)

átvétele.
• Folyószámla-kivonatok igénylése.
• Adófolyószámlák egyeztetése, befizetések rendezése.
• Adóigazolások kiadása különbözõ célokra, pl.: közlekedési felügyelethez, taxiengedélyhez, hitelfelvételhez stb. (Adóigazolás csak a
képviselõ vagy meghatalmazottja részére adható ki). Az igazolás aznapi elkészíthetõsége érdekében kérjük legkésõbb a zárás elõtt 1
órával megjelenni!

Központi
Okmányiroda

Intézhetõ ügyek:
• Erkölcsi bizonyítvány azonnali kiadással
• Jármûigazgatás
• Személyazonosító igazolvány
• Útlevél
• Ügyfélkapu
• Vezetõi engedély
• Taxirendszám

1133 Budapest,
Visegrádi u. 110-112.
Tel.: 452-3622
Kékszám: 1818
Hétvégén is nyitva!

Budapesti
Közlekedési
Központ
Taxidroszt iroda
Budapest VIII.,
Asztalos Sándor u. 16.

Tel.: 06-1-235-3000
06-1-3-255-255

BTI

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

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

vezetõi szakvizsga igazolvány“, melyben Budapest, vagy országos bejegyzés szerepel
• igazolás arról, hogy a kérelmezõ Budapest fõváros területén
végzett iparûzési adóköteles tevékenységével összefüggésben a Fõvárosi Önkormányzathoz adóalanyként bejelentkezett, adóbevallást nyújtott be, és adótartozása nem áll fenn,
illetve adóelõleg-fizetési kötelezettségének eleget tett.
• A fõvárosi taxirendeletnek megfelelõ külsõ és belsõ megjelenés, az elõírt tartozékok megléte (POS-terminál, szabadjelzõ), mûszaki megfelelõség

Szolgáltatások:
•
•
•
•
•
•
•

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

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

08.00
08.00
08.00
08.00
08.00

–
–
–
–
–

18.00
16.30
18.00
16.30
14.00

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

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

08.00–20.00
08.00–20.00
08.00–20.00
08.00–20.00
08.00–20.00
08.00–14.00
08.00–14.00
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Ügyfélfogadási idõ

H-SZ: 9.00 – 15.00,
K-CS: 9.00 – 13.00,
P: 9.00 – 12.00.

Nyitva tartás:
Hétfõtõl csütörtökig
10.00–16.00
Pénteken 10.00–14.00
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Fõvárosi
taxiengedély ügyek
Nemzeti Közlekedési
Hatóság
1033 Budapest, Mozaik u. 5.
Tel.: 430-2738

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

võ

0
0
0
0
0

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

Budapesti
Kereskedelmi
és Iparkamara
1016 Budapest
Krisztina krt. 99.
Tel.: (06-1) 488-2000

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

Nyitva tartás:

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

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

Kamarai hozzájárulás befizetése:

nélkül ment, ő is jól járt, én is jól jártam.
Mert pont ez volt a baja egyébként. Bérelte az autót, de egyre többet kért a főnöke. Ráadásul csak keveset tehetett az órába az adózás miatt. Tudom miről van szó, nekem is
üzletem van – mondta. Azonban Zoli
most abbahagyta a taxizást. Azt
mondta, elég neki a nyugdíja, a fuvarozás már egyre kevesebbet hozott a
konyhára.
Szóval, ezért tűnt el hónapokkal
ezelőtt a cégünkkel utazó kedves
utas.
Zoli „lenyúlta”. Bosszantó, ám ez
legyen az ő magánügye. De az mindannyiunk ügye, hogy ne járjon senki
ár alatt. Senki se az olcsóságával
szerezzen több fuvart. Ennek zsákutca a vége! Ma még megélsz, de
nincs tartalékod! Ezt megtapasztalhattuk az elmúlt 30 év alatt, amikor
egyre lejjebb vittük az árakat…
Horváth András

Hétfõtõl csütörtökig
07.30-15.30
Pénteken
07.30-12.30

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

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

Ügyfélfogadás:

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

Zoli abbahagyta a taxizást
Nagyon megörültem az aznapi első
fuvaromnak, régen látott ismerőst
köszönthettem. „Ezer éve nem találkoztunk!” Nevetve javított ki, ezeregy éve… Mint régi ismerősök, rögtön beszélgetni kezdtünk, az
amúgy rövid fuvar alatt. Hogy megy
a bolt – kérdezte –, sajátom-e az
autó, vagy bérlem? Örömmel jelenthettem, hogy a sajátom, nemsokára
megjön az új. Persze, ezzel együtt
a taxisok fele már alkalmazott,
mondtam. Valakitől, vagy valakiktől
bérlik az autót.
Tudom – válaszolta – a Zoli is bérelte. Mostanában ő hozott be dolgozni reggelente. Nekem se mindegy, hogy egy ezresért bedobott az
üzletbe, vagy fizethetek ezerötszázat, mint most, jattal együtt ezerhétszázat. Tehát mostanában ő hozott
be a munkába, sőt, ő jött hozzám
napközben is kilencven százalékban. Persze nem ezzel a tarifával
dolgozott az áruszállításnál se, óra

Nyitva tartás:
Hétfõn és szerdán
08.00–15.00
Kedden és csütörtökön
08.00–12.00
Pénteken 08.00–11.00

Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

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

Legyen piaci értéke
a taxiengedélynek
Sok kolléga véleményét megfogalmazva javaslom ezúton is:
lehessen adni, venni a taxiengedélyeket. Legyen ezeknek piaci értéke. Biztosítson egy biztos anyagi hátteret a szakmából
nyugdíjba vonulóknak, vagy a más területre távozóknak. A Fővárosi Önkormányzat állapítson meg ma egy piaci értéket –
például – 2014-ben 3.000.000 forintot, azután majd a piac
meghatározza a mindenkori forgalmi értéket. Lehet, többet
fog érni, lehet, kevesebbet. Aki be akar lépni a piacra, az váltsa ki az engedélyt, tegye le az asztalra az engedély mindenkori értékét.
Működik ez máshol is. Például Amerikában, New Yorkban
12 500 Bouletin van forgalomban, ennyi taxi lehet, egy darabbal se több. Valamikor néhány tízezer dollárt ért, ma – a hírek
szerint – félmilliót. Legyen így nálunk is. Amúgy az egyik budapesti taxitársaságnál már működik ez a dolog, ott már most is
értéke van a tagságnak.
Ha valaki be akar kerülni ahhoz a társasághoz, eldönti, hogy
megéri, vagy nem az adott összeget a belépés.
Ugyanígy legyen a fővárosi taxipiacon. Ha valaki majd be
akar lépni erre a piacra, tegyen le a főváros asztalára egy adott
pénzösszeget. Aki pedig lemond a taxiengedélyéről, egy jelentősebb summa üsse a markát…
Mészáros Szabolcs
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Találtunk egy verset
Drávucz István szerkesztésében
„Ismertek engem? Dehogy ismertek...
Az embernek csak az arca ismerhető,
de az arca nem ő. Ő az arca mögött van.
Láthatatlan.”
(Gárdonyi Géza)
Az 1890-es években Feszty Árpád csinos,
velencei stílusú, Benczúr utcai villájának
gyakori vendége volt egy nyurga, sovány, 30
év körüli férfi. Arca szögletes, haja tüskésen
fölfelé fésülve, bajsza „tiszaújlaki” bajuszpedrővel gondosan kackiásra pödörve, öltözete meg olyan, mint a milyen a falusi kisegzisztenciáké, a postatiszté vagy a néptanítóé: vidéki szabó szabta egyszerű, kissé kopottas szürke öltöny. Csöndeskés, halk modorú, mozdulatai szögletesek, időnkint esetlenek a túlzásba vitt vidékies udvariassága
miatt. Majd amikor megjelenik a villa nagy lakója, Jókai Mór, le nem veszi róla a szemét,
mukkanás nélkül issza annak minden szavát,
hiszen olyan szeretne lenni mint ő, a Mestere, a Bálványa.
A Jókai-rajongót Gárdonyi Gézának hítták.
Az 1863-ban Agárdon, derék szász családban Zieglerként született Géza az időben
már túlesett jó néhány sikeren és kudarcon.
Siker a munkában, kudarc a magánéletben.
A négy évig különböző faluhelyeken parasztgyerekeket nagy elhívatottsággal tanítgató
egyszer csak kapja magát és megnősül. Kell
egy asszony a házhoz, párosan szép az élet
ugyebár. A kiszemeltje 16 éves süldőlány, no
de négy malom és öt ház, valamint jó pár
ezer forint örökségi várományosa. Csakhogy
ebből a Géza semmit sem lát. Az asszonyka
egy hónapi együttélés után faképnél hagyja
az ő urát, aztán hol visszamegy hozzá, hol
megent elkódorog – így megyen ez évekig,
szétzilálva a férj idegeit. Mindeközben négy
gyerekük születik, s mire 1907-ben kihirdetik a válásukat, Géza már régóta Egerben él,
magához vett két fiú gyermekével és édesanyjával.
Hát mit mondjunk? A házassági kudarc
nem Géza hibája, de nyomasztja az érzékeny férfi lelkét élete végéig. Nem beszélt ő
magáról senkinek, nem volt panaszkodós.
Senki ne tudjon az ő bánatáról, bajáról. Ámbár egyik regényében ezt írja: „Minden férj
az arcán viseli a házassága bizonyítványát,
hogy jó-e a felesége vagy nem.” (Férfitársaim! Ezért mielőtt kilépünk a lakásból, tegyük
rendbe arcvonásainkat!)
Már nem tanít, különböző újságokba ír.
Nincs otthona, „meleg családi tűzhelye”,
melyre vágyott. Hol a fővárosban él bérelt
szobákban és magányosan üldögél valamelyik kávéházban, szívja rettentően hosszú
szárú pipáját szótalanul. Majd aztán Szegeden írja cikkeit, történeteit. Szeged igen ked-

vére való város, itt jól érzi magát (legalábbis
egy darabig), barátai vannak: Bródy Sándor
író, Pósa Lajos költő, és akit igen megkedvelt, Dankó Pista, a nótaszerző. A Géza csinosítja a Pista nótaverseit. Velük még mulatni is megy a lelki magányos, érdekes, érdes
hangján maga is danolgat.
Sokat ír, többféle lapnak. Írja a humorosnak szánt Göre Gábor-történeteket (valamiből csak meg kell élni), és megjelenik a néptanítói korszakának nem éppen vidám tanulságait összegző kisregénye, A lámpás.
És ír verseket is persze. Érdekes, hogy ez
a prózán csiszolódó, majd azt tökélyre vívő
mennyire vonzódik a vershez. Szeretettel
míveli annak minden változatát, a komolyabbat, könnyedebbet vagy vidámabbat. Mutatunk tőle egyet, ismerős lesz:

A BOR LEGENDÁJA
Szólt az Isten: „Kedves fiam, Nóé:
Itt a szőlő, kóstold meg, hogy jó-é?”
Felelt Nóé: „No megöregedtem,
De ilyen jó bogyót még nem ettem.”
Szólt az Isten: „Kedves fiam Nóé:
A csípős must, hadd lássuk, hogy jó-é?”
Felelt Nóé: „Ihaj, csuhaj! Sári!
Három Istent kezdek immár látni!”
Szólt az Isten: „Kedves fiam Nóé:
Hát az óbor, hadd lássuk, hogy jó-é?”
Felelt Nóé: „Iszom reggel óta;
Gyere pajtás, van még a hordóba!”
A nyugtalan természetű ember érzi: meg
kéne állapodnia végre. De nem ám a zajos,
bűzös aszfaltvilágban, a harsányan és hadarón beszélő, egymást löködő, mindig mindenhova siető lakói közé. Legyen saját háza
vidéken, hová hazatérhet, legyen kertje, ahol
elüldögélhet, s ha mindez meg van, akkor
mehet ide-oda kedve szerint, vagy visszabújhat töprengeni, írni, pipázni...
Idővel meglett a ház, a kert. Megtalálta
azt az egri vár alatt, a maga gusztusára kicsinosította, bebútorozta (még egy cimbalmot
is beszerzett), és ez az otthon lett legismertebb és legkedveltebb regényeinek szülőhelye.
Nehány alkalommal még fölmegyen a fővárosba, benéz Fesztyékhez. Jókai már nem
lakik ott, új házasságát „élvezi”. No, ha eddig
az öreg úr volt a bálványa – eztán már nem
lesz az. Elítéli „a meggondolatlan házasságot”, tán a leghangosabban ő. Ellenben van
itten a villában két szép Margit nevű ifjú
hölgy. Az egyik tanítónő, művelt, okos, érzékeny lelkű, Gézát régóta ismeri, tiszteli – és

szerelmes belé. Hihetetlen, de így történt: az
író érzi, hogy végre igazi lelki társra talált, ennek ellenére töpreng: elvegye? ne vegye?
És ez a töprengés hat(!) kerek évig tart, elmafláskodva, a kedves teremtés idegeire
menvén. Végül a leány elfárad, feladja. Feleség szeretne lenni, nem egy álmodozó, csillagszemű regényhős. (Pedig az lett, de erről
majd később.)
Ám ott volt a másik Margit, a gazdag
Feszty-rokon, a csinoska. Abba nagyon beleszeretett, bátorságot vesz és megkéri a kezét. Persze kikosarazzák, s a kudarc ekkor
már roppant kínos is...
Nem is nyitja többé rájuk az ajtót! Már
megvan a búvóhely. A bánatot, a sérelmet
oda lehet elspejzolni, az egri remeteházba.
Ott a magányban mindent kiírhat magából.
Most sem beszél ő senkinek a sérelmeiről, keserűségét magában tartja (de majd
megírja – regényhősökkel). Aki Gárdonyi-regényt olvasott, igazolhatja, hogy
minden magánéleti kudarca ellenére milyen szépen gondolkodott a férfi és nő
kapcsolatáról, a maga kigondolta hősei
szerelméről. Vajon kellőképpen megértették őt azok, akik a társaságban szótlannak, mogorvának, magának valónak
tartották?
Láttam az egri házát, a dolgozószobáját
(a cimbalmot is). Könyvespolc telis-teli
könyvekkel, képek a falon, pipatartó különböző hosszúságú pipákkal, ott a karosszéke meg az íróasztala. Ezen írta a
magyar regényirodalom számomra eddig
ismert legkedvesebb nyitómondatát: „A
patakban két gyermek fürdik: egy fiú meg
egy leány”, és ezzel az egyszerű kijelentő
mondattal indítja az Egri csillagok-at. Nagy
ívű az írói gondolat: A XVI. század e két kis
gyermekét felnőttként, annyi hányattatás
után ott látjuk majd az irgalmatlan harcban,
ahol „Maga a jó Isten is az ég ablakában ül,
és nézi, hogyan fog kétezer ember megharcolni kétszázezerrel”. Ugye milyen gyönyörű
mondat ez is!...
(Folytatás a következő számban.)
Írországban egy nagypapa a háborús élményeit meséli az unokájának.
– Körülvett minket az ellenség,
minden élelmiszerünk elfogyott.
Nem volt mit ennünk, és nem volt
egyetlen csepp whiskynk sem.
Már majdnem szomjan haltunk...
– De nagypapa, víz nem volt a
közelben?
– Az volt, fiacskám, de mosakodni nem értünk rá!
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Fiam kétévesen sírva jött
haza a bölcsiből: Csúfolnak a gyerekek,
hogy
„Maszatka”
vagyok
–
mondta. – Na de miért? – kérdeztem. –
Mert még kicsi vagyok, és amikor
eszem, mindig összemaszatolom magam. Szóval még „kezdő” volt kisfiam a
szépen-evés megtanulásában, ezért rajta maradt a „Maszatka” név.
Nakéremszépen.
Az alábbiakban kegyetlenül elrontott manővereimen lehet majd jókat derülni, mert
ugye a kamionsofőrök gyöngye – azaz én –
bizony hatalmas ego-val van megáldva, de
ennek ellenére istentelen marhaságokat is el tud köA város előtt
vetni. Főleg kezdő, még „maszatka”-korában.
Kezdem történeteimet az első nappal, amikor felültünk
mostani M.A.N. autónkra, úgy másfél
évvel ezelőtt. Koráb-

Pilla jelenti

A nyári Operafesztivál plakátja
ban ugye még
nem is láttam M.A.N.-t, tehát fogalmam sem
volt, hogy mi hol van, bár azért nagyobb részt
sejthető volt. Tehát ameddig István a papírokat intézte, gondoltam magamban, kicsit ismerkedem Emmanuellel. Mert hogy a Manci
név egyáltalán nem tetszett, minden sofőr
Mancinak hívja az M.A.N.-t. Hát a miénk azért
is Emmanuel lett.
Ahogy ücsörgök a bal egyen, be is indítom, nézem a panelinfókat, kutatgatom a lehetőségeket, ismerkedünk, barátkozunk...
egyszer csak kiáltást hallok: Pilla! Told már
ide a traktort (mármint a fülkével ellátott részét a kamionnak) a pótkocsi mellé, aztán

akaszd össze, ezzel fogunk menni. Mi? Hát
jó, ezen ne múljon, a kapcsolóra rá van rajzolva merre van az előre és merre a hátra,
szinte ugyanaz, mint a többi kamionon. Beteszem a hátramenetbe, és tolom, tolom
hátrafelé... azaz tolnám. Semmi mozgás. Áll
mint a cövek, meg se moccan, mint egy öszvér, makacskodik. Teszem üresbe, teszem
hátramenetbe, semmi. Azannya! Mit bénázok én itt, az egész telep rajtam fog röhögni,
gyerünk, mert balhé lesz.... de nem megy.
István megelégelte a várakozást, odajött.
– Miért nem jössz már? Nem találod a hátramenetet? Ugyanott van, ahol a többin, igyekezz, mert mennünk kell. – De hát nem mozdul, mondom én, mire István félvállról odaveti: ha „esetleg” kiengednéd a kéziféket, az talán segítene...

ben majd bemegyek a kamionshopba ezértazért, hát nem megyek, mert már a belga határon átirányítanak mondjuk Hollandia felé.
Na mindegy, meg kell állni a megjelölt helyen, cserélünk. A kolléga már ott toporog,
Istvánnal kezet ráznak, én szétkapom a kocsit. Azért én, mert hosszabb a kezem, és
jobban elérem a kilincset, amivel szét kell
akasztani a fülkés részt a pótkocsitól. Egyáltalán nem nehéz, csak meg kell tanulni a
technikáját. Nagy büszkén szétkapom a kilincset, felmászom, ki-, illetve szétakasztom a
légvezetékeket, és kihúzva magam közlöm
Istvánnal, hogy én már mindent megcsináltam, ameddig ő „társalgott”. Tehát mehetünk is. Okés.
Csak azt kérem még, Pillám – mondja István –, hogy ha van időd, az

Az Aréna mellett

Az Aréna

Hát így kezdődött, de aztán folytatódtak a
bajok. Már Regensburgnál tartunk, váltás
következik, vagyis én leszek a következő a
bal egyben. István ilyenkor lefekszik aludni,
mint ahogy én is, amikor ő vezet. Cseréltünk
és szépen ballagok felfelé az autópályán.
Egyszer csak megszólal a telefon. „Pótkocsit fogunk cserélni, mert muszáj. A kollégának lejárt a munkaideje, de az árut tovább
kell vinni, Ti meg bőven odaértek.” Hála az
égnek! Utálom ezeket a pótcseréket, nem
azért mert vannak, hanem azért, mert soha
nem lehet előre megtervezni még egy fél napot sem. Kitalálom mondjuk, hogy Vernue-

elektromos vezetéket is akaszd szét, mert esetleg
amikor kiállsz a pót alól, az elszakad. Ugyanis azt nem húztad szét, tehát még nem megyünk sehová, bármekkora tehetséggel is
rendelkezel a kamion szétakasztását illetően.
Na, puff neki.
Nos ezek olyan cseppnyi figyelmetlenségek, amelyek bárkivel – még azokkal is, akik
régen kamionoznak – előfordulhatnak, nap
mint nap. De a többi...?! Nos, akkor lehet nevetni, vagy szörnyülködni, kinek mi esik jobban...
István ugye már vagy harminc éve kamionos, és mint a szakma egyik nagymestere,
bizony valami hatodik érzékkel is meg van
Folytatás a 39. oldalon

ujsag_CNGauto_04_28.pdf 2014.04.28. 12:10:07

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ujt

Folyt
áldva
folyá
hogy
cse.
sos
kedn
mén
ja...).
orro
akas
gadt
egys
csiná
kívül
gyele
góly
szús
érde
val fe
bait,
még
táma
a tra
ni, le
tás,
rályc
húzz
ját.
Főnö
zett
látot
meg
dene
tant
mög
kiab
zett:
te sz
hát
hane
felé
kics
lába
bille
Ha
és k
na –
zem
mek
ságo
orra
a pó
nyi á
het
ni?
Cse
mara
Sz

kö
pé

ujtaxi.qxd

8/13/14 08:13

Page 39

39
Folytatás a 37. oldalról
áldva a dolgok normális folyását, vagy nemfolyását illetően. Még nem tudja konkrétan,
hogy mi a baj, de megérzi. Ez volt a szerencse... Megint csak ilyen szét-összeakasztásos figura, de lássuk mi történt. Mi veszekedni nem szoktunk, hála Párom áldott türelmének (persze, mert általában rám hagyja...). Ám ekkor valamin nagyon felhúztam az
orrom, és úgy szálltam ki a kamionból a szétakasztáshoz segíteni, hogy igencsak megfogadtam (ki tudja hányadszor), hogy csak
egyszer kerüljek haza, abbahagyom, nem
csinálom, leszállok és stb., stb. Szóval rendkívül durcás pofával kiszállok, és fél füllel figyelek, hogy István mond valamit a pótkocsi
gólyalábairól... De mit érdekel engem, boszszús vagyok, hagyjon békén mindenki, nem
érdekel az egész, és elkezdem dühös pofával feltekerni (!!!) a szétakasztott pótkocsi lábait, ami alól István (micsoda szerencse)
még nem állt ki. Egyébként a gólyalábakon
támaszkodik a pótkocsi, amikor nincs alatta
a traktor-rész. Tehát utána kellett volna tekerni, lefelé, mert amikor megvan a szétakasztás, a pótot meg kell kissé emelni, hogy a királycsapszeg simán kijöjjön és a nyereg ne
húzza meg a pót alját. Az én PáromFőnököm belenézett a tükörbe, és
látott valamit, vagy Igazi rómaiakkal
megérzett, mindenesetre kipattant a kormány
mögül és éktelen
kiabálás következett: mit csinálsz
te szerencsétlen,
hát nem felfelé,
hanem utána, lefelé kell még egy
kicsit tekerni a
lábat, hogy ne
billegjen a pót!
Ha feltekered
Verona étteremsor
és kiálltam volna – ha nem érzem meg hogy
mekkora marhaságot csinálsz –,
orra bukott volna
a pót, 21 tonnányi áruval. Mit lehet erre mondani?
Semmit.
Csendben lehet
maradni. Ennyi.
Szóval ez volt a

legnagyobb állatság, amit elkövettem amióta
beültem ezekbe a nagy elefántbálnákba. De
törni még nem törtem, meghúzni még nem
húztam meg sehol, és inkább az óvatosság
jellemző rám, mint a vakmerőség. Hát ez
van....
Kedves „kollégáim” aztán legtöbbször
rátapintanak a
kényes kérdéEgy római katonával
sekre: no és
hogy állsz a tolatással? (Hogy
miért nem tudnak mást kérdezni, rejtély...) Ha
osztályozni kellene, egyik nap
egyes, másik nap
ötös.
De kezdjük az
elején. 2012. szeptember, Olaszország, kamiontelep,
lepakolásra
várunk. 40 fok és tűrhetetlen forróság,

Egy férfi fegyverrel a kezében beront egy bankba és az összes készpénzt
követeli, amit a rémült pénztárosnõ át is ad neki. Miután megszerezte a
pénzt, körülnéz és megkérdezi a mellette álló férfit:
– Látott maga engem itt bankot rabolni?
– Igen uram, láttam.
Erre a bankrabló szó nélkül lelövi. Majd a mögötte álló férfihoz fordul:
– És maga látta, ahogy kiraboltam ezt a bankot?
– Én nem, de a feleségem látta...

István elment zuhanyozni. Persze hogy akkor
jön a targoncás, amikor egyedül vagyok,
hogy toljam rá a kamiont a rampára. ÉN!? Ennyi bámészkodó sofőr előtt? Hát az nem fog
menni, egyébként is még csak pár hónapja
vagyok kamionos, nem, nem, de a pasas kitartóan áll és vár. Na jó... Hátramenet,
a kollégák (vagy nyolcan) bámulnak,
és én tolom hátra ezt a dögöt. De mit
művel ez a nyavalyás? Jobbra tekerem, balra megy, a hátulja most meg
hova tűnt? A fiúk meg kiabálnak,
hogy „vidd utána”. Mi a fészkes fenét
vigyek és hova? Na neeeeeeeeee!
Nem húzom tovább a dolgot, kötöttem két csomót a kamionra, mire István előkerült és kibogozta. Aztán elkezdtük gyakorolni ezt a tolatási cirkuszt. Előre, hátra, csavard alá, vidd
utána, húzd meg, nem egyenes,
hogy áll a pót, görbe, nem fér melléd a targonca, nem egyenesen áll
a pót, nem férsz be a két másik közé, állj meg te őrült, rátolod a
mezőre stb., stb... Eltelt vagy egy
év. És nem ment. Nem és nem!
2013. július 4. csütörtök. Örökké
emlékezetes nap marad.
Teraszok és éttermek sokasága várja a vendégeket

Verona szentháromság-szobor

Anglia, Manchester külvárosa, Dascher-telep. István 39 fokos lázzal „fetreng”
az alsó ágyon. Felkelni sem képes. Megérkezem a telephelyre, ismeretlen hely, még soha
nem voltunk itt. Az irodás mondja: minden
oké, várjunk, majd szólnak. Fél óra várakozás
után jön a targonca, és mutatja, menjek utána. Okés, megyek. Aztán meghűlt bennem a
vér. Oda toljam LE?! Meredek rámpa, háromméteres szintkülönbséggel. Oda. Lefelé.
Folytatás a 41. oldalon
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Kinőttük a régit
Új helyre költözött a

R

1144 Budapest,
Gvadányi út 67/b.

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

Új telefonszámaink:
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Folytatás a 39. oldalról
Jobbról a raktár portálüvege, balról a beton.
És remegő térdekkel, talpig pánikban, vizesedő fehérneművel BETOLTAM! Na itt volt a
vízválasztó. A kocsi egyben maradt, én meg
törölgettem izzadó homlokomat... De azóta is
gyakorolok, és gyakorolok, mert ami egyszer
ment, nem mindig megy többször. Nem szeretek tolatni és kész.
És akkor most bevallom – de csakis nektek –, hogy bizony még mindig vannak olyan
városok és helyek, amelyek nem igazán nyerték el tetszésemet. Azaz? Nem szívesen vállalom, hogy átvigyem rajta az autót. Ilyen például London belvárosa – a Blackway Tunnel
– ahol egyszer átmentem – azóta sem merek –, mert katasztrofális. A Blackway volt
ugyanis Londonban az első mélyalagút. A régi időkben még kétirányú volt és persze egyegy sáv kb. 3 méter széles (a kamion a tükrökkel együtt 2,95 m). Aztán a legszebb az
egészben, hogy a mennyezetről lefelé, a két
sávot elválasztó helyen egy méteres fa rudak
lógnak lefelé! Félelmetes, de hatásos eszköz az ellen, hogy ne kolbászolj át a másik
sávba. Most már egyirányú a Blackway, de
ezek a lökött angolok a sávelválasztó rönköket meghagyták. István egyszer egy picit nekikoccant az egyiknek, hát bizony hatalmasat dörrent, de szerencsére semmi nyomot
nem hagyott a pótkocsin. Szóval a Blackwayt inkább „kihagyom”.
Aztán imádott Genovámba a bevezető
utolsó három kilométer, ami olyan, mintha
egy tekervényes tűfokátmérőjű szűk alagúton akarnál iszonyatos sebességgel átpréselni egy dühödt vadkant. Ugyanis rendkívüliek a kanyarok és viszonylag keskenyek a
sávok, persze csak a kanyarulatokhoz képest. Természetesen az olaszok ott is esztelen sebességgel száguldoznak kis autóikkal
és motorjaikkal, szívgörcsöt okozva a kamionosok ama részének, mint például én vagyok, azaz a kezdő „maszatkáknak”. Közben
a lejtők is vagy 4-5 %-osak... Szóval eme élvetekről még a mai napig is lemondok, átadom
Istvánnak a „terepet”, ez nekem még most is
sok. (Nos, mire ezt olvassátok, „kénytelen
voltam” átmasírozni a genovai szerelmetes
alagutakon, mert azóta már négyszer arra vitt
az út, és nem kérhetem meg Istvánt menetközben, hogy ugyan „ugorj már át” a helyemre... röhejes is lenne.
Miért is írom mindezeket? Eltelt a két év.
Emlékeztetőül annyi, hogy egyszer, még az első időkben megírtam: két év kell ahhoz, hogy
valaki „tehetséges kezdő” legyen ebben a
szakmában. És ez igaz. Annak ellenére, hogy
eléggé hihetetlen, de mégis így igaz.
A júliusi számban olvashattátok a riportot,
amit egy újságírónő készített velem. Már ott
is nyilatkoztam, és ezt most megerősítem,
hogy igen, én vagyok Európa legidősebb aktívan dolgozó kamionsofőrnője, és ez a tény
azóta hitelessé is vált. Megerősítették.
Namármost. Én erre büszke vagyok és bátran vállalom. De a nehézségeket és a problémákat ezzel nem lehet takargatni, nem lehet a koromra hivatkozni, ha valami nem sikerül, vagy nem megy....

Készítettem – úgy magamban – egy értékelést az elmúlt kerek két évről, és arra jutottam, hogy – a fenébe – még mindig rengeteg minden hiányzik a tökéletességemhez.
Ami már profin megy, arról nem érdemes beszélni, mert az adott. Az „okés”, ahogy szoktam mondani. Bátran veszem a szűk
olasz–francia pályakapukat, remekül előzök
és konvojozok, gurítom üresben lefelé a lejtőn ahol csak lehet, és igazán nagyszerűen
megtanultam a rögzítéseket, a rakodásra
úgy ügyelek hogy jobban már nem is lehet.
Pillanatok alatt bontom és rakom össze az
autót – oldalponyvák, oldallécek stb. – és
igazán nincs rám túl sok panasz. De minden
napra akad valami kis vacakság, ami ha nem
sikerül, azonnal mérges leszek. Önmagamra. Korábban hatalmas egómból jócskán lefaragott a kamionozás, de volt és van részem más élményekben, amelyek kárpótoltak és kárpótolnak azokért a dolgokért, amelyek még ma sem sikerülnek és néha elkeserítenek. Ilyen dolog például, hogy néhány
hölgy – kamionos feleségek – bátorságot
merített és elkezdte a tanfolyamot. Sok barátra tettem szert, és a kollégák kifejezetten
biztatnak és büszkék rám. Teszik ezt ama
megjegyzésekkel, hogy „nő létedre, ebben a
korban, remekül csinálod, amit csinálsz”.
Ezek kétes értékű bókok, de azért csak bókok, na mindegy.
Ahol viszont kimondottan imádok vezetni,
az Belgium, Hollandia. Franciaország, na
meg természetesen Itália. A legutóbbi genovai kalandozás után megint szerencsém volt.
Megkaptuk az újabb lehetőséget, megint
Olaszország, azaz egy újabb genovai rakodás. Előre boldognak éreztem magam, remek lesz, megint egy kellemes hétvége Ge-

novában, majd megint megyek tekeregni...
Hát nem. A speditőr közölte, hogy semmiféle hétvégi tekergésre, bámészkodásra nincs
idő. Azonnal, ahogy leraktuk a kikötőben a
máltai behajózásra váró pótkocsit, ugyan
kapjuk már fel az ürest, és rohanás felvenni
az árut Alessandriában, mert gyorsan kellene az osztrákoknak leszállítani a cuccost.
Oké. A méregtől persze nem láttam kettőig
sem. De a spedi se mindenható, neki is be
kell tartania a Szabályokat, miszerint 24 órás
pihenőt kell kivennünk. Tehát kérdés, hogy
most mit tegyünk? Gyorsan fel az osztrákok
felé, ameddig csak lehet a pihenőidő kezdetéig, és akkor megállunk mondjuk még az
olasz oldalon Verona magasságában. Vagy
maradunk, és hétfőn hajnali kettőkor egyhuzamban fel egészen a „sógorokig”.
Azonnal döntöttem: Verona. Hát persze. Ti
biztosan nem emlékeztek, de már egyszer
régen megírtam, hogy Veronában találkoztunk Istvánommal először személyesen. Persze, hogy Verona a „Mi városunk”. Nem untatlak tovább benneteket. Elég annyi, hogy a
pótkocsit leakasztottuk azon a „szent helyen”, ahol először láttuk meg egymást
(egyébként egy cég parkolója volt) és a
„traktorral” be, egészen a Városkapuig, onnan aztán gyalog tovább!
Ami a traktort illeti, leparkoltuk a városkapu előtt, rettegve, hogy mire visszatérünk
büntetőcédula, vagy bilincs, vagy valami hasonló vár ránk. De nem. Az olaszok magasról „tesznek” a szabályokra, tehát semmiféle
piszkálódásnak nem voltunk kitéve. És csodásan éreztük magunkat.
Nézzétek a fotókat, és érezzétek Itália illatát, a levegő mámorát.
Mindenkinek szép nyárvégét kívánok.

Kínában gyártott „londoni taxik” Sanghajban

Okt óber től 200 aut ó k ezdi meg sz olgálatát

A Londonból ismerős fekete taxik százai közlekednek ősztől a kelet-kínai
Sanghaj utcáin. A különleges élményért a szokásos
ártól többet kér a szolgáltató, de bízik benne, hogy
a különleges gépjárművek
iránt kellő érdeklődést mutatnak a helybéliek.
Sanghajban napjainkban fehér-kék, fehér-sárga, fehér-piros színű taxik róják az utakat.
A város legnagyobb taxiszolgáltató vállalata, a Csiangseng Taxi vezetése úgy döntött, október elsején, a nemzeti ünnepen állítja „hadrendbe”
kétszáz darab TX4 járműveit,
amelyek a közismert „London
taxi” helyi adaptációja. A gépkocsikat a kínai Geely gyártja
a megrendelőnek. A változás

szükségességét azzal indokolják, hogy ezek a dobozos felépítésű járművek jóval tágasabbak, mint a jelenleg forgalomban lévők, így a Csiangseng elsősorban az idős és
mozgássérült utasokat kívánja
megcélozni. Szerepük így is
hiánypótló lesz, jelenleg
ugyanis alig akad lehetőség a
kerekes székek taxiban való
szállítására – derül ki a
Shanghai Daily napilap tudósításából.
A járművekben nem lesz vezető melletti „anyósülés”, ezt a
teret a csomagoknak tartják
fenn, hátul pedig két rögzített
és két – igény esetén – kihajtható ülés kap helyet. A
Shanghai Daily információja
szerint a mintegy kétszáz fekete taxi használatáért a hagyományos autóénál többet kér

majd a szolgáltató: az alapár
így 14 jüan (500 forint) helyett
19 jüan (700 forint) lesz és a
kilométerenként fizetendő
összeg is magasabb lesz a
megszokottnál.
A szolgáltató bízik benne,
hogy a kétszáz autó első időben elegendő lesz a felmerülő
igények felmérésére. Amenynyiben további igény merül fel
a nagyobb, klasszikus járművekre, úgy további „londoni taxikat” rendelnek és állítanak a
lakosság szolgálatába. A marketingfelmérések szerint nem
csupán a mozgásukban korlátozottak tartanak igényt a járművekre, hanem vállalkozások
és cégek is presztízskérdésként kezelik, hogy ezekkel a
különleges gépkocsikkal közlekedjenek.
Cash
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Nyugdíj-ügyek
Nyugdíjalap-beszámítás részmunkaidőben
Sok kollégánk van, aki valamely kényszer
folytán csak napi kettő, négy, vagy hat órára
van bejelentve. Többen kérdezték, ezek az
időszakok hogy számítanak be a nyugdíjukba.
A társadalombiztosítási nyugellátásról
szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) meghatározza, hogy ha a biztosítottnak a nyugdíjjárulék-alapot képező jövedelme a külön jogszabályban meghatározott minimálbérnél kevesebb, akkor a biztosítási időnek csak az arányos időtartama
vehető szolgálati időként figyelembe.
Ugyanakkor a nyugellátás megállapítása
szempontjából elkülönül a nyugdíjjogosultsághoz figyelembe vehető szolgálati
idő, valamint a nyugellátás összegének
megállapításakor figyelembe vehető szolgálati idő tartama.
A nyugdíjjogosultsághoz – ide értve
a nők kedvezményes nyugdíjazására való
jogosultságot is – figyelembe vehető szolgálati idő megállapításánál a biztosítási
idő teljes időtartamát kell figyelembe
venni, függetlenül attól, hogy a részmunkaidőben foglalkoztatott keresete nem érte el az adott időtartamra vonatkozó mini-

Megkezdődött a folyószámlakivonatok és a késedelmi pótlékértesítők kiküldése
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) 2014. július 21-től megkezdte a 2013. évre vonatkozó folyószámla-kivonatok és a késedelmipótlék-értesítők kiküldését. Október végéig több mint másfél millióan kapnak értesítést az adóhivataltól.
A folyószámla-kivonatok és a
pótlékértesítők kiküldésével az állami adóhatóság évente október
31-ig tájékoztatja az adózókat a
folyószámlájukon könyvelt adatokról, továbbá egyeztetési lehetőséget biztosít számukra. A kiküldéssel értesülnek továbbá az adózók
a késedelmes teljesítés miatti
szankcionálásról, a késedelmi
pótlékról is.
Folyószámla-kivonatot csak
az az adózó kap, aki legalább
egy adóneme vonatkozásában több mint 1000 forinttal
tartozik, vagy akinek több
mint 1000 forint túlfizetése
van. (Az irányadó időpont a folyószámla 2013. december 31-i állapota.)

málbér összegét (tehát, ha eléri a rá irányadó korhatárt, akkor nyugdíjba mehet), ezzel szemben a nyugellátás mértékének
megállapításakor a fentebb említett
arányos időtartamot kell figyelembe
venni.

Szolgálati idő igazolása
A nyugdíj ügyintézése során rendszeresen
felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet igazolni a biztosításban töltött időt, valamint az
abból származó kereseti adatokat, ha azok
nem szerepelnek a társadalombiztosítási
nyilvántartásban?
A társadalombiztosítás egységes rendszerének évtizedekkel ezelőtti kialakítása
során a munkáltatók részére kötelezővé tették, hogy a foglalkoztatottaik biztosítási jogviszonyáról rendszeres adatszolgáltatást
nyújtsanak a társadalombiztosítási szervek
részére. Egyéni vállalkozás esetében önmagára vonatkoztatva ezt az egyéni vállalkozónak kellett megtennie. A biztosítási időre
vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség
néhány évvel ezelőtt kiegészült a jövedelmi
adatok évenkénti kötelező igazolásával. Ez
volt az elhíresült NYENYI lap.
A fenti adatszolgáltatásukat 2009. december 31-éig az illetékes nyugdíjbiztosítási szervek részére kellett teljesíteni, majd a

jogi szabályozás változását követően, 2010.
január 1-jétől a bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségüket az állami adóhatóság
felé. A biztosításra, nyugdíjjárulék alapjául
szolgáló jövedelmekre vonatkozó adatokat
pedig az állami adóhatóság átadja a nyugdíjbiztosítási szervek részére.
Ezen, a munkáltatók – ill. egyéni vállalkozók – saját nyilvántartásai alapján teljesített
adatszolgáltatások képezik a jelenlegi társadalombiztosítási nyilvántartást.
A nyugdíjigények elbírálása során, a szolgálati idő, valamint a nyugdíj összegének
megállapításakor elsősorban a fent említett
társadalombiztosítási nyilvántartásban szereplő adatokat veszik figyelembe. Ugyanakkor előfordul, hogy a szükséges adatok a
nyilvántartásban nem lelhetőek fel, ekkor lehetőség van azok egyéb módon történő
igazolására.
Munkaviszony igazolására szolgálhat például a foglalkoztató által kiállított eredeti
munkakönyv, szakmunkás tanulói jogviszony
igazolására a szakképező iskola által kiállított leckekönyv.
A sorkatonai szolgálat tartamának igazolására a katonakönyv, felsőfokú tanulmányi
idők igazolására pedig a felsőfokú intézmény igazolása, vagy az általa kiállított leckekönyv.
Bizonyító erejű okiratnak minősül a havi
fizetési jegyzék, vagy annak megfelelő más
elnevezésű irat, a besorolásról (annak változásáról) szóló értesítés, korabeli nyilvántar-

NAV-információk
A kivonata mellett késedelmipótlék-értesítőt pedig az talál, akinek a tavalyi évre vonatkozóan –
fizetési kötelezettségének késedelmes teljesítése miatt – késedelmi pótléka keletkezett.
Azok az adózók, akiknek
2014. január 1. és június 10.
között volt legalább egy elektronikusan benyújtott és feldolgozott bevallása vagy adatszolgáltatása (elektronikus
bevallók), papíros formában
nem kapnak folyószámla-kivonatot és késedelmipótlék-értesítőt sem. Ők az ügyfélkapun
(www.magyarorszag.hu) keresztül, az eBEV-szolgáltatásokon belül elérhető folyószámla-lekérdező
felület segítségével, elektronikusan, folyamatosan megtekinthetik
az állami adóhatóságnál vezetett
folyószámlájuk állapotát, továbbá
a lekérdezésig felkönyvelt adatok
alapján a tárgyidőszakra vonatkozó várható késedelmi pótlékukat
is. A 2013-as adóév vonatkozásában ténylegesen felszámított és a
folyószámlán előírt késedelmipót-

lék-kötelezettségükről előreláthatólag 2014. július végétől tájékozódhatnak. A késedelmipótlék-levezetés lekérdezésének módjáról
és pontos kezdő időpontjáról az
adóhatóság külön tájékoztatást jelentet meg.
Az ügyfélkapus regisztrációt követően az internetes felületen az
elektronikus bevallókon túl bármely adózó lekérdezheti és nyomon követheti folyószámlájának
aktuális egyenlegét és várható késedelmi pótlékát is. (Esetleg könyvelője útján…)
A kivonat és/vagy a pótlékértesítő átvételét követően az adózóknak
fontos kiemelt figyelmet fordítaniuk azok elolvasására, értelmezésére, továbbá célszerű az értesítésben közölteket a saját nyilvántartásuk adataival tételesen összevetni.
Az értelmezést, a tartozás, illetve a
közölt késedelmi pótlék rendezését, vagy a túlfizetéssel kapcsolatos teendőket hasznos tudnivalókkal segíti elő a kivonathoz mellékelt „Tájékoztató” levél is.
Ha az egyeztetés során valaki

eltérést tapasztal, észrevételt tehet személyesen a kivonat első oldalán is olvasható időpontokban
az ügyfélszolgálatokon, továbbá
írásban és – előzetes regisztrációval – az egyedi ügyekben tájékoztatást nyújtó NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszeren (ÜCC) keresztül telefonon
is a 40/20-21-22 telefonszámon.
Az ÜCC használatához szükséges ügyfélazonosító szám a TEL
elnevezésű adatlapon igényelhető. Az adatlap és a hozzá tartozó
részletes kitöltési útmutató a
www.nav.gov.hu internetes honlap Nyomtatványkitöltő programok elérési útvonalról letölthető,
kinyomtatható, postai vagy elektronikus úton is beküldhető, illetve
személyesen az ügyfélszolgálatokon is benyújtható.
Az értesítésben közöltek írásban történő egyeztetéséhez a
„Folyószámla-kivonatra észrevétel” elnevezésű nyomtatvány használata nyújt segítséget, amely a
www.nav.gov.hu internetes honlap Letöltések-egyéb/ Adatlapok,
igazolások, meghatalmazásminták menüpontján belül érhető el.
nav.gov.hu
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tások, tagnyilvántartó könyv, munkanap-elszámoló könyv, bérkarton, beteglapok stb. Egyéni vállalkozásnál az egykori adóbevallások, tb
bevallások, a KIOSZ tagkönyv, vagy akár postai feladóvevények is, amelyekkel beküldtük a
bevallásokat.
Célszerű ezeket az egykori iratokat előbányászni a padlásról vagy a pincéből, mert tapasztalatom az, hogy az egyéni vállalkozók
nyilvántartása az 1980-as, ‘90-es évekről …
hogy is mondjam finoman: csapnivaló. Jómagam is szembesültem ezzel, amikor szolgálati
idő elismerési kérelmemre érkezett válaszban
nyolc évnyi főállású egyéni vállalkozási jogviszonyt egyszerűen nem találtak! Ugyanakkor
felleltek olyan munkaviszonyokat is, amire
már nem is emlékeztem, például középiskola
során végzett nyári munkák stb. Idősebb kollégák talán még emlékeznek rá, milyen állapotok uralkodtak a Fiumei úti TB székházban.
Az ügyintézők egy direkt erre a célra készített
fakeretes hátizsákban hordták az iratokat
egyik osztályról a másikra. Minden elképzelhető helyen iratszekrények álltak, még a
folyósókon is, ahol az ügyfelek várakoztak az
ügyintézésre. Adatvédelemnek nyoma sem
volt, bárki olvasgathatta az ezeken a polcokon
lévő irományokat. Aztán valamikor a nyolcvanas évek közepén tűzvész pusztított az épület
egyik szárnyában – gyaníthatóan akkor semmisültek meg az egyéni vállalkozásokkal kapcsolatos iratok, vagy azok egy része. (Számítógépes nyilvántartásról akkor még szó sem
volt.)

Fontos kihangsúlyozni, hogy az
1997. december 31-ét követő biztoA BKK Taxiközlekedési
sítási jogviszony kizárólag abban az
Ügyfélszolgálat elérhetősége
esetben vehető szolgálati időként figyelembe, amennyiben erre az időA BKK Taxiközlekedési Ügyfélszolgálat címe:
szakra a biztosítottól az előírt nyugBudapest, VIII. kerület, Asztalos Sándor utca 16.
díjjárulékot levonták, illetve vállalkoNyitvatartási idő: Hétfő – Szerda: 9-15,
zók, társas vállalkozók esetében
Kedd – Csütörtök: 9-13, Péntek: 9-12
megfizették.
Telefonszám: +36 1 3 255 255
Az 1998. január 1-jét megelőző
Fax: +36 1 235 1040
szolgálati idők elismerésére csak a
E-mail: bkk@bkk.hu
munkavégzést és ennek alapján a
munkaviszony fennállását kell bizoIdőpont foglalás érvényes taxiállomás-használati
nyítani.
megállapodással rendelkező ügyfelek részére:
Optimális esetben az adott szehttp://taxivizsga.bkk.hu/bkk
mélyre vonatkozó összes adat megtalálható a társadalombiztosítási
Időpont foglalás a taxiállomás-használati megállaponyilvántartásban, azonban abban az
dás lejárata és az azt megelőző 30 nap közötti időesetben, ha a szükséges adatok ott
nem szerepelnek, a törvény lehetőtartamra lehetséges. Lejárt, bármely okból érséget nyújt ezen hiányzó adatoknak
vénytelen, vagy új jármű szolgáltatói körbe voa munkáltatónak, foglalkoztatónak
nása ügyfélszolgálati nyitvatartási időben, az ügyfenyilvántartásai alapján kiállított igalek érkezési sorrendjében történik.
zolásával, vagy ennek hiányában a
bkk.hu/taxi
munkavállaló birtokában lévő okirattal igazolni.
A fent említett okiratokat akkor lehet a
A fentiek tekintetében okiratnak minősül
nyugellátás megállapításánál figyelembe ventöbbek között a havi fizetési jegyzék, a munni, ha azok alapján kétséget kizáróan megálkakönyvben felvezetett adat, a fizetésemeléslapítható a biztosítási jogviszony, valamint az,
ről, besorolásról szóló értesítés, továbbá
hogy a foglalkoztató a kifizetett jövedelem telolyan adó-adatlap vagy más jövedelemigazojes összege után levonta a nyugdíjjárulékot. A
lás, amelyből egyértelműen megállapítható a
munkavállaló szempontjából az már nem szányugdíjjárulék-köteles jövedelem és annak
mít, hogy a munkáltató be is fizette-e ezeket a
tényleges kifizetése.
járulékokat.

KATA-s „csapdák”
Sokan azt hiszik (a könyvelők
legtöbbje is), hogy a kisadózó
vállalkozások tételes adója
olyan egyszerű, hogy abban
nem lehet tévedni. Pedig lehet, és adott esetben sokba is
kerülhet.
A törvény szerint az a KATA-s
vállalkozó, aki egy évben 1 millió
forintot meghaladó értékben szerez bevételt egy másik vállalkozótól, vállalkozástól, annak gyanúját
kelheti, hogy valójában burkolt
munkaviszony van szó. Bár taxisoknál ez nem jellemző, azért nézzük meg, hogy kerülhetjük el a
munkaviszony vélelmezését.
A KATA törvény hat ismérvet
tartalmaz, amelyek általában a vállalkozói szerződésekre jellemzőek. Egy ellenőrzés esetén ezek
közül legalább kettőről kell bizonyítanunk hogy igaz:
A KATA-s az évi bevételének
legalább 50 százalékát nem
ugyanattól a vállalkozástól kapta.
A megrendelő nem adhat utasítást a tevékenység végzésének
módjára vonatkozóan, vagyis a

munka szervezésébe – kivételes
esetektől eltekintve – nem lehet
beleszólása.
A KATA-s a tevékenységét jellemzően a saját tulajdonában álló,
vagy általa bérelt telephelyén végzi. Taxis vállalkozás esetén e pont
nem értelmezhető, hiszen a taxis
„telephelye” maga a taxigépkocsi.
(vagy a fővárosi értelmezés szerint a droszt.)
A KATA-s tevékenységét a saját
eszközeivel (taxigépkocsi) végzi,
ez persze lehet bérelt is.
A tevékenység végzésének
rendjét a KATA-s vállalkozó határozza meg.
A kisadózó a tevékenységet
nem kizárólag személyesen végzi.
Egy vállalkozó igénybe vehet alvállalkozót, vagy alkalmazottra bízhatja a feladatot, továbbá akadályoztatása esetén küldhet helyettest.
Ha kisadózók vagyunk, adónkat havonta kell fizetnünk,
nemcsak fő-, hanem mellékfoglalkozású, és nyugdíj melletti vállalkozások esetén is!
Jeleznünk kell az adóhivatal fe-

lé, ha egy adóéven belül egymillió
forintot meghaladó összegben
szolgáltattunk egy adott vállalkozásnak (csak a számlázott tételekre vonatkozik, nyugtára nem).
Bevételi nyilvántartást kell vezetni legalább a következő adatokról:
a) sorszám;
b) a bizonylat sorszáma;
c) a bevétel összege;
d) a bevétel megszerzésének
időpontja.
Éves 6 millió forint árbevétel felett kiegészítő adót kell fizetnünk.
Fontos feltétel, hogy a KATA adózás bármely okból történő szünetelése esetén (táppénz, vállalkozás szüneteltetése, stb.) ez az
összeghatár havonta 500 ezer forinttal csökken.
Évente bevallást, vagy ahogy a
rendelet fogalmaz, nyilatkozatot
kell tennünk bevételünkről.

Eltérés az általános adózási formáktól:
Tételes vagy átalányadózás
esetén, ha vállalkozásunkat szüneteltetjük, azt csak egyszer kell
bejelenteni az illetékes okmányirodában. KATA adózás esetén
emellett minden szüneteltetett hónapot havonta jelezni kell az adóhatóság felé is.
Hosszabb táppénzes állomány
esetén hasonló a helyzet, havonta
jelenteni kell, miért nem dolgozunk.
Általános esetben az adóelőlegeket negyedévenként fizetjük, a
katás adót havonta kell.
Rövidebb munkamegszakítás
(táppénz, stb.) esetén a tételesés átalányadós arányosan kevesebb járulékot fizet az adott hónapra. A KATA adót csökkenteni
nem lehet (illetve csak egy hónapon túli megszakítás esetén).

Két horgász ül a vízparton és meredten bámulja a vizet.
Egyszer csak arra megy egy halottas menet, mire az egyik
horgász feláll, leveszi a kalapját, merengõn maga elé bámul egy percig, majd visszaül a botja mellé. A másik ránéz:
– Nem is tudtam, hogy ilyen együttérzõ vagy!
– Hát tudod, azért mégis a feleségem volt 30 évig.
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Taxisok kártalanítása

Csak az idősebb kollégák emlékeznek arra, hogy valamikor fizetni kellett azért az
utasnak, hogy a taxi elmenjen az utasért
és megálljon a megrendelő háza előtt.
Azóta mindig a taxisok kárára történtek a
változások! Kezdődött azzal, hogy ingyen
álltunk ki. Aztán bevezették, hogy a telefonos rendelésnél olcsóbb volt a taxi,
mint amelyiket leintették. Ilyen őrület
csak a magyar taxis szakmában képzelhető el. Nem elég, hogy taxis a saját pénzén, a saját benzinével elmegy az utasért,
hanem még olcsóbban is kell fuvarozni!
Azonban ezzel az ingyen kiállással napjainkban sokan visszaélnek. Három évtizeddel ezelőtt, ha a taxis fékezett az utas háza
előtt és nem jött létre a fuvar, a kiállási díjat
meg nem tudta, vagy nem akarta kifizetni,
akkor ráterhelték a MATÁV telefonszámlájára. A taxivállalatnál külön jogi osztály védte
a vállalat és így a taxisok érdekeit.
Ennek már vége, nincs jogi osztály, nagyon kevés a vonalas telefon, meg hát
nincs is kiállási díj… És sokan ezzel viszszaélnek, ami ellen tennie kell /kellene/…
Például Pesterzsébeten egy idős néni

egyszerre több társaságtól rendel taxit és
azzal utazik, amelyik először érkezik. A
többi meg így járt… De az sem rossz
eset, amikor a taxis ezer örömmel repeszt
a címre okostelefonos rendelés után, aztán a címre érkezéskor kiderül, az utas
nem akar utazni, csak ki akarta próbálni
a rendszert. Kipróbálta, működik…
A taxis veszteségével meg a kutya sem
törődik! Pedig a benzint a taxisnak is
pénzért adják a benzinkúton! És van, amikor nem kevésről van szó! A napokban
Pátyra rendelt egy taxit a kedves utas. A
taxis már elhagyta Budaörsöt az autópályán, amikor betelefonált a megrendelő,
bocsánat, mégsem kéri. A taxis már semmit sem tehetett, nem tudott visszafordulni az autópályán, még kilométereket kellett autókázni kifelé, mire vissza tudott
fordulni Pest felé.
Valamit tenni kellene a taxisok védelme
érdekében az illetékeseknek!
Amikor ennyi rendelet, előírás, szabály
van a taxisokkal szemben, lehetne egy
azok érdekében is!
Ferenczy P. Károly

A KRESZ-TESZT helyes megfejtése
1. Helyes a „C” válasz. Az útkeresztezõdés elõtt elhelyezett „Kötelezõ haladási irány” tábla azt jelzi, hogy az útkeresztezõdésben a táblán levõ nyíl (nyilak) által jelzett irányban (irányok valamelyikében) kell továbbhaladni.
2. Helyes az „A” válasz. Az elsõ üléshez – a jármû szokásos haladási irányával ellentétes irányban – a gyermekbiztonsági rendszer csak akkor szerelhetõ
be, ha az üléshez légzsákot nem szereltek fel, vagy a légzsák mûködésbe lépését elõzetesen megakadályozták. Egyéb
módon történõ beszerelés esetében,
aminek módját a gyermeküléshez adott
kötelezõ használati útmutató tartalmazza, külön rendelkezés lehet a légzsák
kezelése ügyében. Magában a jármûben és ennek kezelési könyvében is lehet a gyermekülés beszerelésének módját korlátozó feltétel. A KRESZ ezeket a
körülményeket nem befolyásolhatja.
3. Helyes a „B” válasz. Lásd 2-es megfejtését.
4. Helyes az „A” válasz. Nem kell a
képen látható taxi vezetõjének a biztonsági övét becsatolnia, ha taxi üzemmódban szállít utast, vagy ha orvosi
igazolással rendelkezik, hogy számára a
biztonsági övegészségi okból hátrányos.
5. Helyes a „C” válasz. A KRESZ nem
határoz meg olyan esetet, amikor a távolsági fényszóró alkalmazása kötelezõ
lenne.

6. Helyes az „A” válasz. A KRESZ
2014. július 19-én hatálya lépõ módosítása megengedi, hogy a biztonságos vezetésre képes biciklista közlekedjen fõútvonalon is, ha szervezetében szeszesital fogyasztásából származó – 0,50
gramm/liternél alacsonyabb véralkohol-,
illetve 0,25 milligramm/liternél alacsonyabb levegõalkohol-koncentráció – alkohol van.
7. Helyes a „B” válasz. Fõszabály az,
hogy a jármûvel az úttesten kell közlekedni.
8. Helyes a „B” válasz. Az ábrázolt
forgalmi helyzetben a földútról érkezõ
jármû vezetõje elsõbbségadásra kötelezett a szilárd burkolatú úton közlekedõ
gépkocsi részére.
9. Helyes a „C” válasz. A vasúti átjáróban hátramenetet végezni tilos.
10. Helyes a „C” válasz. A „Behajtani
tilos” tábla azt jelzi, hogy az egyirányú
forgalmú útra ebbõl az irányból behajtani tilos.
11. Helyes az „A” válasz. A járda mellett úgy kell haladni, hogy a jármû szerkezeti eleme vagy rakománya e fölé ne
nyúljék.
12. Helyes a „B” válasz. A képen földutat látunk, amely jármûközlekedésre
szolgál. Mivel sem járda, sem leállósáv,
sem útpadka, sem kerékpárút nincs, a
gyalogosok ennek szélén, egy sorban a
baloldalon a jármûforgalommal szemben közlekedhetnek.

Kedves Kollégák!
Fájó szívvel,
megrendülten
tudatjuk, hogy
kedves kolléganőnk, Visy
Ági szervezete
a betegséget
legyőzni nem
tudta. Sok fájdalom után
életének lángja, születésnapja előtt 2
nappal, 2014. július 22-én kihunyt. Reméltük, szerettük volna gyógyulását, melyhez
mindannyian igyekeztünk segítséget nyújtani, erőt adni neki, de kedves arca, mosolya sajnos már csak az emlékezetünkben
él tovább. Vigasztaló számunkra, hogy Ági
tudta, érezte, hogy szerettük őt, és közösen, összefogva vártuk gyógyulását. Sajnos a reményünk nem válhatott valóra.
Osztozunk a család fájdalmában
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VII.

kollégái és a Főtaxi Zrt. vezetése

Porkoláb László,
Laci Bácsi, City 706-os
élt 62 évet

Rettenetes ez
a
mondat,
mely kegyetlenül és nyersen
egy ledolgozott életet takar. Hol adja
vissza a közös
élményeket, a
humort,
a
küszködést a
mindennapokkal? A rengeteg beszélgetést, a kávézásokat, az elmúlt 25 év emlékeit. Ez már akkora idő, hogy a kollégák
szinte összenőttek, már-már családtagokká váltak. Nem csak azért mert ténylegesen többet töltöttek egymással, a munkájukkal az autóikban, mint a tényleges
családjukkal. Ezen idő alatt igaz barátságok születtek, szövődtek, amelyek sajnos
a sírig tartanak.
Szokták mondani, az hal meg, akit elfelejtenek.
Ettől ne félj! Emléked, arcod, hangod,
fanyar humorod és főleg a végtelenül udvarias stílusod mindegyikünk számára felejthetetlenné tett. Büszkék vagyunk arra, hogy ismerhettünk! Soha nem feledünk, nyugodj békében, Laci Bácsi!
Fajdalommal:
a Citysek

VI
az

!

Fo
ca
rend
műe
• Az
kere
páro
keré
sulni

VII.

VI
el

el,
en
gy
ésy
te
et
m
áján
gs2
élez
újoen
gi
öaj-

ujtaxi.qxd

8/13/14 08:13

Page 45

45

Taxisok kérései, közlekedésszervezők válaszai
Juhász Péter (a Lámpafelelõs) rovata

XII. Budakeszi út –
Szilágyi Erzsébet
fasor sarok

!

Hosszú ideje nem
működik a forgalomirányító
jelzőlámpa
BUSZ kiegészítő jelzőlámpája.
• A buszjelző csak akkor működik, ha jármű
halad át a jelző előtt a
buszsávban elhelyezett
detektoron. A szervizcéggel megvizsgáltatjuk a buszjelző működését.

XII. Budakeszi
út: Nem világít a
kiegészítő jelzőlámpa

!

Valószínűleg egy Romkocsmából hazatérő
vendég magával vitte a „behajtani tilos” jelzőtáblát. Kérjük pótolni.
• A „Behajtani tilos” tábla pótlására felkértük
az üzemeltetést végzőt.

A Lámpafelelős
Főtaxi URH 558

V. Belgrád rakpart
V. Belgrád rkp.: Nem nyitják meg ezt a sávot

VII. Thököly út – Murányi utca sarok
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!Az átépítés miatt jelentősen megváltozott a forgalmi rend. A koráb-

Hetekkel ezelőtt elkészült a két felhajtó sáv az Erzsébet híd felé,
azonban még mindig le van zárva az egyik sáv, kérjük megnyitni.

VII. Murányi utca: Jobbra sorolnak be
azok is, akik balra akarnak kanyarodni

!

Forgalmirend-változás történt, „kifelé” lett egyirányú a Murányi utca, de az útburkolati jeleket nem módosították. Most sokan a régi
rend szerint a jobb oldali sávból fordulnak balra. Jó lenne egyértelműen felfesteni, honnan lehet jobbra, illetve balra kanyarodni.
• Az utca egyirányúsítását az utca kétirányú forgalom számára szűk
keresztmetszete indokolta, azonban tervezzük az ellenirányú kerékpározás engedélyezését. A helyzetjelző burkolati jel módosítása a
kerékpáros burkolati jelek felfestésével összhangban fog megvalósulni.

VII. Klauzál tér 1.

•
bi állapotban itt a híd alól 3 forgalmi sáv vezetett egyenesen dél felé, míg az új forgalmi rend szerint a 3 sávból kettő balos sáv lett. Sok
járművezető az új forgalmi rendet figyelmen kívül hagyva egyenesen
haladt tovább a balos sávokból, ami – tekintve, hogy a balra kanyarodókkal együtt kapnak szabad jelzést a Belgrád rakpartot keresztező gyalogosok is – igen balesetveszélyes helyzetet teremtett. A balesetveszély megszüntetése céljából a két balra kanyarodó sáv közül
a szélső lezárásra került, úgy, hogy az az egyenes továbbhaladást ellehetetlenítse. A kialakult forgalmi állapot útépítési beavatkozással
kerül majd rendezésre.

VI. Nyugati tér

!A kidöntött „Kikerülési irány” jelzőtábla pótlásra felkértük az üzeKidöntötték a tér közepén lévő „Kikerülési irány” jelzőtáblát, kérjük visszahelyezni eredeti helyzetébe.

•
meltető munkatársakat.

VII. Klauzál tér: Innen is
elloptak egy jelzőtáblát
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VI. Nyugati tér: Egy baleset során kidöntötték a jelzőtáblát
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II. Szalonka utca

V. Irányi utca – Molnár utca sarok
V. Irányi utca: Hiányzik egy
figyelmeztető jelzőtábla

II. Szalonka utca: Elméletileg
így nem tudnak
hazamenni az
ott lakók

!

„Mindkét irányból behajtani tilos” jelzőtáblát helyeztek ki, de hát
ez komolytalan, az ott lakóknak haza kell jutni.
• A csatornafektetési munka miatt az útburkolat olyan mértékű felbontása történik, amely nem teszi lehetővé, hogy a munkaterületre
gépjárművel behajtsanak.

II. Csalogány utca
II. Csalogány utca: Nem látják egymást
a járművezetők a növényzet miatt

!

Jobbkezes lett a kereszteződés, erre jelzőtábla figyelmeztet a Molnár utcában. Taxis kolléga szerint inkább az Irányi utcába kellene
a figyelmeztetés, hiszen eddig az volt a „főútvonal”.
• Az átépítés keretében megszűnt az Irányi utca védettsége a csatlakozó utcákkal szemben. Ez nemcsak a Molnár utcában van előjelezve, hanem az Irányi utcában is. Az utca Belgrád rakpart felőli végében jelzőtábla, míg a Belgrád rakpart és a Molnár utca közötti
szakasznak hozzávetőleg a közepén burkolati jel is mutatja a változást.

II. Széll Kálmán tér
II. Széll Kálmán tér: Nem
mutatja jelzőtábla, hogy a
járdán is lehet parkolni

A helyi lakók szerint azért van sok baleset a Csalogány utcában,
mert a magas növényzet miatt nem látják egymást a járművezetők.
• A sövény nyírása megtörtént.

II. Csalogány utca – Medve utca sarok

!A kereszteződésben kidöntött jelzőtáblák pótlása megtörtént.
•

Egy újabb baleset során megint kidöntötték az utca közepén lévő
jelzőtáblákat.

!

Korlátok jelzik, hogy meddig lehet parkolni a járdán. Kollégánk
szerint, azért jó volna, ha jelzőtábla is mutatná, a járdán hogyan lehet parkolni.
• A járdán történő parkolás szabályos, ha a járdán azt jelzőtábla
vagy útburkolati jel megengedi. A tér átépítése hamarosan megkezdődik, melynek keretében az érintett rész munkaterület lesz. A tér átépítéséig nem tervezzük a meglévő szabályozás módosítását.

II. Csalogány
utca: Ismét egy
baleset miatti
oszlopdöntés

Továbbra is várom a kollégák kéréseit, javaslatait Budapest közlekedésével kapcsolatban, a szokásos elérhetőségeken keresztül. Ne
felejtsük, ha az 5.000 budapesti taxi „csak” 100 kilométert tesz
meg naponta, akkor minden nap Budapesten félmillió (!) kilométert
teszünk meg és mi mindent látunk!
Mobil: 06209247645 (FŐTAXI flotta)
E-mail: lampafelelos@freemail.hu
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www.facebook.com/taxiszovetseg

www.citroen.hu

TESTRE SZABOTT AJÁNLATOK

EGYEDI
KEDVEZMÉNYEK
EGYEDI FINANSZÍROZÁSI
AJÁNLATOK

CITROËN GRAND
C4 PICASSO

SPECIÁLIS
SZERVIZAJÁNLATOK
TAXI
CASCO

CITROËN
C-ELYSÉE

CITROËN
BERLINGO

IGÉNYEKRE SZABOTT AJÁNLATOK TAXIVÁLLALATOK ÉS –SOFŐRÖK SZÁMÁRA
Válasszon nagy munkabírású, megbízható, tágas személygépkocsit a Citroën kínálatából, mely igazodik a taxis
igényekhez! A Citroën C-Elysée, Citroën C4 Picasso és Citroën Berlingo modellek most akár 20% önerővel,
20% taxis kedvezménnyel, testre szabott finanszírozással, egyedi szervizszolgáltatásokkal, valamint speciális taxi
cascóval elérhetőek.
Egyedi flottaajánlatért forduljon a CITROËN BUSINESS igazgatósághoz: flotta_hu@citroen.com

Ajánlatunk 2014. augusztus 31-ig történő megrendelés esetén érvényes, az alábbi modellekre: Citroën C-Elysée VTi 115 Collection és HDi 92 Collection, Citroën Berlingo VTi 95 és HDi 92 Collection, Citroën C4 Picasso VTi 120
Tendance, HDi 92 Tendance és e-HDi 115 Tendance, Citroën Grand C4 Picasso VTi 120 Tendance, HDi 92 Tendance és e-HDi 115 Tendance. A fenti ajánlat a Retail Prod Zrt. változó kamatozású, forint alapú, nyíltvégű pénzügyi lízing
ajánlata. A finanszírozás elérhető 20% önerő mellett, teljes körű casco biztosítás megkötésével. A C-Elysée esetén elérhető legmagasabb árkedvezmény 20%, a Berlingo esetén (modelltől függően) 24-26%, az új C4 Picasso és Grand
C4 Picasso esetén pedig 20%, a regisztrációs adó nélküli, opciós listaárból számolva. Az egyedi szervizszolgáltatásokról kérjen részletes ajánlatot Citroën márkaszervizétől! A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses
ajánlatnak. Az akció részleteiről érdeklődjön a részt vevő Citroën márkakereskedéseinkben! A Citroën fenntartja a kondíciók változtatásának jogát. A képek illusztrációk. A Citroën C-Elysée vegyes fogyasztása: 4,1-7,3 l/100 km,
CO2-kibocsátása: 108-168 g/km, a Citroën Berlingo vegyes fogyasztása 4,6-7,5 l/100 km, CO2-kibocsátása: 120-173 g/km, az új Citroën Grand C4 Picasso vegyes fogyasztása 3,8-6,3 l/100 km, CO2-kibocsátása: 98-145 g/km.

